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1. Inledning 

 
Den här uppsatsens syfte är att undersöka hur teknologisk utveckling och dess påverkan på 

barn framställs i två svenska ungdomsböcker: Min hemliga tvilling (2018) av Kerstin 

Lundberg Hahn och Spelets fångar (2013) av Bitte Havstad. De teknologiska nyheterna som 

tas upp i dessa böcker medför att människor som använder dessa teknologier ingår en tät 

förbindelse med elektroniska ting och därför förändrar sig själva. På det sättet ifrågasätter 

böckerna synen på vad som egentligen kan betraktas som människa. För att kunna analysera 

dessa förändringar och hur de framställs i ungdomslitteratur kommer jag att tillämpa 

teoretiska funderingar som har sammanfattats med begreppet posthumanism. I båda böckerna 

finns tydliga aspekter av posthumanismen. I Min hemliga tvilling ska jag zooma in på robotar 

och AI, och hur människor förhåller sig till dem. Boken handlar om en flicka, Leia, som 

upptäcker att hennes föräldrar, som är robotforskare, har byggt en robot som är nästan 

identisk med henne själv. Hon får reda på hur hon kan sätta på roboten och bestämmer att 

använda sin kopia för att göra mattetestet på skolan (Lundberg Hahn). Den andra boken, 

Spelets fångar, fokuserar på ett annat ofta förekommande ämne i posthumanismen, nämligen 

teknologi som datorer, nätet och dataspel. På en djupare nivå handlar boken om spelberoendet 

och nätets fara. Boken är intressant idag eftersom ungdomar använder nästan oavbrutna de där 

sakerna. Den handlar om Hugo och Freja som hittar små datorer på Lillön. Med dem kan de 

spela i en annan värld där det inte finns tid. Byggaren av världen, Paul, visar sig vara en äldre 

man som förlorade allting han hade. Alla som spelar i den här världen får välja en egenskap, 

vad som helst, och Paul själv har valt evig ungdom. Han använder alltså den virtuella världen 

för att leva vidare (Havstad). I boken finns också hänvisningar till ungdomar som blir 

beroende på spelet. Båda böckerna ger en bild på olika aspekter i posthumanismen och deras 

påverkan specifik för unga vuxna. Det är den påverkan som jag vill analysera. Eftersom 

posthumanismens tankegods är något som är väldigt relevant just nu är det nutidens barn som 

växer upp med den. Det är därför som det är viktigt att analysera hur författare skriver om 

saker som kan vara väldigt komplexa för barn (t.ex. robotar) och hur karaktärer i böcker 

reagerar på det. Det kan hjälpa barn att umgås med moderna problem.  

 

För att bygga upp min analys på ett strukturerat sätt ska jag först presentera de teoretiska 

funderingarna som senare ska användas som verktyg i min textanalys. De begrepp som är 

mest relevanta här är cyborg och Digital Natives. Både Donna Haraways definition och Andy 
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Clarks definition av en cyborg är relevanta för att se hur fenomenet har utvecklat sig. 

Böckernas huvudpersoner alla är cyborg om man följer Andy Clarks definition, så det kan 

vara en bra börja för att analysera huvudpersonerna. Sedan är alla unga huvudpersonerna 

också Digital Natives: barn som växte upp med teknologin och som kan använda den utan 

hjälp (Palfrey & Gasser 1). De två fenomenen ska hjälpa till att förklara olika saker i 

romanerna och att skissa en bild på hur posthumanism föreställs i de två ungdomsböckerna. I 

nästa kapitel kommer jag att redogöra för hur andra forskare har analyserat barn- och 

ungdomsböcker utifrån en posthumanistisk synvinkel. Böckerna som är mest relevanta här är 

Technology and Identity in Young Adult Fiction: The Posthuman Subject av Victoria 

Flanagan, Noga Applebaums Representations of Technology in Science Fiction for Young 

People och Children’s Literature and the Posthuman: Animal, Environment, Cyborg av Zoe 

Jaques. Alla tre böckerna ger en bra bakgrund av hur posthumanistiska ämne kan föreställas i 

ungdomsböcker. Själva använder de olika ungdomsromaner som exempel och de har olika 

allmänna idéer som är tillämpliga på den här uppsatsen. På det sättet vill jag undersöka varför 

man skulle skriva om posthumanistiska ämne i ungdomsböcker. Sedan följer analysen av de 

två litterära böckerna. De aspekter som jag framförallt vill undersöka här är hur ungarna i 

böckerna umgås med tekniken och hur det påverkar deras liv. I Min hemliga tvilling ska det 

framför allt handla om hur flickan Leia umgås med roboten. Jag ska undersöka roboten själv 

och relationen mellan Leia och roboten. I Spelets fångar ska fokuset vara dataspel, 

spelberoende och hur världen på nätet kan påverka ungarnas liv både på ett positivt och ett 

negativt sätt. Till sist ska jag sammanfatta de viktigaste punkterna. Min tes är att 

ungdomsböckerna visar både de negativa och de positiva effekterna av teknologiska 

ändringar. Jag tycker att det är viktigt att barn funderar om de här ämnena, eftersom de växer 

upp med de nya teknologiska utvecklingarna och de ofta tar det för givet. Böckerna 

ifrågasätter vad det betyder att vara en människa i den teknologiska världen och de ger 

ungarna ett bra sätt att fundera på den här frågan, utan att bara skissa en destruktiv bild på 

teknologi.  

2. Teori 
2.1. Från humanism till posthumanism 
 

Posthumanism är en filosofisk tankeströmning som utvecklades snabbt under 1990-talet. 

Strömningens centrala argument är att vi inte längre ska betrakta människan som ett väsen 

som står över alla andra väsen eller ting. Tvärtemot är människan bara ett moment som ingår i 

världens stora nätverk som all annan materia också: djur, maskiner, plantor, mineralier, ting, 
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konstverk osv. Utgående från denna premiss ifrågasätter man inom posthumanismen den teori 

som försvarade människans särställning: humanismen – en idéströmning som uppstått under 

renässansen och senare, på 1600-talet, utvecklades vidare av René Descartes (Öhman 76-81). 

Humanismens axiom är att människan är tänkande, rationell och autonom. Den här 

uppfattningen står i kontrast med tidens religion där Gud var den centrala auktoriteten. Nu har 

det ändrats till människan (Flanagan 12–13). Vi, som människa, skiljer oss själva från djur 

och andra objekt och ett centralt begrepp här är förnuft. Marie Öhman skriver i ”Från 

humanism till posthumanism” att en viktig författare, filosof och tänkare i den här 

strömningen är René Descartes. Han definierar människan som ”en substans, vars hela väsen 

eller natur består i att tänka” (Descartes citerad i Öhman 76). Dessutom säger han att 

”förmågan att döma rätt och skilja det sanna från det falska, som är just vad man kallar sunt 

förnuft eller förstånd, av naturen är lika hos alla människor” (Descartes citerad i Öhman 76). 

Förnuftet är enligt Descartes det som skiljer oss från djur å ena sidan och från maskiner å 

andra sidan. Om man tittar till exempel på språket, då har djur inget riktigt betydelsefullt 

språk. Maskiner skulle kunna tala som oss men vad de säger skulle inte ha någon betydelse 

för dem. Det är, säger Descartes, ett bevis på att människor har mer förnuft (Öhman 78). 

Konsekvensen är att människor ser det som självklart att de står över naturen, eftersom 

världen visar sig att funka på ett hierarkiskt sätt. Människor är subjektet medan djur och natur 

är objektet. Argumentet att vi är rationella varelser skulle ge oss rätten att använda och 

utnyttja naturen (Öhman 78). Ett bra exempel på att människor ser sig själva som det 

överlägsna subjektet och att vi står på en annan nivå som djur ger Marie Öhman själv i sin 

text. Hon skriver om Parken Zoo som hade en ny sevärdhet: ”världens farligaste djur” 

(Öhman 74). Ingen visste vilket djur det skulle vara. Slutligen var det människan själv som 

var världens farligaste djur, och även om det hela skedde i en tid där det var normalt att se 

människan som ett djur (Darwins evolutionsteori), var det ändå skrämmande att se människan 

i en djurpark som ett djur. Även om många går med på idén att människan är ett djur, har vi 

det fortfarande svårt att sätta människan på samma nivå som andra djur (Öhman 74–75). Det 

illustrerar att vi ser oss själva, människan, som subjekt som har den centrala positionen i 

världen, eller som Öhman skriver: 

 

En rad samtida företeelser (där djurparken utgör ett exempel) visar att vi betraktar det 

som en naturgiven sanning att en människa är något annat än ett djur, att människan 

styrs av rationalitet och att tillvaron dualistiskt kan delas in i en mänsklig och en icke-

mänsklig del, i en natursfär och en kultursfär, i kroppslighet och själslighet. Att det 
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finns ett följdriktigt samband mellan mänskligt välstånd och naturens/djurens 

exploatering. (Öhman 80) 

 

Den sista meningen visar redan på en viktig aspekt som är medansvarig för förändringen till 

posthumanism. Man börjar ifrågasätta den här relationen mellan människa och 

natur/djur/maskin. Humanismens tankegångar räcker inte längre i en tid där allting förändras 

så fort (Flanagan 11). Cary Wolfe beskriver grunden av evolutionen till posthumanism: 

 

Posthumanism names a historical moment in which the decentering of the human by 

its imbrication in technical, medical, informatics and economic networks is 

increasingly impossible to ignore, a historical development that points toward the 

necessity of new theoretical paradigms (but also thrusts them on us), a new mode of 

thought that comes after the cultural repressions and fantasies, the philosophical 

protocols and evasions, of humanism as a historically specific phenomenon. (Wolfe 

citerad i Flanagan 15) 

 

