
 

 

 

Människoliknande teknik och 
det möjligt mänskliga  

En etnologisk studie av relationer mellan 
människor och teknik  

Johan Hallqvist 

Institutionen för kultur- och medievetenskaper 
Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier 

Umeå 2022 



Detta verk är skyddat av svensk upphovsrätt (Lag 1960:729) 
Avhandling för filosofie doktorsexamen 
ISBN: 978-91-7855-763-9 (print) 
ISBN: 978-91-7855-764-6 (pdf) 
ISSN: 1103-6516 
Etnologiska skrifter, Umeå universitet, nr 72 
Omslagsdesign: William Källback Winter, med verken Agrippina and Germanicus (ca 
1614) av Sir Peter Paul Rubens och Murnau (1910) av Alexej von Jawlensky. Verken 
tillgängliggjorda av National Gallery of Art, Washington. 
Elektronisk version tillgänglig på: http://umu.diva-portal.org/ 
Tryck: Cityprint i Norr AB 
Umeå, Sverige 2022 



 

 

 

 

 

 

 

As the people here grow colder 
I turn to my computer 
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Abstract 

Human-like technology and the possibly human. An ethnological study of rela-
tionships between humans and technology 

This thesis relates to a classic question within cultural sciences: what does it 
mean to be human? In a time characterised by the increasing presence of hu-
man-like technology in people's everyday lives and working lives, where tech-
nology is programmed with human-like traits or is attributed human-like traits, 
studying the relationship between humans and human-like objects can contrib-
ute to an understanding of how notions of what it means to be human are nego-
tiated and renegotiated.  
 
The overall aim of this thesis is to explore the notions of what it means to be 
human in relationships between humans and human-like technology. What are 
these notions of being human, what characterises them, and how are they ex-
pressed? How are borders between humans and human-like technology negoti-
ated and renegotiated? The aim is also to explore how notions of being human, 
in relation to human-like technology, are both affected by and influence notions 
of gender, sexuality, age, ethnicity, social stratification, and subjectivity as well 
as health care and professionalism. These different perspectives are studied in 
the five papers making up this thesis. 
 
The empirical material, based on two sub-studies, was collected from both fic-
tional and non-fictional Swedish contexts where human-like technology is de-
veloped and used by people. In the first sub-study (papers 1–2), the develop-
ment of digital health technologies for health care is explored through two in-
terdisciplinary research projects – Like-a-peer and Walk Safely. In the second 
sub-study (papers 3–5), relationships between humans and human-like tech-
nology in the world of fiction, in the Swedish science fiction TV series Real Hu-
mans (Äkta människor), are explored.  
 
Based on the results of this thesis’ papers, two overarching themes were dis-
cerned. The first theme concerns how human-likeness as a means, an imagina-
tion, and a practice both maintains and exceeds borders between humans and 
human-like technology. In Like-a-peer, Walk Safely, and Real Humans, tech-
nology was made human-like in different ways, in different degrees and for dif-
ferent purposes. This humanisation was expressed in various ways in the thesis' 
sub-studies, but mainly through “biological” embodiments, personalisation, and 
subjectification. The second theme concerns how human-likeness gives rise to 
(possible) conflicts and challenges, and two potential conflicts were identified. 
The first conflict involved the relationship between the patient and the digital 
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health technology in whether, and when, the digital caregiver should follow or 
go against the patient's own health-related preferences. The second conflict 
revolved around the issue of the patient's freedom of choice and the patient’s 
opportunity to independently choose avatars for their digital caregiver to in-
crease their willingness to use and follow the digital caregiver's advice. The in-
terviewees expressed risks such as the patient choosing their avatars based on 
prejudices regarding, for example, gender, ethnicity, and age. The patients' 
choice of avatar, how the digital health technology should be embodied, led to a 
potential conflict between the patient’s freedom of choice and the security and 
rights of human health professionals in the workplace.  
 
The results show how notions of being human – as well as the boundaries be-
tween humans and human-like technology, fiction and non-fiction, working life 
and everyday life – were challenged and reproduced when human-like technol-
ogy moved into people’s homes. 
 
Keywords: humanisation, human-likeness, digital health technology, avatar, 
robot, scicence fiction, embodiment, patient, healthcare professionalism, medi-
cal humanities, gender, Äkta människor 
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Sammanfattning 

Denna avhandling knyter an till den klassiska kulturvetenskapliga frågan om 
hur vi förstår vad det innebär att vara människa. Specifikt undersöks hur män-
niskor i samtiden aktivt utforskar och förhåller sig till den ökande kontaktytan i 
vardagsliv och arbetsliv mellan människor och människoliknande teknik, dvs. 
teknik som har människoliknande egenskaper och inte sällan även människo-
liknande utseende såsom robotar och digital hälsoteknik. Detta möjliggör en 
granskning av hur mänsklighet skapas, förhandlas och omförhandlas. 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka de föreställningar 
om vad det innebär att vara människa som aktualiseras i mötet mellan männi-
ska och människoliknande teknik. De centrala frågorna rör vilka dessa föreställ-
ningar om det mänskliga är, vad som kännetecknar dem och hur de kommer till 
uttryck samt hur gränser mellan människor och människoliknande teknik för-
handlas och omförhandlas. I syftet ingår även att undersöka hur föreställningar 
om det mänskliga i relation till människoliknande teknik påverkas av och på-
verkar föreställningar om kön, sexualitet, ålder, etnicitet, social skiktning och 
subjektivitet, samt även hälso- och sjukvård och professionalism. Dessa olika 
perspektiv undersöks i avhandlingens fem papers. 

Avhandlingens empiri utgörs av två delstudier från både fiktiva och icke-fiktiva 
sammanhang där människoliknande teknik utvecklas och används av männi-
skor inom en svensk kontext. Delstudierna utgör två olika spelplatser där möj-
liga (framtida) relationer mellan människor och människoliknande teknik gest-
altas och undersöks. I delstudie 1 (paper 1–2) undersöks, genom intervjuer och 
observationer, utvecklingen av digital hälsoteknik för hälso- och sjukvård inom 
två svenska tvärvetenskapliga forskningsprojekt, Like-a-peer och Walk Safely. I 
delstudie 2 (paper 3–5) undersöks, genom medieobservationer, relationer mel-
lan människor och människoliknande teknik i den svenska science fiction tv-
serien Äkta människor.  

Empirin har analyserats med hjälp av diskursteori, figural hermeneutik, femin-
istisk queerteori och feministisk nymaterialistisk teoribildning. Specifikt analys-
eras hur föreställningar om att vara människa förhandlas och omförhandlas i 
relationer mellan människor och människoliknande teknik där språk, praktiker 
och materiella objekt länkas samman och skapar gränsdragningar mellan vad 
som förstås som mänskligt och icke-mänskligt. 

Utifrån resultaten i avhandlingens papers framkommer två övergripande teman 
gällande föreställningar om mänsklighet i relationer mellan människor och 
människoliknande teknik. Det första temat är hur människolikhet som medel, 
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fantasi och praktik fungerar både gränsupprätthållande och gränsöverskri-
dande. Såväl i Like-a-peer och Walk Safely som i Äkta människor gjordes teknik 
människolik på olika sätt, för olika syften och i olika grad. Detta förmänskli-
gande tog sig uttryck främst genom att förkroppsliga tekniken för att göra den 
mer ”biologiskt” människolik, genom personalisering där tekniken anpassas till 
användarens behov och att tekniken görs personlik, samt genom subjektivering 
där tekniken framstår mer som en någon än ett något. Resultatet visar att för-
mänskligandet av tekniken både utmanar och upprätthåller föreställningar om 
vad det innebär att vara människa och skapar vissa gränsöverskridanden mellan 
människa och människoliknande teknik men även mellan fiktion och verklighet 
samt mellan arbetsliv och vardagsliv, när tekniken flyttar in i människors hem. 

Det andra temat är hur människolikhet ger upphov till (möjliga) konflikter och 
utmaningar. Två potentiella konflikter identifierades. Den ena konflikten invol-
verade relationen mellan patient och digital hälsoteknik i huruvida om och när 
den digitala vårdgivaren (människoliknande digital hälsoteknik) skulle följa 
eller gå emot patientens egna hälsorelaterade önskemål. Den andra konflikten 
handlade om frågan om patientens valfrihet och möjlighet att själv få välja ava-
tar till sin digitala vårdgivare för att öka sin villighet att följa den digitala vård-
givarens råd. Några intervjupersoner lyfte risker med att patienten skulle välja 
bort vissa avatarer på grund av fördomar gällande exempelvis kön, etnicitet och 
ålder. För det första skulle detta kunna hota den mänskliga mångfalden inom 
hälso- och sjukvården genom att patienter, medvetet eller omedvetet, även väl-
jer (bort) mänskliga hälsoprofessionella baserat på fördomar. Valet av avatar, 
det vill säga hur digitala hälsoprofessionella skulle förkroppsligas, synliggjorde 
på så sätt en konflikt mellan patientens valfrihet och de hälsoprofessionellas 
professionalism och arbetsrätt, där patienternas trygghet ställdes mot de hälso-
professionellas trygghet och skydd mot diskriminering. 

För att hantera eventuella konflikter mellan vårdgivare och vårdtagare i hur 
digitala hälsodata ska balanseras krävs ett omfattande etiskt arbete kring hur 
patientens och vårdens intressen ska balanseras och hur vårdgivande i hemmet 
via digital hälsoteknik ska hanteras; de digitala vårdgivarna, som exempelvis 
Like-a-peers mentoragent eller vårdhubotarna i Äkta människor, har således en 
delikat uppgift i att försöka väga dessa intressen mellan patienten och vården 
mot varandra. 

Nyckelord: förmänskligande, människolikhet, digital hälsoteknik, avatar, ro-
bot, science fiction, förkroppsligande, patient, hälso- och sjukvård, professional-
ism, medicinsk humaniora, genus, Äkta människor 
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Tack! 

Under de senaste knappt åtta åren, som till stor del präglats av avhandlingsar-
betet, har det blivit tydligt för mig att en avhandling inte enbart skrivs av perso-
nen vars namn står på omslaget. Att det krävs ”en by” för att skriva en avhand-
ling har aldrig känts så tydligt som det gör nu när avhandlingen är klar. Det 
innebär att det finns många jag vill tacka för avhandlingens tillblivelse (många 
fler än de som nämns nedan) – och precis som denna avhandling är listan lång!  

Först vill jag tacka mina handledare Bo Nilsson och Katarzyna Wolanik Boström 
som lett mig i mål. Bosse, en man av få men väl valda ord, har under hela pro-
cessen varit lugn som en filbunke, tillåtande och uppmuntrat alla (irr)spår som 
min process lett mig till. Katarzyna kom in som bihandledare i ett senare skede 
av avhandlingen med precis vad jag och avhandlingen behövde – energi, entusi-
asm, en klar blick och konkreta förslag på hur avhandlingen kunde bli ännu 
bättre. Jag vill också tacka Anna Johansson som var min bihandledare i början 
av avhandlingsprocessen. Din skärpa, energi och eftertänksamhet utmanade 
och sporrade mig att arbeta vidare. Ett postumt tack sänder jag till Britta Lund-
gren som efterträdde Anna som bihandledare. Brittas lugn, intellekt, värme och 
humor gjorde stort intryck på mig och gav mig både en känsla av trygghet och 
upptäckarlust. Britta, ”det bidde en liten tumme av avhandlingen” – trots allt 
mitt stundtals tvivlande – precis som du sa det skulle bli! Utan mina handle-
dare, ingen avhandling. 

Akademin har gett mig flera olika tillhörigheter och akademiska familjer som 
varit väldigt viktiga för mig. Tack till alla kollegor på Institutionen för kultur- 
och medievetenskaper och Genusforskarskolan på Umeå centrum för genusstu-
dier vid Umeå universitet, framför allt till de fina doktorandkollegorna: Jenny 
Jarlsdotter Wikström, Tamara Andersson, Johan Runemark Brydsten, Claudia 
Sciuto, Emil Marklund, Gustav Borsgård, Fredrik Norén, Maria Eriksson, Eve-
lina Liliequist, Christine Bylund, Linnea Helmersson, Kajsa Kuoljok, André 
Baltz, Bram Vaassen, Inês Felix, Eva Wijman, Johanna Lauri, Hanna Bäck-
ström, Jennie Brandén, Josefine Wälivaara och Jens Lindberg. Ett särskilt tack 
till Jenny, Tamara och Johan för vänskap, upptåg och inspiration!  

I samband med min flytt från Umeå till Stockholm 2016 var jag under två års tid 
gästdoktorand vid institutionen för etnologi, religionshistoria och genusveten-
skap vid Stockholms universitet. Tack till Lena Gerholm som bjöd in mig, till 
kollegiet som väkomnade mig och framför allt till de fantastiska etnologidokto-
randerna: Elin Franzén, Elin Lundquist, Elin von Unge, Andrea Dankic, Hanna 
Jansson, Britta Zetterström Geschwind, Maria Björklund, Kalle Ström, Ida 
Hughes Tidlund, Aida Jobarteh, Lenita Kefala och Ulrika Lögdberg. Att få en 
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plats hos er – både fysiskt och socialt – var så viktigt för mig för att slippa sitta 
ensam hemma och jobba i min nya hemstad. 

När doktorandtjänsten tog slut i början av 2019 välkomnades jag av avdelning-
en för socialt arbete vid Södertörns högskola. Magdalena Elmersjö, jag är dig 
evigt tacksam, inte bara för att du rent krasst gav mig en lön utan framför allt 
för att du vågade satsa på att låta en etnolog utbilda blivande socionomer. Da-
niel Seldén, tack för alla ”highs and lows” som vi delat, och kommer att dela, och 
för att du gör det roligt och möjligt att ha alldeles för många järn i elden samti-
digt. Tack till hela kollegiet för att ni tog emot mig, för gemenskap och för för-
troende. 

Avhandlingen och dessa olika delar har lästs och kommenterats av många vik-
tiga personer som bidragit till att både göra avhandlingen bättre och utmana 
mig att arbeta vidare. Ett särskilt tack till mittseminarieläsaren Jennie Olofsson, 
slutseminarieläsaren Magnus Öhlander och grönläsaren Alf Arvidsson. Tack 
även till Simon Ekström och Kerstin Gunnemark som kommenterade avhand-
lingen på skrivarlägret för etnologidoktorander i april 2018. Era tankar, kom-
mentarer och er entusiasm har drivit på mig och gett mig nya perspektiv. Tack 
också till genusseminariegruppen för era kloka kommentarer och läsningar 
samt för det trygga rum som vi skapade tillsammans: Jenny Jarlsdotter Wik-
ström, Emil Marklund, Johanna Lauri, Hanna Bäckström, Jennie Brandén, Ann 
Öhman och Maria Carbin. 

Jag vill tacka min familj och släkt som nog fortfarande inte riktigt förstår vad jag 
gjort de senaste drygt åtta åren av mitt liv. Ni har ställt fullt rimliga frågor om 
vad en avhanding är, vad det innebär att forska och när jag ska ”bli klar egentli-
gen” samt om det verkligen är sant att jag får betalt för att ”skriva”. Förhopp-
ningsvis förstår ni lite mer nu när ni läser den färdiga avhandlingen – och om ni 
inte gör det så spelar det mindre roll. Det viktigaste för mig har varit ert stöd 
och er stolthet. Tack till mamma, pappa, mormor, morfar, mina syskon och 
framför allt mina ljuvliga syskonbarn som fått mig att tänka på helt andra saker 
än akademin. Jag vill också tacka Williams familj som nu även blivit min. 

Utan ett socialt nätverk av vänner vet jag inte om jag kunnat behålla förståndet 
under avhandlingsprocessen. Några vänner vill jag tacka lite extra är: Hanna, 
Anna, Linn, Johan, Daniel, Elin, Andrea, Jenny, Tamara, Claudia, Frida, 
Michelle, Annelie, Lars och Madde. Tack för att ni funnits där, för att ni stått ut 
med mig och att ni gett mig perspektiv på avhandingen men framför allt för att 
ni visat och påmint om allt annat i livet som inte är avhandlingsrelaterat. 
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Introduktion 

“Artificiell intelligens … Vi försöker imitera mänskligt beteende […] Det är 
viktigt. Vi försöker bara imitera” (intervju, Fredrik, 13 feb 2015, min över-
sättning till svenska). 

 
Inger (mänsklig karaktär): Så ytterst handlar det alltså om den biologiska 
konstitutionen? Men om man skulle framställa en människa biologiskt utan 
livmoder och genetiskt arv, skulle den rangordnas som vi? 
Expertvittne (mänsklig karaktär): Det finns faktiskt ingen riktig definition 
på vad en människa faktiskt är. 
Einar (mänsklig karaktär): Jag skulle inte kalla det för ett datorprogram el-
ler operativsystem. Det här är något annat, något som … lever. [---]  
Inger: Så det finns alltså ingen klar definition för vad en människa är? 
Expertvittne: Jag tror att jag kanske är ute på lite hal is men det finns ju 
andra sätt att se på saken. 
Inger: Ja det finns gott om exempel i historien där människovärdet har be-
skrivits så här: de som ser ut som vi, de som kommer där vi kommer ifrån, 
de som talar vårt språk – det är de som har ett människovärde. Det kallas 
rasism.  
(Äkta människor, säsong två, avsnitt tio) 

 

Bakgrund 
Sverige befinner sig i en digital tidsålder som kännetecknas av en ökad använd-
ning och spridning av digital teknik (se t.ex. Schaefer et al., 2018). Förändringen 
har skett såväl på en övergripande samhällsnivå som på individnivå. Digital 
teknik har blivit en integrerad del av människors vardagsliv. Att leva i en digital 
tidsålder handlar dock inte enbart om tekniska förändringar som att teknik, 
dokument och kommunikationsmedel i allt högre utsträckning blir digitala. Det 
innebär även kulturella, ekonomiska, sociala, ideologiska, ekologiska och etiska 
förändringar (Dignum, 2019; Schaefer et al., 2018:11). Digital teknik påverkar 
även i hög utsträckning vad det innebär att vara människa utifrån aspekter som 
subjektskap, kropp, hälsa, genus och sexualitet, men också yrkesutövning (Do-
lezal, 2016; Hansson & Bjarnason, 2018; Lindberg & Carlsson, 2018; Lupton, 
2014). 

Den mänskliga kroppen kan med digital teknik anta nya former, vilket påverkar 
föreställningar om vad kroppen kan göra och hur kroppen kan förstås (Dolezal, 
2016; Johansson, 2013; Lindgren, Dahlberg-Grundberg & Johansson, 2013; se 
även Haraway, 1991). Individer kan anta virtuella kroppsligheter genom exem-
pelvis avatarer (Boellstorff, 2008; Sundén, 2002), virtual reality-teknik (Mor-
gan, 2014) och robotproteser som gör att en kropp får nya, eller får tillbaka, 
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förlorade egenskaper (Middleton & Ortiz-Catalan, 2020), samt inopererade chip 
i kroppen som bland annat kan mäta biometriskt data (Duarte, 2014). Teknik 
blir således en förlängning av människan, och människan blir en förlängning av 
tekniken.  

Utöver nya kroppsliga former kännetecknas den digitala tidsåldern av männi-
skoliknande teknik, exempelvis antropomorfa robotar, sociala system, bottar 
och talfunktioner såsom Apples Siri. Dessa former av människoliknande teknik 
går ofta under beteckningen artificiell intelligens (AI). Att hitta en gemensam 
definition av artificiell intelligens är i stort sett omöjligt. Snarare finns det ett 
flertal betydelser och inriktningar inom området artificiell intelligens (se t.ex. 
Dignum, 2019). En stark fåra inom AI-forskning menar att den huvudsakliga 
uppgiften är att skapa en artificiell mänsklig intelligens som kan sägas fungera 
bättre ju mänskligare den beter sig (se t.ex. Russel & Norvig, 2014). Datavetaren 
Virginia Dignum (2019) menar dock att förståelsen av den mänskliga intelligen-
sen är för smal när det gäller utvecklingen av artificiell intelligens. Dignum på-
pekar att AI-system idag endast kan uppvisa mänskliga beteenden inom begrän-
sade områden, att AI-forskningen är för centrerad runt den mänskliga intelli-
gensen och att AI borde omfatta andra intelligenta varelser såsom djur. Det är 
heller inte ovanligt att tekniken ges ett människolikt utseende. Forskare som 
studerat människoliknande teknik menar att förmänskligandet av teknik får 
verkningar för människor. Det mänskliga påverkas på liknande vis av teknikens 
människoliknande egenskaper (Hayles, 2005) och utvecklingen av artificiell 
intelligens och robotar utmanar gränsdragningar mellan människor och männi-
skoliknande teknik (Treusch, 2015).  

I gestaltningar av människoliknande teknik inom science fiction är förmänsklig-
andet av teknik tydligt. Robotarna inom science fiction har gått från att utgöra 
ett hot mot mänskligheten till att utmana idéer om mänsklighet genom att gest-
altas med människolika kroppar och beteenden (Førland Hellstrand, 2014).  

Syfte och frågeställningar 
Etnologin har genom sitt breda intresse för människor och deras relationer till 
föremål studerat inte bara själva föremålen, utan också människors föreställ-
ningar om dessa föremål, det vill säga hur föremålen tillskrivs mening och hur 
föremålen i sin tur påverkar människors liv och självförståelse (se t.ex. Ek-
Nilsson & Meurling, 2014; Ljungström, 1997; se även Damsholt, Simonsen & 
Mordhorst, 2009). I en tid som präglas av ökad närvaro av människoliknande 
teknik i människors vardagsliv och arbetsliv, där teknik programmeras med och 
tillskrivs människolika egenskaper (se t.ex. Turkle, 1984), kan en studie av relat-
ionen mellan människor och människoliknande föremål bidra till att förstå hur 
föreställningar om vad det innebär att vara människa förhandlas och omför-
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handlas. Härigenom knyter jag an till en klassisk kulturvetenskaplig fråga: Hur 
förstår vi vad det innebär att vara människa?  

Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka de föreställningar 
om vad det innebär att vara människa som aktualiseras i mötet mellan männi-
ska och människoliknande teknik. Vilka är dessa föreställningar om det mänsk-
liga, vad kännetecknar dem och hur kommer de till uttryck? Hur förhandlas och 
omförhandlas gränser mellan människor och människoliknande teknik? I syftet 
ingår även att undersöka hur föreställningar om det mänskliga i relation till 
människoliknande teknik påverkas av och påverkar föreställningar om kön, 
sexualitet, ålder, etnicitet, social skiktning och subjektivitet, samt även hälso- 
och sjukvård och professionalism. Orsaken till att föreställningar om hälso- och 
sjukvård och professionalism undersöks är att den människoliknande teknik 
som studeras i avhandlingen används – eller utvecklas för att användas – av 
professionella vårdgivare inom en hälso- och sjukvårdskontext. 

För att uppfylla syftet har jag valt att undersöka det som i denna avhandling 
benämns som människoliknande teknik. Den teknik som studeras i avhandling-
en går ofta under beteckningen artificiell intelligens, men jag har valt begreppet 
människoliknande teknik för att det fångar olika aspekter av artificiell intelli-
gens: de likheter med människor som tekniken uppvisar såsom intelligens, in-
lärningsförmåga och beslutsfattande men även hur teknik kan ges personlighet 
och fungera vänskapligt, vilket bland annat utforskas i denna avhandling. Sam-
tidigt fångar begreppet människoliknande teknik hur tekniken inte enbart är 
människolik utan även har avsikten att vara det samt hur artificiell intelligens 
på flera sätt kan överskrida mänsklig intelligens och mänskligt beteende och 
samtidigt i viss mån fortfarande uppvisa likheter med människor. I avhandling-
ens papers används framför allt begreppet teknologi (technology), medan i av-
handlingens kappa används begreppet teknik. Anledningen till detta är att på 
engelska inbegriper begreppet ”technology” såväl tillämpningen av enskilda 
tekniska lösningar som ”läran om teknik”. På svenska finns dock inte ett sådant 
paraplybegrepp, därför används primärt begreppet teknik i avhandlingens 
kappa för att hänvisa till tillämpningen av enskilda människoliknande tekniska 
lösningar. Begreppet teknik används i kappan i singular, men det omfattar olika 
typer av tekniska lösningar. 

Presentation av avhandlingens delstudier 
Centralt för avhandlingen är begreppet spelplats (playground) som används för 
att gestalta och undersöka möjliga (framtida) relationer mellan människor och 
människoliknande teknik (Haraway, 1991, 2003; Åkesson, 1996; se även Hell-
strand, Koistinen & Orning, 2019; Ornella, 2015). Jag har valt två möjliga spel-
platser, där fantasier om det möjliga och det innovativa, det utanför den sam-
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tida ”boxen”, spelar en avgörande roll. Avhandlingen bygger således på två 
delstudier, vilka utgör två olika spelplatser. I den första delstudien undersöks 
utvecklingen av digital hälsoteknik för hälso- och sjukvård genom två tvärveten-
skapliga forskningsprojekt vid ett svenskt universitet: Like-a-peer och Walk 
Safely.1 I den andra delstudien utforskas relationer mellan människor och män-
niskoliknande teknik i fiktionens värld genom den svenska science fiction tv-
serien Äkta människor. Avhandlingen baseras således på empiri från både fik-
tiva och icke-fiktiva sammanhang där människoliknande teknik utvecklas och 
används av människor inom en svensk kontext. I följande avsnitt introduceras 
Like-a-peer och Walk Safely samt Äkta människor.  

Initialt var jag intresserad av att utforska vänskapsliknande relationer mellan 
människor och robotar, specifikt hur människoliknande teknik avsedd att vara 
vänskaplig utvecklades i forskningsprojekt. Detta föranledde att jag sökte efter 
forskningsprojekt som arbetade med sådan teknik, vilket ledde till att jag hit-
tade en hemsida med information om forskningsprojekten Like-a-peer och 
Walk Safely och kontakt togs med forskningsledaren. Inom Like-a-peer utveck-
las ett autonomt intelligent multiagentsystem, som i första hand riktar sig till 
äldre patienter. Systemet är datorbaserat och består av olika så kallade intelli-
genta agenter, där varje agent har en specifik roll. Dessa intelligenta agenter kan 
beskrivas som autonoma funktioner som observerar och agerar utifrån den 
miljö de befinner sig i, med uppgiften att uppnå specifika mål. Agenterna kan 
också lära sig av den kunskap som de samlar in genom observation av patienten 
och den kunskapen kan de använda för att uppnå sina mål (se t.ex. Dignum, 
2019; Wooldridge & Jennings, 1995).  

Like-a-peer samlar främst forskare från datavetenskap som står för de tekniska 
lösningarna, men även forskare från discipliner som arbetsterapi och omvård-
nad vilka bidrar med expertkunskap om vård och omsorg. Det huvudsakliga 
syftet med systemet är att det ska främja patientens hälsa. Ett annat viktigt syfte 
– och en av projektets största utmaningar – är att systemet ska vara vänskapligt 
och fungera mer som en vän än som ett opersonligt verktyg. För att kunna 
främja patientens hälsa måste systemet samla in personlig information om pati-
enten samtidigt som det ska uppmuntra patienten att interagera och kommuni-
cera med systemet. Informationen samlas in i patienternas hem genom ett nät-
verk av olika slags teknik för övervakning och interaktion såsom sensorer, dato-
rer, mjukvaruapplikationer, mobiltelefoner, smarta miljöer och kameror. In-
formationen övervakas och bearbetas av de intelligenta agenterna som fokuse-
rar på olika slags information. Exempelvis ansvarar miljöagenten2 för att bevaka 

 
1 Båda projektens namn är anonymiserade med fingerade namn som fångar respektive projekts 
centrala innebörd. 
2 Agenternas namn är ändrade för att anonymisera projektet. 



