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Abstract  
Cyborg, a shared setting of the words cybernetics and organism, a figure whose meaning 

should be seen as more than a fictional creation. The cyborg is today, according to scientists 

and philosophers a social reality and its impact on the individual is much greater than we can 

imagine. This bachelor thesis investigates what defines a cyborg, with support from research 

and philosophy thoughts and approach are summed up to get a more definitive picture of the 

concept. The work also studies how the social context may be distorted when the technology 

finds its way into the physical body. The results and insights this work resulted in is 

summarized and stands as the basis for a design whose goal has been to categorize open data 

from individuals with built-in RFID chip, a discussion of the concept and its meaning is 

summarized in the results section to get a broad picture of the whole cyborg. Methods such as 

workshops and literature studies have helped to get a broader picture of the human way of 

living together with technology.  
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Abstrakt  
Cyborgen, en samansättning av orden cybernetik och organism, en gestalt vars innebörd bör 

ses som mer än en fiktiv gestaltning. Cyborgen är idag enligt forskare och filosofer en 

samhällelig verklighet och dess inverkan på individen är mycket större än vi tror. Det här 

kandidatarbetet undersöker vad som definierar en cyborg, med stöd ifrån forskning och 

filosofin summeras tankar och synsätt för att få en mer definitiv bild av begreppet. Arbetet 

studerar även hur den sociala kontexten kan komma att förvrängas när tekniken letar sig in i 

den köttsliga kroppen. De resultat och insikter arbetet resulterat i sammanfattas och står som 

grund för en gestaltning vars mål har varit att kategorisera öppen data från individer med 

inbyggda Rfid-chip, en diskussion av begreppet och dess innebörd sammanfattas i en 

resultatdel för att få en bred bild av cyborgen som helhet. Metoder såsom workshop och 

litteraturstudier har bidragit till att arbetet fått en bredare bild av människans sätt att leva 

tillsammans med tekniken.  
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En annan upplaga av oss – är ett kandidatarbete där uttrycket grundar sig i hur du och jag, 

tillsammans med teknologi, formar en ny gestalt. Den nya människan, en individ, inte allt för 

långt bort från det samhälle vi lever i idag, kan i symbios med cybernetik leva tidlöst i en 

posthumanistisk tillvaro. Människan är verksam arkitekt och konstruktör av sin nya 

gestaltningsform, där människan grundar sin egen framtid och evolution genom att ständigt 

modifiera biologin med teknologi, en ny upplaga av oss blir till där vi öppnar upp våra sinnen 

och individens personliga data. Individen, vår nuvarande form Homo Sapiens, har funnits i 

ungefär 100,000 år (Warwick, 2004), men evolutionen kan nu ta ut ett nytt spår där teknologi 

spelar en avgörande roll för huruvida människans kroppsliga form och individens vardag 

kommer att avspeglas. Kandidatarbetet tänjer och ifrågasätter de gränser forskningen mött 

under progressionen av ’cybernetic organism’ (Gray, 1995). Arbetet undersöker och 

teoretiserar även vad som menas med begreppet cyborg(cybernetic organism) som dels kan 

ses som en andel av en kroppslig enhet ersatt med mekanisk funktion, men också ett slags 

sinnestillstånd där den köttsliga kroppen skiljer sig från den tänkande människan och där 

tekniken blir människans förlängda arm. Skedet där människan mänger1 biologi med teknik 

har redan anlänt, således är cyborg en samhällelig verklighet enligt Haraway (1991), 

amerikansk vetenskapsteoretiker och vetenskapshistoriker. Cyborg behöver nödvändigtvis 

inte ses som en fiktiv gestaltning skapad av, och för, populärkulturen utan bör ses som en 

realistisk verklighet som ständigt blir mer omfattande (Warwick, 2004).  

  

Vad händer när människan inser att dess kropp inte längre är mer än en kortvarig behållare, 

som dels åldras, dels lider av åkommor och för att inte glömma bort, förtvinar och dör ut. När 

blir det fullt naturligt att nyttja tekniken som kropp, och när blir det köttsliga föremål, det vi 

kallar vår kropp, ett eftersatt faktum. Är vi redan nu en del av den cybernetiska världen? 

Arbetets delar, med tidigare forskning och diskussion, kommer att konkretisera ordet cyborg 

för att ge en förståelse för dess innebörd, men även dess negativa och positiva inverkan på den 

mänskliga arten. Arbetet går även in på hur tekniken kan komma att påverka individens sätt 

att leva.  
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Den här undersökningen omfattar såväl levnadsvillkor som förpliktelse gentemot dagens 

existerande individ och försöker förstå hur mänskligheten påverkas av cybernetiken. För att få 

en inblick i huruvida människans framtid kan komma att se ut, är det en grundläggande 

nödvändighet att titta på dagens samhälle och teknik. Nu, i början på det andra milleniet, 

frågar vi oss hur den nya upplagan av oss (cyborgen) kommer att bli bemött av omgivningen, 

men framförallt var mänskligheten tar slut, och var den nya cyborgen tar vid.   

Tekniken utvecklas ständigt och i takt med att människan utvecklar tekniken, så påverkas 

även individen av den. Med hjälp av tekniken kan vi människor räddas från diverse sjukdomar 

och klara vardagen med hjälp av tekniska hjälpmedel. När individen använder sig av tekniken 

uppstår det jag kallar för ”en ny upplaga av oss” och är det som filosoferna anser vara en 

cyborg(Gray, 1995). Detta leder mig till min första frågeställning:  

- Vad är en cyborg?  

Kontroversiella rörelser som transhumanismen ser den faktiska möjligheten med att ersätta 

och förbättra det mänskliga släktet med hjälp av teknik, medan den traditionella forskningen 

på människan letar efter medicinska lösningar för att få människan att leva längre utan 

åkommor. Dagens forskning är så pass långt kommen att ett behov av att identifiera hur 

cybernetiken kan påverka mänskligheten och samhället är nödvändigt för att behålla kontroll 

över framtida förändringar. It-företag samlar idag mängder med information om oss individer 

för att kartlägga vårt beteende, med hjälp av informationen kan de se våra beteendemönster 

och anpassa sin marknadsföring kring det, applikationer kan senare struktureras på data 

baserad på individen för att stödja och främja vardagen. Kan detta komma att bli cyborgens 

grund, det vill säga den information som bygger cyborgens framtid. Detta leder mig till min 

underliggande frågeställning:  

- Hur påverkas individens sociala kontext när data samlas och offentliggörs?   

Frågan undersöks för att få en klarare bild av hur vi berörs när personlig data blir öppen för att 

skapa applikationer som gynnar den samhälleliga cyborgen. Frågan blir en grundstomme till 

gestaltningen där data samlad från individen används för att utveckla det som ses som cyborg.  