Humanism räcker alltså inte i den moderna tankegången. Vi behöver nya teorier och 

tankegods för att förklara hur världen och även vi själva har förändrats (Flanagan 15). Vad 

posthumanism försöker göra, skriver Flanagan, är ”deprivilege the status of the humanist 

subject” (Flanagan 14). Den försöker att ge en ny förståelse av människan. Att vara 

posthumanistisk menar att människans gränser sönderfaller och blir vagare. Den 

posthumanistiska teorin är kort sagt platsen där man fokuserar på gränserna mellan det 

mänskliga och det icke-mänskliga. Det som var utmärkande för människor faller isär steg för 

steg och blir kopplad ihop med icke-mänskliga varelser (Jaques 2). Man måste alltså hitta ett 

nytt sätt att titta på det mänskliga. Suffixen ’post’ betyder inte att humanism är slut. Zoe 

Jaques beskriver det på följande sätt: 

 

For me, posthumanism is best understood as ‘postanthropocentrism’ – while it usefully 

decenters man, the human nevertheless is crucial to its formation (…). As Robert 

Pepperell puts it: ‘Post-Humanism is not about the ‘End of Man’ but about the end of a 

‘man-centred’ universe or, put less pallocentrically, a ‘human-centred’ universe’ 

(176). (Jaques 11) 
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Posthumanism ska alltså utmana människans centrala position och titta vidare än de 

mänskliga gränserna. Den nya strömningen behandlar olika relationer och problematiserar 

dem, bland annat relationen mellan människa och djur, människa och natur, människa och 

maskin och skillnaden mellan den humanistiska människan och den destabiliserade 

posthumanistiska människan (Flanagan 15). I den här uppsatsen ska det framför allt handla 

om relationen mellan människa – maskin – teknik men också om kontrasten mellan 

humanistiska aspekter och posthumanistiska aspekter.  

 

Idag inser fler och fler människor att den här suveräniteten om naturen inte stämmer och 

funkar. Så finns det till exempel mycket mer människor som väljer att vara vegetarisk eller 

vegan så att de inte längre behöver använda djur för deras egen skull. Även då man 

ifrågasätter de humanistiska relationerna tror jag att det fortfarande finns en stark strid mellan 

humanism och posthumanism idag. Jag vill illustrera det med klimatsproblematiken och 

skolstrejker som händer idag. Det är ett bra exempel på att vi inser att någonting i vår livsstil 

måste förändras eftersom vi förstör jorden. Samtidigt stannar den humanistiska sidan kvar. 

Jag tror att den största delen av befolkningen inte vidtar många personliga mått och steg. Det 

visar att den humanistiska tankesätten fortfarande är mycket aktuell. En av de första sakerna 

man får göra om man vill ändra livsstilen är till exempel flyga mindre, åka bil mindre och 

istället ta lokaltrafiken eller cykeln. Många människors reaktion skulle vara att de inte 

kommer att låta bli de där sakerna eftersom det handlar om deras egen lyx och komfort, eller 

att ”en mer eller mindre kommer inte att göra en stor skillnad”. När allt kommer omkring ser 

man fortfarande människan, sig själv, som centrum. Den här problematiken illustrerar en 

blandning av humanism och posthumanism. 

 

2.2. Figuren ’the Cyborg’ 
 

En viktig figur inom posthumanism är ’the cyborg’ och den behandlas utförligt av Donna 

Haraway i sin bok A Cyborg Manifesto. Enligt Haraway är en cyborg “a cybernetic organism, 

a hybrid of machine and organism, a creature of social reality as well as a creature of fiction” 

(291). Hon fortsätter:  

 

Contemporary science fiction is full of cyborgs – creatures simultaneously animal and 

machine, who populate worlds ambiguously natural and crafted. Modern medicine is 

also full of cyborgs, of couplings between organism and machine, each conceived as 
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coded devices, in an intimacy and with a power that was not generated in the history 

of sexuality. (Haraway 291-292) 

 

En cyborg är alltså en hybrid av maskin eller mekaniska/teknologiska delar och organism (det 

kan vara en människa eller ett djur). Jag tror att Donna Haraways uppfattning av en cyborg är 

att bokstavligt kombinera en människa med något teknologiskt – dvs. som implantat eller 

protes. I den bredare betydelsen håller jag med att vi verkligen är cyborger: vi har kanske inga 

teknologiska delar i vår kropp, men varje dag använder vi verktyg – som vi behöver för att 

göra olika uppgifter, och även när vi slappna av använder vi teknologi: titta på tv, kolla 

sociala medier på mobiltelefonen, spela dataspel… I alla situationer blir verktygen vi 

använder nästan en del av vår kropp. Jag kan inte skriva min masteruppsats utan att använda 

min dator – inte bara för att skriva den, men också för att söka källor och böcker på nätet. 

Man behöver inte ha wires i sin kropp för att vara en cyborg, så argumenterar också Andy 

Clark (28), och det är den betydelse av att vara en cyborg som är intressant för böckernas 

analys. Man behöver inte ens undersöka berättelsernas handling för att se det. Jag 

argumenterar här att både Leia och Hannes (och egentligen alla personer i boken men jag vill 

fokusera på hur ungdomar skildras) i Min hemliga tvilling, och Hugo, Freja, Miriam, Tojo… i 

Spelets fångar är cyborger enligt Andy Clarks definition i hans bok Natural-Born Cyborgs. 

Han argumenterar att vara en cyborg i den moderna världen kan vara mer än bokstavligt 

sammansmälta en organism med en maskin. I bokens inledning beskriver han att det är något 

inherent i vår hjärna: 

 

For what is special about human brains, and what best explains the distinctive features 

of human intelligence, is precisely their ability to enter into deep and complex 

relationships with nonbiological constructs, props, and aids. This ability, however, 

does not depend on physical wire-and-implant merger, so much as on our openness to 

information-processing mergers. (Clark 5) 

 

Han pratar om en kapacitet som är typiskt mänsklig. Det är den som skiljer oss från andra 

djur: vi är ”natural-born cyborgs” (Clark 31) eftersom vår hjärna har förmågan att tillägna 

nya, externa element och på visst sätt integrera dem i våra egna tankar (Clark 31). Det är just 

därför som “we are natural-born cyborgs, forever ready to merge our mental activities with 

the operations of pen, paper, and electronics, that we are able to understand the world as we 

do” (Clark 6). Han illustrerar sitt koncept av ”the natural-born cyborg” med en kontrast som 
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handlar om hans katt. Det är inte eftersom en varelse har ett chip under huden att man är en 

cyborg. Hans katt Lolo har ett chip i nacken, men är därför inte någon cyborg. Han skriver: 

“The presence of this implanted device makes no difference to the shape of Lolo’s mental life 

or the range of projects and endeavors he undertakes. Lolo currently shows no signs of cat-

machine symbiosis, and for that I am grateful” (Clark 6). Det vill säga att, för att bli kallad en 

cyborg, ett av villkoren är att den teknologiska aspekten påverkar ens mentala liv. Chipet har 

en fördel för djurets ägare så hen kan hitta djuret när det har sprungit bort. Djuret själv har 

inget nytta av chippet, det kunde lika bra inte ha varit där. Den här påverkan ska jag komma 

tillbaka till senare i kapitlet om ’The Digital Natives’, som handlar om barn som har växt upp 

med de moderna teknologiska saker som mobiler, dator, läsplattor… och det har visats att de 

har utvecklat nya färdigheter än tidigare generationer. Det är relevant i min analys eftersom 

böckerna är ganska aktuella (2018 och 2013) och barnen i böckerna är då delen av den där 

generationen av ’The Digital Natives’. 

 

Som redan sagt anser Andy Clark att vi alla är cyborger eftersom vi alla använder 

teknologiska hjälpmedel, även om det händer utanpå kroppen. Han kallar det “nonpenetrative 

cyborg technology”: 

 

Nonpenetrative cyborg technology is all around us and is poised on the very brink of a 

revolution. By nonpenetrative cyborg technology I mean all the technological tricks 

and electronic aids that, as hinted earlier, are already transforming our lives, our 

projects, and our sense of our own capacities. (Clark 28) 

 

Personerna i böckerna är cyborger enligt den här beskrivningen. De är moderna barn: de 

använder mobiltelefoner, datorer, och VR hela tiden och det påverkar deras liv. 

Mobiltelefonen är ett av de bästa moderna exemplen. Om man tittar omkring sig idag, till 

exempel när man är på tåget, då är det sällsynt att se någon utan mobilen i handen. Det är som 

den har blivit en del av handen själv. Clark beskriver det på ett bra sätt: 

 

Finnish youngsters have dubbed the cell phone ’kanny’, which means extension of the 

hand. The mobile is thus both something you use (as you use your hands to write) and 

something that is part of you. It is like a prosthetic limb over which you wield full and 

flexible control, and on which you eventually come to automatically rely in 

formulating and carrying out your daily goals and projects. Just as you take for granted 
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your ability to use your vocal cords to speak to someone in the room beside you, you 

may take for granted your ability to use your thumbs-plus-mobile to send text to a 

distant lover. (Clark 9) 

 

Tanken att vi alla är cyborger är kanske lite avskräckande. Den originella cyborgen är inte so 

bred sett som Andy Clark gör det: det är mer bokstavligt en kombination mellan organismen 

och maskinen (Haraway 291). Men som Clark skriver blir det “harder and harder to say where 

the world stops and the person begins” (7). Människan och teknik smälter ihop. Han skriver 

också att det är vår humanistiska egenskap som stoppar oss att kanske erkänna vår moderna 

sida: “What blinds us to our own increasingly cyborg nature is an ancient western prejudice – 

the tendency to think of the mind as so deeply special as to be distinct from the rest of the 

natural order” (Clark 26). Hans åsikt är att den här sammansmältningen av människan och 

teknologiska/mekaniska medel expanderar vår tankekapacitet och de psykologiska processer 

som bestämmer hur vi är (Clark 32). Kort sagt: vi är alla ’natural-born cyborgs’.  