 
 

 5 

miljön som patienten befinner sig i, medan aktivitetsagenten bevakar och på-
minner patienten om nödvändiga aktiviteter, såsom att ta medicin eller äta fru-
kost. Agenterna kommunicerar med varandra för att tillsammans bestämma hur 
systemet ska agera. På så sätt lär sig också systemet löpande mer om den indivi-
duella patienten. En särskilt viktig agent är mentoragenten, vars huvudsakliga 
uppgift är att föra sociala konversationer med patienten och motivera patienten 
att interagera med systemet. Mentoragenten fungerar även som ett slags länk 
mellan patienten och de hälsoprofessionella, såsom läkare och sjuksköterskor, 
till exempel genom att informera de hälsoprofessionella om patientens hälsosta-
tus. 

Forskningsprojektet Walk Safely har utvecklat en mjukvaruapplikation som kan 
användas både i mobiltelefoner och i surfplattor i patientens hem, och som syf-
tar till att minska fallolyckor bland äldre. Forskargruppen består främst av fors-
kare inom fysioterapi, men även datavetenskap och informatik. Med hjälp av 
applikationen är målet att uppmuntra patienterna att i sina hem följa och ge-
nomföra de personliga träningsprogram som de har fått av sina fysioterapeuter. 
I applikationen motiveras patienten att följa ett träningsprogram genom dels 
förinspelade videoklipp med övningar, dels av den virtuella fysioterapeuten 
som är en agent som observerar och ger återkoppling på patientens träningsin-
satser. En central uppgift och utmaning för både Like-a-peer och Walk Safely är 
hur den digitala hälsotekniken ska förkroppsligas, det vill säga hur den ska gest-
altas och utformas för att bli begriplig för patienterna. 

Parallellt med materialinsamling och analys av materialet från delstudie 1 sökte 
jag efter fler teman som inbegrep relationer mellan människor och människo-
liknande teknik. Jag sökte mig därför till tv-serier och filmer inom science fict-
ion som ofta gestaltar sådana relationer. Slutligen valde jag att analysera den 
svenska science fiction tv-serien Äkta människor, både på grund av dess tema 
och att den utspelar sig i en svensk kontext. Serien kunde läsas som en aktuell 
samhällskommentar till det svenska samhället genom att den genom hubotar-
nas (människoliknande robotar) inträde och närvaro i människors liv, direkt 
eller indirekt, berörde frågor såsom invandring och främlingsfientlighet (se 
Hellstrand, Koistinen & Orning, 2019; Yang, 2018), äldreomsorg som utfördes 
av hubotar istället för människor, hur ökad digitalisering hotade arbetstillfällen 
för människor samt hur hubotar som utförde hushållsarbete kopplade an till 
debatten om rut-tjänster (paper 5). 

I serien gestaltas hur olika slags relationer mellan människor och så kallade 
hubotar (humanoida robotar) tar sig uttryck, förhandlas och ges mening samt 
vilka relationer mellan människor och hubotar som görs möjliga och socialt 
accepterade. Relationerna i Äkta människor behandlar således frågor om var-
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dagsliv och arbetsliv eftersom hubotarna återfinns i människors hem och på 
arbetsplatser, där hubotarna kan vara alltifrån familjemedlemmar och arbets-
kollegor till hushållsredskap och verktyg, exempelvis hembiträden, vårdgivare, 
älskare, vänner, prostituerade, lagerarbetare, trädgårdsmästare och barnskö-
tare. De är ytterst människolika till utseendet genom sina människolika kroppar 
och attribut. Hubotar kan oftast skiljas från människor genom deras färgglada 
ögonfärger, syntetiska hår, USB-portar i nacke eller ryggslut (beroende på mo-
dell), och pastellfärgade kläder med en öppning i armhålan för att enkelt kunna 
laddas via en elsladd. Det är dock inte alltid lätt eller ens möjligt att skilja en 
hubot från en människa. Likheterna mellan hubotar och människor skrämmer 
flera av de mänskliga karaktärerna i serien. Serien lyfter, genom att gestalta 
likheter mellan människor och hubotar, frågor om såväl vad det betyder att vara 
människa som vilka rättigheter och skyldigheter hubotarna bör ha på grund av 
sin människolikhet. 

Äkta människor sändes under två säsonger mellan 2012 och 2014 på Sveriges 
Television, och bestod av 20 avsnitt. En tredje säsong av serien planerades, vil-
ket framgår av att den andra säsongen avslutas med en så kallad ”cliffhanger”, 
men serien lades slutligen ner. Internationella fristående adaptioner av serien 
har gjorts: den brittisk-amerikanska tv-serien Humans (2015–2018) där robo-
tarna kallas för ”synths” istället för hubotar, den ryska tv-serien Luchse, chem 
lyudi [Better than us] (2018–2019) och den kinesiska tv-serien Nǐ hǎo, ān yí 
[Humans] (2021–) (se Dagens Nyheter, 2018; Lindqvist, 2015).3 Äkta männi-
skor rönte stor internationell uppmärksamhet. Visningsrättigheterna till serien 
såldes till cirka 50 länder (Ljung, 2013) och serien tilldelades två internationella 
tv-priser: Seoul Drama Awards och Prix Italia (Sveriges Television, 2013). 

Äkta människor utspelar sig i ett fiktivt universum som speglar samtida medi-
ala och politiska debatter om robotar och artificiell intelligens i Sverige. Seriens 
skapare Lars Lundström kallar Äkta människor för ”en parallell nutid” – ett 
fiktivt svenskt samhälle likt det (riktiga) samtida svenska samhället, men där 
hubotar är en integrerad del av svenskars vardagsliv (International Movie Data-
base, 2012, min översättning). Huboten beskrivs av Lundström som ”en produkt 
– en slags mekaniserad tjänare – så lik en riktig människa att den kan betraktas 
som ett substitut” (International Movie Database, 2012, min översättning). Pro-
duktionsbolaget Matador Film beskriver detta parallella nutida svenska sam-
hälle som en plats där ”hubotar en gång för alla har transformerat människans 
existens och det är knappt möjligt att föreställa sig en värld utan dem” (Matador 
Film, 2012, min översättning).  

 
3 Titlarna inom klamrar anger de internationella titlarna. Den ryska titeln betyder ordagrant “Better 
than people/humans” och den kinesiska titeln betyder ”Hello, android”. 
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Handlingen i Äkta människor rör sig på två olika nivåer: en politisk nivå gestal-
tad av kampen mellan hubotmotståndare och hubotförespråkare samt en var-
daglig nivå där hubotar och människor träffas, interagerar, bor och arbetar 
med varandra. Dessa nivåer möts ofta i serien. Den politiska nivån kretsar kring 
det politiska antihubot-partiet ”Äkta människor”, antihubot-terroristgruppen 
”Äkta människors befrielsefront” och den emancipatoriska hubotgruppen ”Da-
vids barn”. Partiet Äkta människor försöker med politiska medel stoppa utbred-
ningen av hubotar i samhället, som de menar hotar både mänskliga värden och 
människors arbeten. Äkta människors befrielsefront är en utbrytargrupp ur 
moderpartiet Äkta människor, vilka befrielsefronten menar är alldeles för lång-
samma och fega i sin kritik av hubotar och de politiker, företag och privatperso-
ner som försvarar användandet av hubotar. Davids barn är en grupp hubotar 
med en speciell kodning som gör att de är fria tänkande varelser med en intelli-
gens som motsvarar eller överträffar människors och andra hubotars intelligens. 
Dessutom kan Davids barn-hubotarna överskrida sin programmering. Davids 
barns mål är att alla hubotar och människor ska vara jämlika och fria, vilket 
innebär att hubotar inte ska behandlas som slavar. Både Davids barn och Äkta 
människors befrielsefront använder sig av terroristmetoder såsom våld, hot och 
sprängmedel för att nå sina mål. På den vardagliga nivån är det framför allt 
huboten Mimi, som är ett Davids barn, och familjen Engman som hon bor och 
arbetar hos samt den mänskliga karaktären Roger som tittarna får följa. Mimis 
närvaro utmanar och förändrar på flera sätt familjen Engmans syn på hubotar 
när hon gradvis går från att vara ett praktiskt hushållsverktyg till att bli en fa-
miljemedlem. Roger däremot drabbas mer negativt av hubotiseringen av sam-
hället genom att han dels förlorar sitt arbete, dels förlorar sin partner när hon 
inleder en kärleksrelation med parets hubot. 

Motivering av de valda delstudierna 
I båda delstudierna är föreställningar om möjliga vardagsliv och arbetsliv cen-
trala. I såväl forskningsprojekteten Like-a-peer och Walk Safely som tv-serien 
Äkta människor skapas och förhandlas föreställningar om hur människolik-
nande teknik samt relationer mellan människor och människoliknande teknik 
kan komma att fungera. Like-a-peer och Walk Safely brottas med det nu, och 
Äkta människor brottas med detta i en föreställd framtid. Det möjliga fungerar 
på så sätt både som en gemensam nämnare och en överlappning mellan fiktion 
och verklighet (se t.ex. Alftberg & Bengtsen, 2018; Goode & Godhe, 2017).  

Jämfört med den tekniska, innovativa forskningen som fångas upp av Like-a-
peer och Walk Safely går det att se Äkta människor som ett annat sätt att i sam-
tiden förhålla sig till och utforska de möjligheter och inskränkningar som den 
nya människoliknande tekniken kan innebära för samhället; för vad det innebär 
att vara människa och för hur gränserna ska dras mellan människa och männi-
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skoliknande teknik. Äkta människor blir i det sammanhanget ett sätt att i fikt-
ionens form ta sig an och tydliggöra samma sorts frågor som forskarna i Like-a-
peer och Walk Safely brottas med i sitt konkreta utformande av de antropo-
morfa gränssnitt som utgör en väsentlig aspekt av deras respektive ”ingenjörs-
problem”. Genom att studera Like-a-peer, Walk Safely och Äkta människor kan 
föreställningar om vad det innebär att vara människa granskas närmare.  

Mötet mellan delstudierna visar på den ofta porösa relationen mellan fiktion 
och icke-fiktion. Ett exempel på detta är att det i empirin från delstudie 1 dyker 
upp flera specifika referenser till fiktion. Det gäller inte minst hur system ska 
gestaltas eller förkroppsligas med hjälp av avatarer, där bland annat Disneys 
karaktärer ”de sju små dvärgarna” diskuteras som möjliga alternativ. Dessutom 
refererar ofta forskarna i Like-a-peer och Walk Safely själva till att fiktiva robot-
karaktärer eller relationer mellan människor och robotar inspirerar dem i deras 
arbete och att de tar med sig fiktiva gestaltningar av robotar in i sin forskning 
och programmering av sociala system (jfr Richardson, 2009). Ett annat exempel 
är hur forskarna lyfter upp människors rädsla och fascination inför den teknik 
som de utvecklar och förklarar detta med att tekniken ofta gestaltas inom fikt-
ionen som dystopisk eller utopisk. Antropologen Kathleen Richardson (2009) 
menar att fiktion och icke-fiktion, på liknande sätt som i exemplen ovan, påver-
kar och inspirerar varandra, vilket framför allt gäller science fiction-genren. 

Sociologen Tora Holmberg och etnologen Malin Ideland (2014) menar att fikt-
ion och konst, med utgångspunkt i just Äkta människor, både kan fungera som 
ett sätt att belysa och problematisera samtida samhällsfrågor, och öppna för nya 
etiska diskussioner. I denna avhandling förstås Äkta människor som en spel-
plats för nutida normer (jfr Holmberg & Ideland, 2014; Koistinen, 2015). Äkta 
människor porträtterar och experimenterar med möjliga vardagliga relationer 
mellan människor och människoliknande teknik. Tv-serien inbegriper förhand-
lingar om betydelser av (icke)mänsklighet och teknik i utvecklandet av männi-
skoliknande teknik. På så sätt kopplar tv-serien an till både frågor om science 
fiction och science non-fiction samt till etiska aspekter av hur hubotar – och 
människor – ska behandlas.  

Även Like-a-peer och Walk Safely, där forskarna arbetar med att utveckla teknik 
som ska användas inom en snar framtid, utgör en sådan spelplats. Like-a-peer, 
Walk Safely och Äkta människor behandlar således föreställningar om möjliga 
framtider: möjliga vardagsliv, arbetsliv och människovaranden samt möjliga 
relationer mellan människor och människoliknande teknik. Like-a-peer och 
Walk Safely kan ses som nutida försök att i ett tidigt stadium utveckla teknik 
som kan påminna om den teknik som finns i Äkta människor. Äkta människor 
kan i sin tur, i sina gestaltningar av hubotar, sägas vara influerade av samtida 
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forskning om robotar och artificiell intelligens. Både Like-a-peer, Walk Safely 
och Äkta människor ska även förstås som påverkade och aktualiserade av en då, 
och fortfarande, pågående debatt i Sverige gällande automatisering, robotise-
ring och digitalisering av delar av samhället. Ett tema i den debatten var hur 
artificiell intelligens skulle förändra, förbättra eller förvärra arbetsmarknaden 
för människor i Sverige (se t.ex. Andersson, 2013; Engvall, 2011; Fridh Kleberg, 
2018; Fölster, 2015). Ett annat tema var hur användningen av sådan teknik i 
hälso- och sjukvården var kopplad till effektivitet, produktivitet och demo-
grafiska utmaningar samt riskerade att utmana mänskliga värden såsom in-
tegritet och mänsklig kontakt (se t.ex. Lindqvist, 2016; Ritterland, 2011; Statens 
medicinsk-etiska råd, 2015). Dessa två teman genomsyrade Äkta människor och 
de aktualiserade också frågor som forskarna i Like-a-peer och Walk Safely på 
olika sätt både diskuterade och förhöll sig till i sitt arbete. 

Avhandlingens båda delstudier, och avhandlingen i sin helhet, handlar sam-
manfattningsvis om hur människor i samtiden aktivt utforskar och förhåller sig 
till den ökande kontaktytan mellan människor och människoliknande teknik, 
såsom robotar och digital hälsoteknik, vilket också möjliggör en granskning av 
hur mänsklighet skapas och förhandlas. 

Avhandlingens disposition 
I Tidigare forskning presenteras för avhandlingen centrala forskningsområden. 
I Teori, metod och material presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunk-
ter, insamlings- och analysmetoder, empiri samt forskningsetiska reflektioner. I 
Sammanfattningar av avhandlingens papers presenteras de fem papers som 
ingår i avhandlingen. I den sista delen, Avslutande diskussion, diskuteras av-
handlingens resultat övergripande utifrån två teman: människolikhet som 
gränsupprätthållande och gränsöverskridande samt möjliga konflikter och ut-
maningar i relationer mellan människor och människoliknande teknik i var-
dagsmiljöer. Sist i avhandlingen presenteras avhandlingens fem papers i sin 
helhet. 

  



 
 

 10 

  



 
 

 11 

Tidigare forskning 

Avhandlingens bidrag är att den anlägger ett kulturanalytiskt perspektiv på 
såväl mänskliggörande av teknik som relationer mellan människor och männi-
skoliknande teknik. Eftersom jag har arbetat nära empirin – ett klassiskt etno-
logiskt arbetssätt – och mina papers delvis har skilda fokus, har jag behövt sätta 
mig in i flera olika forskningsfält för att förstå och tolka empirin i avhandlingens 
delstudier. Dessa olika forskningsområden utgör forskning inom datavetenskap, 
och kulturanalytisk forskning om science fiction, hälsa och sjukvård samt digital 
vård.  

En kulturanalytisk ram: Kultur, teknik och föreställningar om 
mänsklighet 
Etnologisk forskning har länge intresserat sig för föreställningar om mänsklig-
het. Etnologerna Jonas Frykman och Orvar Löfgren (1979) lyfter fram hur arbe-
tarklassen, i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, särskildes genom att 
arbetarklassen ansågs stå närmare naturen och därmed ha ett människovarande 
av mindre värde. Etnologen Agnes Ers (2006) visar i sin avhandling, om ett 
svenskt biståndsprojekt i Rumänien, hur människor fråntas (och återtar) sin 
mänsklighet. Etnologen Magnus Öhlander (1996) undersöker vad det innebär 
att vara människa genom att studera ett demensboende där de demenssjuka 
befinner sig i ett slags ”skör verklighet”. Dessa studier behandlar dels mänsklig-
het som ett slags skala som människor förstås utifrån, dels hur föreställningar 
om mänsklighet produceras, reproduceras och utmanas i olika kontexter. I av-
handlingen ligger min utgångspunkt i linje med dessa studier; definitioner av 
vad som anses vara mänskligt och vilka som anses vara ”riktiga” människor är 
resultatet av diskursiva förhandlingar. Människa är en exklusiv kategori ge-
nomsyrad av normer och maktstrukturer där vissa individer inte erkänns som 
fullt mänskliga och därmed inte tillskrivs samma mänskliga värde som andra 
människor (Butler, 2004a; Ers, 2006). Exempelvis har slavar nekats mänsklig 
status och medborgerliga rättigheter baserat på normer om hudfärg och mänsk-
lighet, medan personer med normbrytande funktionalitet har hållits inlåsta 
utifrån föreställningar om normativ funktionalitet och mänsklighet (se t.ex. 
Fanon, 1970; Jönsson, 1998). Föreställningar om mänsklighet bygger på olika 
normer om vad som är önskvärt (se t.ex. Braidotti, 2013:1; Butler, 2004a; Ers, 
2006; Wolfe 2010). I begreppet mänskligt inbegrips såväl föreställningar om 
vad som anses vara mindre mänskligt, såsom slavar och personer med norm-
brytande funktionalitet, som vad som uppfattas som omänskligt, exempelvis 
stenar, växter eller (vissa) djur (se t.ex. Nilsson, 2018). Det omänskliga eller 
mindre mänskliga blir då inte enbart en fråga om gränsupprätthållanden mellan 
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det mänskliga och det omänskliga utan även en hierarkisering inom det mänsk-
liga. 

Samtiden präglas av teknik som blir mer närvarande i människors vardag, där 
digital teknik även i hög grad får människoliknande egenskaper. Etnologen 
Gertraud Koch (2017) efterfrågar därför mer empirisk kulturforskning som un-
dersöker kopplingar, relationer och hierarkier i processer där det kulturella och 
det digitala möts och konstituerar varandra. Kulturforskning bidrar till att 
förstå hur det digitala “has become a fundamental cultural technology of today’s 
lifeworlds and in which way it contributes to doing culture in everyday life” 
(Koch, 2017:4; se även Lundin & Åkesson, 1999). Eftersom kultur finns och görs 
överallt (se t.ex. Gunnarsson Payne & Öhlander, 2017) är det viktigt att studera 
digitala kulturer gällande samspelet mellan kulturella föreställningar och tek-
nik. Centralt blir då att undersöka hur teknik gör något med våra föreställningar 
om oss själva som människor (se t.ex. Dolezal, 2016; Hansson & Bjarnason, 
2018; Lupton, 2014).  

Studier om digital hälsoteknik och digital arbetskraft 
Digitaliseringen tillhör en lång tradition av automatisering, robotisering och 
teknologisering allt sedan den industriella revolutionen på 1800-talet, där tek-
nik använts som komplement till, eller ersättning av, mänsklig arbetskraft 
(Olofsson, 2010). I Storbritannien beskrev nationalekonomen John Maynard 
Keynes på 1930-talet hur en ökad teknologisering kunde leda till en tillfälligt 
ökad arbetslöshet (Keynes, 1930). Redan under det tidiga 1800-talet gjorde den 
ludditiska rörelsen våldsamt motstånd mot industrialiseringens teknologisering, 
genom att bokstavligen slå sönder industriernas maskiner (Church & Chapman, 
1975; Thompson, 1975). Ludditernas mål var att skydda sina jobb och att höja 
lönerna. Maskinerna sågs som ett hot mot dessa mål. På ett liknande sätt gestal-
tas i Äkta människor en grupp människor som slår sönder hubotar, detta ef-
tersom de anses hota människors arbeten och gruppens förståelse av vad det 
innebär att vara människa. 

Etnologer har studerat teknik och kulturella normer i olika typer av digital häl-
soteknik, applikationer och (själv)övervakande teknik som används i männi-
skors vardags- och arbetsliv (se Fors et al., 2019; Fuentes & Sörum, 2019; Hans-
son, 2017; Kuoljok, 2020; Petersson McIntyre, 2017). Exempelvis undersöker 
etnologen Kristofer Hansson (2017) hur sjuksköterskors användning av digital 
teknik (såsom smarta telefoner, datorer och övervakningskameror) digitaliserar 
delar av sjuksköterskeyrket och därmed förändrar föreställningar om yrket. 
Andra exempel är studier om hur människor skapar nya relationer genom nät-
forum (Jansson, 2017; Johansson, 2010), och hur HBTQ-personers sexualitet 
och identitet påverkas av dejtingappar (Liliequist, 2020). En ökad digitalisering 
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av människors vardagsliv ger upphov till så kallad hybriditet, vilket innebär att 
digital teknik överbryggar dikotomin mellan offline och online och integrerar 
dessa två arenor (Lindgren, Dahlberg-Grundberg & Johansson, 2013). Männi-
skors kroppar påverkas genom att befinna sig i digitala miljöer eller genom att 
förkroppsligas digitalt via text eller avatarer (Boellstorff, 2008; Kverndokk, 
2017; Sundén, 2002). Etnologen Peder Stenberg (2011) menar att vi tar med oss 
våra kroppar in i digitala miljöer samt att det uppstår ett läckage mellan digitala 
och icke-digitala världar, vilket får effekter för hur vi förstår våra kroppar (se 
även Arvidsson et al., 2008; Enevold & Hagström, 2009).  

Robotar har historiskt sett använts mest inom fabriker och storindustrier, men 
har fått ett allt bredare användningsområde genom utökade möjligheter att 
digitalisera fler delar av arbetsmarknaden (se t.ex. Royakkers & Van Est, 2015). 
Teknik- och ekonomiforskarna Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee menar att 
användningen av robotar som arbetskraft, eller ”digital arbetskraft”, ofta har 
motiverats med att digital arbetskraft kan utföra tråkiga, smutsiga, farliga och 
dyra arbetsuppgifter (Brynjolfsson & McAfee, 2017). Sociologen Roland Paulsen 
(2014, 2017) menar att användningen av teknik kan innebära en möjlighet till 
ökad produktivitet som kan användas för att korta arbetstiden och undvika vad 
Paulsen kallar för ”skitjobb” för människor. Dessa så kallade skitjobb kan jäm-
föras med Brynjolfsson och McAfees (2017) definition av tråkiga och smutsiga 
digitaliserade arbetsuppgifter, det vill säga arbetsuppgifter som robotar eller 
artificiell intelligens skulle kunna utföra istället för människor. Frågan om hur 
användning av digital arbetskraft ska användas väcker således även frågor om, 
och utmanar potentiellt, såväl föreställningar om arbete och arbetets betydelse 
för människor, som föreställningar om människovarandet (jfr Godhe, 2018).  

Vård- och omsorgssektorn är ett prioriterat område för ökad digitalisering och 
användning av digital arbetskraft. Sveriges regering har som vision att Sverige 
år 2025 ska vara världsledande i e-hälsa. Syftet är att göra vården och omsorgen 
bättre, mer jämlik och kostnadseffektiv. Bakgrunden är att Sverige möter allt 
större demografiska utmaningar med en växande åldrande befolkning och med 
ökade utgifter för vård och omsorg (Regeringen, 2016). Etnologen Jens Lind-
berg och medie- och kommunikationsvetaren Eric Carlsson (2018) har genom 
policyanalyser av material som rör e-hälsa i svensk glesbygd visat hur e-hälsa 
oftast beskrivs i positiva termer såsom främjande av delaktighet, aktivt åldrande 
och ekonomisk effektivitet. De menar att fokus ligger i hög grad på teknisk ut-
veckling och i mindre grad på att, med humanistiska och samhällsvetenskapliga 
perspektiv, hantera e-hälsa och dess potentiella begränsningar och negativa 
effekter samt att diskutera hur framtidens vård bör se ut. 



 
 

 14 

Digitaliseringen av hälso- och sjukvården kan ses som en del av ett paradigm-
skifte inom offentliga sjukvårdssystem. Skiftet utmärks av personaliserad vård4 
– en övergång från ett generellt sjukvårdssystem utformat för att fungera för 
alla patienter till ett sjukvårdssystem som fokuserar på den individuella patien-
ten genom förebyggande arbete och involvering av patienten i den egna vården 
(Gutin, 2019; Lindberg & Carlsson, 2018; Scales et al., 2017). Patientens auto-
nomi, deltagande i och inflytande över sin sjukvård lyfts fram som viktiga vär-
den för att förbättra patientens hälsa och göra patienten mer aktiv i den egna 
sjukvårds- och friskvårdsprocessen. Patienten förväntas dela med sig av person-
lig hälsodata som digital hälsoteknik behöver för att kunna fungera och tillhan-
dahålla personaliserad vård (jfr Birkler & Dahl, 2014; European Science Foun-
dation, 2012; Noury & López, 2017; Tjora & Sandaunet, 2010). Socialpolitik-
forskaren Karen West och etnologen Anna Sofia Lundgren (2015) identifierar 
hur detta skifte mot personalisering inom sjukvården utmärks av att ansvaret 
för sjukvården i högre grad faller på den individuella patienten än på välfärds-
staten (se även Hennion & Vidal-Naquet, 2017; Lindberg & Lundgren, 2021). 
Patienten tilldelas således en dubbel roll som både vårdtagare och vårdgivare i 
den egna vården. Patienter har genom digitaliseringen fått mer tillgång till in-
formation om vård och hälsa vilket gjort dem mer kunniga om sin vård. En risk 
som pekats ut av bland annat antropologen Annemarie Mol (2008) är att en 
ökad valfrihet kan hota patienters hälsa, eftersom de uppmuntras att välja och 
ta hälsorelaterade beslut utan relevant kunskap. Andra farhågor som riktats mot 
digital hälsoteknik som mäter patienters hälsodata är att de kan leda till ökad 
(bio)medikalisering och dehumanisering av vård när patienter görs till (digitala) 
siffror (jfr Abiko, 1999; Marcum, 2008; Richterich, 2018; Ruckenstein & Schüll, 
2017). 

Digitaliseringen av vård och omsorg har väckt stor uppmärksamhet bland poli-
tiker, media och allmänhet. Antropologen Jeannette Pols och sociologen Ingunn 
Moser (2009) menar att de frågor som oftast diskuterats rör potentiell arbets-
löshet för hälsoprofessionella samt betydelsen av vården som mänsklig praktik 
genomsyrad av mänskliga värden och behovet av mänsklig närhet. Vård- och 
omsorgsyrken görs således till något mer än ”vanliga” arbeten jämfört med ex-
empelvis digitaliseringen av enklare arbeten (jfr Brynjolfsson & McAfee, 2017). 
Vård- och omsorgssektorn blir en arena där föreställningar om mänsklighet 
utmanas och förhandlas i och med en ökad digitalisering och potentiellt mins-
kad mänsklig närvaro. Utvecklingen av social, vänskaplig och emotionell artifi-
ciell intelligens kan förstås som ett sätt att kompensera för en potentiellt förlo-
rad mänsklighet (med färre vård- och omsorgspersonal) genom att tekniken 

 
4 I denna avhandling omfattar begreppet personaliserad vård både personaliserad medicin 
(personalized medicine) och personcentrerad vård (person-centered care). Se El-Alti, Sandman & 
Munthe (2019) för en genomgång av skillnaderna mellan begreppen. 
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programmeras med människolika egenskaper som kan göra att de blir, eller 
framstår som, mer professionella, inkännande och sympatiska (jfr McStay, 
2018). Att utveckla digital hälsoteknik som kan kommunicera människolikt lyfts 
av vissa forskare fram som en avgörande aspekt av att engagera patienten att 
interagera med digital hälsoteknik och delta i hälsofrämjande aktiviteter (Gre-
enhalgh et al., 2012; Moore, Frost & Britten, 2015).  