Bör personer med samlad data från kroppen tituleras som cyborg?     
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Arbetet syftar till att undersöka begreppet cyborg med underliggande termer såsom 

posthumanism, transhumanism och social kontext för att lyfta fram och förtydliga innebörden 

av termen cyborg, samt att bilda en uppfattning om hur människans tillkommande tid kan 

komma att se ut gällande evolutionen, från människa till cyborg. Med reflektioner över 

människans utvecklingsfas och hur vi utvecklas tillsammans med tekniken kan arbetet 

användas för att förstå vilken påverkan cyborgen har på individen.  

Denna del tar upp den tidigare forskning som står till grund för det här arbetet och delas in i 

tre delkategorier, med underliggande sektioner.  

    

Avsnitt 4.1 undersöker begreppet Cybernetic Organism (cyborg) och tar upp termens innebörd 

med diskussion i från flera filosofiska teorier och forskning kring begreppet.  

   

Avsnitt 4.2 visar på cyborgens bakgrund och den tillväxt teknologin tillsammans med 

biologin gjort och som har tagit plats under de senaste decennierna, för att bilda en 

uppfattning om var i utvecklingsfasen vi står idag.   

  

Avsnitt 4.3 undersöker den sociala kontexten och hur den går igenom en metamorfos. 

Underliggande rubriker fortsätter på den sociala kontexten och tar upp etiska frågor, ansvar 

och övervakning av personer.  

  

Avsnitt 4.4 Tar upp de öppna data som grundar sig på information från individen och ser om 

det bör gå under kategorin cyborg.   

  

Cyborg är ett begrepp, vars innebörd kan ses ur flertalet perspektiv och det är inte en definitiv 

gestaltning utan bör ses som en metafor för hur teknik kan påverka individen (Haraway, 

1991). En bild av ett väsen vars syntetiska kroppsdelar, sammanfogade med biologisk vävnad 

som bildar en ny slags individ, är många gånger det fiktiva fenomen som media har byggt 

upp, och är i realiteten inte den bild som är fullständig. En framträdande trend av skildringen 

på cyborgen har tydligt varit dystopisk, då man ser cyborgen som en symbol för socialt 
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destruktiv industri och för postindustriella teknologier (Mertz, 2008). Haraway beskriver 

cyborgen som en samhällelig verklighet där förbindelser till bisexualitet inte har någon som 

helst betydelse (Haraway, 1991). Haraway menar på att samhällsklasser och sexualitet inte 

spelar någon roll ur ett cybernetiskt perspektiv. Hon ser att den kvinnliga rollen i samhället är 

i idelig kamp med det manliga, hon talar om ett samhälle utan kön, där de könsstämplar vi satt 

på individen inte längre föreligger. Istället för att marknadsföra feminismen ser hon att vi bör 

ta ner de stämplar samhället satt på könen. En cyborg har ingen relation till kön, utan är enligt 

Haraway könlösa och därmed icke fertila vilket gör att cyborgen är mer jämlik ur de dagliga 

samhälleliga normerna. Haraway skriver:  

 ”The cyborg would not recognize the Garden of Eden; it is not made of mud and cannot 

dream of returning to dust” (Haraway, 1991, s.3).  

Detta kan tolkas som att en cyborg inte behöver tänka på evigt liv utan är ständigt utbytbar 

och uppgraderingsmöjlig. Därmed kan Haraways syn på cyborgen som en samhällelig 

verklighet inte ses som en realitet, cyborgen utvecklas konstant och tekniken med den, vilket 

gör att cyborgens framtid mycket väl kan gå mot det spår Haraway beskriver.   

Roger Clark (2011) menar att den första generationens cyborg finns runt om kring oss idag. 

Pacemaker, dialysmaskiner och RFID-implantat matchar kanske inte den fiktiva cyborgen 

media presenterat, men är likväl en bit på vägen. Clark ger oss en mer konkret bild av 

cyborgen vilket gör det lättare att se den som en samhällelig verklighet då han skriver om sina 

betraktelsesätt. För att utesluta att en cyborg nödvändigtvis måste ha en viss artefakt 

inopererad i kroppen så tar Clark upp tre olika syn på vad han anser gå under begreppet 

cyborg, Endo-Prosthesis, Exo-Prosthesis och External-Prosthesis. Endo-Prosthesis innefattar 

interna proteser som på något sätt satts in i kroppen ur ett stärkande eller reparerande syfte. 

Här ingår artificiella höftleder och knän, men även pacemaker och utbyte av biologiska linser. 

Under kategorin Exo-Prosthesis går externa produkter såsom kontaktlinser, artificiella händer, 

armar och ben. External-Prosthesis är protester som är separerade från den mänskliga 

kroppen, men där kroppen fortfarande är i samspel med protesen, detta kan vara allt ifrån en 

gångkäpp eller kryckor, men kan även vara dialys och hjärt-lungmaskiner.  

  

Clark (2011,s.3) gör cyborgen mer överskådligt på det sätt han delar in den i dess delar och 

menar på att man inte behöver gå in med tekniken i kroppen för att ses som en cyborg, det är 

enligt Clark tillräcklig att man interagerar tekniken med kroppen på ett externt sätt.   
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Jag behöver redan nu dra en fin linje mellan termerna cyborg och post-humanism för att 

föreställningarna inte skall falla under samma grundbegrepp. Dock ligger de två begreppen 

nära varandra och har en betydande roll för varandra. Norbert Wiener, professor och 

matematiker, myntade ordet cybernetik som beskrivs och presenteras i boken ”Cybernetics, or 

control and communication in the Animal and machine” (Gray, 1995). Forskare och teoretiker 

ser Wieners bok som ett facit av de konferenser som pågick under 1943-54 talet där 

ingenjörer, matematiker, psykologer, filosofer och läkare gick samman. Konferenserna 

kommer bli mer kända under namnet ”the Macy Conference on Cybernetic” där målet var att 

bilda en teori om styrning och kommunikation av människa, djur och maskin. Med sig hade 

man informationstekniker med inriktning på datalagring, men även neurologer som visat prov 

på att nervsystemet kan betraktas som en förmedlare av information genom kroppen 

(Ingvarsson, 2003). Cybernetiken kan enligt Ingvarsson, professor inom medicin, ses med två 

nyckelbegrepp: feedback och homeostas, där tekniken är en förlängning av människan och 

blir på så sätt i den cybernetiska ekologin ett fenomen som ständigt utvecklas och måste 

anpassas till nya miljöer och sammanhang, det sker hela tiden en återkoppling, det vill säga en 

feedback. Inom biologin ser man homeostas som den reglerande kroppsfunktion vilket ger 

inre balans, hit räknas vätske- och elektrolytbalans, värmereglering och blodsocker. Trots att 

utomhustemperaturen är över 40 grader måste människans homeostas se till att temperatur i 

kroppen inte överstiger 37 grader, där genom att till exempel svettas. På så sätt kan delar av 

homeostasen ses som en termostat, vilket håller ett konstant värde. Ingvarsson (2003) ser då 

sambandet mellan en mekanisk termostat och den biologiska homeostasen. Vi kan här lätt dra 

paralleller till biologin i kroppen, och det icke mänskliga tinget maskinen, vi pratar då om en 

cyborg.   