 

2.3. Digital Natives 
 

Huvudpersonerna i båda böckerna – Leia, Hannes, Hugo och Freja - är det som heter ”Digital 

Natives” och det kräver viss bakgrund. Det är barn som föddes efter 1980, när olika sociala 

medier och teknologier började existera. De växte upp med teknologierna och har kunskapen 

att använda dem eftersom de lär sig när de är unga. Kontrasten med den äldre generationen är 

ganska stor. Den yngre generationen gör saker på ett annat sätt (Palfrey & Gasser 2): 

 

They study, work, write, and interact with each other in ways that are very different 

from the ways that you did growing up. They read blogs rather than newspapers. They 

often meet each other online before they meet in person. (…) And they’re connected 

to one another by a common culture. Major aspects of their lives – social interactions, 

friendships, civic activities – are mediated by digital technologies. And they’ve never 

known any other way of life. (Palfrey & Gasser 2) 

 

Perioden som man talar om i den här boken av John Palfrey och Urs Gasser, Born Digital, 

beskrivs som den snabbaste evolutionen när det gäller teknologisk information som har hänt 

hittills. Det tillbringar många fördelar i olika område: företag kan jobba längre bort medan det 

går snabbare, man får mejla, ringa, eller skicka meddelande, och även i religionen får man till 
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exempel använda bloggar för att sprida tron. Men det som vi mest lägger märke till är vad 

som har ändrat i vår vardag. Det påverkar till exempel hur relationer växer fram (Palfrey och 

Gasser 3). I den nya, teknologiska perioden finns två andra grupper bredvid de Digital 

Natives: ’Digital Settlers’ och ’Digital Immigrants’. Den första gruppen växte upp i den 

traditionella, analoga världen. Eftersom de har hjälpt skapa den teknologiska miljön är de 

också ganska kompetenta att använda teknologi, men de ofta går tillbaka till de gamla sätten 

att kommunicera. Den andra gruppen, ’Digital Immigrants’, har bara lärt sig att hantera det 

senare i deras liv (Palfrey och Gasser 3-4). Att mänskliga relationerna ändrar, skriver de, ”is 

second nature to some, and learned behaviour to others” (Palfrey och Gasser 4). Det finns en 

stor kontrast mellan de två grupperna. Digital Natives har utvecklat ett helt annat sätt att lära 

sig saker som den äldre generationen: ”They are held to be active experiental learners, 

proficient in multi-tasking, and dependent on communications technologies for accessing 

information and for interacting with others” (Bennet et al. 4). Man måste även fråga sig om 

utbildningssystemet fortfarande funkar för ungarna, eftersom den är baserad på lärometoden 

av generationen innan och den skulle inte längre uppfylla behoven (Bennet et al. 4). En annan 

aspekt i kontrasten mellan Immigrants och Natives är deras färdigheter. Något som är typiskt 

för den generationen är multitasking: att göra flera saker samtidigt (Palfrey och Gasser 191). 

Det gör till exempel Leia i Min hemliga tvilling, och hennes föräldrar förstår inte hur hon gör 

det. Det låter bra för produktiviteten: att konsumera mer information på mindre tid. Digital 

Immigrants tror inte på det: 

 

Digital Natives are used to receiving information really fast. They like to parallel 

process and multi-task. They prefer their graphics before their text rather than the 

opposite. They prefer random access (like hypertext). They function best when 

networked. They thrive on instant gratification and frequent rewards. They prefer 

games to ‘serious work’. (…) But Digital Immigrants typically have very little 

appreciation for these new skills that the Natives have acquired and perfected through 

the years of interaction and practice. These skills are almost totally foreign to the 

Immigrants, who themselves learned – and so choose to teach – slowely, step-by-step, 

one thing at a time, individually, and above all, seriously. (Prensky 3) 

 

Här ligger alltså en hund begraven. Man verkar inarbeta mer information, men det är i olika 

fall ofördelaktigt.  
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(…) it does not mean that doing it is: (1) beneficial to/positive for them, (2) beneficial 

to/positive for learning (i.e., that learning occurs more effectively, more efficiently, or 

both), and/or (3) not harmful to accurately carrying out any or all of those tasks. It has 

been broadly shown that rapid switching behaviour, when compared to carrying out 

tasks serially, leads to poorer learning results in students and poorer performance of 

the tasks being carried out. (Kirschner och De Bruyckere 139) 

 

Multitasking kan orsaka förstörelse i uppgifterna som är viktigaste att göra. Men å andra sidan 

är det inte eftersom Digital Natives lär sig saker på ett annat sätt som deras föräldrar och far-

/morföräldrar, att det sättet inte är lika effektivt. Det är bara annorlunda (Palfrey och Gasser 

241). En sak till som är typisk för Digital Natives är att de spenderar mycket tid på nätet utan 

att verkligen bli någon annan än de är i det verkliga livet. Deras identitet är densamma online 

och offline. Mycket av kontakten med andra människor händer på sociala medier och de blir 

vänner med människor de har aldrig sett – och många av dem kommer de aldrig att träffa 

(Palfrey och Gasser 5).  

 

Kort sagt tänker de två grupperna – generationerna – på olika sätt: de har olika åsikter om 

multitasking, relationer, och även privacy. Hos den äldre generationen finns en allmän rädsla 

och oro om den digitala miljön där deras barn befinner sig (Palfrey och Gasser 8). Vad gör de 

där? Är de säkra? Med vem talar de? Nätet är på det sättet likartigt med den verkliga världen: 

föräldrar vet inte hela tiden vad sina barn gör: ”The Internet is simply a new medium through 

which bad things can happen” (Palfrey och Gasser 86). Föräldrar och lärare spelar en viktig 

roll i att skydda barn. Utbildning och samtal om vad händer på nätet måste vara en prioritet 

hemma. På det sättet får föräldrar ha lite mer kontroll om vad barnen gör och de får hjälpa 

barnet att förstå hur viktigt det är att vara försiktigt (Palfrey och Gasser 100-101). Självklart 

är inte allting negativt här. Man skulle börja vara rädd för många saker, men man måste 

urskilja de riktiga riskerna. Den andra sidan är att ”our children and future generations have 

tremendous opportunities in store for them, not in spite of the digital age, but because of it” 

(Palfrey och Gasser 9). Det finns alltså också många nya sätt att barnen får utveckla sig och 

det är viktigt att komma ihåg när man tänker på de möjliga konsekvenserna. 
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2.3.1. Dataspel och risken för beroende 
 

En av de där riktiga riskerna är att måttlöst använda teknologi, nätet och dataspel. I boken 

Spelets fångar är det här ämnet relevant: i början spelar man spelet för att ha kul och att 

slappna av, men barnen blir mer och mer beroende och spelar nästan hela tiden. I Born Digital 

talar man om ett fenomen som är typiskt i den här eran: ’information overload’. På nätet finns 

det oräkneligt mycket information, men det som människor kan konsumera är begränsat. Det 

finns så många möjligheter att komma i kontakt med all information och stimulus och om 

Digital Natives inte lär sig hur man kan umgås med det – till exempel genom multitasking – 

finns det risker. De är bland annat ’information overload’, ’information fatigue syndrome’ och 

’internet addiction’, och det är den sista jag vill undersöka. Den största risken finns hos ungar 

som spelar dataspel – det även finns kliniker där man behandlar spelberoende. Man har 

utvecklat olika symptom så man kan bestämma om ett barn är beroende eller inte, eller om 

hen är i riskzonen för att bli beroende (Palfrey och Gasser 186-188). Det handlar om frågor 

som:  

 

Does the child feel preoccupied with the Internet, anticipating the next session online? 

Does the amount of time required to feel satisfied seem to grow? Does he or she lie 

about time spent online to deceive friends or family members? Has Internet usage 

jeopardized relationships? (Palfrey och Gasser 188) 

 

Då kan föräldrar bestämma att limitera användningen av nätet eller även skicka barnet till en 

klinik för att behandla beroendet (Palfrey och Gasser 188). Men hur börjar ett sådant 

spelberoende, och varför är dataspel så populära? Det finns olika anledningar att unga vuxna 

spenderar så mycket tid online. I en studie av Nick Yee, ”Motivations for Play in Online 

Games”, olika grunder undersökas. Han urskiljer tre kategorier som alla har olika 

subkategorier: 
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                (Yee 773) 

’Achievement’ handlar om olika saker som man får eftersträva i spelet själv, till exempel att 

avancera till nästa nivå eller att få bättre utrustning. Den andra kategorien är ’Social’ och det 

innebär att man spelar dataspel för den sociala aspekten: att ’träffa’ nya människor, samarbeta 

med dem och ha det kul med vänner. Den sista gruppen är ’Immersion’, som också handlar 

om spelet själv. Det handlar om alla aspekter som hjälper spelaren att leva in sig i spelet, till 

exempel spelets historia, upptäcka objekt eller område som andra spelare inte vet om, eller att 

man får ändra karaktärens utseende (Yee 773). Det som också är relevant när det gäller 

romanen Spelets fångar är motivet av eskapism, specifikt för personen Miriam. John Palfrey 

och Urs Gasser skriver följande om eskapism: 

 

The increasing power and attractiveness of the Internet for purposes like escape and 

self-expression is part of the problem for some young people. The Internet’s 

interactive quality leads some Digital Natives to prefer their ‘second life’ to their first. 

For some, the Internet allows for escape from the frustrations of real life. Internet use 

can turn into a coping strategy, especially in the case of online gaming addictions. 

(Palfrey och Gasser 188) 

 

Det är därför som, enligt Palfrey och Gasser, det blir viktigare att förstå fenomenet av 

dataspel eftersom ”these characters become more and more intertwined with the identities of 

our children” (215). Så som redan sagt spelar föräldrar och lärare en viktig roll i att hjälpa 

styra barn i deras användning av dataspel och nätet. Föräldrar måste också fatta att inte varje 

dataspel har en lika dålig effekt på barnet: det finns dataspel som har möjligheter för att lära 

sig några färdigheter, till exempel dataspel med pussel eller spel på engelska där man kan öva 
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språket (Palfrey och Gasser 215). I Spelets fångar finns många huvudpersoner som alla har en 

annan grund för att spela dataspel, och till slut blir de alla mer eller mindre beroende. I den 

delen av analysen ska den här tabellen bli viktig. 