Mänskliggörande av digital hälsoteknik innebär att patienten möter en teknik 
som upplevs som mer eller mindre mänsklig och innefattar olika mänskliggö-
rande praktiker (se Farzanfar, 2006). Exempel på mänskliggörande praktiker 
som lyfts fram handlar om att förkroppsliga digitala system genom avatarer 
(Bickmore, Pfeifer & Jack, 2009; Graber & Graber, 2011) och att tilldela tekni-
ken personnamn (Darling, 2017) eller en personlig historia (Darling, Nandy & 
Breazeal, 2015). Ytterligare sätt att mänskliggöra digital hälsoteknik är att ut-
veckla system som kan fungera som sällskap (companions) till patienterna – 
alltifrån assistenter till vänner (Darling, 2017; Robins et al., 2005). Mänskliggö-
rande behöver dock inte nödvändigtvis innebära att tekniken ska se människo-
liknande ut, utan snarare att tekniken mänskliggörs genom att den anpassas till 
den individuella patienten i syfte att kunna förstå och kalkylera patientens be-
hov (Sciutti et al., 2018) – vilket kräver människolika egenskaper som kommu-
nikation och slutledningsförmåga. 

Digital hälsoteknik som designas för att förändra oönskade beteenden hos pati-
enter bör enligt vissa forskare vara övertalande, stöttande, sympatisk och lyhörd 
inför patientens önskemål (Friedman, 1998; Revere & Dunbar, 2001), och på så 
sätt likna mänskliga professionella vårdgivare. Att imitera mänskliga vårdgi-
vares interaktion med patienter kan utgöra en viktig aspekt för att uppnå målet 
att öka patienters hälsa (Bickmore, Pfeifer & Jack, 2009: Farzanfar, 2006). Det 
är dock inte alltid motiverat att mänskliggöra digital hälsoteknik, exempelvis 
om patienter föredrar att kommunicera med en robot eller en avatar istället för 
en människa (Darling, 2017; Farzanfar, 2006). Till exempel visade datavetarna 
Timothy W. Bickmore och Laura Pfeifer tillsammans med medicinaren Brian W. 
Jack (2009) att en majoritet av patienterna i deras undersökning föredrog att få 
information om hälsodokument av en datoragent framför en mänsklig profess-
ionell vårdgivare. Andra forskare betonar att i vissa situationer kan förmänskli-
gande av digital hälsoteknik snarare behöva undvikas för att inte riskera att 
patienter känner sig tvungna att “lyda” det digitala systemet (Sharkey & Shar-
key, 2010) eller att patienter upplever ökad social isolering från mänskliga soci-
ala kontakter (Turkle, 2012). 

Inom kulturvetenskaplig forskning om hälsa, exempelvis medicinsk humaniora 
(se Lundgren, 2015) och kritiska digitala hälsostudier (se Lupton, 2014), finns 
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det ett växande intresse för att utforska hur digital hälsoteknik påverkar sjuk-
vården, specifikt genom att utforska (förändrade) kulturella normer om kropp, 
hälsa, vård och sjukdom (Dolezal, 2016; Teo, 2021). Detta växande forsknings-
intresse har hittills resulterat i bland annat studier om hur digital hälsoteknik 
förändrar arbetsförhållanden och föreställningar om hälsoprofessionalism 
(Hansson, 2017; Hansson & Bjarnason, 2018), hur hälsodata kommodifieras av 
kommersiella företag (Berg, 2018; Van Dijck & Poell, 2016), hur digital hälso-
tekniks användning av övervakning lyfter frågor om och behovet av ytterligare 
forskning om privatliv, integritet och andra etiska dilemman (Hansson, 2017; 
Lupton, 2013, Sanders, 2017) samt föreställningar om fiktion, teknik och vård- 
och hälsoforskning (Alftberg & Bengtsen, 2018). 

Filosofen Luna Dolezal betecknar ny teknik som “en process av kulturell och 
social omdefiniering där grunden för vår förståelse av kroppen, människan och 
hälsoparametrar radikalt omvandlas” (Dolezal, 2016:219, min översättning). 
Den ökade användningen av digital hälsoteknik erbjuder flera sätt för hälsopro-
fessionella att ge vård utan att fysiskt befinna sig i samma rum som patienten. 
Exempelvis kan det ske via kameror (se Lindberg & Carlsson, 2018) eller genom 
att förkroppsliga en hälsoprofessionell via en avatar (se Abbott & Shaw, 2016). 
Avatarer används ofta för att ombesörja arbetsuppgifter som vanligtvis utförs av 
professionella vårdgivare (Abbott & Shaw, 2016), för att stötta patienter med 
bristande hälsokunskaper (Bickmore, Pfeifer & Jack, 2009) och för att bygga 
nära relationer mellan patienter och hälsoprofessionella (McStay, 2018). Flera 
forskare menar att användningen av digital hälsoteknik där hälsoprofessionella 
arbetar med hjälp av avatarer kan påverka och förändra föreställningar om häl-
soprofessionalism och hälsoprofessioner gällande exempelvis yrkesidentitet, 
arbetsuppgifter och arbetsförhållanden (se Abbott & Shaw, 2016; Bickmore, 
Pfeifer & Jack, 2009; Hirvonen, 2014; Lupton, 2014). Etnologen Kristofer 
Hansson och datavetaren Elizabeth Bjarnason menar, utifrån sin studie av hur 
teknik påverkar yrkesidentiteten hos sjuksköterskor, att teknik “spelar en aktiv 
roll för att flytta de traditionella sociala och kulturella gränserna för våra ar-
betsplatser” (Hansson & Bjarnason, 2018:65, min översättning). Detta kan ex-
emplifieras genom forskning som visar hur vissa patienter utifrån sina upplevel-
ser av digitala hälsoprofessionella talar om dem i termer av nästan mänskliga 
läkare (Lupton & Jutel, 2015). 

Feministiska forskare har kritiserat traditionell professionssociologi för att ha 
varit alltför fokuserad på själva yrket och därmed inte uppmärksammat och 
undersökt samhälleliga och kulturella normer rörande kön som kommer till 
uttryck genom manliga privilegier samt könssegregerade och könsreproduce-
rande arbetsmarknader (Dahl, 2011; Davies, 1995; Evetts, 2009, 2011; Henriks-
son, Wrede & Burau, 2006). Därför efterfrågar feministiska forskare studier av 



 
 

 17 

hur professionsdiskurser producerar, reproducerar och modifierar föreställ-
ningar om kön och könade subjektspositioner (Dahl, 2011:143; Hirvonen, 2014), 
vilket för sjukvården kan omfatta patienter, hälsoprofessionella och digitala 
hälsoprofessionella. I studier om professionsdiskurser och kön ryms processer 
där användningen av digital hälsoteknik kan resultera i att hälsoprofessionella 
avförkroppsligas (Calnan & Rowe, 2008; Kuhlmann, 2006), detta i en kontext 
där hälsoprofessionalism traditionellt har förståtts som förkroppsligat (Davies, 
1995; Twigg, 2006) och utfört av (mänskliga) kroppar. Hälsoprofessionalism 
kan dock i allra högsta grad förstås som både förkroppsligad och könad, även 
när den utförs av digitala hälsoprofessionella (jfr Hirvonen, 2014) eftersom 
teknik alltid på något sätt materialiseras (Lundin & Åkesson, 1999). Sociologen 
Deborah Lupton (2014) menar att ett digitaliserat förkroppsligande inte enbart 
är en återspegling av en fysisk kropp, utan snarare ett förkroppsligande som 
påverkar den fysiska kroppen eller det sätt på vilket innebörden av en fysisk 
kropp förstås. Eftersom digitalt förkroppsligande av hälsoprofessionella kan 
påverka hur ett vårdyrke förstås kan således även dikotomin mellan det mänsk-
liga och det digitala komma att utmanas (jfr Hayles, 1999; Johansson, 2013).  

Kulturvetenskapliga fiktionsstudier om människoliknande teknik 
Kulturanalytisk forskning om teknik och det digitala bidrar till kunskap om hur 
teknik utgör en växande del av, och påverkar, människors vardagsliv (Koch, 
2017:4; se även Lundin & Åkesson, 1999; Löfgren & Wikdahl, 1999). Digitali-
sering och dess betydelse för samhället är ett centralt tema även inom fiktionen, 
framför allt inom science fiction. Ofta uttrycks människors förhållande till digi-
talisering i form av teknikoptimism eller teknikpessimism (Carlsson & Nilsson, 
2016; Dinello, 2005; Nilsson & Carlsson, 2014). Detta är ett vanligt tema även 
inom fiktionen där teknik regelbundet framställs i termer av dystopi eller utopi 
(Alftberg & Bengtsen, 2018). Enligt kulturforskarna Luke Goode och Michael 
Godhe (2017) testar science fiction, genom olika gestaltningar av relationer mel-
lan människor och människoliknande teknik, möjliga framtida vardagsliv, ar-
betsliv, hot och möjligheter samt relationer mellan människor och människo-
liknande teknik. Science fiction och dess gestaltningar blir således ett sätt att 
förstå såväl teknik och mänsklighet som relationen dem emellan.  

Etnologen Lynn Åkesson (1996) menar att fiktion är ”en pågående kommentar 
till samhället” (Åkesson, 1996:171, min översättning; se även Berlant, 2011). 
Fiktion kan användas som ett slags titthål in i olika tidsepoker (Holgersson, 
2017). Genom att studera fiktion kan föreställningar om framtiden undersökas, 
men också hur dessa framtidsföreställningar påverkas av både gångna tiders 
och nutidens kulturella normer (jfr Bodén, 2018; Bowler, 2017; Goode & Godhe, 
2017; Jameson, 2007; Koselleck, 2004; Åkesson, 1996). Relationen mellan fikt-
ion och vetenskap ses oftast som ett motsatsförhållande där fiktionen står för 
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fantasi och vetenskapen för det verkliga. Att utforska sådana dikotomier utgör 
en central del i etnologisk forskning (se Berg, 1994; Frykman, 1994; Gerber, 
2011; Nilsson & Hansson, 2011). Richardson (2009) utforskar dikotomin mellan 
fiktion och forskning genom att i sin studie av robotforskare uppmärksamma 
hur forskarna ofta hänvisade till science fiction som inspiration till, eller refe-
renser för, sin forskning. Richardson menar att det är omöjligt att separera ro-
botar, och därmed robotforskningen, från föreställningar om fiktion eftersom 
roboten uppfanns i fiktionen, även om robotar numera utvecklas i forskningsla-
boratorier. Etnologen Åsa Alftberg och konsthistorikern Peter Bengtsen (2018) 
visar på ett liknande sätt hur allmänhetens föreställningar om neurologforskare 
ofta hämtas från fiktionen. Forskarnas poänger är inte att likställa fiktion och 
vetenskap, utan snarare att visa på de många överlappningar och ”läckage” som 
finns mellan dessa områden och hur de påverkar varandra. 

Science fiction har en lång historia av att skildra förhållandet mellan människor 
och maskiner. Science fiction kan betraktas som en av de främsta arenorna för 
att gestalta och hantera interaktioner mellan människor och människoliknande 
teknik. Teologen Alexander Ornella (2015) beskriver science fiction som ett 
”viktigt etiskt laboratorium för att föreställa sig och ‘leka med’ (nya) föreställ-
ningar om människa-maskin-relationer, sätt att vara människa, samt männi-
skans natur” (Ornella 2015:337, min översättning). Enligt teknikforskaren Ke-
vin LaGrandeur (2015) har androider – robotar som ser ut som människor – 
genom film- och tv-historien sällan fungerat som symboler för mänsklighet. 
Sedan början av 2000-talet har dock en växande trend inom science fiction varit 
att framställa androider som människoliknande varelser, ofta så människolika 
att de (nästan) kan passera som människor (Goode, 2018; Hellstrand, 2015; 
Koistinen, 2011, 2015; Robertson, 2010). Genusforskaren Ingvil Hellstrand me-
nar att de människolika robotarnas närvaro i science fiction leder till frågor om 
hur robotars mänsklighet utmanar föreställningar om människovarandet (Hell-
strand, 2015).  

Tv-serien Äkta människor är ett exempel på hur populärkulturen gestaltar 
människoliknande robotar. Kulturforskaren Aino-Kaisa Koistinen anser att 
Äkta människor är ”en av de mest spännande science fiction-serierna som be-
handlar frågan om gränser för mänskliga och icke-mänskliga varelser sedan 
omtolkningen av tv-serien Battlestar Galactica” (Koistinen, 2015:417–418, min 
översättning). Koistinen (2015) menar även att serien utmärker sig genom att 
undersöka frågan om mänsklighet och människors relationer till teknik genom 
att utgå från ”vanliga” (ordinary) människor och deras vardagsliv, med vilka 
tittaren kan identifiera sig. Äkta människor och dess gestaltningar av relationer 
mellan människor och hubotar har analyserats utifrån olika teman såsom: betalt 
och obetalt hushållsarbete (Yang, 2018), arbetsmarknad och migration (Hell-
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strand, Koistinen & Orning, 2019), vårdarbete (Koistinen, 2016), förhållandet 
mellan människoliknande robotar, fiktion och vetenskap (Mountfort, 2018), 
minnen, autenticitet och mänsklighet (Larsen, 2020) samt kvinnliga androider 
och betydelser av gullighet (cuteness) hos robotar (Leyda, 2017). 

Forskning om sex, kärlek och intima relationer mellan människor och männi-
skoliknande teknik har utgått från filmer som exempelvis Her (2013) och Ex-
Machina (2014) samt tv-serier som Äkta människor (2012–2014) (se t.ex. Alex-
ander & Yescavage, 2018; Koistinen, 2015; Ornella, 2015; Royakkers & van Est, 
2015). Queerforskarna Jonathan Alexander och Karen Yescavage menar att 
"filmiska gestaltningar […] som skildrar intima interaktioner mellan människor 
och artificiell intelligens har börjat framträda i ett kulturellt sammanhang som 
alltmer investerats i att teoretisera effekten av avancerad och komplex teknik på 
mänsklig subjektivitet" (Alexander & Yescavage, 2018:74, min översättning). 
Med andra ord, filmiska gestaltningar kan förstås utifrån en ökad närvaro av 
artificiell intelligens i människors vardag och ett ökat förmänskligande av artifi-
ciell intelligens som utmanar inte bara förståelsen av vad artificiell intelligens 
kan vara, utan även föreställningar om mänsklighet och möjliga relationer mel-
lan människor och AI. Diskussioner om intima relationer mellan människor och 
människoliknande teknik återfinns även utanför fiktionens värld. Ett exempel 
på detta är sexrobotar där förespråkarna lyfter fördelarna med sexrobotar 
såsom att de kan fungera som ett sätt att minska prostitution och människo-
handel (se Levy, 2007). Kritiker poängterar istället att sexrobotar snarare kan 
leda till att dess användare avsocialiseras från mänskliga kontakter (Royakkers 
& van Est, 2015; Turkle, 2012) och att sexrobotarna riskerar att reproducera 
patriarkala och heteronormativa könsnormer (se Richardson, 2016). Tidigare 
studier om representationer av intima relationer mellan människor och männi-
skoliknande teknik inom science fiction har visat hur dessa representationer 
kan såväl reproducera underliggande könsnormer (Koistinen, 2011; Ornella, 
2015), som potentiellt gestalta queera intimiteter, vilka överskrider heteronor-
mativa uppfattningar om kön och sexualitet (se Alexander & Yescavage, 2018; 
Wälivaara, 2016).  
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Teori, metod och material 

Under denna rubrik presenteras avhandlingens kulturanalytiska och bricola-
gemetodologiska ansats, teoretiska ramverk, insamling och analys av empiri 
samt reflektioner om fältarbetet och forskningsetik. 

En kulturanalytisk och bricolagemetodologisk ansats  
Viktigt för kulturanalyser är att erbjuda olika slags verktyg för att göra det var-
dagliga synligt och gripbart i syfte att problematisera och analysera det som 
vanligtvis tas för givet, ignoreras eller ses som alltför trivialt för att undersökas 
(Ehn, Löfgren & Wilk, 2016:2). Jag har i denna avhandling arbetat utefter en 
kulturanalytisk bricolagemetododologisk ansats där olika empiri, metoder och 
teorier varvas och samspelar med målet att uppfylla avhandlingens, och respek-
tive papers, syfte och besvara dess frågeställningar (se t.ex. Denzin & Lincoln, 
2005; Ehn & Löfgren, 2011; Hagen, 2013; Jönsson & Nilsson, 2017). Att arbeta 
metodologiskt med bricologe eller bricolageteknik har förespråkats av bland 
annat etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgren (2012). Ehn och Löfgren har 
beskrivit den kulturanalytiska bricolagemetoden som ett etnografiskt arbetssätt 
vilket innebär att ”använda en verktygslåda med mycket olika redskap. Med 
hjälp av dem kombinerar man högst skiftande material och perspektiv” (Ehn & 
Löfgren, 2012:18). Att kulturanalytiskt undersöka olika slags empiri, i samma 
studie, kan även motiveras med hjälp av etnologerna Jenny Gunnarsson Payne 
och Magnus Öhlander som menar att: ”Eftersom kultur finns överallt – görs, 
kommuniceras, bevaras och omskapas i alla former av mänsklig kommunikation 
– utgörs kulturforskarens empiri av nästintill vad som helst” (Gunnarsson 
Payne & Öhlander, 2017:16).  

I avhandlingen tillämpas både diskursteori (presenteras senare) och figural 
hermeneutik (figural hermeneutics) som analytiska redskap, där båda kan ses 
som ett led i det eklektiska analysarbetet där jag har varit lyhörd för empirins 
förutsättningar. De erbjuder möjligheter att undersöka förhandlingar om gräns-
dragningar mellan – och innebörden av att vara – människa och människolik-
nande teknik. I paper 3 tillämpades figural hermeneutik med inspiration från 
kulturforskaren Gabriella Blasi (2014) och hennes figurala hermeneutiska ana-
lys av filmen Badlands (1973). Blasi beskriver figural filmanalys som ett herme-
neutiskt analysarbete, som involverar (text)läsning och tolkning, vilket över-
skrider uppdelningen mellan subjekt/tittare och objekt/film samt ”accounts for 
the ’excess’ of the film’s own ’appearance’” (Blasi, 2014:64). Blasi menar att 
figural hermeneutik bidrar till att filmens möjliga figurationer blir till i själva 
läsningen, och inte som en fast sanning att återupptäckas. Blasi förklarar detta 
genom att citera filosofen Warwick Mules: ”[w]e access this capacity by refusing 
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to see the film’s mise-en-scène in terms of the actors’ or characters’ subjective 
vision or the cognitive capacity of the viewer, and rather allow the film to guide 
us into its own vision: its own appearing (erscheinen) that reveals a figuration 
leading ‘otherwise’ as a possibility of human being insofar as we partake of what 
the film shows as also part of our own possibilities” (Blasi, 2014:65, citat från 
Mules, 2011).  

Blasis poäng är att figural hermeneutik leder till en materiell ontologi som gör 
motstånd mot rena symboliska läsningar av filmer. Som exempel nämner Blasi 
hur entropi (entropy), död och sopor finns överallt i filmen Badlands som en 
figuration av ändlighet (finitude) och existensens materiella förutsättningar 
(conditions), snarare än som symboliska tecken, vilket får materiella konse-
kvenser för vad det innebär att vara en fri människa. Detta har stora likheter 
med den analys jag gör i paper 3 genom att undersöka återvinningsbarhet samt 
kroppars materialitet och död som materiella figurationer och deras tillblivan-
den snarare än som enbart varandes symboler. Blasis analys, liksom min analys 
i paper 3, fokuserar på att utforska figurala och transformativa gester, rörelser 
och varelser – fantasier om de fiktiva karaktärernas möjliga (till)blivanden – 
snarare än den narrativa teleologin, kreativa intentioner och ekonomiska pro-
duktionsramar (Blasi, 2014:64). Genom figural hermeneutik undersöker jag i 
paper 3 hur möjliga figurationer av människor och hubotar gestaltas i Äkta 
människor genom olika gränsdragningar där kropparnas materialitet, död och 
återvinningsbarhet blir centrala för dessa (nya) gränsdragningar och för (nya) 
förståelser av vad det innebär att vara människa respektive hubot. 

Teoretiskt ramverk 
Utgångspunkten i avhandlingen är att gränsdragningsprocesser mellan männi-
skor och människoliknande teknik hela tiden görs, vilket placerar studien i en 
etnologisk forskningstradition som intresserar sig för att undersöka hur före-
ställningar får betydelse (se Johansson, 2010). Etnologin rör sig återkommande 
mellan olika fält och undersöker flöden, skärningspunkter och mittenpositioner 
(Svensson, 2002:66). Med avstamp i etnologins fokus på människors vardag, 
undersöks i avhandlingen möjliga vardagsliv för människor gällande relationer 
mellan människor och människoliknande teknik i olika kontexter såsom vård, 
forskning och fiktion. I avhandlingen förstås teknik som ett kulturellt fenomen 
central (se Koch, 2017). Teknik programmeras utifrån vissa kulturella normer 
och teknik tolkas och förstås alltid utifrån rådande föreställningar om exempel-
vis hälsa, kroppar samt hälso- och sjukvård. Digital hälsoteknik kan förstås som 
sociokulturella produkter ”located within pre-established circuits of discourse 
and meaning” (Lupton, 2014:1349). Teknik bör således studeras som sociokul-
turella fenomen – genomsyrade av kulturella föreställningar och normer sna-
rare än som något neutralt (se t.ex. Fisher, 2010; Lundin & Åkesson, 1996; Wil-



 
 

 23 

lim, 2006) – samt utifrån teknikens kulturella, sociala, etiska och ekonomiska 
effekter (Dignum, 2019; Lupton, 2014).  

Denna avhandling grundar sig teoretiskt främst på statsvetarna Ernesto Laclaus 
och Chantal Mouffes diskursteori (1985), feministisk queerteori och feministisk 
nymaterialistisk teoribildning. Diskursteori är väl lämpad för att undersöka och 
förstå hur kön och genus konstrueras, däremot saknar den en egen teoribildning 
om detta (se t.ex. Gunnarsson Payne, 2006; Johansson, 2010). Därför har jag 
valt att föra samman diskursteorin med feministisk queerteori och feministisk 
nymaterialistisk teoribildning. 

En diskursteoretisk utgångspunkt 
I denna avhandling har en diskursteoretisk utgångspunkt varit central när jag 
har studerat relationer mellan människor och människoliknande teknik. För det 
första har jag undersökt hur förståelser av vad det innebär att vara människa 
konstrueras genom diskursiva förhandlingar som sker i en nutida kontext men 
präglad av föreställningar om en möjlig framtid. Det vill säga, jag granskar hur 
Äkta människor såväl som Like-a-peer och Walk Safely gestaltar hur relationer 
mellan människor och människoliknande teknik skulle kunna se ut i framtiden, 
vilket synliggör samtida föreställningar och normer (se Berlant, 2011; Martin, 
2020; Åkesson, 1996). För det andra har jag analyserat hur dessa förhandlingar 
om mänsklighet – och icke-mänsklighet – producerar möjligheter att både upp-
rätthålla och utmana rådande kulturella normer kring vad det innebär att vara 
människa. Jag har inspirerats av etnologen Jenny Gunnarsson Payne som be-
drivit omfattande etnologisk forskning med ett diskursteoretiskt perspektiv (se 
t.ex. Gunnarsson Payne, 2012, 2017) och av etnologen Jens Lindberg (2015) 
som i sin avhandling utgår från diskursetnologi, det vill säga etnologiska studier 
som tillämpar ett diskursteoretiskt ramverk, både som teoretisk, metodologisk 
och empirisk inspiration. Lindberg motiverar valet dels med hänvisning till 
diskursetnologins ”generella intresse för hur kulturella fenomen och identiteter 
skapas genom vardaglig aktivitet”, dels utifrån ”aktiviteters politiska potential 
att upprätthålla och förändra fenomens och identiteters betydelser” (Lindberg, 
2015:19).  

Diskursteori benämns ofta som ett paket som omfattar såväl teori som metod, 
vilket innebär att den inte går att tillämpa enbart som en metod utan måste 
användas utifrån de ontologiska antaganden som den baseras på (se t.ex. Lind-
berg, 2015; Sjöstedt Landén, 2012; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Dis-
kursteori vilar på en socialkonstruktionistisk grund, dit poststrukturalismen kan 
inordnas (se t.ex. Burr 2003; Egan Sjölander, 2011; Herz & Johansson, 2013), 
som innebär att människors förståelse av världen, praktiker, fenomen, ord och 
materiella objekt formas och görs begripliga genom meningsskapande processer 
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utifrån rådande diskurser.5 Med andra ord, alla objekt och praktiker förstås som 
meningsfulla och därmed oundvikligt diskursiva (Laclau & Mouffe, 2001:113).  

Paketmetaforen innebär dock inte nödvändigtvis att diskursteori kommer med 
ett färdigt upplägg för vilka metoder eller vilket material forskaren ska jobba 
med eller att diskursteori inte går att kombinera med andra teorier. I likhet med 
den bricolagemetodologiska ansatsen uppmuntrar snarare diskursteori forskare 
till att kombinera diskursteorin med andra teorier (Gerber, Gunnarsson Payne 
& Lundgren, 2012; Laclau, 1991; Nilsson, 2012) så länge de metoder som an-
vänds samt det material som samlas in och analyseras motiveras av studiens 
syfte och problemformuleringar (Glynos & Howarth, 2007).6 Exempelvis kom-
binerar etnologen Gabriella Nilsson (2012) de två ontologiskt skilda teorierna 
diskursteori och Bourdieus fältteori. Nilsson motiverar valet med att båda teori-
erna intresserar sig för hur makt och mening skapas genom handlingar som 
kamp och konflikt (Nilsson, 2012:44).  

Diskursteorin innefattar ett brett diskursbegrepp som inte enbart inbegriper det 
lingvistiska utan omfattar såväl språk som praktiker och materiella objekt, vilket 
ligger i linje med Laclau och Mouffes (1985) perspektiv på verkligheten som 
diskursiv (se även Gerber, Gunnarsson Payne & Lundgren, 2012; Gunnarsson 
Payne, 2012).7 Ett brett diskursbegrepp fungerar väl med etnologiska metoder 
som ofta innefattar både skriftliga och muntliga material samt observationer 
”där dessutom handlingar, miljöer, symboler och artefakter tillsammans utgör 
underlag för analys” (Gunnarsson Payne, 2012:10). I denna avhandling ansluter 
jag mig till hållningen att allt bör förstås som diskursivt. Det gäller såväl när jag 
undersöker materiella aspekter såsom människor och hubotars materialitet 
(paper 3) som förkroppsligandet av virtuella hälsoprofessionella genom avatarer 
(paper 2). Med andra ord, jag undersöker språk, praktiker och materiella objekt 
som diskursiva fenomen som länkas samman och skapar gränsdragningar mel-
lan vad som förstås som mänskligt och icke-mänskligt – avhandlingens centrala 
tema. Jag särskiljer med andra ord inte det diskursiva från det materiella på så 
sätt att det materiella skulle vara icke-diskursivt, men menar däremot att det 

 
5 Det bör dock nämnas att det finns kritik mot att beskriva poststrukturalismen och socialkonstrukt-
ionismen som en gemensam idétradition (se t.ex. Esmark, Bagge Laustsen & Åkerstrøm Andersen, 
2005). 
6 Det finns också kritik mot att kombinera olika teorier, exempelvis menar etnologen Mats Lindqvist 
(2004) att det finns en risk med att kombinera teorier som inte delar samma filosofiska grund. 
Detta kan jämföras med exempelvis Ehn & Löfgren (2013) som menar att etnologi som ämne har 
varit eklektiskt och ovanligt öppet för att välja, använda och kombinera koncept och idéer från andra 
forskningsdiscipliner och föra samman dem med mer etnologiska och kulturanalytiska verktyg och 
begrepp (se även Sjöstedt Landén, 2012). 
7 Detta kan också ses som ett svar mot den kritik som menat att poststrukturalister skulle ignorera 
verkligheten. I en sådan kritik förstås, och separeras, språk ofta som en lingvistisk fråga, och ”verk-
lighet” som något materiellt. Med Laclau och Mouffes breda diskursbegrepp där de inkluderar både 
lingvistik och materiella objekt, och diskursers materiella karaktär, bemöts den kritiken.  
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materiella kan ha andra egenskaper än det lingvistiska. Laclau och Mouffe me-
nar att ”alla diskursiva strukturer har en materiell karaktär” (Laclau & Mouffe, 
2008:162, kursivering i original).  