  

Det första väl dokumenterade djuret som fått gå under kategorin cyborg, var en råtta som 

under 1950-talet injicerades med kemikalier på New Yorks Rockland State Hospital via en 

osmospump för att ändra dess fysiologiska egenskaper och reglera dess homeostas (Gray, 

1995). De senaste decennierna har ökningen av innovationer, där även människan spelar som 

ett fragment av den tekniska processen stegrat i höjden, människan är en del av tekniken men 

är även den som främjar utvecklingen. Varierande typer av cyborgs finns redan i dagligt tal 

understryker Kevin Warwick, professor i cybernetik, i sin avhandling The Cyborg Revolution 

(2014) där han beskriver hur mänskliga implantationer mänger biologi med teknologi.  
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Artikeln granskar en rad olika försök att länka biologi med teknologin. I ett av fallen odlar 

forskare fram hjärnceller från foster hos gnagare på en glasskiva med elektroder. Under rätta 

förhållanden, som till exempel temperatur och luftfuktighet, sätts en process igång där 

dubbelriktad kommunikation utvecklas. Elektroderna kan i sin tur stimuleras för att sätta 

igång en neural aktivitet, den dubbelriktade kommunikationen mellan elektroderna och 

neuronerna kan i sin tur studeras och på så sätt styra externa mekaniska funktioner. Redan här 

skapas det etiska debatter beträffande huruvida en biologiskt odlad robot är mänsklig. Med 

projektet visar man att självtänkande, biologiskt odlade, robotar med intelligens är idag fullt 

möjlig.   

  

Den sociala kontexten är ett återkommande begrepp i det här arbetet och skildrar ett socialt 

sammanhang vilket en gestalt lever i, och innefattar såväl levnadsvillkor, arbetsförhållande, 

inkomst samt utbildning, men överblickar även den psykiska hälsa individen har.   

  

När människan dör så dör även våra individuella minnen, så är dock inte fallet med maskiner 

(Warwick, 2004). Maskiner kan födas på nytt och dess minnesdata ter sig i versioner likt det 

rhizomatiska synsätt Deleuze och Guattari (1980) beskriver i sin bok ”A Thousand Plateaus”, 

där rhizomer kan ses som en växt som snärjer sig, det vill säga växter som skjuter ut noder, 

för att med hjälp av rotsystemet kunna sprida sig och grunda nya plantor. Varje gång en ny 

nod skickas ut lämnas det en ständig kartografi, det vill säga en gammal version av data som 

lätt går att härledas ifrån. På samma sätt kan till exempel 3D-skrivare, som klonar sig själv, 

arbeta. Det sker hela tiden en process som ökar likt fibonaccis4 talföljd där varje tal är 

summan av de två föregående. Varenda gång det blir ett fel, så memorerar och lär sig datorn, 

och kan på så sätt undvika detta vid nästa tillfälle, beteendemönster registreras och hjälper till 

att skapa ett realistiskt beteende även för maskiner. Det finns inget slut på processen, utan de 

enda restriktionerna är cyborgens minneskapacitet. Nya versioner blir både starkare och har 

kvar den gamla informationen, vilket kan göra den mer och mer oövervinnerlig. Ett exempel 

är en dator som memorerar en spelares drag i schack och på så sätt lär sig spelmönstret för 

den personen. En människas minne är begränsat till att komma ihåg ett limiterat antal siffror, 

medan en cyborg kan ses som uppgraderingsbar och kan på så sätt utnyttja sin 

minneskapacitet på helt andra nivåer än människan.   
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Cyborgens påverkan ger inte bara framgångar och motgångar för människan, omgivningen 

spelar även in och teknikens framfart påverkar såväl djur som miljö. På vägen mot den cyborg 

Haraway beskriver stöter människan ständigt på flertalet etiska hinder. Tidskriften The 

Guardian (the Guardian Weekly, 3-5 January 2002, p.2.) rapporterade om de krigsdrabbade 

länder, där ibland Afghanistan, där befolkningen i överlevnadssyfte tvingades att förtära gräs. 

I samma stund blev nötkreaturen i Storbritannien utfodrad med köttbaserat foder vilket går 

emot naturens regler. Kostens biologi har på lång sikt ändrats och lett till sjukdomar såsom 

galna kosjukan vilket är sidoeffekten på den bio-tekniska industrin (Braidotti, 2013). Enligt 

Haraway (1991) är detta en del av den teknomilitanta industrin, denna hajp efter förmögenhet 

och överflöd, blir ett verktyg för den nya multimediavärlden. Djur ger människan ett levande 

material att utföra experiment på där utvecklingen stimuleras av marknaden på börsen. Djuren 

blir manipulerade, missbehandlade, torterade och genetiskt muterade för att driva 

utvecklingen framåt inom jordbruk, kosmetik, medicin, teknik och andra vinstdrivande 

uppslag (Braidotti, 2013). Människan använder djuren som den icke-mänskligt tänkande 

varelsen att utföra experiment på, enbart för att utveckla sin egen art. George Orwell (1949) 

skrev i sin bok 1984: ”all animals may be equal, but some are definintely more equal than 

others” (Orwell-1984), vilket stämmer in på människans relation till teknik och djuren.  

   

I The Guardian skriver journalisterna även om Colonel Gaddafis konvoj som bombades av 

franska jetflygplan men även amerikanska drönare. Drönarna var i sin tur kontrollerade via en 

satellit från en bas utanför Las Vegas (the Guardian weekly, 3-5 January 2002, p.2., Braidotti, 

2013). Har den franska piloten samma förutsättningar som den amerikan som styr drönaren, 

och kan den amerikanska piloten tituleras som en pilot och ha samma moraliska ansvar som 

de piloterna som sitter fysiskt i planet?   