 

2.3.2. Privatliv och säkerhet på nätet 

 
Självklart får man inte lita på alla som man pratar med online. Det finns människor på nätet 

som har dåliga intentioner. Risken finns att människor beter sig mer aggressiva mot varandra 

och Palfrey och Gasser har en förklaring för det. De skriver att psykologer kallar det ”the 

disinhibition effect” (91):  

 

Many people – young and old alike – are emboldened by the ability to be anonymous, 

feeling as if they will never get caught, even though we all leave digital traces behind. 

And many people (not just Digital Natives) experience greater difficulty curbing their 

impulses online than they do in real-space social situations. Part of the issue is that 

there is a time delay between sending an e-mail and getting one back. The absence of 

an authority figure in an unmediated space empowers people to act on impulse. 

(Palfrey och Gasser 91) 

 

Många berättelser och händelser på nyheterna förstärker rädslan hos föräldrar om vem deras 

barn träffar på nätet. Det finns människor som specifikt söker ungar som är svaga eller 

sårbara. De väntar på ett bra moment och vilseleder dem. Föräldrar har rätten att vara oroliga 

eftersom barn spenderar mycket av deras tid på nätet. Viktigt här är igen att föräldrar vet vad 

händer på nätet och att de på det sättet kan hjälpa till med att skydda barnen (Palfrey och 

Gasser 83-90). I det nästa kapitlet blir det tydligt att den här säkerheten saknas i båda 

böckerna. Barnen måste göra allting helt ensamma och de ofta känner sig att de inte kan prata 

med föräldrarna för olika anledningar – rädslan att de kommer att bli arga, känslan att vara 

oförstådda, eller generationsskillnaden som förhindrar samtal.  

 

Till sist måste man också akta sig att man inte delar för mycket av sitt privatliv. Idag finns det 

en tendens hos Digital Natives att dela allting på Facebook, Instagram eller andra sociala 

medier. (Palfrey och Gasser 23) Den äldre generationen förstår det ofta inte: ”For Digital 

Immigrants, this is one of the greatest puzzles: What drives Digital Natives to post so much 

information about themselves in digital publics? Why do Digital Natives share all this 
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information about themselves online?” (Palfrey och Gasser 24). De är bra frågor och det är 

sant att vi måste vara medvetna av farorna, men jag skulle gärna vilja sätta det i perspektiv: 

några Digital Immigrants – eller Digital Natives som har blivit föräldrar – niger till att dela 

många bilder eller händelser i barnets liv på deras eget Facebook eller Instagram konto. Då 

handlar det också om privacy: får man bara dela såna saker av deras barn utan att ha tillstånd? 

3. Forskningsöversikt  
 

När man letar efter källor om posthumanistiska tendenser i barn- och ungdomslitteratur, 

upptäcker man att det är ett väldigt omdiskuterat ämne på engelska men inte i den svenska 

litteraturen. För att visa hur min egen analys förhåller sig till den existerande engelska 

forskningen, ska jag nu presentera de verk som jag betraktar som mest relevanta.  

 

I boken New World Orders in Contemporary Children’s Literature: Utopian Transformations 

av Clare Bradford, Kerry Mallan, John Stephens och Robyn McCallum är Bradfords kapitel 

”The Struggle to be Human in a Posthuman World” ganska intressant. Boken handlar om nya 

ordningar som kan skapas eftersom världen förändras. Ordningarna kan vara utopiska eller 

dystopiska. Posthumanism är en av de möjligheterna, och, skriver Bradford, ”the idea of a 

posthuman future has utopian and dystopian potentialities” (155). Det kan vara både och, men 

det beror på hur man beskriver den posthumanistiska världen. Olika människor betonar de 

positiva konsekvenserna som strömningen kan ha, men andra är rädda för vad som kan gå fel. 

Många författare går med i tiden och tar upp nya ämnen och problem som uppstår med 

teknologisk förändring. Det teknologiska ökar och det blir oftare använt som ämne i barn- och 

ungdomsböcker. Författarna har oftast använt den sista synvinkeln, nämligen att vara 

skeptiska och rädda (Bradford 155), och då funkar Representations of Technology in Science 

Fiction for Young People av Noga Applebaum som en mer specifik teoretisk bakgrund. 

Applebaum undersöker utvecklingen av hur ämnet föreställs för barn och unga vuxna. 

Evolutionen går från något som Noga Applebaum kallar ”technophobia” till en mer positiv 

position, men jag ska gå närmare in på problematiken i kapitlet om ungdomsböcker. De två 

teoriböcker som utgör analysens basis är Children’s Literature and the Posthuman: Animal, 

Environment, Cyborg av Zoe Jaques och framför allt boken Technology and Identity in Young 

Adult Fiction: The Posthuman Subject av Victoria Flanagan. Dessa böcker handlar om 

posthumanism i ungdomsböcker och specifikt om ämnen som förekommer i min primära 

litteratur: teknik, robotar, identitet och AI. Flanagans bok har jag först och främst använt som 
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hjälp för att skapa en översikt av 1) humanism, 2) utvecklingen till posthumanism och 3) 

posthumanism själv. Det finns också information om varför ungdomsböcker är ett bra 

medium för att skriva om posthumanistiska ämne. Sedan finns det specifika argument i boken 

som är tillämpbara på – eller kontrasterande med – mina idéer om böckerna. Delarna i Zoe 

Jaques bok som är nyttiga är introduktionen där hon skriver om strömningen själv och som 

hjälper att skapa en teoretisk bakgrund. Sedan är delen ’Cyborg’ viktig. Där skriver hon om 

teknologi, maskiner och robotar och hon analyserar olika böcker. Hon har olika idéer om 

böckerna som hon analyserar som jag ska använda för att jämföra eller att skapa en kontrast.  

Som teoretisk bakgrund har jag alltså börjat med att den förra strömningen, humanism, som – 

även då posthumanism handlar om att reorganisera vad en människa är – gäller som basis för 

posthumanism. Det är humanismens tankar som ifrågasättas. Sedan har jag skrivit mycket 

kort om varför det behövdes en ny tankegång, och till sist om strömningen som är central i 

den här uppsatsen: posthumanism. Frågar som ”Vad är posthumanism?” och mer specifik 

”Vad problematiserar posthumanism?” har besvarats. Det nästa kapitlet handlade om figuren 

’the cyborg’ och jag har använt Donna Haraways A Cyborg Manifesto för att skapa en allmän 

bild. Det har jag kompletterat med boken Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies, and 

the Future of Human Intelligence av Andy Clark. Han ger ’the cyborg’ en bredare betydelse; 

enligt Clark betyder det mer än att ha något teknologisk i sin kropp. Han argumenterar att 

blandningen mellan organism och maskin inte behöver hända invändig (Clark 5). Det finns 

flera faktorer idag som kan göra oss till en cyborg. 

För att analysera den primära litteraturen ska jag använda specifika teoriböcker som är 

tillämpbara på olika aspekter i berättelserna. För Min hemliga tvilling är Äkta robotar av 

Linda Johansson en bok med relevanta teoretiska insikter. Det är ett hjälpmedel för att 

behandla olika frågor om roboten i boken, som t.ex. frågan om ansvar, moral och känslor hos 

A.I. I andra bokens analys, Spelets fångar, ska en hel annan aspekt illustreras. Med hjälp av 

den sekundära litteraturen Born Digital – Understanding the First Generation of Digital 

Natives av John Palfrey och Urs Gasser ska jag undersöka hur förhållandet mellan barn och 

datorer, dataspel och nätet har förändrats och hur det påverkar deras liv.   

 

3.1. Varför posthumanism i ungdomsböcker? 
 

Barn- och ungdomsböcker är viktiga att undersöka närmare i det här forskningsområdet 

eftersom tematiken föreställs på ett helt annat sätt än i romaner för vuxna. Enligt Zoe Jaques 

går barnlitteratur och posthumanism hand i hand. I barn- och ungdomslitteratur befinner man 



 

Van Waeyenberge 16 

 

sig ofta i en fantasivärld med både påhittade och levande varelser. Gränserna mellan det 

fiktiva och det äkta försvagas och på det sättet får man ifrågasätta det humanistiska tankesättet 

(Jaques 6). Hon ser den ”imaginative and boundary-blurring nature of children’s fiction” 

(Jaques 6) som en plats där man kan skapa den posthumanistiska filosofin och där man 

samtidigt kan undersöka spänningarna (6). Det ger möjligheten att utvidga idéerna om det och 

att inte längre bara placera allting i ett fack (Jaques 8). Det är intressant att se: 

 

How texts for young readers offer a creative response to what Brian Boyd terms ‘the 

pleasures of the as if’ (225). ‘Children’, he observes, ‘are fascinated with the 

boundaries between humans and other animals, and between animate and inanimate, 

not because they have serious problems distinguishing one from another’ but because 

they enjoy ‘the sheer pleasure of the surprise, of seeing that there could be other ways 

to be’ (224-225). (…) ‘As we grow older, we begin to draw boundaries and develop 

the sense of critical detachment that makes it harder to inhabit a fictional world.’ 

(Jaques 8) 

 

Allmänt sett handlar det alltså om att humanismens uppdelning av vad som är mänsklig och 

icke-mänsklig inte längre fungerar. Före posthumanism såg man allting binärt: naturlig vs 

artificiell, subjekt vs objekt, kroppen vs själen, osv. I posthumanismen började man kritisera 

den här uppdelningen och började man se människan som fragmenterad (Bradford 154). 