Gunnarsson Payne (2012, 2017) menar att Laclau och Mouffes resonemang om 
diskursers materiella karaktär ofta har tolkats som att det betyder att allt skulle 
vara meningsfullt. Gunnarsson Payne menar dock att det hos Laclau och Mouffe 
finns ytterligare en betydelse av diskursens materialitet som fångar hur lingvist-
iska och icke-lingvistiska element tillsammans utgör en diskurs (Gunnarsson 
Payne, 2012, 2017; se även Laclau & Mouffe, 2008:162f.). Med den utgångs-
punkten blir diskursbegreppet något mer än ”meningsskapande tanke- och 
språksystem som vi tolkar och skapar vår verklighet med. Utifrån den här defi-
nitionen är det tydligt att de materiella objekten själva bör betraktas som mo-
ment i de artikulationer som skapar olika diskurser” (Gunnarsson Payne, 
2012:10, kursivering i original). Med artikulation avses “varje praktik som eta-
blerar en relation mellan element där deras identitet modifieras som ett resultat 
av artikulatorisk praktik” (Laclau & Mouffe 1985:105, min översättning). Artiku-
lationer producerar mening om och olika betydelser av att vara människa. I 
denna avhandling har jag utgått från detta breda diskursbegrepp där även det 
materiella inkluderas, för att undersöka hur olika element – lingvistiska och 
icke-lingvistiska – artikuleras tillsammans och återskapar eller utmanar diskur-
ser om vad det innebär att vara människa. Detta angreppssätt har lett mig till att 
utforska det möjligt mänskliga utifrån vitt skilda aspekter såsom hälsa och pati-
entpositioner (paper 1), vård och hälsoprofessioner (paper 2), återvinningsbar-
het i form av potentiell återvinning av kroppar (paper 3), medborgerliga rättig-
heter och hubotsubjektivitet utifrån (mänskligt) kön och (mänsklig) sexualitet 
(paper 4), samt förmänskligande och icke-förmänskligande av, och genom, yr-
ken och arbetsuppgifter (paper 5). Den gemensamma nämnaren är hur före-
ställningar om att vara människa förhandlas och omförhandlas i relationer mel-
lan människor och människoliknande teknik där språk, praktiker och materiella 
objekt artikuleras tillsammans som en del i gränsdragningsprocesser mellan vad 
som förstås som mänskligt och icke-mänskligt. 

Feministisk queerteori 
Min förståelse av kön och genus som en diskursiv struktur hämtar jag från filo-
sofen Judith Butler (se t.ex. Butler, 1990, 2004b) och feministisk queerteori, 
vilket passar väl med denna avhandlings poststrukturalistiska utgångspunkt (jfr 
Sjöstedt Landén, 2012). Jag ser med andra ord kön och genus som sociala kon-
struktioner. Butler menar att genus (gender) görs performativt genom vissa 
stiliserade och upprepade praktiker, vilka ger intryck av att det dels finns ett 
(naturligt) kön, dels en skillnad mellan kön och genus. Enligt Butler finns det 
enbart genus, där genuspraktiker får det att framstå som att det fanns ett givet, 
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prediskursivt kön. I linje med Butler menar pedagogen Hillevi Lenz Taguchi 
(2014) att ”en gräns mellan kön och genus [är] omöjlig att definiera, lika lite 
som det är möjligt att dra en gräns mellan det vi kallar naturligt respektive det 
vi kallar onaturligt, eller för den delen mänskligt respektive omänskligt” (Lenz 
Taguchi, 2014:56). I avhandlingens papers använder jag konsekvent engelskans 
“gender” (genus) snarare än engelskans “sex” (kön). Denna uppdelning mellan 
kön och genus i det svenska språket är dock inte lika tydlig som i engelskan, där 
kön på svenska kan avse såväl ett biologiskt kön som ett socialt kön (se t.ex. 
Lundahl, 2001; Lundgren, 2000; Rosenberg, 2002). Jag har valt att i avhand-
lingens kappa i första hand tillämpa det svenska ordet kön, vilket jag använder 
synonymt med Butlers genusbegrepp (gender).  

Med utgångspunkt i kön som något performativt undersöker jag bland annat 
hur kön görs i avhandlingens empiri, vilka könsnormer personer (människor 
och ibland även människoliknande teknik) behöver förhålla sig till för att kunna 
passera som människor, och hur könspraktiker artikuleras med föreställningar 
om människovarandet (paper 2–5).  

Butler beskriver heteronormativitet som en hegemonisk diskurs som produce-
rar vissa möjliga performativa könspraktiker, det vill säga möjliga sätt att göra 
kön. Heteronormativiteten producerar kulturellt begripliga (heterosexuella) 
kroppar och kön samt kulturellt begriplig åtrå. Detta innebär att ett manligt 
respektive ett kvinnligt kön förväntas matcha med ett manligt respektive kvinn-
ligt genus, och där motsatserna män och kvinnor förväntas åtrå varandra (But-
ler, 1990). Kopplingen mellan kön och genus samt sexualitet blir tydlig i paper 4 
när jag undersöker transhumansexualitet – kärleksrelationer mellan människor 
och hubotar – i Äkta människor. Transhumansexualiteten inrymmer en pot-
ential att bråka med och bryta mot heteronormativa och humanonormativa 
(människocentrerade) förståelser av kön och sexualitet genom kärleksrelationer 
mellan människor och människoliknande teknik. Dock tenderar vägen till ac-
ceptans för transhumansexuella och medborgerliga rättigheter för (vissa) hubo-
tar att gå genom tydligt heteronormativa kön, sexualiteter och kvasiäktenskap-
liga kärleksrelationer. Vissa former av sexuella identiteter och sexuella praktiker 
anses helt enkelt mer normativt accepterade – normala – än andra varianter, 
beroende på kulturella och historiska kontexter (Andersson, 2017; Berlant, 
1997; Butler, 2004b; Lundahl, 2001; Rubin, 2000 [1984]). 

Flertalet är de etnologer som kombinerat diskursteori med Butlers queerteore-
tiska syn på kön och sexualitet (se t.ex. Johansson, 2010; Lindberg, 2015; 
Lundstedt, 2005; Martinsson, 1997; Petersson, 2003; Sjöstedt Landén, 2012). 
Etnologen Anna Johansson (2010) motiverar sin användning av diskursteori i 
kombination med Butlers genusteori med att det hjälper henne att rikta sitt 
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fokus mot hur kön görs i den insamlade empirin: ”[D]et är själva görandet, det 
performativa (eller, med diskursteorin, det artikulatoriska), som skapar männi-
skor i form av män respektive kvinnor” (Johansson, 2010:35). I linje med Jo-
hansson använder jag både performativitet och artikulation som uttryck för ett 
görande.  

Betydelsen av kroppar, eller förkroppsligande (embodiment), och materialitet är 
också viktiga teoretiska begrepp när det gäller betydelsen av hur teknik utfor-
mas, både avseende hur den ska se ut och hur den ska bete sig (paper 1–5). Uti-
från Butlers (1993) tankar om materialitet (matter) förstår jag materialitet som 
”en process av materialisering som stabiliseras över tid” där en sådan material-
iseringsprocess producerar ”gränser, stabilitet och yta som vi kallar för materi-
alitet” (Butler, 1993:9, min översättning). På så sätt förstår jag kroppen som en 
process av förkroppsliganden som består både av materialitet och av våra före-
ställningar om materialitet. Butler uttrycker detta som att kroppar förkroppsli-
gas av det materiella och det diskursiva (se Butler, 1990). Lenz Taguchi (2014) 
formulerar detta på ett liknande sätt: ”Jag är språk. Min kropp är språklig, det 
vill säga diskursivt inskriven. […] Betydelser av kvinnlighet och manlighet 
materialiseras genom kroppen på olika sätt i olika kulturer. Detta handlar alltså 
inte om att kroppen inte skulle finnas som materia. Den är manifest – manife-
sterad och materialiserad – som en lång rad betydelser i språket och levda bete-
enden och praktiker” (Lenz Taguchi, 2014:56). I denna avhandling är dessa 
processer av förkroppsliganden viktiga för att undersöka hur människovarandet 
artikuleras genom relationen mellan människa och människoliknande teknik, 
mellan mänskliga och icke-mänskliga kroppar – där digitaliserade förkroppslig-
anden påverkar vår förståelse av vad och hur kroppar görs samt hur kroppar 
förstås. I paper 2 undersöker jag således hur förkroppsligandet av virtuella häl-
soprofessioner genom digital hälsoteknik påverkar förståelsen av professional-
ism för hälsopersonal. I paper 3 undersöker jag hur kroppars materialitet an-
vänds som (diskursiva) konstruktioner av gränser mellan människor och hubo-
tar.  

Feministisk nymaterialism  
Feministisk nymaterialism som teoretisk inriktning kan övergripande sägas vilja 
föra tillbaka det materiella till feministisk analys. Stacy Alaimo, forskare inom 
miljöhumaniora, och statsvetaren Susan Hekman (2008) lyfter fram den lingv-
istiska vändningen inom feministisk teori som central för att den synliggjort 
kopplingen mellan makt, kunskap, subjektivitet och språk. Samtidigt menar de 
att den lingvistiska vändningen har tenderat att ignorera eller behandla det 
materiella som något nästan helt avskilt från språk, diskurs och kultur, vilket 
gjort att levd erfarenhet, kroppsliga praktiker och biologisk substans har ham-
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nat i skymundan. Feministisk nymaterialism8 försöker förena det materiella och 
det diskursiva för att förstå hur de samverkar, snarare än att utesluta det dis-
kursiva. Ett exempel på det är vetenskapsteoretikern Donna J. Haraway (1992) 
som utrycker sig i termer av det materiella-semiotiska (material-semiotic) eller 
det materiella-diskursiva (material-discursive) som uttryck för en vägran att 
separera det materiella från det diskursiva. Ett annat exempel är den teoretiska 
fysikern Karen Barad (2003) som menar att världen, makt och aktörskap 
(agency) utgörs av intra-aktioner (intra-actions) där materiella, diskursiva, 
mänskliga, mer-än-mänskliga (more-than-human), kroppsliga och teknologiska 
fenomen möts och intra-agerar. 

Feministisk nymaterialism ifrågasätter även tydliga gränsdragningar mellan det 
mänskliga och det icke-mänskliga, likt hur queerteori ifrågasätter heteronorma-
tiva gränsdragningar mellan sexualitet och kön. Alaimo (2008) hävdar att alla 
människor utgör del av vad hon kallar för transkorporealitet (trans-
corporeality): ”tidsrummet där mänsklig kroppslighet, i all sin materiella köt-
tighet, är oskiljaktig från 'naturen' eller 'miljön'” (Alaimo, 2008:238, min över-
sättning). Transkorporalitet förbinder inte bara människor med varandra utan 
även med ”materiella flöden av substanser och platser” (Alaimo, 2010a:24, min 
översättning) samt ekonomiska och politiska system (Alaimo, 2010b:9). Alaimo 
vänder sig bland annat till den feministiska filosofen Moira Gatens för att för-
klara sin syn på mänsklig kroppslighet. Enligt Gatens kan människokroppen 
aldrig ”ses som en slutlig eller färdig produkt som i fallet med den cartesianska 
automaten, eftersom det är en kropp som är i ständigt utbyte med sin omgiv-
ning. Människokroppen är radikalt öppen för sin omgivning och kan vara sam-
mansatt, omskapad och nedbruten av andra kroppar” (Alaimo, 2008:253, citat 
från Gatens, 1996:110, min översättning). Denna förståelse av den transkor-
poreala människokroppen som processer och flöden av tillblivanden 
(becomings) med andra människor och mer-än-människor (more-than-
humans) betonar människokropparnas överlappningar med andra kroppar och 
fysiska landskap (Alaimo, 2010b). Detta innebär att en transkorporeal analys 
alltid måste inkludera det materiella med det diskursiva samt det naturliga med 
det kulturella: inte som dikotomier utan som redan intrasslade (entangled) i 
varandra (Alaimo, 2008). I min analys av Äkta människor, framför allt i paper 
3, utgår jag från denna förståelse av kroppar som intrasslade med andra krop-
par för att förstå hur skillnaderna mellan människor och hubotar görs och för-
handlas.  

 
8 Alaimo och Hekman (2008) kallar sin bok för ”Material feminisms” för att dels markera att femin-
istisk nymaterialism består av ett flertal olika feministiska inriktningar, dels för att markera att detta 
med att lyfta in det materiella i feministisk analys inte är något nytt.  
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Delstudie 1: Like-a-peer och Walk Safely 

Insamling och bearbetning av empiri 
Delstudie 1 (paper 1–2)baseras främst på intervjuer och observationer. I sam-
band med observationerna, eller som en del av förberedelserna inför intervjuer, 
samlades övrigt relevant material in som rörde Like-a-peer och Walk Safely. 
Materialet består av vetenskapliga artiklar som intervjupersonerna har författat 
inom ramarna för projekten. Det rör sig om fotografier från en användarstudie 
för Like-a-peer, samt dokument från observationer av Like-a-peer och Walk 
Safely, såsom bilder på möjliga avatarer, dokumentationer av de olika former av 
digital hälsoteknik som projekten utvecklade eller olika användarscenarier som 
diskuterades under forskningsseminarier som hölls inom projekten.9 

Intervjuer valdes av tre anledningar. Jag ville få ta del av intervjupersonernas 
åsikter och reflektioner för att få en djupare förståelse för sådant som jag sett 
under mina observationer. Jag ville också kunna förstå bakgrunden till forsk-
ningen och de hälsoprofessionellas arbetsliv. Dessutom ansåg jag att intervjuer 
kunde fungera som ett sätt att lära känna intervjupersonerna och projekten 
bättre. Jag valde att genomföra observationer av tre anledningar. För det första 
för att förstå hur mening skapas genom både vad som görs och vad som sägs. För 

 
9 Ytterligare material har samlats in inom ramen för delstudie 1 men har inte använts i avhandling-
ens papers. Jag deltog i och observerade ”Den stora robotdagen”, en dag med seminarier om auto-
matisering och robotisering som arrangerades av Institutet för Framtidsstudier, Forskning & Fram-
steg och Dagens Arbete. Robotdagen arrangerades i Stockholm den 9 oktober 2015. Som talare 
deltog forskare, representanter från fackförbund, arbetsmarknad och näringsliv, företagare inom 
robotteknik, företrädare från regeringen, utställare med flera. Under observationen noterade jag 
vilka ämnen som diskuterades, hur de diskuterades, hur det talades om robotar och artificiell intel-
ligens, vilka möjligheter och hot som framställdes samt hur det talades om relationer till människor. 
Materialet finns insamlat men under processens gång fungerade det mer som dels ett uppslag för 
möjliga analytiska teman, dels som en studie av diskursiva förhandlingar om automatisering och 
robotisering i det svenska samhället.  

Ett annat material är en kartläggning av fackförbunds hemsidor och deras facktidningars hemsidor 
– samma fyra fackförbund som studeras i paper 2. Kartläggningen genomfördes genom att jag sökte 
igenom hemsidor, med hjälp av hemsidornas sökfunktioner, för att undersöka hur de skrev om 
frågor om e-hälsa, digitalisering och digital hälsoteknik. Sökord som användes var: ”ehälsa”, ”e-
hälsa”, ”digital”, ”it i vården”, ”välfärdsteknologi”, ”välfärdsteknik”, ”AI”, ”artificiell intelligens” och 
”robot”. De artiklar och texter som matchade något, eller fler av dessa, sökord samlades in i ett 
gemensamt dokument. I nästa steg tematiserades texterna utifrån innehåll. Syftet var att undersöka 
hur fackförbunden såg på dessa frågor i relation till de vårdyrken som de respektive fackförbunden 
företrädde, såsom vilka hot och möjligheter de såg, hur digital hälsoteknik skulle kunna påverka 
yrkesidentiteterna, arbetsmiljöer samt patienternas vård. Materialet finns insamlat men under 
processens gång bestämde jag mig för att istället fokusera på de intervjuer jag gjorde med represen-
tanter från de fyra fackförbunden som studeras i paper 2. 
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det andra för att kunna observera intervjupersonerna i deras arbetsmiljöer, och 
för det tredje för att som forskare kunna få möjlighet att uppmärksamma och 
studera vardagliga och självklara företeelser som kanske inte skulle kommit upp 
under intervjuerna.  

Empirin innefattar, förutom intervjuer med och observationer av forskare i pro-
jekten Like-a-peer samt Walk Safely, även intervjuer med fackliga representan-
ter från fyra fackförbund som organiserar hälso- och sjukvårdsyrken samt två 
undersköterskor som arbetar inom äldreomsorgen och som genomgått en ettå-
rig utbildning i välfärdsteknik. Den främsta anledningen till att jag valde att 
intervjua dessa personer var att när digital hälsoteknik inom Like-a-peer och 
Walk Safely utvecklades framkom under materialinsamlingen föreställningar 
om hälsoprofessioner och hälsoprofessionalism bland deltagarna som centrala. 
Dels menade forskarna att tekniken skulle samspela med och bygga på kunskap 
från hälso-och sjukvårdspersonal, dels skulle tekniken utformas så att den 
framstod som professionell för patienterna inom en hälsofrämjande kontext. En 
annan anledning var att frågan om digitalisering av bland annat sjukvården 
innefattar (om)förhandlingar av yrkesidentiteter genom att digitala verktyg blir 
en del av vissa yrkens arbetsliv, medan vissa former av digital teknik delvis eller 
helt tar över vissa yrken. Samtidigt fann jag att från officiellt håll var de flesta 
fackförbunden positivt inställda till digitalisering av hälso- och sjukvård (se t.ex. 
Scandurra, 2013). Av den anledningen intervjuades, som en del av paper 2, fack-
liga representanter från fackförbund som organiserar omsorgs- samt hälso- och 
sjukvårdspersonal, och vårdpersonal med utbildning i välfärdsteknik. Dessutom 
samlade jag in fackligt pressmaterial. Syftet med den breddade materialin-
samlingen för paper 2 var att undersöka hur fackliga representanter och vård-
personal med välfärdsteknisk kompetens ställde sig dels till användningen av 
digital hälsoteknik, dels till förmänskligandet av digital hälsoteknik. I delstudie 
1 analyseras forskarnas röster som forskarpositioner, medan de fackliga repre-
sentanterna och undersköterskorna röster analyseras utifrån sina positioner 
som yrkesprofessionella (om än en del av dem var disputerade), där de ger ut-
tryck för delvis olika kunskap. 

Intervjuer 
Sammanlagt genomförde jag tolv intervjuer, från november 2014 till mars 2018, 
med totalt 13 personer. Samtliga intervjuer spelades in med digital diktafon, 
med undantag för en intervju där jag endast förde anteckningar, inklusive stöd-
anteckningar, med papper och penna. Intervjupersonerna fick själva välja plats 
för intervjun för att känna sig trygga och bekväma (se Fägerborg, 1999; Hagen, 
2013; Widerberg, 2002). Intervjuerna genomfördes mestadels på deras arbets-
plats (mötesrum, kontor, fikarum) eller över telefon, förutom vid ett tillfälle när 
en intervjuperson föredrog att komma till mitt kontor på Umeå universitet. 
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Samtliga intervjuer bokades in i förväg via mejl eller när jag mötte personerna 
under fältarbetet. Intervjuerna varade mellan 35 och 75 minuter. Nio intervjuer 
genomfördes på svenska, och tre på engelska. Intervjupersonerna deltog frivil-
ligt i intervjuerna och gav sitt samtycke till mig muntligt och skriftligt. Varje 
intervju inleddes med att jag kort presenterade mitt syfte med avhandlingspro-
jektet och hur jag skulle använda intervjuerna. Jag uppmuntrade även intervju-
personerna att ställa eventuella frågor till mig innan, under och efter intervjun 
(se Alftberg, 2012). Två av intervjupersonerna var minderåriga (17 år) och god-
kännande inhämtades därför från deras målsmän. 

Intervjuerna var semistrukturerade med mestadels öppna frågor (jfr Pettersson, 
2007; Sjöstedt Landén, 2012; Wolanik Boström, 2018) om teman som rörde 
digital hälsoteknik, yrkesidentitet, föreställningar om professionalism, hälsa och 
kropp samt genus och kön. Några av dessa teman hade jag med mig in i inter-
vjuerna och intervjupersonerna hade fått dem via mejl i förväg, ibland även med 
mer konkreta frågor, medan andra teman växte fram under intervjuernas gång. 
Anledningen till att de fick mina teman och frågor i förväg var dels för att jag 
ville ge dem mer information om mitt forskningsintresse och min tanke med 
intervjuerna, dels för att ge intervjupersonerna möjlighet att förbereda sig inför 
intervjutillfället. De öppna frågorna gjorde det lättare för intervjupersonerna att 
diskutera och resonera mer fritt kring mina teman och frågor (jfr Widerberg, 
2002).  

Intervjuerna transkriberades utifrån det språk som intervjun genomfördes på, 
med vissa mindre språkliga ändringar i texten för att förbättra läsbarheten, och 
jag har även ibland lagt till förklarande ord inom klamrar. Jag har själv översatt 
mellan svenska och engelska både vad gäller intervjutranskriberingar (svenska 
och engelska) och observationsanteckningar från delstudie 1 samt anteckningar 
från mina observationer av Äkta människor i delstudie 2. Översättningen har 
gjorts på grund av att fyra av mina papers är författade på engelska (paper 1–4) 
medan paper 5 och avhandlingens kappa är författade på svenska. Vid översätt-
ningsarbetet har jag försökt att på bästa sätt fånga både innehållet och känslan i 
det empiriska materialet. 

Av de tolv intervjuerna har jag transkriberat åtta av dem, medan en disputerad 
kollega till mig transkriberade de resterande fyra intervjuerna. Anledningen till 
att jag lämnade bort fyra intervjuer för transkribering var tidsbrist vid det till-
fället. I artikeln ”Transkribering är en analytisk akt” av etnologen Barbro Klein 
(1990) ansluter hon sig till antropologen och folkloristen Dennis Tedlock som 
menar att transkriberingen är en analytisk akt snarare än en rutinuppgift (Klein, 
1990; se även Tedlock, 1983). Kleins huvudsakliga poäng är att tänka mer me-
todologiskt kring själva transkriberingen och hur den är en del av det analytiska 
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arbetet. Eftersom jag själv inte har transkriberat alla intervjuer innebär det att 
min förståelse av materialet kan ha blivit delvis annorlunda än vid de intervjuer 
jag själv har transkriberat. När jag överlämnade de fyra intervjuerna för tran-
skribering var jag dock tydlig i mina instruktioner gällande hur ordagrant inter-
vjuerna skulle skrivas ned samt hur pauser, tveksamheter, skratt och otydlighet-
er skulle noteras. Eftersom jag hade intervjuerna inspelade och dessutom stöd-
anteckningarna från intervjuerna upplevde jag inga större problem med eller 
skillnader mellan min förståelse av dessa intervjuer jämfört med de jag själv 
hade transkriberat. Troligtvis beror detta på att intervjuerna transkriberades på 
ett liknande sätt. Jag håller också med Klein om att den transkriberade texten – 
liksom den översatta texten – kan fungera som ett slags avstånd till själva inter-
vjutillfället, som ett sätt för en etnolog att arbeta med närhet och distans både 
till sitt material och till sin egen del i forskningsprocessen (Klein, 1990; se även 
Alftberg, 2012; Ehn & Löfgren, 1982; Wolanik Boström, 2016). 

Intervjupersonerna 
Nedan presenteras kortfattat de intervjupersoner som deltagit i delstudien. In-
tervjupersonerna har, i enlighet med konfidentialitetskravet där forskaren för-
väntas skydda intervjupersonernas identitet (se Vetenskapsrådet, 2017:41), 
anonymiserats genom att tilldelas fingerade namn samt genom att information 
om ålder, arbetsplats och ort utelämnats. Jag har dock valt att beskriva deras 
yrkesroller eftersom deras positioner i projekten, i fackförbunden eller inom 
vård- och omsorgssektorn är intressanta för mina analyser av empirin. Ett ex-
empel på detta är när jag diskuterar hälsoprofessionalism (paper 2) där jag an-
såg det vara viktigt för läsaren att få veta vilket respektive fackförbund de fyra 
fackliga företrädarna representerade och om de var utbildade inom något av de 
yrken som fackförbunden företräder. De fingerade namnen är desamma i paper 
1 och paper 2: 

Anna: postdoktor i fysioterapi för projektet Walk Safely vid ett universitet i Sve-
rige, men även involverad i projektet Like-a-peer som Maries handledare. 

Carl: sjuksköterska som arbetar för fackförbundet Vårdförbundet som organise-
rar barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjukskö-
terskor. Carl arbetar med frågor som rör digital hälsoteknik och e-hälsa för 
Vårdförbundets räkning. 

Eric: läkare som arbetar för fackförbundet Sveriges läkarförbund med främst 
läkare som medlemmar. Erik jobbar med frågor rörande digital hälsoteknik och 
e-hälsa för förbundets räkning. 
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Fredrik: forskare inom datavetenskap vid ett universitet i Sverige, handledare 
till Marie och Peter, samt engagerad i Like-a-peer och delvis i Walk Safely. 

John: undersköterska som arbetar inom hemtjänsten. John har läst en ettårig 
utbildning i välfärdsteknik för undersköterskor. 

Lisa och Sara: två gymnasiestudenter som sommaren 2015 deltog som delta-
gare i en användarstudie för Like-a-peer, där de fick testa att ha textbaserade 
interaktioner med systemets mentoragent. Här kan tilläggas att eftersom Like-
a-peer främst är utvecklat för äldre personer, och att forskarna vid tillfället inte 
hade tillgång till äldre personer för användarstudien, så fick Lisa och Sara agera 
och interagera som om de vore äldre personer.  

Laura: forskare i fysioterapi och e-hälsa vid ett universitet i Sverige, samt med-
lem i fackförbundet Fysioterapeuterna som organiserar fysioterapeuter. Laura 
arbetar inte för Fysioterapeuterna men jag blev uppmanad via Fysioterapeuter-
nas huvudkontor att kontakta henne som kunnig både inom e-hälsa och digitali-
sering av vården, och om Fysioterapeuternas arbete och inställning i dessa frå-
gor. Laura är även affilierad till den övergripande forskningsgruppen som Like-
a-peer och Walk Safely båda är en del av, där hon bidrar med expertiskunskap 
om fysioterapi. 

Marie: doktorand inom datavetenskap vid ett universitet i Sverige och arbetar 
med Like-a-peer. 

Nina: undersköterska som arbetar inom äldreomsorgen. Nina har läst en ettårig 
utbildning i välfärdsteknik för undersköterskor. 

Peter: doktorand, och sedemera postdoktor, inom datavetenskap vid ett svenskt 
universitet, involverad i Like-a-peer men även delvis inom Walk Safely. 

Stella: bakgrund som forskare och jobbar för fackförbundet Kommunal som 
företräder cirka 100 yrkesgrupper, bland annat undersköterskor och vårdbiträ-
den. Stella jobbar främst med frågor som rör professionernas framtida möjlig-
heter och utmaningar. 