Kevin Warwick har under flera år studerat Rfid-chip där möjlighet finns för inoperering av 

chipet i kroppen. Ett så kallat Rfid-chip blir endast strömförsörjt om det kommer i kontakt 

med en särskild Rfid-läsare. Vid skrivandets tidpunkt är en ny nivå av den realistiska, och 

idag verkliga cyborgen aktuell då vanliga människor får chansen att välja att sätta in chip i sig 

själva utan större kirurgiskt ingrepp. Med hjälp av det inopererade chipet kan Warwick öppna 

dörrar försedda med Rfid-läsare men kan även låsa upp sin dator och se till att belysningen 
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tänds i samma rum som han själv(Warwick, 2014). Rfid-chip är försedda med en unik 

numerisk talföljd som fungerar som identifikation för just den transpondern(chipet). Med 

hjälp av utspridda avläsare kan man spåra Warwicks gång och på så sätt eventuellt rubba 

integriteten, dock är tekniken inte så pass utvecklad att den fungerar tillsammans med GPS 

(global positioning system) vilket gör att mobilen är ett mycket större hot mot integriteten.  

Michel Foucault, den franske filosof och idéhistorikern beskriver i sin bok Disipline and 

Punish(2004) fängelset panoptikon, en institutionell byggnad, byggd sfäriskt och indelad i 

tårtbitar för att få en mittpunkt med 360 graders blickfång över dess interner. En ständig 

övervakning kan lätt leda till stress, integritetskränkning och psykisk ohälsa – likväl 

förebygga brott. Vid en jämförelse med dagens teknik och panoptikon kan vi tydligt se 

likheterna med att permanent sätta in chip i en mänsklig kropp, där personlig identitet och 

information om individen finns. Personlighet kan komma att förvrängas när människan helt 

plötsligt kan komma att få tillgång till känslig data.   

Kroppens mönster går att läsa av på flera olika sätt, vi sänder ut budskap till andra genom 

blickar, ansiktsuttryck, gester och kroppstemperatur. Mobiler, armband och annan elektrisk 

utrusning har idag förmågan att läsa av dessa kroppsliga ting och samla data för att 

sammanställa den grafiskt i till exempel hälsoapplikationer på våra mobiler. Vårt 

beteendemönster på internet talar även om mycket om hur vi lever vårt liv, för att ta ett 

exempel så samlar företaget Facebook våra gillade sidor och vad vi besökt för grupper och 

analyserar denna data för att kunna ge rätt sorts individanpassad reklam (Facebook, 2015). 

Internet är snabb på att sprida information, men är samtidigt lika effektivt på att samla ihop 

den data som sänts ut. Ponera att du besöker webbsidor om bergsklättring, du kollar på filmer 

om bergsklättring och du köper bergsklättringsskor, inom loppet av en sekund har du lämnat 

kvar små spår av personlig data som kan analyseras och användas för att lägga dig under 

kategorin som friluftsmänniska. Chip i framtiden kan även komma att spåra dina arvsanlag för 

att förutspå sjukdomar. Charles Darwin, brittisk forskare, skriver:  

”Man scans with scrupulous care the character and pedigree of his horses, cattle, and 

dogs before he matches them; but when he comes to his own marriage he rarely, or never, 

takes any such care.”(Darwin, 1871).  

De sociala trenderna kan komma att ändras. Traditionellt sätt har rika familjer arrangerat 

bröllop inom samma klass, för att bevara och förbättra blodslinjen. Med samma principer som 
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de som används inom avel i boskap och jordbruk. Denna trend kan även komma att erfarnas 

när helt vanliga individer får tillgång till sin partners personliga data.  

Cyborgen är mer än en fiktiv gestaltning, vi lever med den och som den, runt omkring oss 

finns cyborgen med oss hela tiden. Vår utveckling kring teknik och biologi går stadigt framåt 

och människan förlitar sig ständigt på att nya lösningar på sjukdomar och vardagliga 

bekymmer ska lösas genom utveckling av teknik som människan nyttjar. Hur vi definierar 

cyborgen kommer ständigt vara en diskussion, men ju mer tiden går kommer nog folket inse 

hur beroende 2000-talets människa är av tekniken. Beroendet människan har av tekniken bör 

ses som ett tecken på hur cyborgen verkligen implementerats i samhället.     

Detta kapitel beskriver de metoder som använts för att kunna genomföra arbetet och uppnå 

syftet med studien. Metodvalen är baserade på mina frågeställningar och ligger till grund för 

hela arbetet. Utgångspunkten har varit att får fram hur definitionen av termen cyborg ses ur 

olika filosofiska perspektiv men även få fram empirisk fakta för att konkretisera termen för att 

kunna svara på frågan: ”Vad är en cyborg”.  

För att besvara min första frågeställning och dess underliggande fråga har litteraturstudier 

utförts. Detta för att ta fram en grundläggande teoretisk bakgrund kring vad som definierar en 

cyborg och på så sätt kunna reflektera över och kartlägga de för och nackdelar som inträffar. 

Det filosofiska synsättet har jämförts med verklighetens teknologi där människan mänger 

kropp med biologi och där människan samlar data om den fysiska kroppen och 

beteendemönster för att påverka vår befintlighet. Donna Haraways filosofiska syn, som bör 

ses som en metafor, har jämförts med Roger Clarks mer definitiva syn på vad som definieras 

som cyborg. Tack vare de olika synsätten och den öppna definitionen av cyborgen kan 

gestaltningen bli mer öppen för diskussion och produktion. Studierna har gett mig en inblick i 

och en förståelse för vad som egentligen menas med cyborg och på så sätt lagt grunden för 

fortsatt forskning, målet var att ta ur cyborgen ur sin kontext, det vill säga den fiktiva 

cyborgen som media skapat och sedan applicera den på dagens levande människa för att se 

skillnader och likheter. Litteraturstudierna har även legat som grund för att förstå kontexten 
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av hur cyborgen kan, och kommer att fortskrida. Filosofiska tankesätt såsom cyborg, 

transhumanism och posthumanism har studerats för att kunna gå vidare med att bygga på en 

gestaltning som sammanfogar människa med maskin. Litteraturstudierna har även gett en 

förståelse för hur pass mycket cyborgen är en del av oss i dagens samhälle.  

 

En workshop har genomförts för att dels ge arbetet nya infallsvinklar men även för att känna 

av tankarna hos individer och hur de ser på cyborgens framfart. Syftet med workshopen var 

att skapa en diskussion om hur cyborgen ses ur allmänhetens ögon, men även för att få fram 

cybernetiska produkter som är revolutionerande men ändå genomförbara i stunden.  

Workshopen drevs genom en debatt och bestod av de metodtekniker som beskrivs i 

Metodkapitel 4.1 Brainstorming i boken Design methods (Jones, 1992) där brainstorming i 

grupp ska stimulera deltagarna att fort komma fram till flera synvinklar, i detta fall hur de 

offentliga data kan komma att påverka individen och hur den på lång sikt kan göra att 

människans personlighet kommer till skada.  