”Posthuman”, enligt Victoria Flanagan, ”refers to the technologically mediated human 

subject, whose existence has been transformed through technoscience – either chemically, 

surgically or mechanically” (Flanagan 14). Människan är inte längre bara människan: den blir 

en enhet med teknologiska saker, maskiner, och andra objekt. Under de sista åren har flera 

posthumanistiska ämnen upptagits i barn- och ungdomslitteratur och den här litteraturen 

försöker att svara på den posthumanistiska utmaningen. En reaktion som ofta kommer tillbaka 

hos de där författarna är att den posthumanistiska världen föreställs som dystopisk, med 

resultatet att det uppstår något som heter ”technophobia” (Bradford et al 155). Technophobia 

beskrivs i Noga Applebaums Representations of Technology in Science Fiction for Young 

People. Hon menar också att de flesta böckerna för barn och ungdomar är teknofobiska 

(Flanagan 25). Hon granskar förhållandet mellan barn och deras föräldrar och hon betonar att 

föräldrarna – och vuxna i allmänhet – känner sig hotade av barnets förmåga att hantera 

teknologin (Applebaum 153). Victoria Flanagan använder det nästa avsnittet av Applebaums 

bok:  
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The most typical narrative representation of technology in sci-fi for children is, writes 

Applebaum, one ‘in which technology is demonised as the devastator of nature, the 

enemy of the Arts and Humanities, and a force capable of destabilising social order 

and undermining human identity’ (2010: 153). Applebaum attributes this negativity 

towards technology to the adult-child dichotomy, wherein adults have become 

progressively anxious about children’s use of technology (and their highly proficient 

technological skills) because it threatens ideas about the nature of childhood. 

(Flanagan 31-32) 

 

Noga Applebaum menar att man kan länka technophobia till den rädda vuxna. De känner sig 

oroliga att barnen använder teknik som om det är något helt naturligt. Hon skriver att ”Young 

SF texts act out a role-reversal, as in reality it is the adults who feel threatened and their 

authority undermined by young people’s superior technological skills” (Applebaum 153).  

En annan forskare som håller med att det fanns en tendens till technophobia i barn- och 

ungdomsböcker är Farah Mendlesohn. Hennes åsikter har jag läst i Victoria Flanagans verk. 

Hon fokuserar på skillnaden mellan ungdomsböcker och vuxen litteratur. Problemet som hon 

framställer är att ”the best science-fiction writing is literature that places an emphasis on the 

intellect, on the acquisition of knowledge related to science, technology, etc” (Flanagan 32) 

och hon menar att det saknas i barnlitteratur eftersom man är så negativt om teknologin. 

Posthumanistiska ämnen är ämnen som barn inte väljer själva, skriver hon. Det är snarare ”a 

direct imposition of the concerns of the wider world for ‘the condition of the child’ and the 

child’s response to the world” (Mendlesohn citerad i Flanagan 32-33). Det är, som 

Applebaum också menar, vuxnas oro som man projicerar i barnböcker. Flanagan skriver att 

båda Noga Applebaum och Farah Mendlesohn menar att i teknofobiska berättelser, teknologi 

är något ”to be feared and tightly controlled. If not properly regulated, these children’s 

narratives insinuate that technology poses a direct threat to human subjectivity and social 

relations” (Flanagan 34). Flanagans egen frustration är att den här negativa återgivningen av 

teknik inte stämmer överens med hur barn upplever det i det verkliga livet: ”My own 

observations of children interacting with technology tell me that they associate technology 

with pleasure, play and learning, rather than something that has the potential to destroy human 

society” (Flanagan 34). Hon fortsätter med ett viktigt påstående: “The technophobia that is 

present in so much contemporary sci-fi for children is, as Applebaum frequently attests, an 

aspect of generational difference” (34). Noga Applebaum stödjer den här tanken och hon 
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använder Jacqeuline Rose’s forskning för att skriva att “the child in children’s fiction is 

constructed by the adult writer to enforce a particular image of childhood which she wishes 

the child reader to internalise” (Applebaum 96). På det sättet har Mendlesohn kanske rätt när 

hon säger att barn inte väljer ämnen i böcker som är avsedda för de själva. Det är inte barn 

som har den här teknofobiska känslan, men vuxna som återger deras egen rädsla om den 

teknologiska revolutionen. Stödd får man hitta i Applebaums bok. Hennes tes är följande: 

”Perceptions of technology as a corrupting force, particularly in relation to young people’s 

use of it, are related to the prevailing myth of the innocent child (…) and result in fiction 

written for a young audience which endorses a technophobic agenda” (Applebaum 1). 

Barnens oskyldighet kan vara en viktig orsak för vuxnas teknofobiska reaktion. Tendensen 

var att ”innocence became a state defined as one without adult knowledge” (Cox citerad i 

Applebaum 103). Innan den teknologiska revolutionen hade föräldrar möjligheten att 

undanhålla information för barn och då blev barnen oskyldiga – enligt vuxnas konstruktionen 

(Applebaum 102). Problemet för vuxna enligt Applebaum är då att ”The discourse of 

technology revolves around knowledge and the control of it, thus placing it in direct conflict 

with the ongoing discourse of childhood which is still entrenched in the notion of the 

vulnerable child in need of protection” (Applebaum 103). Föräldrar vill alltså skydda barnen 

för teknikens faror. I senare år blev problemet större. Det är inte bara teknikens uppkomst 

som föräldrar oroar sig för: idag är det framför allt problemet att barn får arbeta med 

teknologiska saker på ett bättre och mer flytande sätt än dem. Det är, enligt Jon Katz, ”a shift 

in the power status quo between adults and children” (Katz citerad i Applebaum 103). Han 

fortsätter att “the idea that children are moving beyond our absolute control may be the 

bitterest pill for parents to swallow in the digital era” (Katz citerad i Applebaum 103). 

Applebaum skriver att Katz tycker att vuxnas reaktion är fel, och att de reagerar på exakt 

samma sätt som innan den teknologiska revolutionen: 

 

Katz criticises adults’ attempts to bar children from complete access to new 

technologies via blocking software or censorship: ‘this approach is the antithesis of 

trust and rational discourse between adults and children, and more evidence of the 

growing need to protect children from adult abuses of power’ (195). (Applebaum 103) 

 

Det betyder att föräldrarnas reaktion fortfarande är att skydda ’den sårbara barnen’, medan 

Katz tror att lösningen är ”to prepare the young ’for the world they’ll have to live in’ rather 

than ’for a world that no longer exists’ (184)” (Applebaum 103). Samt till föräldrarnas oro är 
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en viktig aspekt här att man har att göra med olika generationer. I inledningen skriver 

Applebaum något som stödjer argumentet att technophobia skulle vara någonting som har att 

göra med skillnaden i generation. Hon hänvisar till Valerie Walkerdines forskning för att 

stödja sitt argument.  

 

These findings correlate with Valerie Walkerdine’s earlier research on children’s use 

of computer games (1998). Walkerdine found that ‘parents expressed considerable 

anxiety about the breakdown of society, increased violence, drugs, crime and the 

breakdown of the family’ as a result of children’s engagement with computer games; 

however she points out that ‘this anxiety about new technology was an entirely adult 

affair. For children, computers are simply a taken-for-granted part of their lives’. (244) 

(Applebaum 2) 

 

Man skulle kunna tänka att den negativa synvinkeln i barn- och ungdomsböcker framför allt 

handlar om föräldrarnas relation med tekniken, och inte barnets.  

 

I fortsättningen av Flanagans text visas att det har blivit en evolution till en mer positiv 

återgivning av teknologi. Senaste barn- och ungdomsböcker försöker att beskriva en mer 

affirmativ bild på teknik och den sociala påverkan den har. En möjlig orsak för denna tendens 

är att den nya författargenerationen är född i den ”post-cyberspace era” (Flanagan 35) och att 

de därför inte är så rädda längre som den äldre generationen. Att skriva om posthumanistiska 

ämnen kan hjälpa barn att reflektera om individualiteten och den sociala världen (Flanagan 

35). Även då evolutionen går fort får man inte fokusera på vad som skulle kunna gå fel i 

framtiden. Det finns så många nya saker som teknik gör möjligt för oss:  

 

Technology allows us to transform the human body, to connect with other humans in 

ways that have never occurred before, and to create intelligent machines that can 

replicate many of the actions (such as high-level thinking) previously considered to 

define human beings as separate and distinct from all other species. (Flanagan 36) 

 

Barn som växer upp nu måste leva i och med de teknologiska utvecklingarna, och att stoppa 

(r)evolutionen kommer inte att vara möjligt, oavsett hur rädda vuxna är för vad som skulle 

kunna hända. Samt till det negativa fenomenet ’technophobia’ kommer den här positiva 

effekten tillbaka i böckerna som analyseras i den här uppsatsen.  
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3.2. Vuxna vs barn: auktoriteten försvinner 

 
En till argument för att använda barnlitteratur för den här tematiken är att de ifrågasätter de 

vanliga positionerna av vuxna och barn. I Language and Ideology in Children’s Fiction av 

John Stephens handlar kapitel 4 om hur barnlitteratur kan hjälpa till med att utmana de 

generella normerna. Kapitlet heter ”Ideology, carnival and interrogative texts”. I västvärlden 

är idealbilden att barn växer upp som ”reasonable, creative, autonomous and achieving human 

beings” (Stephens 120) och ideologin i barnlitteraturen förstärker den här idéen. Något som 

går emot den här uppfattningen är att vuxna förväntar av barn att de tar upp en underordnad 

position. De måste lyda vuxnas reglerna. Det går helt emot att bli ”autonoma, kreativa 

människor”: för hur kan de bli det när de måste bara hörsamma (Stephens 120)? Stephens 

märker att det börjar ändras efter 1960 i olika barnböcker. Generellt finns det en tendens till 

att kämpa mot den här idén att barn är underordnade. Man börjar ha barnkaraktärer som 

ifrågasätter de där ’normala’ positionerna som finns i vårt samhälle. Stephens kallar det 

”carnivalesque texts”, eftersom ”they function to interrogate official culture in ways 

comparable to the traits of carnival identified in the work of Mikhail Bakhtin (1965)” 

(Stephens 120-121). Han urskiljer tre olika typer, där det finns olika möjligheter att ifrågasätta 

problemet. Den första typen innebär att huvudpersonen – barnet – erbjuds på en ”’time out’ 

from the habitual constraints of society” (Stephens 121) och berättelserna ”incorporate a safe 

return to social normality” (121). Det betyder att vuxna inte är närvarande i berättelsens 

handling. De får inte ingripa i händelsen så barnet är helt autonomt i vad hen gör. De andra 

två typerna är mindre relevanta, där den 2:a typen arbetar med spot (’Value Inversion’) och 

den 3:etypen går även vidare och använder satir (’Transgression’) (Stephens 121). Det är tre 
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olika sätt att ifrågasätta de sociala positionerna, och Stephens bifogar en tabell som visar hur 

de olika typerna arbetar: 

                   (Stephens 126) 

Den relevanta typen i den här analysen är den första. I både Min hemliga tvilling och Spelets 

fångar finns barnet i en position där vuxna inte har någon påverkan på händelserna. I Min 

hemliga tvilling handlar den hela berättelsen om Leia och hennes upplevelser med roboten 

Nova. Om man använder Stephens analys, då börjar berättelsen i den normala världen med de 

normala sociala positionerna. Som jag närmare kommer att analysera nedan är det påfallande 

att Leia inte får komma in i källaren av föräldrarna eftersom hon inte får upptäcka roboten. 