Tova: forskare inom datavetenskap vid ett svenskt universitet och forskningsle-
dare för den övergripande forskargruppen som både Like-a-peer och Walk Sa-
fely är en del av. Tova är även handledare till Marie och Peter.  
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Observationer 
Observationer av arbetet i forskningsprojekten genomfördes vid 24 tillfällen 
mellan november 2014 och mars 2018, och resulterade i ett material bestående 
av anteckningar från möten, seminarier, publika event, användarstudier, pre-
sentationer, fikor, luncher, kafferaster och after work. Totalt motsvarar obser-
vationerna cirka 50 timmar. Observationerna för delstudien godkändes inled-
ningsvis av projektledaren Tova som bjöd in mig att studera forskningspro-
jekten där projektdeltagarna informerades via henne. Sedan informerade jag 
projektdeltagarna via mejl och när jag träffade dem i samband med observat-
ionstillfällen. Observationerna omfattade forskare samt deltagarstudiedeltagare 
involverade i Like-a-peer och Walk Safely. De omfattade därmed inte de fackliga 
företrädarna och undersköterskorna som istället intervjuades inom ramen för 
paper 2. 

Under observationerna förde jag anteckningar över vad deltagarna sa, hur mil-
jön såg ut där vi befann oss samt vilka ämnen som diskuterades, där jag över-
gripande var intresserad av olika diskursiva förhandlingar och artikulationer om 
människoliknande teknik och relationer mellan människor och människolik-
nande teknik. Anteckningar fördes mestadels under observationerna, men 
ibland även efteråt. Anteckningar representerar dock aldrig en neutral betrak-
telse av vad som händer. Snarare bör anteckningarna betraktas som forskarens 
tolkning av ett intryck, av en händelse eller en person (Pripp, 1999). Min obser-
vation av användarstudien med Lisa och Sara, som genomfördes inom Like-a-
peer, spelades in via en digital diktafon och transkriberades senare av en dispu-
terad kollega.  

Observationerna var viktiga för att förstå hur mening inte bara skapas genom 
vad som sägs utan också genom vad som görs (se t.ex. Lundgren, 2009:97), 
såsom hur forskarna och användarstudiedeltagarna rörde sig, hur de reagerade 
på vad som sas eller på miljön de befann sig i. Observationerna har därmed 
bidragit till att jag kunnat se nya saker som fått mig att ibland tänka om under 
det analytiska arbetet gällande möjliga tolkningar. Detta gäller även för mina 
observationsanteckningar. Nya teman och tankar dök upp på grund av att 
tankeprocessen under avhandlingens gång utvecklades och förändrades, samt 
att de olika problemformuleringarna i respektive paper gjorde att den analytiska 
blicken riktades åt olika håll. Ett exempel på hur den analytiska blicken ändra-
des under fältarbetets gång var när jag uppmärksammade att forskarna i Walk 
Safely-projektet arbetade med avatarer för att förkroppsliga den virtuella fysio-
terapeuten, vilket gav upphov till förkroppsligandet av digitala vårdgivare som 
ett centralt tema för avhandlingen. Observationer kan också göra att man som 
forskare får syn på sådant som annars kan uppfattas som vardagligt och själv-
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klart; saker som nödvändigtvis inte skulle komma upp i en intervju. På så sätt 
kan ”fältet överraska” forskaren (Öhlander, 1999:75).  

Observation kan förstås som en metod med olika grader av deltagande (Fäger-
borg, 1996; se även Öhlander, 1999). Ibland är forskaren mer av en observatör, 
såsom när jag observerade offentliga situationer där forskare från Like-a-peer 
och Walk Safely presenterade sin forskning. I andra situationer har jag varit mer 
deltagande, såsom när jag deltagit i olika forskningsmässiga och sociala sam-
manhang med dessa forskare. Allmänt upplever jag att jag också under fältarbe-
tets gång blev mer av en deltagare i främst Like-a-peers forskning, eftersom jag 
ofta blev tillfrågad om vad jag tyckte samt att jag märkte att mina tankar, frågor 
och kulturella perspektiv på teknik delvis påverkade hur forskarna pratade om 
sin forskning (jfr Pettersson, 2007). Detta kan också förstås som att mitt delta-
gande i forskarnas tillvaro ökade under fältarbetets gång – från mer av medföl-
jande observationer till deltagande observationer. 

Analys av empiri 
Under arbetet med analyserna av intervju- och observationsmaterialet har jag 
letat efter olika teman som sedan utmynnat i specifika problemformuleringar 
för paper 1 och paper 2. 

I paper 1 tillämpades en diskursteoretisk ansats för att analysera mänsklighets-
görande och hälsofrämjande praktiker. Praktiker avser olika aktiviteter såsom 
hur någon talar om eller agerar gällande förmänskligandet av den digitala vård-
givare som utvecklades i projektet Like-a-peer. Specifikt undersöktes forskarnas 
meningsskapande praktiker som gör den digitala vårdgivaren begriplig (jfr Jo-
hansson, 2010). Detta gjordes genom att fokusera på forskarnas och användar-
studiedeltagarnas olika uttryck för, förhandlingar om och praktiker av mänsk-
liggörande – inklusive risker förknippade med mänskliggörande – där personal-
isering och vänskaplighet identifierades som centrala teman. Med andra ord, 
personalisering och vänskaplighet kunde förstås som öppna koncept vars me-
ning producerades och förhandlades i termer av hälsofrämjande och mänsklig-
görande praktiker. 

Även i paper 2 tillämpades en diskursteoretisk ansats för att undersöka före-
ställningar om människovarandet i relationer mellan människor och människo-
liknande teknik. Mer specifikt studerades hur människolika avatarer användes 
för att förkroppsliga hälsoprofessionella, så kallat virtuella hälsoprofessionella, i 
svensk sjukvård. Analysen genomfördes i tre steg. För det första läste jag ige-
nom transkriptionerna av varje enskild intervju och observation, identifierade 
centrala teman, argument och ämnen för varje informant angående föreställ-
ningar om professionalism och förkroppsligande. För det andra jämförde jag 



 
 

 36 

resultaten från varje intervjuperson med de andra intervjupersonerna för att 
sammanställa teman och identifiera likheter, skillnader och variationer i inter-
vjupersonernas föreställningar om professionalism och förkroppsligande. För 
det tredje identifierade jag, utifrån intervjupersonernas berättelser, hur före-
ställningar om professionalism och förkroppsligande producerades och repro-
ducerades, samt hur artikulationer (potentiellt) utmanade och förändrade dis-
kurser (se Winther Jørgensen & Phillips, 2000) rörande hälso- och sjukvård, 
professionalism och förkroppsligande. 

Reflektioner kring fältarbetet, forskarrollen och forskaretik 
Att bedriva fältarbete handlar inte enbart om materialinsamling där forskaren 
samlar in material för att sedan analysera detta. Fältarbetet är snarare en analy-
tisk process där den fältarbetande etnologen ständigt får testa och revidera sina 
hypoteser, tankar och förkunskaper om det som studeras (Kaijser, 1999). Kul-
turanalytiska forskare måste vara beredda på att pröva och ompröva sina tolk-
ningar och inte befästa dem för tidigt under empiriinsamlingen. Detta för att 
öppna för alternativa förståelser och för fältarbetets komplexitet (se t.ex. Ehn & 
Löfgren, 1982; Liliequist, 2016; Lindberg, 2012). Av samma anledning menar 
socialantropologen Ulf Hannerz (2001) att det är viktigt för en etnografisk fors-
kare att befinna sig i de fält och på de platser där deltagarna (intervjupersoner 
och deltagare i observationsstudier) finns för att förstå de empiriska resultaten. 
Etnografiskt fältarbete är således en kunskapsproducerande process där fors-
kare och deltagare skapar kunskap tillsammans, kunskap som beror av vilka 
aktiviteter som forskaren deltar i och vilka frågor som ställs (jfr Gunnemark, 
2011; Lundstedt, 2009; Pripp, 1999). Ytterligare en viktig aspekt av fältarbetet 
är att det är en social process (jfr Fägerborg, 1999; Wolanik Boström, 2016). Att 
bedriva fältarbete är socialt för att det handlar om att interagera med andra, och 
kunskapa tillsammans. Men det sociala handlar också om att komma in i fältar-
betet, och få kontakt med deltagarna och förstå de fysiska och epistemiska kon-
texter inom vilka de befinner sig (jfr Kaijser, 1999; Lundquist, 2018; Pettersson, 
2007).  

Fältarbetets analytiska, kunskapsproducerande och sociala processer har varit 
ständigt närvarande i min roll som forskare och i mötet med deltagarna. Att 
röra mig i kontexter som varit nya och delvis okända för mig, såsom exempelvis 
inom datavetenskap och fysioterapi, har varit både utmanande och lärorikt. Att 
befinna mig på plats med forskarna, på deras arbetsplatser och att höra deras 
samtal, var på många sätt en förutsättning för mig att bättre förstå det arbete 
och den forskning som de bedrev. När jag först gick in i fältarbetet var det 
många begrepp som jag inte förstod eller tolkade annorlunda, men under fältar-
betets gång fick jag en fördjupad förståelse för både begrepp och forskarnas 
arbete. Denna fördjupade förståelse ledde också till att mina forskningsfrågor 
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och intressen delvis ändrades under fältarbetets gång. Därmed kan intervjuerna 
men framför allt observationerna sägas ha bidragit till att min kunskap om del-
tagarnas epistemiska kontext ökat och att jag har fått en fördjupad förståelse för 
den teknik som utvecklades, de begrepp som användes och hur de olika ämnes-
disciplinerna som var inblandade i projekten möttes. 

Att vara i fältarbete innebär också att inte ha total kontroll över det material 
som samlas in, och att ibland påverkas av olika omständigheter, möjligheter och 
begränsningar. Ett exempel på detta är att mitt fältarbete i Like-a-peer och Walk 
Safely påverkats av omständigheter som legat utanför min kontroll. Projekten 
har haft perioder av bristande finansiering vilket har medfört färre aktiviteter. 
Två av intervjupersonerna var också föräldralediga under perioden, och ibland 
var det svårt att få kontakt med vissa av deltagarna. Jag hanterade detta genom 
att bland annat försöka upprätthålla kontakten med forskarna så att jag inte 
skulle missa eventuella möten eller aktiviteter som de arrangerade. Jag hante-
rade även detta genom att leta alternativ empiri såsom artiklar som forskarna 
skrivit, samt genom att parallellt arbeta med delstudie 2 för att inte förlora tid. 
Dessutom ändrades mitt fokus för delstudie 1 på grund av flera inställda använ-
darstudier för Like-a-peer där jag skulle varit med och observerat. Således vän-
des mitt fokus mot forskarna snarare än mot potentiella användare av Like-a-
peers system. 

Under arbetets gång har jag, som nämndes ovan, burit med mig en förståelse av 
kunskap och fältarbete som något som skapas tillsammans med andra, vilket 
också har gett upphov till ständiga etiska överväganden gällande min egen roll 
som forskare i relation till deltagarna, att intervjua andra forskare och tolkning-
ar av material samt den egna rollen bland deltagarna (jfr Sjöstedt Landén, 
2012). Med tanke på forskarens stora ansvar gentemot deltagarna, forskarsam-
hället, och forskningsriktlinjer är det viktigt att ingående fundera över etiska 
aspekter som man som forskare ställs inför och ska hantera. Här blir reflexivitet 
ett viktigt verktyg för mig som etnologisk forskare. Ehn och Klein beskriver re-
flexivitet som att forskaren reflekterar över ”sin egen observation och begrundar 
sitt tänkande och frågar varför hans eller hennes ’fakta’ och tolkningar ser ut 
som de gör” (Ehn & Klein, 2007:80). Det är dock viktigt att påpeka att det är jag 
som i slutändan ansvarar för resultaten utifrån mina val av metoder, avhand-
lingens upplägg och innehåll (Aull Davies, 2004; se även Stenius, 2015). 

Under mitt fältarbete har jag reflekterat över min roll i forskargruppen, där 
både Like-a-peer och Walk Safely ingår. Som nämnts tidigare fick jag kontakt 
med forskningsledaren Tova för att jag var intresserad av att följa Like-a-peer 
och intervjua de involverade forskarna samt användarstudiedeltagare. Tanken 
var att jag skulle komma in som en forskare som följde deras arbete. Dock 



 
 

 38 

märke jag hur min roll som forskare förändrades under fältarbetets gång: från 
att jag gick in som forskare av projektgruppen, till att gradvis bli en del av pro-
jektgruppen både formellt och informellt. Informellt noterade jag hur forskarna 
i forskningsprojektet blev mer och mer intresserade av mig och min studie och 
hur mitt etnologiska perspektiv skulle kunna bidra till deras arbete. De frågade 
ofta vad jag tänkte och tyckte om deras forskning eller teman som diskuterades i 
gruppen och jag noterade hur frågor jag ställde, eller tankar och idéer jag delade 
med mig av om deras projekt under seminarier och möten, kunde dyka upp 
under senare träffar med projektgruppen. Detta kunde exempelvis handla om 
att de plockade upp något jag sagt och gjorde det till ett tema som diskuterades, 
att de la till en funktion i systemen eller ändrade någon programmering. Det 
diskuterades också möjliga samarbeten kring vetenskapliga artiklar. Formellt 
blev jag ibland omnämnd som en affilierad forskare till projektet, där forsk-
ningsledaren Tova exempelvis vid internationella forskarkonferenser berättade 
om deras tvärvetenskapliga forskargrupp där de ”till och med” hade en dokto-
rand i etnologi med. En etnolog som var intresserad av kulturella aspekter av 
relationer mellan människor och teknik, föreställningar om mänsklighet och 
vänskap samt etiska aspekter. Ett konkret tillfälle som Tova berättade om var ett 
möte med en stor privat forskningsfinansiär – med fokus på ingenjörs- och tek-
nikutveckling – där hon presenterat projektet i hopp om att få bidrag till pro-
jektgruppen, och där jag omnämndes som ”etnologen” i projektet.  

Processen där jag delvis blev en del av de forskningsprojekt jag studerade skulle 
kunna förstås utifrån etnologen Helena Petterssons tankar om hur fältarbetaren 
passerar ”genom olika stadier av en gemenskaps (community’s) socialiserings-
process, speciellt när man gör deltagande observationer” (Pettersson, 2007:30, 
min översättning). Jag upplevde detta som ett slags socialiseringsprocess där 
jag blev (delvis) socialiserad in i projektgruppen (jfr Kaijser, 1999). Dock kan 
det föreligga en risk att fältarbetaren intar rollen som elev, partner eller vän (de 
Laine, 2000:30), vilket kräver att fältarbetaren aktivt funderar över frågor om 
maktrelationer, sårbarhet och exploatering (Coffey, 1999:41ff.; Ehn & Klein, 
2007:53).  

Här blev min fältdagbok ett verktyg för att aktivt skriva ner mina reflektioner 
om min roll som forskare i relation till deltagarna, vilket fungerade som ett un-
derlag för reflektioner över mina handlingar och förhållningssätt. I fältdagboken 
skrev jag ner tankar och upplevelser av hur de olika träffarna med forskarna 
kändes med fokus på hur jag upplevde min egen position genom att studera 
forskarna och projektgruppens aktiviteter och diskussioner samt hur jag blev en 
affilierad forskare i projektgruppen. Fältdagboken gjorde det lättare för mig att 
hantera forskarpositionen och känslor samt att den även kunde utgöra ett prak-
tiskt reflexivt verktyg över forskarrollen (jfr Ehn & Klein, 2007). Att föra fält-
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dagbok är vanligt förekommande bland etnologer och ett sätt att reflexivt fun-
dera över den egna forskarpositionen och kunskapandet med intervjupersoner 
och deltagare i observationsstudier (se t.ex. Sjöstedt Landén, 2012; Wollin 
Elhouar, 2014; Öhlander, 1999): 

Här blir det tydligt hur det jag säger bidrar tydligt till projektet, jag säger sa-
ker som sedan kan komma att programmeras. En del av det jag säger kan 
finnas fysiskt i agenten som en funktion, som en del av dess ontologi. Jag 
skapar alltså kunskap för agenten som sedan påverkar brukaren. Jag funde-
rade på detta medan jag sa det; är detta min uppgift? Samtidig kände jag att 
det kändes bra att bidra, att inte sitta och hålla inne på information som kan 
vara av godo för både projekten och brukarna, samt att mina tankar upp-
skattades och uppmuntrades av deltagarna (fältdagboksanteckningar, 2 feb-
ruari 2015). 

Här började jag fundera mycket på min roll i projektet, min relation till de 
andra och min forskning samt vilket material som är intressant för mig och 
som jag ”kan” använda beroende av mitt engagemang i projektet. Hur kan 
jag kombinera/balansera mitt deltagande och min forskarroll – hur mycket 
kan/bör jag påverka? Hur ska jag förhålla mig till de andra som både kolle-
gor och informanter? Jag vet att detta är ett klassiskt problem/utmaning för 
etnologer eftersom de är en del av både empiriinsamling men även en del av 
empirin som samlas inom, det kunskapas tillsammans och kunskap blir till i 
interaktionen med informanten (fältdagboksanteckningar, 9 februari 2015). 

Dessa citat är hämtade från min fältdagbok. Ett tillägg som jag skulle vilja göra 
till det första citatet är att kunskapen som jag skapat tillsammans med deltagar-
na under fältarbetet primärt är kunskap som jag analyserar och som blir studi-
ens resultat, men poängen jag ville göra i fältdagboken var bland annat att re-
flektera över balansen att studera något som jag delvis var en del av. Fältdagbo-
ken fick mig också att se de positiva aspekterna med att (delvis) vara en del av 
de forskningsprojekt som jag studerade, såsom att om möjligt kunna bidra till 
projektgruppens forskning. Genom att spendera tid med forskarna blev det inte 
bara lättare för mig att förstå dem och deras forskning, men troligtvis också för 
intervjupersonerna att förstå mig och min forskning (se Kaijser, 1999; Öhlan-
der, 1999).  

Fältarbetet bidrog också till att jag fick reflektera över min egen kunskap och 
egna förståelser av både min egen forskningstradition och ämnestillhörighet 
samt de forskningstraditioner jag studerade (se Ehn & Löfgren, 1982; se även 
Bourdieu, 1984; Pripp, 1999). Dessa reflektioner bidrog till ett slags eftertänk-
samhet kring vilka slutsatser som kunde dras från det insamlade materialet, och 
till att jag delvis formulerade om syften och frågeställningar samt till att jag 
betraktade forskningsprojekten som processer – göranden av kunskap. Jag blev 
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mer intresserad av hur deltagarna resonerade sig fram till vilka steg de skulle ta, 
vad de skulle prioritera och hur de skulle programmera, där min medverkan 
hade en viss betydelse. 

Bland deltagarna (paper 1–2) var det flera som själva var forskare eller som 
hade disputerat. Att studera andra akademiker, som också kan ses som långväga 
kollegor, personer som har många likheter med sig själv och sin position inne-
bär både möjligheter och utmaningar. Etnologen Katarzyna Wolanik Boström 
(2016; se även Hannerz, 1998) skriver om att studera sidledes (studying 
sideways), där hon i intervjuer med högutbildade polacker beskriver hur hon 
utförde sidledes migrantintervjuer (sideways migrant interviewing) som inne-
bar att intervjua som migrant och person med liknande sociokulturell status 
som intervjupersonerna. Hon menar att detta kan medföra en ökad närhet till 
och ett bättre utbyte med intervjupersonerna, vilket i sin tur kan ge ett mer ny-
anserat material, samtidigt som det kan finnas en risk att man tappar den nöd-
vändiga analytiska distansen till intervjupersonerna (se även Farahani, 2007). I 
mitt fall handlade det om att intervjua och observera andra forskare, där jag 
upplevde att svårigheten var att studera dem och samtidigt vara delvis involve-
rad i delar av deras forskning. Dock såg jag även denna svårighet som en möj-
lighet eftersom dessa “sidledes forskarintervjuer“ dels gjorde att maktrelationen 
mellan mig och forskarna blev mer reciprok, dels bidrog till att jag kunde 
komma närmare dem och deras studier och därmed lättare förstå deras forsk-
ning, begrepp och epistemiska kultur (se Knorr Cetina, 1999; Pettersson, 2007; 
se även Lundquist, 2018). 

Delstudie 2: Äkta människor 

Mediestudie: Insamling, bearbetning och analys av empiri 
Delstudie 2 (paper 3–5) baseras på en mediestudie av den svenska tv-serien 
Äkta människor.10 Empirin består av totalt 20 timmars speltid, tillhörande 

 
10 Ytterligare material har samlats in inom ramen för delstudie 2 men som inte använts i avhand-
lingens papers. Jag genomförde en observation av en paneldiskussion, 10 september 2016 på biogra-
fen Zita i Stockholm där Lars Lundström, skaparen av Äkta människor, och Danica Kragic Jensfelt, 
robot- och AI-forskare, deltog. Paneldiskussionen tog plats efter en filmvisning av filmen Ex-
machina, som likt Äkta människor, handlar om utvecklandet av människoliknande robotar vars 
människolikhet gestaltas dels genom svårigheterna att separera det mänskliga från det människo-
liknande (människa från människoliknande robot), dels genom de etiska frågor som uppkommer 
exempelvis gällande hur robotar kan och bör behandlas samt om de kan känna känslor. Det var 
ingen regelrätt observation men det gav uppslag i min studie av Äkta människor genom paneldelta-
garnas diskussioner om skärningspunkten mellan fiktion och forskning, frågor om mänsklighet, 
kulturella förståelser av robotar, hot och möjligheter – frågor som rör denna avhandlings båda 
delstudier.  
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transkriberingar av specifika dialoger och scener samt anteckningar som tagits 
medan jag tittat på tv-serien. Transkriberingar av valda scener respektive mina 
anteckningar motsvarar cirka 100 sidor. Anteckningarna som gjordes innefat-
tade ordagranna transkriberingar av dialoger, anteckningar om dialoger, en-
staka ord, miljöbeskrivningar, hur olika kroppar skildrades samt mina anteck-
ningar om uppslag som jag fick under observationerna och möjliga teman. An-
teckningarna och transkriberingarna av tv-serien, för både första och andra 
säsongen, gjordes på svenska men översattes sedan till engelska för paper 3 och 
4. Respektive säsong observerades två gånger i sin helhet.  

Vid det första observationstillfället av säsong ett hade jag en öppen ingång på så 
sätt att jag transkriberade många scener gällande hur relationer mellan männi-
skor och hubotar gestaltades. Gestaltningarna kunde innefatta exempelvis kär-
leksrelationer, relationer i hemmet, i arbetslivet, i samhällslivet, samt hur dessa 
relationer diskuterades i politiska sammanhang. För paper 3 blev syftet att un-
dersöka hur människors och hubotars olika materialiteter användes som gräns-
dragningspraktiker för att skilja dem åt. Därför tittade jag igenom säsong ett 
ytterligare en gång och transkriberade de scener som ansågs vara relevanta för 
syftet för paper 3. Detta inbegrep scener som handlade om materialitet och ma-
teriella konfigurationer, till exempel i form av återvinningsbarhet av kroppar, 
vilket nämndes i karaktärernas tal och fanns närvarande i olika miljöer såsom 
genom olika symboler.  

I paper 3 tillämpades figural hermeneutik, med inspiration från Blasi (2014) och 
hennes figurala hermeneutiska filmanalys, som analysmetod. De valda scenerna 
illustrerade både explicita och implicita förhandlingar om vad det innebär att 
vara människa respektive hubot genom återvinningspraktiker: explicit genom 
den faktiska återvinningen av hubotar, tal och hot om återvinning samt de åter-
vinningsskyltar som frekvent återkommer i serien som en påminnelse om åter-
vinningsbarheten, och implicit genom metaforer om återvinning.  

 
Ytterligare en observation genomfördes i samband med mitt deltagande i en arbetslivskonferens 
med temat ”Robotisering och automation på framtidens arbetsmarknad” som arrangerades på 
Arbetets museum i Norrköping 9-10 november 2017. Jag deltog som presentatör på konferensens 
andra dag där jag presenterade min studie om Äkta människor. Visserligen var detta inte en regel-
rätt observation men den gav, precis som Robotdagen, en möjlighet att höra forskare samt företrä-
dare för fackförbund och näringsliv diskutera synen på robotar och artificiell intelligens, hur det 
talades om dem, synen på framtiden, hot och möjligheter. På konferensen diskuterade några av 
presentatörerna tekniken i relation till hur fiktion kan hjälpa oss att studera och förstå samtida 
kulturella normer och föreställningar om framtiden. Intressant nog så noterades det av en av delta-
garna att många perspektiv hade lyfts, men inte detta om miljöaspekterna, samma erfarenhet som 
jag hade av presentationerna som gjordes på Robotdagen. Robotdagen och Arbetslivskonferensen 
inspirerade mig till att undersöka miljöaspekter av människoliknande teknik, vilket jag gör i paper 3 
genom frågan om kroppars återvinningsbarhet. 
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Det första observationstillfället av säsong två kännetecknades av en mer selektiv 
analysprocess på så sätt att jag, i förhållande till analysen av säsong ett, intres-
serade mig för hur intima relationer mellan människor och hubotar gestaltades i 
tv-serien. Mer specifikt var jag intresserad av hur dessa gestaltningar gav upp-
hov till frågor om kön, sexualitet, makt och mänsklighet samt hur ”artöverskri-
dande” relationer kunde påverka föreställningar om människovarandet. Därför 
fokuserade jag under det andra analystillfället på scener där sådana relationer 
porträtterades, där jag tillämpade samma tillvägagångssätt som för säsong ett 
gällande hur jag antecknade. Jag fann transhumansexuella relationer mellan 
människor och hubotar – specifikt den mellan den mänskliga karaktären Tobias 
och hubotkaraktären Mimi – som det mest intressanta exemplet på hur gräns-
dragningar mellan människor och hubotar gestaltades i tv-serien. För paper 4 
blev temat därför att undersöka hur gränsdragningar mellan människor och 
hubotar praktiserades genom en ny sexualitet, transhumansexualitet, och sub-
jektivitet hos hubotar. Jag undersökte hur en ny sexuell identitet presenterades, 
där en mer reciprok relation mellan människor och hubotar eftersträvades, och 
hur kampen om att erkännas som transhumansexuell gestaltades. Vid det andra 
analystillfället gjordes noggranna transkriberingar av de scener som gestaltade 
transhumansexuella människor och de hubotar som de älskade. Under analys-
arbetet återvände jag till specifika scener för att kunna undersöka karaktärernas 
sätt att uttrycka sig samt hur deras kroppsspråk såg ut.  

I paper 4 tillämpades en diskursteoretisk ansats för att analysera hur föreställ-
ningar om vad det innebär att vara människa förhandlades i Äkta människor. 
Specifikt handlade det om att fokusera på hur karaktärernas meningsskapande 
praktiker producerade vissa betydelser av människovarandet (jfr Laclau & 
Mouffe, 1985). Tre teoretiska begrepp var av särskilt intresse för analysproces-
sen – artikulation, diskurs och subjektsposition. En viktig utgångspunkt var att 
människovarandet är diskursivt förhandlat och ett öppet koncept eller begrepp 
vars betydelse skapas genom artikulationer. Till exempel skiljer sig artikulation-
en av människa med biologi från artikulation av människa med medborgarskap. 
Således producerar dessa artikulationer olika betydelser och förståelser av vad 
det innebär att vara människa. Olika diskurser identifierades i materialet gäl-
lande förhandlingar om människovarandet, såsom en biologisk diskurs där den 
biologiska människokroppen görs central för människans varande. Jag identifi-
erade nodalpunkter som utgör privilegierade signifikanter kring vilka andra 
tecken ordnas och får sin mening (Laclau & Mouffe, 1985; Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000), det kunde exempelvis vara betydelsen av att ha en biologisk 
kropp för att förstås som människa eller människolik. Diskurser producerar 
även vissa subjektspositioner, vilka är möjliga identiteter eller identitetsposit-
ioner som människor kan inta (Laclau & Mouffe, 1985), samt förstås av andra i 
förhållande till föreställningar om att vara människa. Till exempel gällde det 
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huruvida huboten Mimi förstås som en maskin eller en människa och vad detta 
betyder för den transhumansexuella karaktären Tobias som enbart attraheras 
av hubotar (maskiner) och inte människor, och som är kär i Mimi. 