  

Workshopens mål och resultat blev de tankar deltagarna kom fram till genom att diskutera 

fram positiva och negativa aspekter med samling av personlig data, för att senare applicera 

den data på en teknisk produkt. Personlig data kan vara allt ifrån lön, sjukjournal, 

brottsregister, arvsanlag m.m. som används för att förbättra eller påverka individen. Jag utgick 

ifrån författaren och föreläsaren Fredrik Häréns(2002) metod om hur en ny idé kommer till.  

Genom att ta två befintliga ting och sammanfoga bildas enligt Härén en ny invention.  

    

Workshopen bestod av tio personer där varje deltagare delade med sig av cirka fem olika 

typer av offentlig data. Efteråt fick personen beskriva fördelar samt nackdelar med att dela 

dessa data och på vilket sätt denna data skulle kunna användas, därefter släpptes andra 

personers åsikter in för att skapa en diskussion. Efter det ombads deltagarna att göra samma 

process fast där man istället skrev upp vardagliga tekniker såsom Rfid, kylskåp, bilar, 

Bluetooth, termometer och mobiler. Därefter skulle deltagarna kombinera en eller flera data 

med tekniker och på så sätt få fram både nya användningsområden. Syftet med detta var att 

skapa en debatt om huruvida data som var insamlad var relevant för att kunna utveckla en ny 

cybernetisk produkt. Frågor som diskuterades var om användningsområdet för produkten var 
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etiskt rätt mot individen men även om det fanns mer fördelar än nackdelar, här spelar den 

sociala kontexten in för att kunna överlägga fördelar kontra nackdelar.  

   

 
Bilder från workshop den 14 april 2015.               

  

En del av workshopens stora fråga var huruvida individen var villig att släppa ifrån sig av 

personlig data. Överraskande nog var majoriteten inte villig att släppa ifrån sig av data såsom 

sjukjournal och brottsregister, då det ansågs hamna i fel händer vid öppen delning. Gruppen 

ansåg inte att personlig data var till för allmänheten vilket visar på att transhumanisen 

kommer att stöta på stora etiska debatter den dagen människan kan lämna sin köttsliga kropp.   

Uppgiften som gavs till deltagarna var att välja en specifik data och en teknik för att sedan slå 

samman dessa till en produkt och sen debattera för-och nackdelar. Det gavs en öppen 

diskussion som ledde till kylskåp med inbyggd Rfid-läsare som läste av om det fanns 

ingredienser hemma för att göra en viss maträtt, men som även gjorde inköpslistor efter vad 

som fattades. Rfid tillsammans med arvsanlag, sjukjournal och allergier diskuterades för att 

göra det lättare för ambulans att hjälpa till vid olyckor.    

   

Workshopen gav mig en inblick i hur enkelt det är för individen att uppgradera sig med 

teknik. Diskussioner om huruvida vi kan använda diverse teknik, och slå dem samman för att 

bilda en del av en det vi kallar cyborg i dagligt tal var givande för att skapa en bild om hur 
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individer i omgivningen såg på cyborgen. Glasögon blev en högt debatterad produkt under 

workshopen och förslag på hur glasögon tillsammans med DNA och rumsbelysning skulle 

kunna göra omgivningen vi är i individanpassat. Glasögonen skulle inte bara ställa in sig efter 

synfel utan även efter hur ljust/mörkt man vill ha i rummet. Workshopen resulterade även i 

idéer kring hur jag skulle kunna bygga applikationer kring Rfid.   

  

I denna del kommer de tekniker presenteras som används under gestaltningsarbetet. 

Gestaltningen grundar sig på det cybernetiska tänket och använder sig av de delar som 

beskrivits i tidigare forsknings. Delar som Rfid och personlig data har använts tillsammans för 

att skapa en produkt som är så pass nära den fiktiva cyborgen, men även de experiment Kevin 

Warwick beskriver i sin artikel The Cyborg Revolution (Warwick, 2014). Tillsammans med 

Rfid, Arduino och en Sqlite3-databas görs experimentell design för att visa på hur den nya 

tekniken kan komma att användas i framtiden, och hur man kan bygga upp en 

informationsdatabas kring sitt chip på en Community jag skapat.  

Under den gestaltande delen användes tekniken Rfid som står som metod för undersökningen. 

RFID står för Radio-frequency identification och är en teknik för avläsning av transpondrar 

och minnen på ett kortare avstånd. Rfid-läsaren kan identifiera ett chip på cirka 10 centimeters 

avstånd och används idag både till lås i dörrar, bokningssystem för tvättstugor, böcker på 

bibliotek, men kan även användas ur identifikationssyfte vid flertalet tillfällen såsom 

identifikation av husdjur. På senare tid har tekniken även blivit allt mer populär inom 

biohacking3 då strömkällan till chipet endast sitter i läsaren och överförs till chipet via ett 

lågfrekvent magnetfält (Aubert, 2011), se bild 2. Detta gör att möjligheten finns för att 

operera in chipet i en mänsklig kropp utan risk för urladdning av strömkällan. Tack vare 

chipets ringa storlek på 11mm på längden och 1mm i diameter gör den tekniken mer portabel 

att operera in i kroppen utan större komplikationer(Aubert, 2011).  
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Bild 2. Rfid-läsare(t.v.) och transponder(chipet, t.h.).  

  

I experimentet kommer Arduino Uno rev 3 står som grund för den tekniska produkten som 

presenteras. Ardunion är ett mikrokontrollerkort med öppen hårdvara vilket gör att 

begränsningarna för vad som går att utveckla blir tämligen mindre vilket kan främja 

arbetsprocessen. Arduinon är en produkt utvecklad för att lekmän ska ha lätt för att lära sig, 

detta är ett stort plus då det visar på hur okomplicerat individen idag kan skapa produkter som 

kan falla under kategorin cyborg. Tack vare dess öppna hårdvara kan Arduinon programmeras 

för att fungera som avläsare för Rfid-chip med hjälp av en tilläggsmodul för 

Rfidavläsning(RFID shield MFRC522). Valet av den tekniska hårdvaruspecifikationen 

grundar sig på dess öppna system, en butiksköpt RFID-läsare är inte byggd för att modifieras 

vilket hade hindrat processen för att utveckla egengjorda komponenter.   

  

För att programmera komponenterna användes ett språk liknande C++ som är utvecklat för 

mikrokontrollers, detta kodas i Arduinons egna integrerade utvecklingsmiljö och förs sedan 

över via USB till mikrokontrollen för att styra dess mekaniska komponenter.  