Hon gör det ändå och då börjar berättelsen i ’den andra världen’ med roboten, där föräldrarna 

inte längre har något att säga. Den enda vuxna personen som är närvarande är farfadern, men 

han vet ingenting om roboten och Leias äventyr med den. Då kan man säga att det är den där 

”time-out” som Stephens talar om. I hela berättelsen med roboten finns det inget ingripande 

av vuxna. På slutet av berättelsen går Leia tillbaka till världen med de normala sociala 

normerna efter att föräldrarna kommer tillbaka i hennes liv och att de får ingripa. Resultatet är 

förståelsen – ”interrogate → understanding” (Stephens 126) – av de sociala positionerna. 

Barnet fick sitt moment av autonomi, men måste återvända till en underordnad position. På 

det sättet kan en barnbok bli sett som vuxnas tankar. Barnböcker fortfarande skrivs av vuxna 
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författare. Det betyder att barnen får sitt moment i boken, men på slutet måste de anpassa sig 

igen på den riktiga hierarkin. Noga Applebaum citerar Joseph Zorandos forskning om det:  

 

The vast majority of children’s stories invite the child to identify with the adult’s idea 

of what a child should be, leaving unquestioned the authority structure of adult and 

child always implied in the text and by the adult’s reading the story to the child. 

Children’s stories, in other words, are more often than not adult propaganda that 

serves to confirm for the child the hierarchical relationship between the adult and the 

child. (Zornado citerad i Applebaum 95) 

 

Jag skulle inte säga att böckerna inte ifrågasätter förhållandet mellan vuxna och barn – barnen 

får den viktigaste huvudrollen i boken utan vuxnas inblandning. Men jag håller med att båda 

romanernas slut kan bli sett som en återkomst till den riktiga strukturen, nämligen den som 

vuxna anser som den normala: att barn är underordnade och att de behöver vuxna. Å andra 

sidan skriver Applebaum att det är vanligt i ungdomsböcker att slutet är bra (12). Hon håller 

med Mendlesohn när hon skriver att man gör det ”because of a perceived need to reassure 

children that the universe is stable, safe, and just” (Mendlesohn citerad i Applebaum 12). 

Applebaum lägger till genom ett citat av Hintz et al. att på det sättet, barn ofta ses som 

”emblems of hope and the future” (Hintz et al. citerad i Applebaum 12). Leia visar själv den 

farliga sidan av robotar och på det sättet upplever Leia det själv – det är inte den äldre 

generationen som varnar henne först. Föräldrarna hjälper bara till att boken slutar bra. I 

Spelets fångar händer samma sak. Hugo och Freja upptäcker den virtuella världen Stora Em 

och de börjar spela för ofta. De träffar olika människor online utan att veta vem de egentligen 

är. Så finns det till exempel Paul som är bokens antagonist som har dåliga intentioner: han vill 

ta ifrån barnens datorer så att de inte längre kan åka tillbaka hem. På det sättet får hans värld 

mer energi och kan den pågå. Han lyckas göra det med Freja. Hugo hjälper henne till att få 

datorn tillbaka, men det är bara på slutet som han berättar problemet för sin morfar och Frejas 

pappa Anders och att föräldrarna hjälper dem. Resten av äventyret gör de allting ensamma, 

utan föräldrarnas stöd. Som i Min hemliga tvilling försvinner alltså den vuxna auktoriteten 

och utspelar berättelsen sig i en värld med nya sociala normer. På slutet, när föräldrarna får 

chansen att bry sig om barnen, går det alltså tillbaka till de normala sociala normerna.  

 

I Stephens teori visas den positiva aspekten, nämligen att barn inte längre har den 

underordnade positionen. I den där böckerna får de chansen att klara sig själva och att försöka 
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lösa ett problem utan hjälp av äldre personer. Det finns också en sida som är lite mer negativ 

men som framför allt handlar utifrån vuxnas perspektiv. I Born Digital av John Palfrey och 

Urs Gasser betonas många gånger hur viktig föräldrarnas roll är. Det här stödet och skyddet 

de behöver ge till barnen saknas i nästan hela boken. En bra plats att börja, skriver Palfrey och 

Gasser, är hemma. Föräldrarna måste utbilda sig om vad deras barn gör på nätet, och det 

viktigaste här är samtal. Att prata med barn på ett aktivt sätt kan hjälpa till att förstå 

aktiviteterna på nätet och hur de kan stödja dem (Palfrey och Gasser 100). Den här 

tankegången behöver inte bara handla om nätet, utan också till exempel när det handlar om en 

situation som i Min hemliga tvilling. Det handlar om ett nytt teknologiskt objekt och ett barn 

skulle inte behöva upptäcka det helt ensamt. På det sättet kan båda böckerna vara en kritik på 

eller en varning för få kontroll när det gäller teknologi och barn.  

4. Min hemliga tvilling  
4.1. Inledning 
 

I det här kapitlet ska jag analysera Min hemliga tvilling av Kerstin Lundberg Hahn. Boken är 

ett bra exempel på hur AI och robotar framställs i ungdomsböcker. Den handlar om en flicka, 

Leia, som upptäcker att sina föräldrar har byggt en robot. Roboten ligger i källaren utan att 

hon vet det. Hon väcker roboten och då börjar ett äventyr som behandlar olika viktiga frågor: 

vad betyder det att vara människa? Hur umgås man med artificiell intelligens? Vad är 

skillnaden mellan människan och roboten? Får vi tillåta robotar att funktionera i vår 

(moraliska) gemenskap, som i boken? Boken fokuserar på hur huvudpersonen Leia umgås 

med roboten, och hur ett förhållande uppstår mellan de två. Det visar en kontrast mellan 

humanism och posthumanism: Leia som försöker att hitta balansen i förhållandet med Nova 

och sina vänner, och samtidigt Nova som blir mer och mer human. Den första delen i kapitlet 

handlar om bokens textuella information, som berättare, berättarperspektivet och effekten som 

det har. Sedan ska jag undersöka olika aspekter av roboten, bland annat känslor, fri vilja, och 

autonomi, som följds av ett kapitel om generationsskillnaden. Till slut behandlas frågan om 

boken är teknofobisk eller inte, och sammanfattas allting i en slutsats. 

 

4.2. Narratologisk närläsning: berättare och berättarperspektiv 
 

Hur boken berättas och vilket perspektiv läsaren får är viktigt i böcker som handlar om 

robotar, eftersom ”robot figures, especially when they function as focalising characters within 

a narrative, destabilize boundaries between self, other and world, and hence raise questions 
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about ‘humanness’ and human subjectivity” (Bradford citerad i Flanagan 41). Som i all 

litteratur finns det olika sätt att berätta, men i böcker som handlar om posthumanistiska 

ämnen kan till exempel berättarperspektivet användas för att betona skillnaden mellan det 

mänskliga och det icke-mänskliga. Textuella aspekterna är viktiga att undersöka, skriver 

Flanagan: ”To analyse how the representation of posthuman thought, perception and 

awareness might diverge from more conventional humanist models of narration and point of 

view” (Flanagan 39). Böckerna som hon analyserar i sitt verk berättas utifrån perspektivet av 

ett icke-mänskligt objekt. Det är något som ofta händer. På det sättet får man betona att det 

talande subjektet är annorlunda än människan och får man fråga om ”the nature and status of 

humanity in technologically advanced, futuristic worlds” (Flanagan 42). Genom olika 

tekniker får författaren skapa kontrasten mellan människa och icke-människa, samt till 

frågorna omkring den posthumanistiska världen.  

 

Det som Kerstin Lundberg Hahn har valt i Min hemliga tvilling är en mänsklig jag-berättare, 

nämligen huvudpersonen Leia. Läsaren får hela berättelsen, från början till slutet, genom 

hennes ögon. Leia är ingen allvetande berättare: hon kan bara berätta utifrån sin egen 

synvinkel och det som hon själv minns av händelsen. Det har olika effekter på läsaren. Man 

läser inte bara händelsen själv utan också Leias känslor om den. Man får följa hennes 

tankegång och olika funderingar: ”Shit, vad jag ångrade det här. Jag skulle aldrig kunna 

hindra henne om hon verkligen bestämde sig för att gå ut. Så stark verkade hon. Vad skulle 

jag ta mig till? Ringa mamma och pappa i Indien? Nej, mobilen låg kvar uppe i mitt rum” 

(Lundberg Hahn 57), eller till exempel när hon vill be om ursäkt hos Hannes: ”Det molade i 

magen och jag tänkte att det här inte kunde lösas via en chatt, eller ens om jag ringde upp. Jag 

måste träffas honom ansikte mot ansikte, och jag måste berätta allt” (Lundberg Hahn 188). 