I paper 5 tillämpades en diskursteoretisk ansats för att analysera hur människo-
liknande teknik reproducerar och utmanar föreställningar om arbete, teknik och 
mänsklighet. Specifikt analyserade jag karaktärernas diskursiva förhandlingar 
om arbete och mänsklighet i en möjlig framtid med fokus på kön, klass och etni-
citet, samt på hur vissa yrken och arbetsuppgifter görs mänskliga respektive 
omänskliga (för hubotar). Karaktärernas meningsskapande praktiker produce-
rade vissa betydelser av människovarandet och föreställningar om arbete (jfr 
Laclau & Mouffe, 1985). En central teoretisk utgångspunkt var att teknik är dis-
kursivt och har kulturella, sociala, politiska och ideologiska konsekvenser (se 
Fisher, 2010). Genom artikulationer ges hubotiseringen olika innebörd, exem-
pelvis genom att artikuleras som effektiv och produktivitetshöjande eller genom 
att länkas till arbetslöshet och utanförskap (jfr Nilsson & Lundgren, 2015). Tek-
nikdiskurser spelar således en aktiv roll i konstruktionen av verkligheten och 
fungerar som ”en kunskapsbank som är oupplösligt sammanflätad med teknisk 
verklighet, sociala strukturer och vardagliga praktiker” (Fisher, 2010:235, min 
översättning). I paper 5 undersöks fantasier om det möjligt mänskliga samt hur 
vissa aspekter av vardagsliv och arbetsliv upplöses i samband med hubotarnas 
inträde i hemmen och på arbetsplatserna. På så sätt binder paper 5 samman 
avhandlingens studie om relationer mellan människor och människoliknande 
teknik med såväl vardagsliv och arbetsliv som med fiktion och verklighet.  
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Sammanfattning av avhandlingens papers 

Paper 1: The making of a professional digital caregiver: Pers-
onalisation and friendliness as practices of humanisation  
(Skapandet av en professionell digital vårdgivare: Personal-
isering och vänskaplighet som mänskliggörande praktiker) 

I det första papret utforskas föreställningar om vad det innebär att vara männi-
ska i relationer mellan människor och människoliknande teknik. Detta sker 
genom en undersökning av hur en digital vårdgivare, framtagen inom ett 
svenskt tvärvetenskapligt forskningsprojekt för att främja äldre människors 
hälsa i sina hem, utvecklas med människoliknande egenskaper. En digital vård-
givare avser digital hälsoteknik som tillhandahåller vård för patienter där den 
digitala vårdgivaren utför vissa uppgifter (istället) för vårdpersonal. Paprets 
syfte är att utforska hur den digitala vårdgivaren förmänskligas genom person-
alisering och vänskaplighet som hälsofrämjande praktiker. Papret bygger på 
etnografiskt fältarbete med forskare involverade i forskningsprojekten Like-a-
peer och Walk Safely samt deltagare i användarstudier för Like-a-peer. Diskurs-
teori tillämpas som analytiskt verktyg för att analysera intervjupersonernas 
meningsskapande processer kring hur den digitala vårdgivaren görs hälsofräm-
jande och människoliknande. 

I studien framkommer hur deltagarna med hjälp av olika uttryck för personal-
isering och vänskaplighet försöker åstadkomma en digital vårdgivare med till 
synes mänskliga egenskaper. Med andra ord, studien visar hur deltagarna är 
involverade i en balansakt mellan att få den digitala vårdgivaren att kännas till-
räckligt personlik och vänskapslik för patienten, med målet att främja hälso-
främjande praktiker. Att skapa en digital vårdgivare där patienten upplever sig 
interagera med någon snarare än med något framstår som centralt. Detta sam-
tidigt som deltagarna försöker motverka denna känsla av någon för att den digi-
tala vårdgivaren inte ska framstå som en riktig person eller en riktig vän för 
patienten. Genom att försöka få den digitala vårdgivaren att framstå som per-
sonlik och vänskapslik, vilket jag tolkar som mänskliga egenskaper, deltar del-
tagarna i diskursiva förhandlingar om graden av förmänskligande som den digi-
tala vårdgivaren behöver uppnå för att kunna främja patientens hälsa. En dis-
kursiv konflikt identifieras mellan en patientdiskurs om självbestämmande och 
en hälsoprofessionsdiskurs om auktoritet och medicinskt ansvar gällande 
huruvida den digitala vårdgivaren ska följa patientens hälsorelaterade preferen-
ser och önskemål eller följa hälsoprofessionellas hälsoregler. Därmed skulle en 
möjlig konflikt kunna uppstå mellan patienten och den digitala vårdgivaren, 
baserad på olika förståelser av vänskaplighet och hälsa – mellan vänskaplighet 
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(förmänskligande) som en hälsofrämjande praktik som avgörs av patienten eller 
av hälsoprofessionella (hälsoprofessionalism).  

Paper 2: Digital health and the embodying of professionalism: 
Avatars as health professionals in Sweden  
(Digital hälsa och förkroppsligandet av professionalism: Ava-
tarer som hälsoprofessionella i Sverige) 

I det andra papret undersöks föreställningar om människovarandet i relationer 
mellan människor och människoliknande teknik genom att studera hur männi-
skolika avatarer används för att förkroppsliga hälsoprofessionella, så kallat vir-
tuella hälsoprofessionella, i svensk sjukvård. Paprets syfte är tudelat. För det 
första analyseras hur hälsoprofessionalism (om)förhandlas genom förkroppsli-
gandet av virtuella hälsoprofessionella i form av människolika avatarer. För det 
andra undersöks såväl intervjupersonernas uppfattningar om vad en hälsopro-
fessionell är, beter sig och ser ut, som hur de föreställer sig att digitaliseringen 
av hälsovården kommer att påverka synen på hälsoprofessionalism och hälso-
professionella. Papret bygger på etnografiskt fältarbete, inklusive intervjuer, 
bland personer som arbetar direkt eller indirekt med frågor om digital hälsotek-
nik och hälsoprofessionalism, såsom forskare, hälsoprofessionella samt företrä-
dare för fackföreningar som organiserar hälsoprofessionella. Det teoretiska 
ramverket består av diskursteori samt begreppen professionalism och för-
kroppsligande, vilka tillämpas för att analysera intervjupersonernas menings-
skapande processer. En viktig utgångspunkt i papret är att användningen av 
virtuella hälsoprofessionella förstås som en del av en process av 
(om)förhandlingar av och gränsdragningar för hälsoprofessionalism.   

Intervjupersonerna förhandlar om innebörden av hälsoprofessionalism utifrån 
föreställningar om subjektskap, autenticitet och mångfald. Dessa föreställningar 
om hälsoprofessionalism cirkulerar kring frågan om hur de virtuella hälsopro-
fessionella ska förkroppsligas. Enligt intervjupersonerna framstår de virtuella 
hälsoprofessionella, genom att förkroppsligas som människoliknande avatarer, 
som mer människolika och professionslika, och de antas därmed potentiellt 
kunna fungerar mer hälsofrämjande för patienterna. Samtidigt försöker inter-
vjupersonerna balansera upp denna människolikhet och professionslikhet för 
att de virtuella hälsoprofessionella inte ska framstå som antingen alltför männi-
skolika eller alltför professionslika. Bland intervjupersonernas tal om hälsopro-
fessionalism identifieras en diskursiv kamp mellan patientval och mångfald 
inom hälso- och sjukvården. Patientens möjlighet till ”fria” val av avatarer riske-
rar att underminera hälsoprofessionalism och utmana de hälsoprofessionellas 
status, om valet baseras på fördomar och därigenom reproducerar rasism och 
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sexism. Förkroppsligandet av virtuella hälsoprofessionella genom människolika 
avatarer väcker således frågor om både hälsoprofessionalism och föreställningar 
om människolikhet samt om vad det innebär att vara människa. 

Paper 3: Negotiating humanity: Anthropomorphic robots in 
the Swedish television series Real Humans  
(Att förhandla mänsklighet: Antropomorfa robotar i den sven-
ska tv-serien Äkta människor) 

I det tredje papret undersöks hur föreställningar om vad det innebär att vara 
människa skapas och utmanas av hubotars (humanoida robotar) närvaro i 
människors vardag i den svenska tv-serien Äkta människor. Paprets syfte är 
tudelat. För det första undersöks omförhandlingar av gränser mellan människor 
och hubotar genom begreppen materialitet, återvinningsbarhet och transkor-
porealitet. I detta ingår att granska hur karaktärernas användning av olika 
aspekter av kroppars återvinningsbarhet som gränsdragningsprocesser mellan 
människor och hubotar kopplar an till föreställningar om liv och död. För det 
andra diskuteras hur dessa omförhandlingar av gränser mellan människor och 
hubotar kan förstås genom begreppet antropomorfism som något som både 
reproducerar och utmanar föreställningar om vad det innebär att vara männi-
ska. Den första säsongen av Äkta människor analyseras med inspiration från 
figural hermeneutik (figural hermeneutics) genom ett fokus på figurala och 
transformativa konfigurationer och gestaltningar – möjliga tillblivanden 
(becomings) av och fantasier (imaginings) om de fiktiva karaktärerna – snarare 
än på berättelsen eller produktionen av serien.  

Hubotarnas många människolika egenskaper gör att karaktärerna måste hitta 
nya sätt att skilja människor från hubotar. De mänskliga kropparnas och hubot-
kropparnas materialitet – den materia kropparna består av – blir en central 
gränsdragningspraktik. Även kroppars återvinningsbarhet spelar en viktig roll i 
gränsdragningen mellan människor och hubotar – huruvida en kropp består av 
återvinningsbart material eller ej. Tre former av återvinning identifieras: 
förruttnelse (decomposing), återgång till kretslopp (re-cycling) och återvinning 
(recycling). Dessa former av återvinning fungerar alla som gränsdragningsprak-
tiker för karaktärerna i deras förhandlingar om vad det innebär att vara männi-
ska genom att de fokuserar på den icke-återvinningsbara kroppen som en sam-
manhållen enhet, nära kopplad till idén om det sanna jaget. På så sätt görs åter-
vinningsbarheten till ett hot mot det sammanhållna sanna jaget som situeras till 
den icke-återvinningsbara kroppen. Den starka strävan från framför allt de 
mänskliga karaktärerna att (åter)skapa skillnader mellan människor och hubo-
tar resulterar paradoxalt nog i att likheter mellan människor och hubotar repro-
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duceras, inte minst genom att hubotar benämns utifrån en mänsklig referens-
ram. Papret avslutas med en diskussion om möjliga praktiska konsekvenser 
gällande etik och rättigheter för människoliknande varelser såsom robotar i en 
tid som präglas av ökat förmänskligande av teknik. 

Paper 4: ”I try to tell myself that it’s a machine, but it doesn’t 
help”: Negotiating notions of being human in transhumansex-
ual relationships between humans and hubots in the Swedish 
TV series Real Humans  
(”Jag försöker intala mig själv att det är en maskin, men det 
hjälper inte”: Förhandlingar om innebörden av att vara män-
niska i transhumansexuella relationer mellan människor och 
hubotar i den svenska tv-serien Äkta människor) 

I det fjärde papret utforskas föreställningar om vad det innebär att vara männi-
ska i relationer mellan människor och människoliknande teknik genom en 
undersökning av hur den svenska tv-serien Äkta människor gestaltar transhu-
mansexuella relationer mellan människor och hubotar. Paprets syfte är att besk-
riva och analysera hur föreställningar om människovarandet förhandlas i Äkta 
människor genom att undersöka seriens populärkulturella representationer av 
kön och sexualitet, särskilt i de transhumansexuella relationerna, och hur dessa 
representationer reproducerar och utmanar föreställningar om vad det innebär 
att vara människa. I papret analyseras även hur serien reproducerar och poten-
tiellt utmanar heteronormativa och humanonormativa föreställningar om män-
niskovarandet. Empirin utgörs av de två säsongerna av Äkta människor och 
serien analyseras som en spelplats för möjliga framtida relationer mellan män-
niskor och människolika robotar med bäring på både framtida, samtida och 
historiska kulturella uppfattningar om vad det innebär att vara människa. Det 
teoretiska ramverket består av queerteoretiska perspektiv på kön och sexualitet, 
och empirin analyseras med diskursteori i syfte att undersöka karaktärernas 
meningsskapande praktiker gällande föreställningar om mänsklighet. 

Karaktärernas beskrivningar och tolkningar av transhumansexualitet kan för-
stås i termer av förhandlingar om föreställningar om mänsklighet där betydel-
sen av att vara människa både fixeras och utmanas inom tre diskurser: en 
heteronormativ och humanonormativ diskurs om kön och sexualitet, en biolo-
gisk diskurs och en medborgardiskurs. Dessa diskurser konstruerar människo-
varandet som en heterosexuell varelse som attraheras av andra människor av 
motsatt kön och som förutsätts ha en biologisk kropp samt inneha ett medbor-
garskap. Transhumansexuella människor samt hubotar i transhumansexuella 
relationer förstås och översätts kulturellt till ett annat förståeligt fenomen, näm-
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ligen vad det innebär att vara människa. Dock tenderar strävan efter att göra 
transhumansexuella relationer begripliga som människolika att den queera 
potentialen i en transhumansexuell relation normaliseras utifrån hetero- och 
humanonormativa föreställningar. Därför tenderar Äkta människor att snarare 
reproducera än överskrida heteronormativa och humanonormativa föreställ-
ningar om vad det innebär att vara människa. Papret avslutas med att diskutera 
den första roboten i världen som erkändes medborgarskap. Roboten, som är 
tydligt kvinnligt könad, visar hur förhandlingarna om att vara människa baseras 
på föreställningar om kön, biologi och medborgarskap. Närvaron av människo-
liknande robotar visar även hur föreställningar om att vara människa kan leda 
till (om)förhandlingar om människovarandet – oavsett om dessa robotar åter-
finns inom eller utanför fiktionens värld. 

Paper 5: Automatiska människor och automatiserade yrken: 
Äkta människor och (fram)tidens arbetskraft  
I det femte papret undersöks hur människoliknande teknik reproducerar och 
utmanar föreställningar om arbete, teknik och mänsklighet. Specifikt analyseras 
tv-serien Äkta människor som en gestaltning av – och spelplats för – såväl möj-
liga framtider som nutida och historiska föreställningar om arbete, teknik och 
mänsklighet. Med andra ord, papret undersöker hur tv-serien gestaltar frågan 
om automatiska människor (digital teknik i form av de människoliknande robo-
tarna hubotar) och automatiserade yrken samt hur den porträtterar framtidens 
yrken och arbetsliv. Empirin består av de två säsongerna av Äkta människor. 
Det teoretiska och analytiska ramverket utgörs av diskursteori i syfte att analy-
sera diskursiva förhandlingar om arbete och mänsklighet i en möjlig framtid 
med fokus på kön, klass och etnicitet. En central utgångspunkt i papret är att 
arbetsmarknaden i Äkta människor är en viktig arena för diskursiva förhand-
lingar om vad det innebär att vara människa respektive hubot, såsom vilka yr-
ken och sysslor som anses passa för människor respektive hubotar. I tv-serien 
framställs hubotiseringen av lönearbetet som en effektivisering eller en förlust 
av mänsklighet. Den ger å ena sidan högre lönsamhet, produktivitet och effekti-
vitet, å andra sidan hotar den mänskliga värden (när den leder till brist på 
mänsklig kontakt inom äldreomsorgen) eller innebär slutet för hela mänsklig-
hetens existens (när hubotarna övertar människors jobb och därmed potentiellt 
griper makten över människors liv). 

Det obetalda hushållsarbetet framstår i serien som ett hinder för människors 
självförverkligande och möjlighet att fokusera på det som verkligen är viktigt i 
livet. Hushållsarbetet könas som ett arbete som är till för kvinnor samtidigt som 
det dehumaniseras som ett arbete som inte bör utföras av några människor. 
Detta kopplas till debatten om skattesubventionerade hushållstjänster (rut-
tjänster) och diskuteras i termer av hur hubotiseringen av hushållsarbetet kan 
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förstås som något som antingen förbättrar jämställdheten genom att frigöra (de 
mänskliga) kvinnorna eller reproducerar en ojämställd fördelning av hushålls-
arbetet. 

Avslutningsvis analyseras hubotiseringens humaniserande och dehumanise-
rande effekter på arbetskraften i Äkta människor, och begreppen ”slaveri”, ”ar-
betslöshet” och ”utbytbarhet” identifieras som tre centrala noder i de dehuma-
niserande och humaniserande processerna. Talet om slaveri i tv-serien fungerar 
antingen som en dehumanisering av människor som riskerar att förlora sina 
jobb eller som ett sätt att belysa att hubotarna behandlas inhumant trots att de 
är så lika människor – en humanisering av hubotarna. Att drabbas av arbetslös-
het är ett överhängande hot för flera av seriens mänskliga karaktärer. Arbets-
marknaden har traditionellt varit en arena där människor har humaniserats: de 
har genom arbetet kunnat förbli människor och försvara att de ontologiskt skil-
jer sig från robotar. Samtidigt har arbetsmarknaden dehumaniserat robotar. 
Hubotiseringen utgör en risk genom att den kan humanisera (arbetande) hubo-
tar och dehumanisera (arbetslösa) människor – framför allt personer från arbe-
tarklassen med låg utbildning. Människors och hubotars utbytbarhet på ar-
betsmarknaden förstås i Äkta människor fungera dels som en kritik av den ka-
pitalistiska arbetsmarknaden, dels som något som förenar människor och hubo-
tar. Den kapitalistiska arbetsmarknaden använder de kroppar som den behöver 
för att maximera sina vinster, oavsett om det gäller hubotkroppar eller männi-
skokroppar. Kritiken mot utbytbarheten hos arbetande kroppar blir därmed en 
nod som förenar människor och hubotar, vilket i sig suddar ut vissa av de skill-
nader som hubotmotståndarna, och även vissa hubotar, vill upprätthålla. 
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Avslutande diskussion  

Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka de föreställningar 
om vad det innebär att vara människa som aktualiseras i mötet mellan männi-
ska och människoliknande teknik. Vilka är dessa föreställningar om det mänsk-
liga, vad kännetecknar dem och hur kommer de till uttryck? Hur förhandlas och 
omförhandlas gränser mellan människor och människoliknande teknik? I syftet 
ingick även att undersöka hur föreställningar om det mänskliga i relation till 
människoliknande teknik påverkas av och påverkar föreställningar om kön, 
sexualitet, ålder, etnicitet, social skiktning och subjektivitet, samt även hälso- 
och sjukvård och professionalism. 

I avhandlingen har jag undersökt föreställningar om möjliga vardagsliv och 
arbetsliv där människor och människoliknande teknik interagerar. En central 
utgångspunkt i avhandlingen var begreppet spelplats (playground) som använ-
des i termer av att gestalta och undersöka möjliga (framtida) relationer mellan 
människor och människoliknande teknik (Haraway, 1991, 2003; Åkesson, 1996; 
se även Hellstrand, Koistinen & Orning, 2019; Ornella, 2015). Det finns många 
sådana möjliga spelplatser där teknik och relationer mellan människor och tek-
nik testas genom fantasifulla arbetssätt, men i denna avhandling valdes två: dels 
forskningsprojekten Like-a-peer och Walk Safely, dels tv-serien Äkta männi-
skor. Like-a-peer, Walk Safely och Äkta människor inbegriper gestaltningar av 
hur vardagsliv och arbetsliv kan, och till viss del bör, se ut gällande relationer 
mellan människor och människoliknande teknik. Inom ramen för forsknings-
projekten utvecklades teknik med hälsofrämjande effekter för patienter i fram-
tiden, genom att föreställa sig hur relationerna mellan teknik, patient och häl-
soprofessionella kan komma att fungera samt hur patienterna respektive hälso-
professionella skulle kunna använda sig av tekniken. Detta prövande arbetssätt 
kom bland annat till uttryck genom referenser till fiktiva karaktärer. Exempelvis 
att använda Disneys ”de sju små dvärgarna” när forskarna försökte förkropps-
liga tekniken och komma på nya lösningar och funktioner, eller när de försökte 
skapa närmare relationer mellan patienten och den digitala hälsotekniken med 
inspiration från den snälla roboten Baymax från filmen Big Hero 6. Forskarna 
berättade även att den människoliknande tekniken väckte rädslor eller förvänt-
ningar hos äldre användarstudiedeltagare som ofta grundade sig i fiktiva fram-
ställningar av, samt föreställningar om, teknik och relationer mellan människor 
och människoliknande teknik (jfr Richardson, 2009). Med andra ord, genom att 
förstå Like-a-peer, Walk Safely och Äkta människor som spelplatser blev det 
tydligt hur arenorna fiktion och verklighet kunde överlappa varandra genom 
idéer och fantasier om, samt gestaltningar av, möjliga vardagsliv och arbetsliv 
för människor respektive människoliknande teknik (jfr Hellstrand, Koistinen & 
Orning, 2019; Holmberg & Ideland, 2014; se även Goode, 2018). 
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Den digitala teknik som jag har studerat utvecklades för att utföra arbeten och 
sysslor i människors vardagsliv, framför allt i deras hem, där tekniken syftade 
till att bli en del av människors vardag och rutiner. Inom Like-a-peer och Walk 
Safely utvecklades digital hälsoteknik för att bedriva hälso- och sjukvård i män-
niskors hem. Hemmet och vardagslivet blev på så sätt en förlängning av hälso-
professionellas arbete – och en del av deras arbetsplats – medan de hälsopro-
fessionellas arbete blev en del av patienternas vardag (jfr Hansson, 2017; Hans-
son & Bjarnason, 2018). Detta medierades och gjordes möjligt genom den digi-
tala tekniken. I Äkta människor gestaltades hur hubotarna utförde ett flertal av 
de arbetsuppgifter och sysslor som räknades som obetalt arbete, men som om-
fattades av de hushållsnära tjänster som privatpersoner i Sverige kan få rut-
avdrag för om de betalar en annan person att utföra arbetet. På så sätt blev 
hemmet och det vardagliga en arbetsplats för en annan person. Att låta hubotar 
göra dessa sysslor och arbetsuppgifter kan förstås som kopplat till vardagsliv 
och arbetsliv på två sätt. Dels som ett slags återgång till det vardagliga eftersom 
det egna hemmet inte blir en arbetsplats för andra människor, dels som att 
hubotarna i högre grad bidrar till ett överskridande mellan vardagsliv och ar-
betsliv: till skillnad från de personer som utför hushållsnära tjänster är hubo-
tarna ständigt närvarande i hemmet, ständigt redo att arbeta för sina ägare (jfr 
Hellstrand, Koistinen & Orning, 2019; Yang, 2018). För såväl den digitala hälso-
tekniken i projekten Like-a-peer och Walk Safely som hubotarna som gestalta-
des i Äkta människor utvecklades digital teknik som människor skulle använda 
i sin vardag, vilket innebar att tekniken bidrog till att delvis sudda ut gränserna 
mellan vardagsliv och arbetsliv. 

Inom Like-a-peer, Walk Safely och Äkta människor användes människolikhet 
som medel och fantasi i en förhandling om gränsdragningar mellan människor 
och teknik, där både vad det innebar att vara människa och vad det innebar att 
vara (människoliknande) teknik ingick. Inom Like-a-peer och Walk Safely an-
togs digital hälsoteknik bli mer hälsofrämjande och professionell genom männi-
skoliknande utseende och beteende, vilket också skulle göra patienter mer be-
kväma och villiga att interagera med tekniken. Inom Äkta människor ledde 
hubotarnas människoliknande utseende, och i många fall även människolik-
nande beteende, till nya försök till gränsdragningar mellan människor och 
hubotar gällande kroppslighet (biologi och teknologi), arbetsförmåga, subjekti-
vitet och sexualitet. 

I min avslutande diskussion kommer jag att fördjupa min analys om människo-
likhet som gränsupprätthållande och gränsöverskridande samt som grund för 
möjliga konflikter och utmaningar. I den första delen diskuteras hur människo-
likheten som medel, fantasi och praktik involverar processer av både gränsupp-



 
 

 53 

rätthållanden och gränsöverskridanden mellan människor och människolik-
nande teknik. I den andra delen diskuteras möjliga konflikter och utmaningar 
som kan uppstå i relationer mellan människor och människoliknande teknik.  

Människolikhet som gränsupprätthållande och gränsöver-
skridande praktiker 
I det följande avsnittet diskuterar jag, utifrån intervjupersonernas berättelser i 
delstudie 1 samt i representationerna i serien Äkta människor i delstudie 2, hur 
människolikhet som praktik fungerade både som ett upprätthållande och ett 
överskridande av gränser mellan människor och människoliknande teknik. 

Människoliknande teknik kan lyfta frågor om vad som räknas som mänskligt 
respektive icke-mänskligt samt ligga till grund för diskussioner om hur mänsk-
lighet förhandlas och görs (Guzman, 2015; Hayles, 2005; Kruse, 2006; Treusch, 
2015). När teknik förmänskligas utmanas förståelser av såväl teknik som 
mänsklighet. För att skapa en förståelse för vad det innebär att vara människa 
krävs det en uppfattning om vad teknik är och gör. Digitaliseringen och för-
mänskligandet innebär således nya meningsskapande processer av både före-
ställningar om människovarandet och (människoliknande) teknik. 

Utifrån Butlers teori om performativitet illustrerade avhandlingens delstudier 
mänsklighet som något som kunde göras av både människoliknande teknik och 
människor. Detta synliggjorde hur mänsklighet inte nödvändigtvis var knutet 
till ett förkroppsligande och en fysisk entitet som innehade en viss typ av egen-
skaper, utan snarare att mänsklighet utgjordes av föreställningar och normer 
om hur mänsklighet bör göras (jfr Butler, 1990). Samtidigt kunde idéer om en 
särskild sorts fysisk entitet ses som centrala i normer om hur mänsklighet bör 
göras utifrån att såväl forskarna inom Like-a-peer och Walk Safely som karaktä-
rerna i Äkta människor var engagerade i mänsklighetsgörande praktiker som 
knöts till faktiska fysiska entiteter (jfr Suchman, 1987; se även Kruse, 2006). 
Den digitala hälsoteknik som utvecklades inom Like-a-peer och Walk Safely 
samt de hubotar som gestaltades i Äkta människor var i hög grad fysiska entite-
ter, där de fysiska attributen och förmågorna utgjorde ett sätt att göra olika gra-
der av mänsklighet. På så sätt knöts mänskligheten till fysiska entiteter samti-
digt som dessa fysiska entiteter inte nödvändigtvis behövde vara biologiskt 
mänskliga kroppar.  

Den människoliknande tekniken gjorde mänsklighet, samtidigt som den utma-
nade föreställningar om det mänskliga, vilket gav upphov till nya artikulationer 
av mänsklighet. Samtidigt som mänsklighet erkändes, användes grader av 
mänsklighet som grund för att upprätthålla skillnader. Detta aktualiserar villkor 
för medborgarskap. I paper 4 diskuterade jag exempelvis hur hubotkaraktären 
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Mimi tillerkändes legalt subjektskap och medborgerliga rättigheter på grund av 
hennes tydligt könade människoliknande kropp samt hennes förmåga att älska 
och älskas av en entydigt könad människa av motsatt kön. Detta trots att Mimis 
kropp bestod av tekniskt material och att hon benämndes som en hubot. Repre-
sentationer av Mimi synliggjorde både förmänskligandets betydelse för med-
borgerliga rättigheter och hur mänsklighet var villkorat av kön och sexualitet 
(Butler, 1990; se även Berlant, 1997; Lundahl, 2001). Ett motsatt exempel, att 
gå från mänsklighet till teknik, vilket diskuterades i paper 3, återfanns bland de 
transhumanister som utmanade mänsklighetens gränser; alltifrån att operera in 
chip i händer som fungerade som betalningsmedel eller nycklar till att försöka 
överföra den mänskliga hjärnan till en mjukvara med målet att överge den 
mänskliga kroppen och uppnå evigt liv (se Bernstein, 2015; Prigg, 2014). Detta 
var något som hände i Äkta människor, då den mänskliga karaktären Lennart 
dog och hans medvetande fördes över till en hubotkropp. Frågan som infinner 
sig är vad detta skulle kunna innebära för hur medborgarskap förstås.  