  

   

Den bärande idén bakom teknikvalen grundar sig i det experiment professor Warwick gjorde 

med ett inopererat Rfid-chip, där han underlättade ting såsom att tända rumsbelysning i 

samma rum som han själv. Rfid-tekniken har en betydande roll inom biohacking3 då det 
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enkelt kan sättas in i kroppen och fungerar passivt utan batteri. Varför detta ses mer som 

cyborg, än en pacemaker, är kanske just det att Rfid-tekniken inte för tillfället fyller något 

medicinskt syfte. Hade Rfid-chipet satts in i kroppen ur ett medicinskt syfte hade det ur 

gemene man antagligen setts som en medicinsk åtgärd och inte som en cyborgprodukt. Fler 

och fler väljer att sätta in Rfid-chip, men än fyller chipet ingen större funktion. Med 

gestaltningen har jag undersökt vad som händer när man ger Rfid-chipet data att jobba med. 

ID-numret som finns i taggen har användare tilldelat personlig data för att underlätta för 

individen vid till exempel en bilolycka där chipet kan innehålla essentiell information för 

ambulans och sjukhuspersonal.    

Målet med det här kandidatarbetet var att förstå begreppet cyborg och hur dess sammanhang 

kan påverka den sociala kontexten. Undersökningen har tagit ett spår in på tekniken Rfid då 

det är den teknik som vid skrivandets tidpunkt mycket väl kan ses ur ett cyborgperspektiv då 

det med ett enkelt ingrepp sätts in i människokroppen. Cyborgen har undersökts dels genom 

litteraturstudier utifrån filosofiska synsätt kring cyborgen men även mer konkreta fall där 

cyborgen framstår som en samhällelig verklighet. Undersökningen har gett mig en bredare 

bild av hur individen idag lever tillsammans med cyborgen och hur vi kan komma att se den 

som mer än en fiktiv gestaltning.   

  

Resultatet blev i den gestaltande produktionen en mer ingående förståelse för hur tekniken 

Rfid fungerar i samvaro med människan. Undersökningen resulterade i en kunskap om hur 

den teknik som används för att chippa människor fungerar på ett mer djupare plan. Resultatet 

gör att jag kan se fördelar kontra nackdelar med biohacking3 tillsammans med Rfid ur en mer 

säker infallsvinkel då jag kan stödja diskussion med faktabaserad information.     

   

Efter att ha studerat varierande personlig data, med hjälp av workshopens resultat, så samlade 

jag data som deltagarna kunde tänka sig att dela med sig av till offentligheten. Följande data 

som ingår i arbetets gestaltning är: ICE (in case of emergency, d.v.s. telefonnummer till 

målsman eller närstående), individens blodgrupp, allergier (även allergi mot läkemedel), 

sociala medier (såsom Twitter, Facebook, LinkedIn och Instagram). Resultatet blev en 

webbapplikation där valmöjligheten för vilken data du vill koppla till ditt inopererade chip 

finns. Därmed kan du och ditt chip dela med dig av rätt sorts information som känns väsentlig 
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för just dig, men även binda information till ditt chip för att kunna ge chipet en chans att ge 

dig som individ möjligheter att förenkla din vardag, men även för att nå ut till människor med 

just ditt valda data. Då chipet inte har kapacitet till att lagra data måste detta ske externt i en 

databas som kopplats till applikationen. Registrering av individen sker via applikationen där 

du väljer att koppla ditt offentliga data till Rfid-chipets id. Det data som använts vid 

gestaltningen kan hjälpa till vid till exempel en bilolycka, ambulans kan snabbt vid olyckans 

tillfälle läsa av ditt chip och på så sätt få tillgång till essentiell information, såsom kontakt till 

närstående och nödvändig medicinsk fakta. Studerar man Rfid närmre finner man att dess 

säkerhet inte är optimal för att hantera sekretessbelagd data då taggens id, som är den 

nummerföljd som går att utläsa ifrån chipet, lätt går att kopiera med hjälp av en läsare för att 

senare överföras till taggar som tillåter en att skriva in eget id. Själva säkerheten med Rfid 

kommer i nuläget att få finnas i en applikation vid sidan av läsaren där en alternativ pinkod 

eller identifikation finns för data som inte bör vara offentlig. Rfid-chipet innehåller en 

numeriskt talföljd på ca 12-13 siffror som är läsbara genom närgående kontakt med en 

Rfidläsare, det finns alltså ingen begränsning för tillfället för vem som kan läsa av ditt chip.  

En handskakning är del av en social gest för människor runt om i världen, den ses som en 

symbolisk handling vid bekräftelse av avtal eller löfte, men även ett slags underrättelse för att 

skapa en kontakt med motparten. I gestaltningen har jag tagit vara på handskakningen som 

gest för att se det som en metafor för hur vi skapar kontakter, både i verkliga livet men nu 

också på internet. Med hjälp av ett Rfid-chip inopererat i individen har du en unik nyckel och 

identifikation inuti kroppen. Med en Rfid-läsare tillsammans med ett script jag skapat scannar 

du av motpartens Rfid-chip där det sparas i en databas. Med hjälp av databasen kan du 

jämföra det på de du hälsat på, med de registrerade personerna på en webbapplikation. Du har 

nu tillgång till individens valda offentliga data(bild 3).  
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Bild 3.  

    
  

  

Ett inopererat Rfid-chip blir en del av dig då det sitter inuti din kropp, det blir en del av dina 

kroppsliga ting som du alltid bär med dig. De Rfid-chip som opereras in i den mänskliga 

kroppen sätts ofta på ovansidan av handen, där med blir handskakningen en förbindelse 

mellan kontakt av eventuell Rfid-läsare och chip. Den vänskapliga handskakningen ses idag 

som en oskyldig handling, den lämnar inga spår men kan ändå ses som ett avgörande avtal 

mellan personer. När din motparters data sparas ner i din databas, blir han en virtuell kontakt, 

chipet blir därmed ett slags pass för individen, därmed ser vi likheter med cyborgen, 

människan blir en produkt. Den nya upplagan av oss, den individ vars beteendemönster 

kartläggs av företag runt om på internet bör ses ur ett cybernetiskt perspektiv. Då tekniken 
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tillsammans med individen gör oss mer spårbara, blir våra handlingar en öppen data och 

människan blir en handelsvara, vi går nu ifrån att vara en fri människa, till kartlagd individ, 

det vill säga att en tekniskt kartlagd individ bör enligt mig gå under kategorin cyborg. Vi 

synas systematiskt och våra beteenden och intressen förvaras i databaser för att användas i 

kommersiellt syfte. Med gestaltningsarbetet har jag visat hur individen själv kan välja att dela 

med sig av offentlig data genom en applikation och sitt Rfid-chip för att visa på hur individen 

kan falla under begreppet cyborg. Data som sparas ner kommer vara öppen för allmänheten då 

det är gynnande information, både för individen själv men även för mottagaren.   