Läsaren vet lika mycket som huvudpersonen och det gör det spännande ibland. Man 

upptäcker olika saker samtidigt med Leia, till exempel när hon går ner i källaren och ser 

roboten för den första gången: 

 

Och när jag vred på huvudet upptäckte jag att jag stod framför en anslagstavla täckt av 

fotografier. Foton av mig. 

Där var bilder när jag skrattade, när jag såg allvarlig ut, när jag gjorde grimaser, när 

jag blåste ut de tolv ljusen på min senaste födelsedagstårta. Där var bilder när jag 

hoppade över en stock, när jag och mamma satt på en klippa i skärgården, när jag med 

frånvarande blick tittade in i elden. Alla bilder var tagna under det senaste året. I 
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hörnet satt ett foto från förra sommaren, när jag låg och solade på en rutig filt. Jag låg 

avslappnat utsträckt med armarna längs kroppen och öppna handflator. Mitt 

ansiktsuttryck var lugnt och fridfullt. 

Jag tittade på kroppen på pingisbordet: lugn och fridfull. 

De där fotona på anslagstavlan – de var som ett kollage över mina olika uttryck, alla 

de många utseenden som ryms i en människa, och jag tänkte att de satt där som 

förebild, för att hon – den andra – skulle bli så lik mig som möjligt. (Lundberg Hahn 

28) 

 

I det här längre avsnittet upptäcker Leia inte bara den hemliga roboten i källaren, utan också 

att den är helt och hållet baserad på henne. Föräldrarna använde hennes foton för att 

programmera alla olika ansiktsuttryck hos roboten. Deras argument: det är lättast att basera 

det på någon man känner bäst, nämligen deras dotter (Lundberg Hahn 255). Man läser 

avsnittet utifrån Leias perspektiv och det orsakar spänning och även shock. 

 

Det finns en del i boken där Nova går till skolan i stället för Leia. Leia får följa med genom en 

VR-mask som är länkad med Novas ögon: hon kan se allting som Nova ser. Men även när 

Nova tar huvudrollen på sig är det fortfarande Leias perspektiv som läsaren får, medan det är 

Novas intryck. Det finns olika moment i det här avsnittet att man skulle kunna glömma att det 

egentligen är Leia som ser allting. Ibland glömmer man faktiskt att det inte är Leia utan Nova 

som gör simprovet. Det finns bara små indikationer att det fortfarande är Leias perspektiv. 

Efter en lång passage i simhallen utan indikation, inför författaren plötsligen en påminnelse: 

 

Då hände det oväntade. Jag klev fram. Eller, det var ju Nova förstås, men eftersom jag 

upplevde hela situationen ur hennes ögon kändes det som att det var jag som gick fram 

mot hopptornet och sa:  

’Jag hoppar först.’ (Lundberg Hahn 162) 

 

Andra påminnelser är små meningar som: ”Jag bet ihop” (Lundberg Hahn 163), ”’Gör det 

inte’, viskade jag till mig själv” (164), ”Nej, nej, nej, tänkte jag” (165). Övergången från vad 

händer i simhallen till Leia som sitter hemma och ångrar sig, skapar spänning. Läsaren får 

perspektivet från den enda personen i hela boken som vet vad händer. Man upplever rädslan 

för risken att något går fel med roboten i relationen med andra människor. Ett exempel är när 

Nova gör pannkakor med farfar och Leia följer allting i toaletten bredvid köket. Nova svarar 
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farfar på ett sätt som låtar inte som Leia: ”Jag bet mig i läppen. Hon uttryckte sig inte riktigt 

som jag, men farfar verkade inte reagera” (Lundberg Hahn 84). Ett annat moment när man 

upplever Leias otålighet och nervositet är när Nova gör matteprovet på skolan. Läsaren vet 

ingenting om vad som händer på skolan. Man vet bara hur Leia väntar i sitt rum. Hon försöker 

att föreställa sig hur allting förlöper, och igen känner läsaren att hon är lite stressad: 

 

Tiden kröp fram. Jag kollade min mobil hur många gånger som helst den där 

förmiddagen. Jag visste precis när lektionerna började och slutade. Jag blundade och 

föreställde mig hur Nova satte sig bredvid Hannes och jag undrade vad de pratade om, 

och ifall Nova lyckades uppföra sig någorlunda normalt. När mattelektionen började 

blev jag så nervös att jag fick magknip. Men inte kunde jag gå på toa så länge farfar 

var en trappa ner. (Lundberg Hahn 137) 

 

Och senare: ”Sedan la jag mig på sängen igen. Och väntade. Och väntade” (Lundberg Hahn 

137). Man får bara gissa vad händer på skolan. Bredvid spänningen upplever läsaren också 

hennes oroliga tankar, till exempel när Nova kommer hem from matteprovet. Hon reagerar 

inte som Leia hade förväntat det: hon tycker om att gå till skolan. De byter kläder så att Leia 

kan gå till skolan igen och hon tänker: ”(…) och vid en hastig blick i spegeln var jag nästan 

osäker på vem av oss som var jag” (Lundberg Hahn 138). Det gör att läsaren börjar misstänka 

hela idéen med roboten också: det är ganska farligt på flera sätt. 

 

4.3. Människa vs maskin 
 

I den här delen är Victoria Flanagans Technology and Identity in Young Adult Fiction: The 

Posthuman Subject nyttig igen, samt till Äkta robotar av Linda Johansson. Johansson skriver 

att robotar alltid är programmerade för att uppnå ett mål eller att det alltså alltid finns en 

människa som ’styr’ roboten (Johansson 20-21). Robotens funktion i Min hemliga tvilling är 

att tjäna människor: 

 

’Ja, du ska berätta om mitt uppdrag’, sa hon.  

Hennes uppdrag? Det hade hon frågat mig om kvällen innan också. 

(…) 
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Genom huvudet flög minnen av sådant som mamma och pappa hade berättat: 

vägvisare i tunnelbanan, medhjälpare på äldreboenden… Alla robotar var skapta för 

ett visst syfte. 

(…)  

’Du är min tvilling’, sa jag. ’Det är ditt uppdrag – att vara min tvilling.’ (Lundberg 

Hahn 77-78) 

 

Nova är programmerad för att utföra en uppsats. Hon måste veta det först innan hon kan börja 

samla informationen hon behöver. En intressant tanke omkring det här avsnittet är en av 

skillnaden mellan robot och människa. Victoria Flanagan skriver att att vara programmerad är 

en inherent distinktion mellan oss och roboten:  

 

… it is a distinction based on the presumption that a robot cannot attain subjective 

agency in the same way as a human subject. Intrinsic to this idea is the notion that 

human consciousness is superior to any kind of manufactured digital cognition 

achieved through computer programming, as such cognition necessarily lacks free 

will. (Flanagan 45) 

 

Roboten Nova har ingen fri vilja, eller så verkar det i början. Frågan om fri vilja är ganska 

viktig i Min hemliga tvilling. Det finns flera moment där det blir explicit att Nova är 

programmerad för olika saker eftersom hon säger det själv: ”Jag är programmerad att avläsa 

en människas sinnesstämningar. Oro, glädje, rädsla – allt syns på mimiken och i blicken.” 

(Lundberg Hahn 144), eller ”’Jag vill lära mig många saker’, sa hon och nickade allvarligt. 

’Det är vad jag är programmerad för’” (Lundberg Hahn 100). Novas färdigheter beror alltså 

på vad hennes skapare har programmerat.  

 

4.3.1. Känslor, ansvar och medvetande: något exklusivt för människor? 
 

En skillnad som verkar vara självklart är att robotar inte har några känslor, att det är något 

som bara människor kan ha. Vi är empatiska, vi kan vara glada, ledsna, arga, och rädda. Om 

robotar skulle kunna ha känslor, då är de bara syntetiska, eller inte? I boken finns många 

avsnitt där roboten Nova känns att vara väldigt mänskligt och att läsaren får reda på att Leia 

bryr sig om sin mekaniska syster. Det är ett exempel till på att gränsen mellan människan och 

roboten försvinner: människan har det ganska lätt ”att välkomna robotarna i vår gemenskap” 
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(Johansson 42). Det ser ut som om de har känslor, en egen vilja och ett medvetande (42). Det 

är någonting typiskt mänskligt. Vi har något i hjärnan som kallas ’spegelneuroner’, som 

”aktiveras när vi ser ett föremål som verkar vara vid liv och som verkar förtjäna vår empati” 

(Johansson 32). Det gör att vi antropomorfiserar icke-mänskliga objekt och varelser: vi ger 

dem mänskliga egenskaper, och vi faktiskt tror att de har de här känslorna och egenskaper 

(Johansson 32-33). Det är igen en blandning mellan humanism och posthumanism: även om 

det handlar om någonting icke-mänskligt, speglar vi oss i det och vi försöker göra något 

mänskligt ur det. Med det överskrider man en gräns – mellan det humanistiska och det 

posthumanistiska. Vi försöker att hitta förklaringar utifrån vårt eget perspektiv (och alltså 

speglar vi oss i robotar för att göra dem till en del av oss) men samtidigt känner vi att robotar 

är något artificiellt, som inte stämmer överens med oss, människor. 