I tv-serien fungerade hubotar som så kallade begynnande medborgare (incipient 
citizens) (se Berlant, 1997:196), det vill säga som imaginära föreställningar om 
digital teknik som både representerar och utmanar föreställningar om nationen, 
nationella värderingar och medborgarskap. Detta gjordes dels genom ett synlig-
görande av gränsdragningar för medborgarskapet, dels genom att potentiellt 
utmana föreställningar om vad medborgarskap är samt vilka som kan inklude-
ras och exkluderas (Hellstrand, Koistinen & Orning, 2019). Skulle transhuman-
istisk teknik, där en människas hjärna förs över till en dator eller till en robot-
kropp, räknas som en människa, som en teknisk entitet eller både och? Och 
skulle transhumanistiska gestalter erkännas medborgarskap? Som jag lyfte i 
paper 4 tilldelades roboten Sofia medborgarskap i Saudiarabien. Även om detta 
medborgarskap avfärdats som ett marknadsföringsknep för att lyfta Saudiarabi-
ens teknologiska industri (se Walsh, 2017) aktualiserade det frågan om medbor-
garskapets innebörd och vilka som ska – och kan – inkluderas. Kan människo-
liknande teknik eller mänskliga hjärnor i icke-mänskliga kroppar utgöra grund 
för ett medborgarskap? För roboten Sofia verkade så vara fallet, liksom för den 
fiktiva karaktären Mimi som visade sig ha en mänsklig hjärna som digitaliserats 
och överförts till en hubotkropp. 

I såväl Like-a-peer och Walk Safely som Äkta människor både utmanades och 
upprätthölls föreställningar om vad det innebar att vara människa. Detta illu-
strerade hur gränserna mellan människa och människoliknande teknik ofta var 
porösa och godtyckliga (jfr Guzman, 2015; Treusch, 2015; Turkle, 1984, 2007; 
se även Haraway, 1991). Gränserna förhandlas och görs betydelsefulla i olika 
kontexter med olika normer om vad det innebär att vara människa och vad 
människoliknande teknik representerar. Teknikforskaren Corinna Kruses 
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(2006) slutsats om att teknik i ett sammanhang kan förmänskligas och förstås 
som aktörer med egna liv, och i andra sammanhang avförmänskligas som icke-
mänskliga maskiner (Kruse, 2006:143; jfr Guzman, 2015:185), bär stora likheter 
med denna avhandlings resultat gällande förmänskligandets kontextuella och 
villkorade position. Såväl i forskningsprojekten som i tv-serien var det männi-
skor som positionerade tekniken olika i skilda situationer, och villkorade på så 
vis graden av mänsklighet för tekniken. Exempelvis menade undersköterskan 
Nina i paper 2 att en virtuell sjuksköterska inte skulle se ut som eller låtsas vara 
en riktig sjuksköterska eller människa, men den skulle ha drag av mänsklighet 
för att kunna fungera som en sjuksköterska. Härigenom artikulerades sjukskö-
terskans professionalism med mänsklighet, vilket resulterade i att en virtuell 
sjuksköterska kunde inkluderas i en diskurs om professionalism, men där dess 
mänsklighet var villkorad. På ett liknande sätt resonerade intervjupersonerna i 
paper 1 om hur mentoragenten, för att främja patientens hälsa, skulle vara vän-
skaplig utan att nödvändigtvis vara en vän, samtidigt som mentoragenten ofta 
beskrevs i termer av en människoliknande vän. Detta synliggjorde inneboende 
skillnader i den digitala hälsotekniken där autenticitet ställdes mot eller kombi-
nerades med hälsofrämjande åtgärder. Med andra ord, den digitala hälsotekni-
ken förväntades inte utge sig för att vara en människa, en sjuksköterska eller en 
vän, men den skulle vara människolik, professionslik och vänskaplig. På detta 
sätt gjorde intervjupersonerna små men betydelsefulla glidningar mellan det 
som de uppfattade som det autentiska och det hälsofrämjande – mellan det 
mänskliga och det människoliknande. Denna glidning kunde förstås som en 
balansakt där personalisering och subjektivering var centralt. Intervjupersoner-
na letade sig fram och försökte balansera autenticitet, hälsofrämjande och för-
mänskligande mot varandra, snarare än att totalt omfamna eller förskjuta för-
mänskligandet. Intervjupersonerna förhöll sig på så sätt ofta kring frågor om 
när och hur mycket, snarare än om, den digitala hälsotekniken skulle förmänsk-
ligas.  

Litteraturvetaren Katherine N. Hayles (2005) har beskrivit hur människor ten-
derar att läsa in mänskliga egenskaper i artefakter där själva tillskrivelsen och 
upplevelsen av denna människolikhet utmanar förståelsen av den egna mänsk-
ligheten, det vill säga var gränsen mellan människor och det människolika går 
(se även Treusch, 2015; Turkle, 1984, 2007). Såväl i projekten Like-a-peer och 
Walk Safely som i tv-serien Äkta människor gjordes teknik människolik för 
olika syften. Förmänskligande användes som en praktik för att en människa 
skulle kunna förstå och relatera till något eller någon som inte var en människa 
(jfr Mellström, 1999). På ett liknande sätt undersöker kommunikationsforska-
ren Andrea Guzman (2015) hur användare av digitala sociala agenter föreställer 
sig (conceptualise) agenterna som alltifrån verktyg till människolika entiteter. I 
linje med resultatet från Farzanfars (2006) studie om betydelsen av att imitera 
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mänskliga professionella vårdgivares interaktion med patienter i syfte att öka 
patienters hälsa, användes i Like-a-peer och Walk Safely förmänskligande för 
att göra teknik hälsofrämjande. I fallet med Äkta människor gestaltades hur 
människolikhet nyttjades som ett sätt att konstruera hubotar som människolika 
substitut till arbeten och sysslor som de mänskliga karaktärerna inte ville utföra 
eller som inte var effektivt och lönsamt nog för människor att göra, vilket un-
dersöks i paper 5 (jfr Yang, 2018; se även Brynjolfsson & McAfee, 2017). Detta 
förmänskligande tog sig uttryck på olika sätt i avhandlingens delstudier, men 
främst genom ”biologiskt” förkroppsligande (till skillnad från teknologiskt för-
kroppsligande), personalisering och subjektivering.  

I Like-a-peer och Walk Safely förekom ett flertal olika sätt att förkroppsliga den 
digitala hälsotekniken för att göra den mer ”biologiskt” människolik. Avatarer, 
oftast i form av människor, fungerade som ett sätt att göra hälsotekniken mer 
människoliknande genom att låta den representeras av ett biologiskt mänskligt 
ansikte och en biologiskt mänsklig kropp. Andra uttryck för det människolik-
nande förkroppsligandet var olika attribut som signalerade hälsoprofessional-
ism, till exempel avatarers klädsel och glasögon. Genom dessa former av för-
kroppsligande synliggjorde intervjupersonerna mänsklighet som något perfor-
mativt. Förmänskligandet genom en avatar som påminde om patienten själv, 
antogs även göra det lättare för patienten att identifiera sig med den digitala 
hälsotekniken, vilket förväntades öka patientens vilja att följa teknikens råd. 
Samtidigt lyfte intervjupersonerna i paper 2 även fram betydelsen av att med-
vetet använda avatarer som kunde motverka fördomar och bidra till mångfald 
gällande exempelvis kön, etnicitet, ålder och funktionalitet. I Äkta människor 
var på ett liknande sätt görandet av mänsklighet centralt. I paper 3 visade jag 
hur görandet av mänsklighet, utifrån hubotarnas och människornas kroppars 
materialitet, blev en viktig arena för förhandlingar om var gränser mellan män-
niskor och hubotar skulle gå – mellan det mänskliga och det tekniska. Samman-
sättningen av en kropp – (mest) biologiskt eller (mest) teknologiskt material – 
fungerade som gränsdragning mellan människor och hubotar. Även frågor om 
funktion och hanteringen av kroppar när de slutat fungera eller fått en nedsatt 
funktionalitet blev central. Kropparnas återvinningsbarhet och hanteringen av 
döda kroppar utgjorde ytterligare ett distinktionsgörande mellan människor och 
hubotar: vilka kroppar som ruttnade, vilka kroppar som åldrades, vilka kroppar 
som återvanns samt vilka kroppar som begravdes.  

Personalisering rymde två aspekter som samtidigt villkorades av om det var en 
människa eller tekniken som hade makt över tekniken, det vill säga vem som 
fick definiera samt bestämma över tekniken. Den första aspekten gällde tekni-
kens – den digitala hälsoteknikens respektive hubotars – uppgift att anpassa sig 
efter den mänskliga användarens personliga behov och önskemål, eller den 
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mänskliga användarens uppgift att anpassa sig efter den digitala hälsoteknikens 
mål och uppgifter. Den andra aspekten var sammanlänkad med förkroppsligan-
det; teknikens utformning som en person i sig. I Like-a-peer och Walk Safely 
framkom den senare formen av personalisering genom att tekniken, utöver att 
tilldelas avararer, namngavs och tilldelades en personlig historia och olika 
mänskliga personligheter (jfr Darling, Nandy & Breazeal, 2015; Darling, 2017). 
Härigenom skapades en känsla av tekniken som en någon och inte bara ett nå-
got, som jag konstaterade i paper 2, eller mer som en vän än ett redskap om än 
på människors villkor som framkom i paper 1 (jfr Guzman, 2015; Kruse, 2006). 
I Äkta människor gavs också olika hubotmodeller olika mänskliga personlighet-
er, samtidigt som ett antal hubotar överskred sin programmering och började 
utveckla egna individuella personligheter och utmanade därmed villkoret om 
människors makt över tekniken. Exempelvis gavs Mimi, innan hon erkändes 
legal subjektivitet och legalt medborgarskap, ett anställningsavtal med lön och 
semester baserat på att hon kunde utföra vissa arbetsuppgifter bättre än de 
andra (mänskliga) medarbetarna. Detta innebar att Mimi förmänskligades dels 
genom sin arbetsförmåga, dels genom att omfattas av ett arbetsrättsligt ramverk 
(paper 5). Personaliseringen synliggjorde på så sätt maktrelationer och hierar-
kier som villkorade autonomi och subjektivering. Det senare handlar om att 
någon görs till ett autonomt subjekt eller att tekniken själv utvecklas till ett 
autonomt subjekt med egen autonom personlighet, möjlighet att agera, att dra 
egna slutsatser och erkännas vissa rättigheter om än på någon annans villkor, 
det vill säga inom ramen för ett människocentrerat ramverk. 

Genusvetaren Hillevi Ganetz (2004) har myntat begreppet kulturell bumerang 
för att analysera hur icke-mänskliga varelser och deras beteenden begripliggörs 
utifrån mänskliga ramverk, för att sedan använda dessa beteenden hos de icke-
mänskliga varelserna för att försvara eller motivera vissa mänskliga normer. I 
paper 4 använde jag detta begrepp för att diskutera den kulturella bumerangens 
begripliggörande funktion som kan leda till normalisering, det vill säga vad som 
händer med den potentiella subversiviteten när något som tidigare betraktats 
som avvikande inkorporeras i det föreställt normala. Mänskliggörande av män-
niskoliknande teknik lyfte fram möjliga likheter mellan människor och hubotar, 
vilket kunde fungera som en utmaning av gränser mellan människor och män-
niskolika varelser. Förmänskligande användes ibland för att erkänna vissa 
hubotars mänskliga legala status. Dock innebar detta erkännande även en form 
av normalisering som neutraliserade hubotarnas subversiva potential att ut-
mana gränser för det mänskliga genom att själva inkluderingen kunde fungera 
som en avväpnande strategi. Den transhumansexualitet som gestaltades i Äkta 
människor i form av den mänskliga karaktären Tobias transhumansexuella 
kärlek till hubotkaraktären Mimi hade potential att utmana heteronormativa 
och humanonormativa föreställningar om kärleksrelationer. När Mimi erkändes 
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mänsklig status i form av legal subjektivitet och medborgerliga rättigheter gjor-
des detta på basis av Mimis tydligt könade kropp och den äktenskapliga kärlek 
som Tobias framhöll i rätten (jfr Butler, 2004b; Rosenberg, 2002). Här menade 
jag att potentiell queerhet och utmaning av heteronormativa och humanonor-
mativa föreställningar om kön, sexualitet och mänsklighet istället avqueerades 
samt heteronormaliseras och humanonormaliseras eftersom det skedde inom 
ramen för ett heteronormativt människocentrerat ramverk (jfr Bertilsdotter 
Rosqvist, 2012; Rydström, 2008). Etnologen Pia Lundahl (2001) har uttryckt 
detta i termer av att normalisering av icke-heterosexuella sexualiteter inte nöd-
vändigtvis innebär att heterosexualiteten har förlorat sin position som sexuell 
norm (jfr Rosenberg, 2002). 

I Äkta människor analyserade jag karaktärernas kroppar genom Alaimos be-
grepp transkorporealitet, det vill säga hur kroppar är oskiljaktiga från naturen 
och omgivningen, andra kroppar samt ekonomiska och politiska system 
(Alaimo, 2008, 2010a, 2010b). Transkorporealiteten utmanade två former av 
föreställningar om mänsklighet: det liberala atomiska subjektet och den an-
tropocentriska mänskligheten (det människocentrerade ramverket). Det libe-
rala atomiska subjektet, som kännetecknades av ett sammanhållet jag, centrerat 
i en enhetlig fysisk entitet, (re)producerades delvis i Äkta människor genom att 
såväl den mänskliga kroppen som hubotkroppen framhölls som sammanhållna 
fysiska entiteter där det sanna jaget situerades. Samtidigt utmanades det libe-
rala atomiska subjektet genom att vissa karaktärer förespråkade möjligheten att 
överföra en människas hjärna digitalt till en hubotkropp. Tanken var att tran-
scendera den mänskliga kroppen och undkomma dess inneboende förfall, vilket 
beskrevs i termer av att den åldrande biologiska människokroppen förgjordes av 
bakterier och andra biologiska organismer. Detta visade på två saker. För det 
första att kroppar alltid är transkorporeala genom att vara kopplade till, bero-
ende av och utgöra delar av andra kroppar (jfr Gatens, 1996; se även Alaimo, 
2008; Haraway, 1991). För det andra öppnades möjligheten för att förflytta 
jaget från en biologisk fysisk entitet till en teknisk eller digital fysisk entitet. Den 
antropocentriska föreställningen om människans varande i världen, och därmed 
det människocentrerade ramverket, ifrågasattes också av hubotar i Äkta männi-
skor genom att den mänskliga kroppen framhölls som ruttnande och återvin-
ningsbar genom livets kretslopp. Den mänskliga kroppen blev en del av andra 
kroppar – vilket synliggjorde människokroppens transkorporealitet. På så sätt 
placerades människokroppen in i en större ekologi av det biologiskt materiella 
där människan utgjorde en del av naturen snarare än som något som hade rätt 
att existera och härska över naturen (jfr Alaimo, 2008; Bennett, 2010; Hird, 
2009; se även Haraway, 1991). I båda fallen illustrerades hur hubotarnas män-
niskolikhet och utmanande av det mänskliga ramverket ledde till nya gräns-
dragningspraktiker mellan människor och hubotar, vilket i sin tur synliggjorde 
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gränser för det mänskliga som ett resultat av förhandlingar och olika maktposit-
ioner. 

Möjliga konflikter och utmaningar i relationer mellan männi-
skor och människoliknande teknik i vardagsmiljöer 
I det följande avsnittet diskuterar jag möjliga konflikter och utmaningar mellan 
människor och människoliknande teknik som framkom i intervjupersonernas 
berättelser i delstudie 1 samt i representationerna i serien Äkta människor i 
delstudie 2.  

I Like-a-peer och Walk Safely utvecklades hälsofrämjande digital hälsoteknik 
som var tänkt att användas i människors hem samt bli en del av människors 
vardag och i hälsoprofessionellas arbetsliv. I Äkta människor tecknades en bild 
av ett Sverige där hubotarna blivit ett vanligt inslag i de flesta människors var-
dagsliv. När det gäller de hälsoprofessionellas arbetsliv så påverkas det på olika 
sätt av den digitala hälsotekniken som utvecklades inom Like-a-peer och Walk 
Safely. För det första tillåter tekniken hälsoprofessionella att ta del av patienter-
nas hälsa i deras hemmiljöer, vilket ger möjligheter till behandling av patienter i 
hemmet på distans (se t.ex. Abbott & Shaw, 2016; Lindberg & Carlsson, 2018). 
På så sätt överlappas vardagsliv och arbetsliv med varandra. För det andra på-
verkar utvecklingen av virtuella hälsoprofessionella föreställningar om vad häl-
soprofessionalism är, vad det exempelvis innebär att vara läkare eller sjukskö-
terska i en alltmer digitaliserad hälso- och sjukvård (se t.ex. Bickmore, Pfeifer & 
Jack, 2009; Hansson, 2017; Lupton, 2014). 

I Äkta människor skildrades hur hubotarna, helt eller delvis, tagit över flera 
yrken som tidigare utfördes av människor. Utöver detta hade hubotarna överta-
git stora delar av det obetalda hemarbetet, och flera av de sysslor som idag om-
fattas av så kallade rut-tjänster. I paper 5 diskuterade jag hur hubotarna till och 
med skulle kunna förstås som en fortsättning, eller förlängning, av rut-
tjänsterna, där människor köper sina ”rut-arbetare” men slipper betala lön för 
dem (se även Yang, 2018). Därmed görs vissa sysslor och arbeten som mer 
(o)mänskliga än andra (jfr Hellstrand, Koistinen & Orning, 2019). Samtidigt 
som Äkta människor här knöt an till människors rädslor för att bli av med sina 
jobb som en konsekvens av ökad automatisering, synliggjordes det mänskliga 
ramverket som tydligt kopplat till idéer om klass och etnicitet; mellan de som 
blev arbetslösa och de som tjänade på ökad automatisering (paper 5). Flera 
forskare som analyserat Äkta människor och hubotiseringen (automatisering 
genom hubotar) har lyft fram att hubotarna blir ett slags proxy för invandrade 
personer, som ibland konstrueras som hot mot vissa människors arbeten (Hell-
strand, Koistinen & Orning, 2019; Koistinen, 2015; Yang, 2018). 
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I Like-a-peer och Walk Safely skapades tekniska system som kunde överta delar 
av de arbetsuppgifter som åligger hälsopersonal. Detta bidrog till nya artikulat-
ioner om vad exempelvis en läkare eller sjuksköterska förväntades utföra inom 
ramarna för sitt arbete. Bland intervjupersonerna framkom tankar om att teknik 
kunde frigöra mer tid med patienten och öka fokus på behandling genom mins-
kad administration och informationssökning som delvis skulle övertas av digital 
hälsoteknik. Administration kan på så sätt förstås som en ”tråkig” (dull) arbets-
uppgift enligt Brynjolfsson och McAfee (2017). De har identifierat administrat-
ion som ett av de områden där digital arbetskraft kan användas för att ersätta 
mänsklig arbetskraft. Således kan digitaliseringen av administrativa arbetsupp-
gifter inom vård- och omsorgssektorn även förstås som ett sätt att koppla sam-
man hälsoprofessionella med en ökad grad av mänsklig vård och mänsklig kon-
takt med patienter, samtidigt som det administrativa arbetet särskiljs från de 
hälsoprofessionella genom att överföras till digital hälsoteknik. Detta ligger i 
linje med flera av de nationella riktlinjer och visioner för vård och omsorg på 
statlig, regional och lokal nivå (se t.ex. Regeringen, 2016), vilka stöds av de stora 
fackförbunden som organiserar hälsopersonal i Sverige (se t.ex. Scandurra, 
2013). Samtidigt kan detta innebära att vissa hälsoprofessionella riskerar att 
förlora sina jobb till digital hälsoteknik (se t.ex. Fölster, 2015).  

Det finns ett antal övriga möjliga konflikter och utmaningar gällande relationer 
mellan människor och människoliknande teknik som intervjupersonerna och 
karaktärerna brottades med. Dessa konflikter och utmaningar uppkom särskilt 
tydligt i skärningspunkten mellan arbetsliv och vardagsliv. För forskarna som 
utvecklade den digitala hälsotekniken i projekten Like-a-peer och Walk Safely 
var hälsofrämjandet – att patientens hälsa skulle förbättras eller bibehållas – 
det primära målet för tekniken. I Äkta människor utvecklades hubotar som 
skötte människors vård och omsorgsbehov, främst gällande äldre personer. 
Främjandet av människors hälsa utgjorde därmed drivkraften för att utveckla 
digital hälsoteknik.  
 
Samtidigt ledde människolikhet som hälsofrämjande strategi till utmaningar 
och potentiella konflikter. Exempelvis lyfte intervjupersonerna frågor om vem 
som skulle fatta hälsofrämjande beslut och på vilka grunder, samt hur vänskap-
lighet kunde skapa konflikt mellan teknikens lojalitet till den mänskliga patien-
ten och till mänskliga hälsoprofessionella. I frågan om vem som skulle fatta de 
hälsofrämjande besluten placerades den digitala hälsotekniken i en villkorad 
beslutsfattande position, där tekniken gavs mandat att fatta beslut utifrån den 
mänskliga patientens hälsorelaterade behov och önskemål samt de mänskliga 
hälsoprofessionellas riktlinjer för vad som ansågs vara hälsofrämjande. På detta 
sätt fick den digitala hälsotekniken en (villkorad) autonom position då den för-
väntades fatta egna beslut utifrån det underlag som den samlat in. Vilka beslut 
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som ansågs vara de rätta kunde sålunda skifta beroende på om det var patien-
tens vilja eller de hälsoprofessionellas riktlinjer som vägde tyngst i den digitala 
hälsoteknikens beslut.  
 
Att föreställa sig situationer där det kunde uppstå konflikter och hur dessa 
skulle kunna lösas ingick som en del av forskarnas arbete med att utveckla digi-
tal hälsoteknik inom ramen för Like-a-peer och Walk Safely. En sådan potentiell 
konflikt som identifierades i paper 1 var den mellan olika förståelser av vän-
skaplighet samt relationen mellan patient och digital hälsoteknik. Att göra tek-
niken vänskaplig innebar att göra den människoliknande och att främja den 
hälsorelaterade interaktionen mellan patient och digital hälsoteknik. Så länge 
vänskapligheten följde patientens önskemål och behov (compliant friendliness) 
samt mentoragentens hälsoprotokoll uppstod ingen konflikt. Däremot i de fall 
där patientens önskemål gick emot mentoragentens hälsoprotokoll uppstod en 
möjlig konflikt där mentoragenten förväntades försöka övertala eller gå emot 
patientens vilja (persuasive friendliness). På så sätt villkorades vänskapligheten 
efter de hälsoprotokoll som de hälsoprofessionella utarbetat och forskarna pro-
grammerat.  

Även i Äkta människor fanns det vårdande hubotar som levde i människors 
hem där det också gestaltades olika möjliga konflikter mellan hubotens primära 
mål att sörja för människans omsorg och hälsa, medan människan själv kunde 
ha helt andra önskemål och uppfattningar om vad som var hälsofrämjande eller 
om huruvida den egna hälsan alltid var det primära (paper 5). Detta visade även 
på hur den digitala hälsotekniken artikulerades på olika sätt, som ett redskap, 
som en vän eller en möjlig kollega.  

Ytterligare en möjlig konflikt identifierades i paper 2 i frågan om patientens 
möjlighet att självständigt få välja avatar till sin digitala vårdgivare. Patientens 
valfrihet stod här i potentiell konflikt med betydelsen av mångfald inom hälso- 
och sjukvården (jfr Andersson, 2010; se även Graber & Graber, 2011). Patien-
tens valfrihet, som är en viktig del i den personcentrerade vården och omsorgen, 
aktualiserade frågan om förkroppsligandet av såväl virtuella som mänskliga 
hälsoprofessionella. Patientens möjlighet att själv få välja avatar utifrån exem-
pelvis kön, etnicitet och ålder motiverades av flera intervjupersoner med att 
valet kunde öka patienternas engagemang med den digitala hälsotekniken samt 
att det kunde öka patienternas känsla av trygghet. Samtidigt formulerade inter-
vjupersonerna risker med att patienten skulle välja bort vissa avatarer på grund 
av fördomar gällande exempelvis kön, etnicitet och ålder. För det första skulle 
detta kunna hota den mänskliga mångfalden inom hälso- och sjukvården, ge-
nom att patienter medvetet eller omedvetet även skulle välja mänskliga hälso-
professionella baserat på fördomar. Patienternas valfrihet och känsla av trygg-
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het i den personcentrerade vården riskerade med andra ord att utmana och hota 
mänskliga hälsoprofessionellas trygghet och rättigheter på arbetsplatsen. För 
det andra kunde patienters valfrihet leda till att äventyra deras egen hälsa i och 
med att de uppmuntrades att välja och fatta beslut om sådant som de kanske 
inte hade relevant kunskap om (se t.ex. Mol, 2008; se även Graber & Graber, 
2011). Valet av avatar, det vill säga hur digitala hälsoprofessionella skulle för-
kroppsligas, synliggjorde på så sätt en konflikt mellan patientens valfrihet och 
de hälsoprofessionellas professionalism och arbetsrätt, där patienternas trygg-
het ställdes mot de hälsoprofessionellas trygghet och skydd mot diskriminering. 
 
Något som band samman konflikten mellan vänskaplighet och hälsa samt mel-
lan valfrihet och mångfald var synen på sjukvård och omsorg som en service där 
patienten både förväntades känna trygghet, ha valmöjligheter och vara aktiv i 
sin egen hälso- och sjukvård. Digital hälsoteknik såsom Like-a-peers system kan 
förstås som att den erbjuder service till patienten, och att den utgör en del av en 
större vård- och omsorgsservice som betonar patientens valfrihet. Men Like-a-
peers system var också övervakande genom sina sensorer, kameror och samtal 
med patienten – i patientens hem och vardagsliv – där personlig information 
samlades in för att kunna ge en mer personcentrerad vård och för att upp-
muntra patienten att interagera med systemet. På ett liknande sätt agerade 
vårdhuboten Vera, i Äkta människor, i den mänskliga karaktären Lennarts 
hem, där hon inom ramarna för sitt hälsofrämjande servicearbete observerade 
Lennart för att kunna stävja hans, enligt henne, hälsovådliga beteende (paper 
5). Detta fokus på övervakning och service kan förstås som en ökad självpåtagen 
eller accepterad övervakning som människor frivilligt går med på eller till och 
med önskar, till exempel i form av smarta mobiltelefoner och klockor som över-
vakar och samlar in hälsoinformation (se t.ex. Lupton, 2016). Like-a-peer och 
Walk Safely kan förstås som sådana system som – i olika former och i olika grad 
– erbjuder övervakning som en tjänst för att främja patientens hälsa.  

Like-a-peers samt Walk Safelys system, såväl som vård- och omsorgshubotarna 
i Äkta människor, kan förstås som del av en nyliberal vård- och omsorgsdis-
kurs. Det handlar om en vård- och omsorgsdiskurs som premierar och efterfrå-
gar ökad personcentrerad vård genom ökad insamling av personlig information 
om patienten (jfr Noury & López, 2017), där patienten betraktas som både en 
individ och en kund som nyttjar vård och omsorg som en service (se Mol, 2008; 
West & Lundgren, 2015; se även Glynos, 2014), och som förordar en utveckling 
av ”emotionell och social AI” i form av sociala och vänskapliga system med för-
måga att läsa av och uttrycka känslor (se McStay, 2018). Härigenom sker en 
dubbel personcentrering: patienten ska förstås som en unik person genom att 
stora mängder data samlas in genom övervakning via sensorer och via interakt-
ion med patienten, samtidigt som tekniken i sig blir mer personlig genom att 
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göras mer människoliknande – som intervjupersonerna Lisa och Sara uttryckte 
det i paper 1; det ska kännas mer som att prata med någon än med något.  

