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Struktur

• Framtiden är här och nu ! (?)
• Att förstå människa / teknologi, två 

huvudnarrativ:
- Transhumanism
- Posthumanism
• Diskussion
• Att förstå teknologin = att förstå samhället 
• Diskussion
• Att tänka kritiskt kring det (icke) mänskliga



Are we (in) the future?!



Hoverboards



Fingerprint recognition



Wearable tech (IoT)



Video calls



Tablet computers



Flygande bilar ? 



The Wired Magazine









The Westworld (2016) 

Ex Machina (2014)



Sophia



Tekniken är här! 

Vi vet HUR? 
Men vet vi VARFÖR? 









Att förstå människa / teknologi

Två huvudnarrativ: 

àTRANSHUMANISM

àPOSTHUMANISM



Att förstå människa / teknologi

• Ursprung
• Ontologi
• Nyckelbegreppen
• Relationen
• Människosyn
• Exempel



TRANSHUMANISM (ultrahumanism)



Transhumanism- ursprung

• Upplysningstiden, början på 1700-talet
• Människan i centrum
• Tron på människans förnuft (’the age of reason’)
• Rationalism (Descartes, Spinoza, Hobbes)
• Empirism (Locke)



Ontologi: The great chain of being



Nyckelbegreppen

• Förnuft
• Utveckling
• Framsteg
• Optimistiskt
• Fri vilja



Relationen
The Transhumanist Declaration (2009) jmf Bostrom, 
2005

We believe that humanity’s potential is still mostly 
unrealized. (2)
We favor allowing individuals wide personal 
choice over how they enable their lives. This 
includes use of techniques that may be 
developed to assist memory, concentration and 
mental energy; life extension therapies, 
reproductive choice technologies; cryonics 
procedures; and many other possible human 
modification and enchancement tchnologies. 
(8)



Människosyn



Människosyn



Exempel



POSTHUMANISM





Ursprung

• Technogenesis (Hayles, 2012): de-centraliserar 
det mänskliga subjektet

• Människoart är en resultat av co-evolutionen 
med andra arter och teknologier (påverkas av 
dem)

• Kritiserar och bygger vidare på humanismen som 
ett politisk och teoretiskt projekt

• Ett mängd olika perspektiv och idéströmningar 
inom filosofi, konst, sociologi, science and 
technology studies (STS), genusvetenskap och 
animal studies



Ontologi

• Relationell ontologi (Heidegger, 1954)
• Teknologi mer än ett verktyg
• Teknologi som ”way of revealing”, ”mode of 

being”



Nyckelbegreppen

• Kritik av Humanismen (Hayles)
• Kritik av antropocentrism (Agamben, Haraway, 

Wolfe)
• Kritik av natur/kultur distinktionen (Haraway)
• Kritik av STS som apolitisk
• Postmodern inflytande (kritik av den 

västerländska synen på vetenskapen och 
vetenskapsMÄN)



Relationen

• Att tänka relationellt
• Bortom dualismer 
• Sträckande gränser för mänsklig fantasi



Människosyn

Gränser för det mänskliga porösa, ex: "there are 
no essential differences or absolute demarcations 
between bodily existence and computer 
simulation...“ (Hayles 1999)



Donna Haraway



Cyborgmanifesto (1985)
• Cyborg som metafor: “dissassembled and reassembled 

postmodern collective and personal self that feminists 
must code” (163)

• “…we find ourselves to be cyborgs, hybrids, mosaics, 
chimeras.” (177) “I would rather be a cyborg than a 
goddess” (181)

• Genom att undersöka gränsdragningar och dess 
effekter, kan vi också börja ifrågasätta den ideologi av 
”mänsklig överhöghet” 

• Haraway menar att feministisk teori bör användas för att 
förstå alla sorters sociala relationer, även icke-mänskliga



Diskussionsfråga
Ge exempel på när vi kan tala om 
’överskridande’ av gränser, var börjar och 
slutar t ex kroppen? 
Hur hänger teknik, samhälle och 
vetenskap samman, ge exempel?



Are we all cyborgs now ?!



Exempel



Transhumanism / Posthumanism

Transhumanism (‘ultrahumanism’) Posthumanism
Roots in englihgtement, primacy of the human and 
human reason

Technogenesis, beyond dualisms and structures, for 
dismantling of them, new epistelemology and 
ontology (networks instead of hierarchies, 
decentralised)

Great chain of being Relational ontology (Heidegger), technology more 
than a tool but rather a “way of revealing”

Rational, progressive, optimistic, free will Postmodern inspiration (against the great narratives 
of science and technology in their Western form, the 
rational science Man)

Belief in human enhancement Stretching the boundaries of human imagination, 
thinking in relational terms, multilayered ways, instead 
of dualisms

Dualistic, hierarchical, conservative status quo Dismisses the centrality of the human 
‘enchancing technologies’; IVF, anti-aging, 
prostheses, cryonics,

New materialisms (against the hyper post-structuralist
thinking- see Wajcman: cyberfeminism / 
technofeminism); bacteria

Critical deconstructive approach





Castells (1996, 2000)

Det Nya Samhället:
1. Nytt teknologisk paradigm
2. Globalisering
3. Internet
4. Nedläggning av suveräna nationalstater
5. Framsteg i vetenskaplig kunskap



Media-technological innovations 
(Couldry & Hepp, 2017)





Technologism (Robins and Webster, 1999, cf. Fisher, 2010)

Teknologi som:

• Neutral

• Oundviklig (inevitable)

• Välvillig (benevolent)



Kritik

• Motsättningar, utvecklingen av teknologi ses 
som:

à progressiv och regressiv
à frigörande och repressiv
à potential och risk

• Indicate different possibilities of technological 
dynamics between resignation and utopia
(Feenberg 2002, cf Allmer ,2014)



Kritisk perspektiv på teknologi

• The expression and form of social relations 
• Corresponds to a certain historical period
• Not neutral à Biased
• Cannot be isolated from its application 
• Inherently a mean of power and domination 

(Marcuse 1972, Feenberg, 2002, Allmer, 2014)



Diskussionsfråga

• Fundera på och ge ett eller flera exempel på den 
dialektiska synen på teknologin som kan ses 
som både / och (positiva/negativa syften):

à progressiv och regressiv
à frigörande och repressiv
à potential och risk



Technofeminism (Wajcman, 2005)





The Guardian (okt. 2017)



When human is 
absent…Nonhuman photography 
(Zylinska, 2017)



Internet of nature (Fish, 2017)



Mänsklighetens framtid?

Berör på HUR kunskapen, makten och tekniken används för alla framtida invånare på vår planet.   

Björk, Arisen my senses



TACK! 
magdalena.kania@soc.uu.se