  

Webbapplikationen jag byggt kategoriserar människor med Rfid-chip och de som väljer att 

registrera sig på applikationen blir en del av ett cyborg-Community. Kategoriseringen av 

individen kan ses ur ett cyborg perspektiv då människan nu blir en del av en teknisk databas 

och inte längre en fri individ. Efter att ha delat med sig av sin egen data kan nu företag inte 

längre sälja dig som produkt, företag har istället fri tillgång till värdefull information som kan 

komma att gynna dig vid till exempel individanpassad reklam. Du kan dessutom skapa 

virtuella kontakter med personer du hälsat på i verkligheten.    

   

Efter att ha undersökt begreppet cyborg genom litteraturstudier från olika filosofiska synsätt 

har helt nya infallsvinklar uppstått. Nya infallsvinklar och nya synsätt har fått mig att förstå 

att cyborgen lever runt oss, vi som lever idag som cyborger, inte bara när vi modifieras utan 

även sättet vi använder tekniken på. Tar vi smartphonen som exempel så är den enligt Clark 

(2010) en förlängning av människan, en External-prothesis, vilket i flertalet av fallen är 

mycket smartare än människan, jag tänker då framförallt på informationstillgången och dess 

minneskapacitet men även förmågan att kunna kommunicera med andra smartphones och 

artefakter. Vi kommer ständigt att utveckla cyborgen mer och mer utefter hur tekniken 

utvecklas, det är inte bara människan som cyborg som utvecklas utan vi ser även att nya  

”arter” dyker upp, ta exemplet med de framodlade hjärncellerna som avlästes med hjälp av 

elektroder, de bör enligt mig falla starkt under kategorin cyborg och bör diskuteras noga hur 

etiskt rätt det må vara. Människan kommer att få gå långt tillbaka i tiden för att ses som icke 

cyborg. Individen är i många avseenden förblindade för att se att cyborgen finns runt om oss, 

vi är vilseledda av fiktiva fenomen media har exponerat i film.  Vi ser att tekniken gjort oss 

mycket mer lättillgängliga för information, på bara några sekunder kan du nå information om 
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var du befinner dig och vad för miljöer du har runt dig, likaså gör den fiktiva cyborgen på 

film, skillnaden är minimal om ens obefintlig.   

Den etiska debatten har ständigt varit delaktig i processen under cyborgens framfart och vi 

frågar oss ständigt vad som händer om roboten inte agerar inom lagens ramar? Warwick 

(2012) skriver:  

”If a robot of this kind decided to commit a crime, then who would be responsible for the 

consequences, the robot itself?” (s.4)  

Cyborgen kommer ständigt att utvecklas, vilket gör att ramarna för hur lagar och 

bestämmelser ständigt kommer att få revideras för att passa samhällets normer. En cyborg kan 

komma att stå högre upp på näringskedjan än den person som lever utan tekniska hjälpmedel i 

framtiden, ett av de mest omskrivna exemplet är Oscar Pistorius, en sprinter som tvingades 

amputera benen nedanför knäna redan vid ung ålder, men tack vare proteser kunde han ställa 

upp i 100-meters tävlingar. Dock ansågs Pistorius proteser ge honom en fördel mot personer 

utan hjälpmedel och diskades där med från tävlingar tillsammans med icke handikappade 

medtävlande (Csmonitor, 2014). Vad som anses vara till fördel inom sport är helt klart en i 

dag en svår fråga, personer med till exempel pacemaker använder inte detta för att vinna 

tävlingar utan helt enkelt för att överleva. Ska vi då dela in dessa individer i två kategorier? Ju 

mer tekniken går framåt desto mer kommer kroppens organ kunna bytas ut, och vi går mer 

och mer mot ett transhumanistiskt synsätt. Behovet av att diskutera cyborgens gränser ligger 

idag högt, då det är så pass nära vår verklighet med teknik som en förlängning av människan. 

Cyborgen kan vara i ett så pass tidigt skede i utvecklingen att det inte riktigt går att avgöra 

vem som bär ansvaret vid till exempel konflikt. Kan en cyborg ens se skillnad på vän och 

fiende? Regler och lagar kommer ständigt få revideras för att kunna reglera utvecklingen till 

det positiva, och vi måste hela tiden hålla koll på utvecklingen så den inte blir vårt fördärv. 

Frågor som hur vi straffar en cyborg kommer alltid finnas kvar. Genom att stänga av 

cyborgen får vi ett stopp, men inte ett straff. En avstängd cyborg kan ses som den sovande 

människan där cyborgen kan vakna upp utan någon reflektion över vad som gjorts för fel. Det 

finns en gräns för hur mycket man kan straffa en mänsklig individ, men än finns det inget 

straff för den mänskliga maskinen.  

  

Samtidigt om organen blir utbytbara lurar människan naturens gång och vår livslängd ökar 

succesivt (Folkhälsomyndigheten, 2015). Människan har inte alltid gynnats av den nya 
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tekniken, tack vare tekniken har vi i västvärlden kunnat producera mer mat än vi kan äta upp, 

vilket både resulterar i fetma och överflödig konsumering. Alf Hornborg(2010) har studerat 

människan och maskinen utifrån miljöaspekter och samhällsaspekter, Han ser scenariot där en 

arbetslös kvinna i femtioårsåldern arbetat hela dagen med att sälja handplockade blåbär till 

den välbärgade medelklassfamiljen som i sin tur fryser in blåbären och slänger dem när de blir 

för gamla. Det finns enligt medelklassfamiljen inget värde i materiella saker utan människan 

kan enkelt slänga mat som är fullt brukbar utan att ens reflektera över det. Karl Marx menade 

på 1840-talet att människan ägnade sig åt fetischism (Hornborg, 2010), materiella ting visar 

på makt och välfärd, människan är besatt av sedlar som är laddade med inflytande, det vill 

säga döda föremål som skapar klyftor mellan människor. Vad händer när vi gör samma sak 

med den tekniska processen, ska personer med handikapp stå före i kön för ett artificiellt ben, 

eller ska den personen med mest pengar få chansen att uppgradera sin kropp? Förr eller senare 

kan den artificiella handen komma att vara ett bättre redskap än den biologiska, då gäller det 

för människan att inte missbruka tekniken. Men det är inte bara organen som vi byter ut som 

gör oss till cyborgs, teknik som gör vardagen lättare att leva ser jag som en cybernetisk 

åtgärd. För att ta ett exempel så är homeostasen som diskuterades i tidigare kapitel en viktig 

del av cyborgen. Att mäta våra kroppsliga värden gör att vi kan ändra kroppenstemperatur 

genom att till exempel ha värmereglerande kläder utefter klimat. Kiselchips som opereras in i 

kroppen som reagerar med vårt nervsystem blir helt klart en fördel för handikappade, men 

kommer antagligen också utnyttjas av helt friska människor om det kommer att bli öppet för 

allmänheten. Kan chipet dessutom läsa av blodvärden och förutspå sjukdomar kommer 

allmänhetens intresse sannolikt bli enormt. När människan lever längre kan även 

överbefolkningen komma att påverkas, ökar vi livslängden med flertalet år så kommer vi på 

sikt öka i population. Om vi tar Haraways(1991) cyborg från cyborgmanifestet som ett 

exempel så är den inte intresserad av fortbildning, överbefolkningen just nu beror dels på 

fattigdom där barnafödseln ses som en tillgång och arbetskraft inom familjen, reduceras 

fattigdomen och cyborgens snabba ingång kanske vi kan se en minskning av population.  