Jag vill avsluta med att koppla diskussionen om potentiella konflikter till Sta-
tens medicinsk-etiska råds (Smer) hållning till digital hälsoteknik, övervakning 
och insamling av digitala hälsodata, som framgår i två av deras rapporter. Den 
första rapporten behandlar etiska aspekter av robotar och övervakning i vård av 
äldre (Statens medicinsk-etiska råd, 2015), medan den andra rapporten tar upp 
etiska aspekter gällande frågan om att mäta hälsa och att kvantifiera människan 
(Statens medicinsk-etiska råd, 2017). Tre centrala risker pekas ut i dessa rap-
porter, risker som i hög grad berör den människoliknande digitala hälsoteknik 
som jag studerat i denna avhandling: frågan om övervakning och integritet, 
frågan om vad tekniken utger sig för att vara samt frågan om en potentiell kon-
flikt mellan patienten och vården gällande den hälsodata som samlas in och 
används.  

För det första, Smer betonar att det är viktigt att övervakningen av patienter och 
brukare är frivillig för att skydda patientens integritet och patientsäkerhet (Sta-
tens medicinsk-etiska råd, 2015). Jag menar att det skulle kunna finns en risk 
att patienten uppmuntras att dela med sig av mer information än vad den hade 
gjort om tekniken framstod som mindre personlig, eller personlik, det vill säga 
att patienten delar med sig av mer personliga hälsodata än vad den vill och vad 
som behövs för att tekniken ska kunna utföra sitt jobb. Detta bör ses som en 
ökad utmaning för såväl utvecklare av, som forskning om, människoliknande 
digital hälsoteknik inom vård- och omsorgssektorn.  

För det andra, Smer framhåller betydelsen av att tekniken inte ska utge sig för 
att vara något som den inte är, till exempel att inte ersätta vårdpersonal, eller 
utge sig för att vara vårdpersonal (Statens medicinsk-etiska råd, 2015). Även 
detta menar jag är en viktig etisk aspekt och utmaning för utvecklarna av digital 
hälsoteknik som görs människoliknande för att främja patientens hälsa. Vad 
som krävs är en balans mellan det hälsofrämjande och det människoliknande 
(såsom att exempelvis framstå som en person eller en vän). 

För det tredje, Smer lyfter fram den potentiella konflikt som kan uppstå mellan 
patienten och vården gällande att dela digitala hälsodata. På ena sidan finns 
värden som rör bland annat patientens integritet, självbestämmande samt kon-
troll och kunskap om sin hälsa. På andra sidan finns värden såsom vårdens in-
tresse av att utveckla digital hälsoteknik som är kvalitativ och effektiv (ofta ge-
nom att få tillgång till, eller samla in, patientens hälsodata) samt att ge likvärdig 
och jämlik vård (Statens medicinsk-etiska råd, 2017). Dessa frågor och potenti-
ella konflikter mellan patient och vård har jag lyft tidigare i avhandlingen, men 
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jag vill återigen betona den centrala aspekt som detta spelar i den ökade digitali-
seringen av vård- och omsorgssektorn i Sverige samt den utveckling av digital 
hälsoteknik som implementeras inte bara i vård- och omsorgssektorn allmänt, 
utan även bokstavligen i patienters hem. Detta kräver ett omfattande etiskt ar-
bete kring hur patientens och vårdens intressen ska balanseras och hur vårdgi-
vande i hemmet via digital hälsoteknik ska hanteras; de digitala hälsoprofess-
ionella, som exempelvis Like-a-peers mentoragent eller vårdhubotarna i Äkta 
människor, har således en delikat uppgift i att försöka balansera dessa intressen 
mellan patienten och vården. Detta aktualiseras ytterligare av den rådande Co-
vid-19-pandemin som ökat takten på utvecklingen och användandet av digital 
hälsoteknik där exempelvis robotar och kameror använts som ett mer smittsä-
kert alternativ än hemtjänst (se Socialstyrelsen, 2021). Frågan är om de mins-
kade fysiska mötena mellan vårdtagare och vårdgivare i hemmet kommer att ge 
upphov till dels en fortsatt ökad användning av digital hälsoteknik i människors 
hem, dels om det manar till fortsatt mänskliggörande av digital hälsoteknik för 
att både främja hälsa och eventuellt utgöra ett slags substitut för den (fysiskt) 
frånvarande vårdpersonalen.  
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Summary in English 

Human-like technology and the possibly human. An ethnological study of rela-
tionships between humans and technology 

This thesis relates to a classic question within cultural sciences: what does it 
mean to be human? The thesis takes its starting point in the digital age, which is 
characterised by an increasing use and spread of digital technology (see e.g. 
Schaefer et al., 2018), specifically human-like technology, i.e. technology with 
human-like characteristics and often human-like appearances. Research shows 
how notions of being human are affected by the human-like traits of human-like 
technology (Hayles, 2005) and how the development of artificial intelligence 
and robots challenges demarcations between humans and human-like technolo-
gy (Treusch, 2015). In a time characterised by the increasing presence of hu-
man-like technology in people's everyday lives and working lives, where tech-
nology is programmed with human-like traits or is attributed human-like traits 
(see e.g. Turkle, 1984), studying the relationship between humans and human-
like objects can contribute to an understanding of how notions of what it means 
to be human are negotiated and renegotiated. 

Because culture exists everywhere (see e.g. Gunnarsson Payne & Öhlander, 
2017), it is important to study digital cultures regarding the interplay between 
cultural notions and technology. Hence, it is important to explore how technol-
ogy affects our perceptions of ourselves as human beings (see e.g. Dolezal, 2016; 
Hansson & Bjarnason, 2018; Lupton, 2014) by studying technology as a cultural 
phenomenon (Koch, 2017). Technology is permeated by certain cultural norms, 
and technology is always interpreted and understood on the basis of certain 
notions about, for example, health, bodies, and health care. Digital health tech-
nologies can be understood as socio-cultural products “located within pre-
established circuits of discourse and meaning” (Lupton, 2014:1349). Thus, tech-
nologies should be studied as socio-cultural phenomena – permeated by cultur-
al perceptions and norms rather than as something neutral (see e.g. Fisher, 
2010; Lundin & Åkesson, 1999; Willim, 2006) – and should be studied on the 
basis of the cultural, social, ethical, and economic effects of the technology 
(Dignum, 2019; Lupton, 2014). 

The overall aim of this thesis is to explore the notions of what it means to be 
human in relationships between humans and human-like technology. What are 
these notions of being human, what characterises them, and how are they ex-
pressed? How are borders between humans and human-like technology negoti-
ated and renegotiated? The aim is also to explore how notions of being human, 
in relation to human-like technology, are both affected by and influence notions 
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of gender, sexuality, age, ethnicity, social stratification, and subjectivity as well 
as health care and professionalism. These different perspectives are studied in 
the five papers making up this thesis. 

The empirical material was collected from both fictional and non-fictional Swe-
dish contexts where human-like technology is developed and used by people. 
The concept of the playground is used to explore possible (future) relationships 
between humans and human-like technology (Haraway, 1991, 2003; Åkesson, 
1996; see also Hellstrand, Koistinen & Orning, 2019; Ornella, 2015). I have cho-
sen two possible playgrounds, where fantasies about ”the possible” and “the 
innovative” play a crucial role. The thesis is based on two sub-studies that con-
stitute the two different playgrounds. In the first sub-study (papers 1–2), the 
development of digital health technology for health care is explored through two 
interdisciplinary research projects – Like-a-peer and Walk Safely – at a Swedish 
university. In the second sub-study (papers 3–5), relationships between humans 
and human-like technology in the world of fiction in the Swedish science fiction 
TV series Real Humans (original Swedish title: Äkta människor) are explored. 
By understanding Like-a-peer, Walk Safely, and Real Humans as playgrounds, 
it becomes clear how fiction and reality can overlap each other through ideas, 
fantasies, and representations of possible futures, including both possible eve-
ryday lives and working lives as well as possible ways of being human and pos-
sible relationships between humans and human-like technology (cf. Hellstrand, 
Koistinen & Orning, 2019; Holmberg & Ideland, 2014; see also Goode, 2018). 
Both sub-studies, and the thesis as a whole, examine how humans actively ex-
plore and relate to the increasing contacts between humans and human-like 
technology, such as robots and digital health technology, as well as how notions 
of being human are produced, reproduced, and negotiated. 

Sub-study 1 is based on interviews and observations during 2014–2018. Twelve 
semi-structured interviews were conducted with a total of 13 people, including 
researchers and user study participants from Like-a-peer and Walk Safely, un-
ion representatives from four unions (organising healthcare professions), and 
assistant nurses who had completed a one-year training in welfare technology. 
Observations of the work in the projects with researchers and user study partic-
ipants were carried out on 24 occasions and resulted in notes from meetings, 
seminars, public events, user studies, presentations, lunches, coffee breaks, and 
”after work” events. In total, the observations corresponded to about 50 hours of 
data. Sub-study 2 is based on a media study of the Swedish TV series Real Hu-
mans (seasons 1–2). The empirical material consists of 20 hours of playing time 
as well as my transcripts of scenes and notes taken while I was watching the 
series. The transcripts of selected scenes and my notes correspond to about 100 
pages. 
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The empirical material was analysed primarily using discourse theory (Laclau & 
Mouffe, 1985), but also figural hermeneutics (Blasi, 2014). I analysed language, 
practices, and material objects as discursive phenomena that are interlinked 
and that create boundaries between what is understood as human and non-
human – which is the central theme of this thesis. Thus, the demarcation pro-
cess between humans and human-like technology is understood as something 
that is constantly performed, situating the thesis in an ethnological research 
tradition interested in exploring how ideas are given certain meanings (see Jo-
hansson, 2010). In addition to discourse theory, the theoretical framework con-
sists of feminist queer theory and feminist new materialism. This approach has 
led me to explore ”the possibly human” from different aspects such as health 
and patient positions (paper 1), healthcare professions (paper 2), recyclability 
through the potential recycling of bodies (paper 3), civil rights and hubot sub-
jectivity based on (human) gender and (human) sexuality (paper 4), and hu-
manisation and non-humanisation of, and through, professions, work tasks, and 
household chores (paper 5). The common denominator is how notions of being 
human are negotiated and renegotiated in relationships between humans and 
human-like technology where language, practices, and material objects are ar-
ticulated together as part of the demarcation processes between what is under-
stood as human and non-human. 

Below, the five papers of this thesis are summarized. In all papers, notions of 
what it means to be human in relationships between humans and human-like 
technology are explored from different perspectives. 

Paper 1: The making of a professional digital caregiver: Personalisation and 
friendliness as practices of humanisation 

The aim of this paper is to explore how a digital caregiver, developed within a 
Swedish interdisciplinary research project, is humanised through health-
enhancing practices of personalisation and friendliness. The paper builds on 
ethnographic fieldwork with researchers involved in the research projects Like-
a-peer and Walk Safely as well as user study participants in Like-a-peer. Dis-
course theory was used as an analytical tool to analyse the interviewees' mean-
ing-making practices about how the digital caregiver is made to be both health-
enhancing and human-like. 

The study shows how the participants, through various expressions of personal-
isation and friendliness, tried to develop a digital caregiver with seemingly hu-
man-like qualities. The participants were involved in a balancing act between 
making the digital caregiver person-like and friend-like enough to ensure the 
health of the patient. 
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By trying to make the digital caregiver appear person-like and friend-like, which 
I interpret as human qualities, the participants were involved in discursive ne-
gotiations about the degree of humanisation that the digital caregiver needs in 
order to promote the health of the patient. A discursive conflict was identified 
between a patient discourse of self-determination versus a healthcare profes-
sional discourse of authority and medical responsibility, in other words, wheth-
er the digital caregiver should follow the patient’s health-related preferences or 
follow the healthcare professionals’ guidance (health rules). Hence, a possible 
conflict between the patient and the digital caregiver might arise due to different 
understandings of friendliness and health, with friendliness (humanisation) as a 
health-enhancing practice governed by the patient or by the healthcare profes-
sionals (healthcare professionalism). 

Paper 2: Digital health and the embodying of professionalism: Avatars as 
health professionals in Sweden  

This paper explores notions of being human in relationships between humans 
and human-like technology by studying how human-like avatars are used to 
embody health professionals, so-called virtual health professionals, in Swedish 
health care. The aim of the paper is twofold. First, it analyses how health profes-
sionalism is (re)negotiated through the embodiment of virtual health profes-
sionals in the form of human-like avatars. Second, the interviewees' perceptions 
of what a health professional is, how they behave, and what they look like and 
how the interviewees imagined that the digitalisation of health care would affect 
the notions of health professionalism and health professionals were examined. 
An important point of departure in the paper is that the use of virtual health 
professionals was understood as part of a process of (re)negotiations of, and 
demarcations for, health professionalism. 

The interviewees negotiated the meaning of health professionalism based on 
notions of subjectivity, authenticity, and diversity. These notions of health pro-
fessionalism revolve around the question of how the virtual health professionals 
should be embodied. According to the interviewees, the virtual health profes-
sionals, by being embodied as human-like avatars, appear to be more human-
like and professional-like, and they are thus assumed to potentially be more 
health-promoting for the patients. At the same time, the interviewees tried to 
balance this human-likeness and professional-likeness for the virtual health 
professionals to not appear to be either too human-like or too professional-like. 
Among the interviewees, a discursive struggle over health professionalism be-
tween patient choice and diversity within health care was identified, where the 
patient’s choice of avatars – if based on prejudices – might threaten healthcare 
professionalism and healthcare professionals by (re)producing racism and sex-
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ism. The embodiment of virtual health professionals through human-like ava-
tars thus raises questions about both health professionalism and human-
likeness, as well as what it means to be human. 

Paper 3: Negotiating humanity: Anthropomorphic robots in the Swedish tele-
vision series Real Humans 

This paper examines how notions of what it means to be human are produced 
and challenged by hubots' (humanoid robots) presence in people's everyday 
lives in the Swedish TV series Real Humans (Äkta människor). The aim of the 
paper was twofold. First, renegotiations and re-establishments of borders be-
tween humans and hubots are explored through the concepts of trans-
corporeality and recyclability. This includes examining how the characters' use 
of different aspects of the body's recyclability as demarcation processes between 
humans and hubots connects to notions of life and death. Second, the paper 
discusses how these renegotiations of boundaries between humans and hubots 
can be understood through the concept of anthropomorphism as something that 
both reproduces and challenges notions of what it means to be human. 

Due to the hubots’ many human-like resemblances, the characters in Real Hu-
mans need to find new ways of differentiating humans from hubots. The mate-
riality of human bodies and hubot bodies – the matter bodies consists of – be-
comes a crucial practice of demarcation. The recyclability of bodies also plays an 
important role in the demarcation practices between humans and hubots – 
whether a body consists of recyclable material or not. Three different concepts 
of recyclability were identified: decomposing, re-cycling (returning to the cycle 
of life), and recycling. These concepts of recycling are all boundary-drawing 
practices used to negotiate what it means to be human by focusing on the non-
recyclable body as a unit closely connected to the idea of the true self. In this 
way, recyclability was made a threat to the idea of the cohesive true self that was 
situated in the non-recyclable body. The desire from mainly the human charac-
ters to (re)create differences between humans and hubots paradoxically resulted 
in articulating sameness due to the anthropomorphism of the hubots. Hence, 
the very use of recyclability as an act of differentiating humans from hubots 
highlights the trans-corporeal imbrications between humans and hubots. 

Paper 4: ”I try to tell myself that it’s a machine, but it doesn’t help”: Negotiat-
ing notions of being human in transhumansexual relationships between hu-
mans and hubots in the Swedish TV series Real Humans 

This paper explores notions of what it means to be human in relationships be-
tween humans and human-like technology through a study of how the Swedish 



 
 

 70 

TV series Real Humans (Äkta människor) illustrates transhumansexual rela-
tionships (people who only fall in love with and are attracted to hubots) between 
humans and hubots. The aim of the paper is to describe and analyse how no-
tions of being human are negotiated in Real Humans by exploring popular cul-
tural representations of gender and sexuality, specifically in the transhuman-
sexual relationships, and how these representations reproduce and possibly 
challenge notions of being human. The paper also analyses how the series re-
produces and potentially challenges heteronormative and human-normative 
notions of being human. Real Humans is analysed as a playground for trying 
out imagined possible future human-robot relationships, connecting to future, 
contemporary, and historical cultural perceptions of what it means to be hu-
man. 

The characters' descriptions and interpretations of transhumansexuality can be 
understood in terms of negotiations about notions of humanity where the mean-
ing of being human is both fixed and challenged within three discourses: a het-
eronormative and humanonormative discourse on gender and sexuality, a bio-
logical discourse, and a citizenship discourse. These discourses construct being 
human as being a heterosexual man or woman attracted to other humans, as 
having a biological body, and as being a citizen. Both transhumansexuals and 
hubots in transhumansexual relationships are understood and culturally trans-
lated into another understandable phenomenon, namely what it means to be 
human. However, the quest to make transhumansexual relationships intelligible 
as being human tends to (hetero- and humano-)normalise the queer potential of 
transhumansexual relationships. Thus, Real Humans tends to reproduce rather 
than challenge heteronormative and humano-normative notions of being hu-
man. The paper is concluded by a discussion of the first robot in the world to be 
granted citizenship. The robot, which is highly gendered as a woman, illustrates 
how the negotiations of being human are constructed around gender, biology, 
and citizenship. The presence of human-like robots also shows how notions of 
being human can lead to (re)negotiations of being human – no matter if these 
robots are fictional or non-fictional. 

Paper 5: Automatiska människor och automatiserade yrken: Äkta människor 
och (fram)tidens arbetskraft (English title: Automatic humans and automated 
professions: Real Humans and the (future) workforce) 

In this paper, human-like technology and how it reproduces and challenges 
notions of work, technology, and being human is explored. Specifically, the TV 
series Real Humans (Äkta människor) is analysed as a representation of – and 
playground for – possible futures as well as contemporary and historical notions 
of work, technology, and being human. In other words, the paper examines how 
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the TV series portrays both the issues of automatic humans (hubots – digital 
technology in the form of human-like robots) and automated professions, as 
well as the professions and working life of the future. A central point of depar-
ture in the paper is that the labour market in Real Humans works as an im-
portant arena for discursive negotiations about what it means to be human and 
to be a hubot, such as which professions, work tasks, and household chores are 
considered suitable for humans or hubots, respectively. In the TV series, the 
hubotisation of paid work is presented as either a case of increased efficiency or 
a threat to humanity. On the one hand, hubotisation provides higher profitabil-
ity, productivity, and efficiency. On the other hand, it threatens human values 
(for example, when it leads to a lack of human contact in elderly care) or threat-
ens to end the existence of humans (when the hubots take over people's jobs and 
eventually seize power over the lives of human kind). 

In Real Humans, unpaid housework poses an obstacle to people's self-
realization and to the opportunity to focus on, as expressed in the series in a TV 
commercial for a hubot model specialised in housework, “what really matters”. 
Housework is gendered as an activity to be performed by women, at the same 
time as it is dehumanised as an activity that should not be performed by hu-
mans at all. In the paper, this is linked to the Swedish debate on tax-subsidised 
domestic services (rut-tjänster), and it is discussed in terms of how the huboti-
sation of housework can be understood as something that either improves gen-
der equality by liberating (human) women or something that reproduces an 
unequal distribution of housework. 

The humanising and dehumanising effects of hubotisation on the workforce in 
Real Humans are analysed, and the concepts of slavery, unemployment, and 
interchangeability are identified as three central nodes in the dehumanising and 
humanising processes of hubotisation. The references to slavery in the series 
function either as a form of dehumanisation of people at risk of losing their jobs 
or as a way of highlighting that the hubots are treated inhumanely even though 
they are so similar to humans – a humanisation of the hubots. Unemployment 
is an imminent threat to several of the series' human characters. The labour 
market has traditionally worked as an arena where humans have been human-
ised; through their work, they have been able to remain human and defend that 
they are ontologically different from robots. At the same time, the labour market 
has dehumanised robots. Hubotisation poses a risk in that it can humanise 
(working) hubots and dehumanise (unemployed) humans – especially working-
class people with low education levels. The interchangeability of humans and 
hubots in the labour market functions partly as a critique of the capitalist labour 
market, and partly as something that unites humans and hubots. The capitalist 
labour market uses the bodies – humans and hubots – in striving to maximise 
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its profits. The critique of the interchangeability of working bodies thus becomes 
a node that unites humans and hubots, which in itself blurs some of the differ-
ences that the hubot opponents, and also some hubots, want to maintain be-
tween humans and hubots. 

In conclusion, the five papers of this thesis show how different aspects of what is 
perceived as human-likeness – in Like-a-peer, Walk Safely and Real Humans – 
are used as both means and imaginations in the negotiations of boundaries be-
tween humans and technology – negotiations of being human and being (hu-
man-like) technology. In Like-a-peer and Walk Safely, digital health technology 
was presumed to become more health-promoting and professional through hu-
man-like appearance and behaviour, which would also make patients more 
comfortable and willing to interact with the technology. In Real Humans, the 
hubots' human-like appearance, and often human-like behaviour, led to new 
practices of demarcation between humans and hubots regarding corporeality 
(biology and technology), work ability, subjectivity, and sexuality. 

The digital technologies that I have studied in this thesis were developed to per-
form work and chores in people's everyday lives, especially in their homes, and 
to become part of people's everyday lives and routines. The digital health tech-
nologies developed by Like-a-peer and Walk Safely were meant to offer health 
care services in the patients’ homes. The home and everyday life of the patients 
thus became an extension of the work of health professionals – and part of their 
workplace – while the work of health professionals became part of patients' 
everyday lives (cf. Hansson, 2017; Hansson & Bjarnason, 2018). This was medi-
ated and made possible by digital technology. Thus, the human-like technology 
in both Like-a-peer and Walk Safely as well as Real Humans contributed to the 
blurring of boundaries between everyday life and work life. 

Based on the results of this thesis’ papers, two overarching themes were dis-
cerned regarding notions of human-likeness in relationships between humans 
and human-like technology. The first theme concerns how human-likeness as a 
means, an imagination, and a practice both maintains and exceeds borders 
between humans and human-like technology. 

In Like-a-peer, Walk Safely, and Real Humans, technology was made human-
like for different purposes. However, overall, the humanisation was used for 
people to both understand and relate to something, or someone, who was not a 
human being (cf. Mellström, 1999). This humanisation was expressed in various 
ways in the thesis' sub-studies, but mainly through “biological” embodiments 
(as opposed to technological embodiments), personalisation, and subjectifica-
tion. 
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“Biological” embodiments meant embodying the human-like technology in dif-
ferent ways so that it appeared to be more "biologically" human-like. This could 
include avatars, attire, and attributes that made the human-like technology even 
more human-like, such as having intelligence, being able to learn and make 
decisions, and having the ability to behave in a friendly and person-like manner. 
The digital health technologies developed in Like-a-peer and Walk Safely as well 
as the hubots portrayed in Real Humans were mainly physical entities, where 
the physical attributes and abilities worked as a means to achieve different de-
grees of humanity. In this way, being human was linked to physical entities at 
the same time as these physical entities did not necessarily have to be biological-
ly human bodies.  

Personalisation accommodated two different aspects. The first aspect was to 
either program the human-like technology according to the human user's per-
sonal needs and preferences or to have the human user adapt to the goals and 
tasks of the digital health technology. The second aspect was closely linked to 
embodiment, that is, the human-like technology was designed to (partly) appear 
as a person in itself by assigning a name, a personal history and different per-
sonalities to the technology (cf. Darling, Nandy & Breazeal, 2015; Darling, 
2017). The personalisation also made visible the power relations and hierarchies 
that conditioned autonomy and subjectification. The latter concerned someone 
being made an autonomous subject or the technology itself developing into an 
autonomous subject with its own autonomous personality with the ability to act, 
to draw its own conclusions, and to recognize certain rights, albeit on someone 
else's terms, that is, within a human-centred framework. 

In the thesis, I examined how human-like technology was positioned differently 
in different situations, and thus conditioned the degree of humanity that was 
considered necessary for the human-like technology to work. For example, in 
paper 2 the assistant nurse Nina said that a virtual nurse should not look like or 
pretend to be a real nurse or a real human, but should have the traits of humani-
ty in order to be able to function as a nurse. The interviewees, and the charac-
ters in Real Humans, often dealt with questions about when and how much, 
rather than if, the digital health technology should be humanised. 

In Like-a-peer, Walk Safely, and Real Humans, notions of being human were 
both challenged and reproduced. This illustrated how the boundaries between 
humans and human-like technology were often porous and arbitrary (cf. Guz-
man, 2015; Treusch, 2015; Turkle, 1984, 2007; see also Haraway, 1991). Bound-
aries were negotiated and made significant in different contexts with different 
norms about what it means to be human and what human-like technology rep-
resents. 
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The second theme concerns how human-likeness gives rise to (possible) con-
flicts and challenges, and two potential conflicts were identified. The first con-
flict involved different understandings of friendliness and the relationship be-
tween the patient and the digital health technology in whether, and when, the 
digital caregiver should follow or go against the patient's own health-related 
preferences. The second conflict revolved around the issue of the patient's free-
dom of choice and the patient’s opportunity to independently choose avatars for 
their digital caregiver to increase their willingness to use and follow the digital 
caregiver's advice. The interviewees expressed risks such as the patient choosing 
their avatars based on prejudices regarding, for example, gender, ethnicity, and 
age. First, this could threaten human diversity in health care by patients con-
sciously or unconsciously choosing human health professionals based on preju-
dices. In other words, the patients' freedom of choice and sense of security in 
person-centred care risked challenging and threatening the security and rights 
of human health professionals in the workplace. Second, patients' freedom of 
choice might jeopardise their own health by encouraging them to choose and 
make health-related decisions they may not have relevant knowledge about (see 
e.g. Mol, 2008; see also Graber & Graber, 2011). 

The potential conflicts identified in this thesis’ empirical data can be linked to 
The Swedish National Council on Medical Ethics’ (Statens medicinsk-etiska 
råds) stance towards digital health technology, surveillance, and the collection 
of digital health data. Three key risks are raised by The Swedish National Coun-
cil on Medical Ethics, risks that greatly affect the human-like digital health 
technologies that I study in this thesis, namely the question of surveillance and 
integrity, the question of how the technology works and appears, and the ques-
tion of a potential conflict between the patient and health care concerning shar-
ing health data (Statens medicinsk-etiska råd [The Swedish National Council on 
Medical Ethics], 2015, 2017). In the thesis I identify three issues that are con-
nected to the risks raised by The Swedish National Council on Medical Ethics. 
First, there is a risk that patients will be encouraged to share more information 
than they would have if the technology appeared less personal, or less person-
like. In other words, the patient might share more personal health data than 
they want to and what is needed for the digital health technology to be able to do 
its job. Second, a balance is required for human-like technology between health-
promotion and human-likeness (such as appearing as a person or as a friend). 
Third, I would like to emphasise the central role that potential risks and con-
flicts play in the increased digitalisation of the healthcare sector in Sweden not 
only in the healthcare sector in general, but also literally in patients' homes. To 
balance any conflicts between caregivers and patients in how digital health data 
should be handled, extensive ethical work is required on how the patients’ and 
the healthcare sector’s interests should be handled and how care provision at 
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home via digital health technology should be performed. The digital health pro-
fessionals, such as Like-a-peer’s mentor agent or the care hubots in Real Hu-
mans, have the delicate task of trying to balance these interests between the 
patient and the healthcare sector. This is further actualized by the prevailing 
Covid-19 pandemic that has increased the pace of the development and use of 
digital health technologies where, for example, robots and cameras have been 
used as a less infectious alternative than human home care services (see So-
cialstyrelsen [The National Board of Health and Welfare], 2021). 
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