Haraway(1991) menar i sitt cyborgmanifest att cyborgen är en könlös individ utan 

samhällsklasser. Här kan vi klarligen se att en del av Haraways bild på cyborgen är en 

framtidsvision och inte något som är realiserbart i dagens samhälle. Det könlösa samhället 

kan inte uppnås förrän vi till exempel ändrar på den i dag befintliga födseln. Skillnaderna 

mellan man och kvinna bör inte finnas i den sociala kontexten, men så länge endast ett av 
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könen kan bära på ett foster, ser jag det utifrån Haraways perspektiv som en omöjlighet att 

inte dela in människan i två olika kategorier, därmed inte sagt att skillnader skall förekomma i 

den sociala kontexten. Men Haraway menar att man bör se cyborgen som en metafor vilket 

gör att det könlösa samhället utan samhällsklasser visst går att applicera på dagens tänkande 

människa, hon ser cyborgen som ett förhållningsätt och en vision och menar inte att definiera 

den som en gestaltning.  

  

Clarks (2010) synsätt som tas upp i kapitlet Cybernetic organism gör att vi kan se på cyborgen 

som idag fullt existerande. Clark har grundat sin teori på befintliga ting såsom glasögon och 

pacemakers som finns runt om oss på daglig basis. Med Clarks teori kan vi se att de flesta av 

oss i samhället faktiskt går under kategorin cyborger, där till exempel SmartWatches som 

läser av kroppsliga funktioner genom handleden kan ses som en External Prothesis. Här kan 

även Haraways syn på vaccinet ses som en samhällelig verklighet, där man injiceras med 

patogener för att framkalla skydd mot infektioner. Detta bör även gå under begreppet cyborg 

då människans natur förvrängs för att förbättra individens framfart. Haraways syn blir då 

snarlik Clarks, men får dessutom även en framtidsvision om hur cyborgen kan komma att se 

ut i den tillkommande tiden.  

För att få en bild av hur den sociala kontexten rubbas när vi mänger kropp med teknik bör vi 

diskutera den fysiska, samt sociala kontexten ur ett samhälleligt perspektiv för att kunna 

påvisa sättet det påverkar människans sätt att fortleva och röra sig på. Har vi all rätt att 

omforma en svag individ med teknologi, och kan dagens informationssamhälle komma att 

skada individen? Utvecklingen går så pass fort framåt att vi eventuellt i framtiden kommer att 

kunna spåra framtida sjukdomar i kroppen via interna chip i individen (Warwick, 2014). 

Människan gör allt för att utveckla sig själv, vi vill vara friska samtidigt som vi motionerar 

mindre och äter onyttigare. Kanske kan den människa som transhumanisterna strävar efter 

komma att rädda människans fortlevnad, men innan dess lär vi få se mycket av cyborgens 

framsteg där flertalet organ i kroppen kommer bytas ut. Men även människans natur kan 

komma att förvrängas när man i framtiden helt plötsligt kan se sin partners brister och 

arvsanlag via avläsning av chip. Vi bör här ta ett steg tillbaka och på allvar reflektera över den 

sociala kontexten nu när framtiden är här och den posthumanistiska synen kan bli verklighet.  
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Arbetet har gett omfattande svar på mina frågeställningar angående vad som definierar en 

cyborg och hur individens sociala kontext förvrängs. Cyborgen är enligt mig en gestalt med 

tekniska hjälpmedel, vare sig det handlar om små eller stora hjälpmedel. Individen är enligt 

min uppfattning en cyborg så fort tekniken påverkar människan på flera olika sätt, det kan 

vara allt från teknisk information till tekniska artefakter som underlättar vardagen.   

  

Det är svårt att dra en generell slutsats av hur den sociala kontexten påverkas av öppnandet av 

personlig data då det handlar om en individuell uppfattning. Workshopen resulterade dock i 

diskussioner kring den sociala kontexten och deltagarna menade på att vi konstant påverkas 

av hur tekniken delar information, människan blir blottad och ens personlighet finns 

tillgänglig och granskad genom t.ex. internet vilket kan vara en bidragande faktor till psykisk 

ohälsa.  

Under tiden jag studerat den nya upplagan av oss har måttlöst många tankar vuxit fram, 

sömnlösa nätter har jag reflekterat och försökt finna svar på cyborgen och dess gåta. Frågorna 

jag ställt mig är många, kan verkligen jag som individ vara en cyborg? Det vore en omöjlighet 

att läsa och sammanfatta allt som skrivits om cyborgen, men jag har försökt att skapa mig en 

så omfångsrik bild som möjligt. Jag ska inte sticka under stolen med att jag var enormt 

förvånad över hur pass mycket information det verkligen fanns, ibland satt jag med upp till 

sju böcker samtidigt och vetenskapliga artiklar i mångfald. Cyborgen är verkligen ett 

debatterat ämne just vid skrivandets tidpunkt, men vi människor ser oftast inte att ju mer 

tekniken utvecklas desto mer blir vi cyborger. Efter att ha reflekterat över hur människans tid 

framöver kommer se ut, har iallafall jag gett mig själv en chans att möta cyborgen med öppna 

armar, kanske blir det bra, kanske dåligt, men det får tiden avgöra.  

  

Tack.   
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1. Mänger – Direktöversättning på engelskans Merge det vill säga sammanfoga alt förbinda.  

  

2. Social kontext - Beskriver ett socialt sammanhang vilket en person lever i, och innefattar 

såväl levnadsvillkor, arbetsförhållande, inkomst samt utbildning.   

  

3. Biohacking- innebär att anlägga ett experimentellt synsätt på biologi, teknik och 

människokroppen.   

  

4. Fibonacci – Talföljd där varje tal är summan av de två förgående, d.v.s. 1,1,2,3,5,8,13 osv.   
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