 

Linda Johansson skriver att människor har det lätt att tänka att robotar bryr sig om oss 

eftersom vi projicerar vårt eget beteende på dem. Motsatsen är sant: det gör de inte 

(Johansson 19). De är fortfarande robotar, maskiner som är programmerade för att göra olika 

saker och uppdrag. Att tillskriva dem känslor och empati är bara ett försök till att integrera 

robotarna i vår moraliska gemenskap (Johansson 42). Att ha ett medvetande är ett viktigt krav 

för att vara en ’jag’ – en själ, som många uppfattar det. En gren i filosofin är 

medvetandefilosofin, där man undersöker fenomenet av en själ och vad det betyder att ha ett 

medvetande. Hos äldre filosofer, själen var något icke-materiellt, något eteriskt, som kopplade 

sig med den materiella kroppen. Filosofer idag tycker att ’själen’ är en effekt av hjärnan, att 

det bara känns att det är något icke-kroppsligt (Johansson 34-36). Har robotar då ett 

medvetande? Har vi rätt att tillskriva dem det? Det beror på vad man anser som krav och hur 

man definierar ett medvetande, skriver Johansson: 

 

När det gäller robotar och ansvar nämns ofta bristen på medvetande som ett viktigt 

kriterium. De kanske är intelligenta – i någon mening – och kan agera rationellt, men 

de har ingen uppfattning av att vara ett jag i betydelsen att de har några tankar om sig 

själva. (Johansson 37-38) 

 

Olika slags tester är viktiga när det gäller medvetenhet och ansvar hos maskiner, AI och 

robotar, nämligen Turingtestet av Alan Turing och ’det kinesiska rummet’ av John Searle. I 

Turingtestet är frågan som allt börjar med: ”Kan en maskin tänka?” (Johansson 38). I testet 

själv finns det två deltagare: en maskin (robot eller dator) och en människa. Uppgiften är att 
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skilja maskinen från människan, alltså att säga vilken är vem: ”Om maskinen är så pass duktig 

på att svara på dina frågor att du inte kan avgöra detta, så har maskinen klarat det så kallade 

Turingtestet” (Johansson 38). Testet utvecklades för att undersöka om maskiner kan tänka och 

kommunicera som människor, och om de kan det, då måste man titta på den ”som om den har 

inre tillstånd som kan producera detta »stimulerande« beteende” (Johansson 38). Alan Turing 

tror att robotar kan tänka, beroende på vad robotens funktion är. För honom spelar det ingen 

roll att tankarna skulle vara konstruerade eller varifrån de kommer: om de liknar mänskliga 

tankar, kan de anses som tankar (Johansson 39). Något som man länkar ihop med den här 

tankegången är funktionalism, skriver Johansson: ”Det innebär alltså att man utgår från vilken 

funktion tillståndet har, snarare än hur det verkligen är beskaffat. Om något verkar fungera 

som en mänsklig tanke, så kan man anse det vara en tanke” (Johansson 39). Enligt en artikel i 

The Guardian finns det bara en maskin som lyckades testet: 33% av testpersonerna trodde att 

maskinen var en människa. Men testet är inte vattentät: frågan om tankarnas ursprung stannar 

kvar. Även då en maskin skulle kunna klara testet menar många att det saknas något för att 

kunna kalla maskinen ’medveten’ (Johansson 39-40). Det är det andra testet, ’det kinesiska 

rummet’ av John Searle, som behandlar det här kravet. Testet innebär det följande: 

 

En person som kan kinesiska stoppar lappar med frågor på kinesiska genom en lucka 

in i rummet. Datorn i rummet bearbetar dessa frågor med hjälp av manualen och 

skickar sedan ut svaren, även de på kinesiska, genom en annan lucka. Frågeställaren 

skulle antagligen tro att den – eller det – som sitter därinne i rummet och producerar 

svar, uppenbarligen förstår kinesiska. (Johansson 40) 

 

Men John Searle menar att den där maskinen förstår det inte verkligen, inte som en människa 

som förstår kinesiska på riktigt. Maskinen använder manualen, men det finns ingen djupare 

förståelse som tillåter maskinen att fatta meningen i något (Johansson 40). Han säger att, även 

om Turing-testet funkar, datorns tankeförmåga inte är av samma ursprung som människans 

(Öhman 95). Intelligens är ”antingen ett resultat av elektrokemiska aktiviteter i kispelplattor, 

mikrochip, eller neurologiska system, eller som en målinriktad förståelse av dessa aktiviteter” 

(Öhman 95). Marie Öhman hänvisar då till René Descartes, som menar att förnuftet är det 

som kännetecknar en människa ”eftersom det skiljer henne från å ena sidan de levande men 

själlösa djuren och å andra sidan den livlösa och mekaniska maskinen” (95). Om man står 

framför en människa och en maskin som har det exakta utseendet av en människa, då skulle 

vi, enligt Descartes, direkt se vem är människan och vem är maskinen. Även om en maskin 
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kunde tala som oss då skulle det vara av ett annat ursprung som det mänskliga språket 

(Öhman 95-96). Det är vad Searl menar med hans experiment ’det kinesiska rummet’.1 Till 

slut frågar Linda Johansson:  

 

Därmed står vi återigen med frågan om det räcker att en robot beter sig som om den 

har ett medvetande, för att man ska kunna hålla den ansvarig för sina handlingar. 

Räcker det med att roboten kan bete sig som den är en av oss och resonerar som vi, 

eller bör vi kräva att det ska finnas något »äkta« där bakom? (Johansson 41) 

 

Med det här citatet går jag tillbaka till boken Min hemliga tvilling. Det finns nämligen många 

avsnitt där Leia behandlar Nova som en människa, att hon ibland glömmer att Nova är en 

robot och att hon tillskriver henne känslor. Att roboten ser så väldigt mänsklig ut hjälper 

henne inte att betrakta den som en robot. Ett första exempel på det är när Leia sätter på 

roboten i källaren: ”Temperaturen hade stigit till 33 grader och hennes kinder började faktiskt 

bli rosiga” (Lundberg Hahn 51). Att vara rosig är en mänsklig egenskap och ingenting man 

kunde tänka att robotar gör. Hon måste ibland påminna sig själv att det är en robot, och ingen 

människa: ”Kom ihåg att hon bara är en robot, försökte jag intala mig själv. Jag borde kunna 

styra henne” (Lundberg Hahn 55), men samtidigt undrar hon om roboten har ett slags 

personlighet: ”Frågan var hur hon var på insidan? Var vi lika även till sättet?” (Lundberg 

Hahn 62). Senare betraktar Leia roboten mer och mer som människa, och det som jag har 

skrivit tidigare om att spegla känslor på icke-mänskliga objekt börjar hon göra också: ”Då log 

hon på ett alldeles speciellt sätt. Hon blev glad på riktigt, tror jag” (Lundberg Hahn 92). 

Anledningen till att hon blir ’glad’ är att Leia ska ge roboten ett namn. Hon vill göra det på ett 

speciellt sätt, eftersom att få ett namn måste vara ett perfekt moment: ”Ja, okej. Men då måste 

jag tänka ut något bra. Du ska ha ett fint namn” (Lundberg Hahn 92). Nästa morgon vaknar 

hon tidigare, lagar hon en liten frukost, nästan som om det är robotens födelsedag: ”Tyst 

plockade jag fram en muffins och stack ett födelsedagsljus i det. Jag hällde upp ett glas juice 

också, som mamma och pappa brukade göra på min födelsedag, och ställde alltihop på en 

bricka” (Lundberg Hahn 97-98). När hon går till sitt rum med muffinsen och juicen förstår 

roboten det inte. Leia baserar sitt beteende med roboten på erfarenheter ur sitt eget liv: det 

som man gör på en födelsedag. När hon säger namnet, dricker Leia juicen och äter muffinsen 

själv, eftersom Nova inte behöver äta. När Leia säger att Nova måste blåsa ut ljuset och önska 

 
1 Van Waeyenberge, Hanne. ‘Posthumanism i Lars Jakobsons Vännerna’ 
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något, förstår hon inte heller: ”’Önskar mig något? Jag förstår inte’, sa hon” (Lundberg Hahn 

99).  

 

Gränsen mellan humanism och posthumanism bleknar i båda riktningar: roboten blir 

mänsklig, och Leias liv kretsar kring roboten. Så tänker hon till exempel: ”Min tur att gå i 

viloläge, tänkte jag med en rysning” (Lundberg Hahn 61), som är en mekanisk term, och 

senare när hon ser sin hjärna som en dator: 

 

Jag lutade mig bakåt och betraktade henne. I mitt minne fanns de där bilderna redan. 

Varje gång jag hade höjt mobilen och tagit ett foto den där dagen så hade min hjärna 

också registrerat motivet. Jag hade inte tänkt på min hjärna på det sättet innan – som 

en liten dator som samlade in allt jag var med om. (Lundberg Hahn 125) 

 

För läsaren blir det också förvirrande ibland om Nova är en robot, en människa, eller en 

cyborg som är både och? ”’Jag har saknat dig, Leia’, sa hon. ’Jag längtade efter dig medan du 

var i skolan. Jag vill veta allt om ditt liv. Om vårt liv.’ Hon sträckte sig efter min hand och i 

den stunden kändes hon så otroligt mänsklig” (Lundberg Hahn 123). Och Leia är förvirrad 

också: ”Hade hon känslor? Undrade jag igen. Men jag vågade inte fråga. Om hon sa ja, vad 

skilde henne i så fall från mig?” (Lundbergh Hahn 145), och ett annat moment där hon tänker 

följande: ”Såg hon besviken ut? Hur fungerade hennes känslor? Var hon programmerad för 

att känna glädje, sorg eller ilska?” (Lundberg Hahn 139). Det som saknas hos Nova är en 

skuldkänsla. Hon skäller ut Hannes, dödar Leias fisk Glupis, och blir vänner med mobbaren 

Sid utan att Leia vill det – i kapitel 4.6 undersöks de här händelserna vidare – utan att känna 

sig dålig om det. Nova känner d֚å ganska human, men det finns olika indikationer att hon är 

utan tvivel en robot. Då är frågan: bryr robotar – Nova – sig verkligen inte om oss? Bokens 

slut är ganska dubbel när det gäller medvetandet som något typiskt mänskligt. Nova räddar 

Leia från en körande buss: hon hoppar framför den. Strax innan olyckan hade Leia sagt 

följande till Nova: ”’Nova!’ gastade jag. ’Du kommer inte att hitta någon som du.’ Jag 

trampade så lungorna brände. ’De andra robotarna’, flämtade jag. ’De är inte som du. De är 

bara maskiner. Men du…’” (Lundberg Hahn 245). Så vad är Nova? Är hon mer än en robot? 

Eller är det faktiskt sant vad som Linda Johansson skriver, att bete sig som om en människa är 

tillräckligt för att vara medveten (41)?  
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Man har försökt att ta reda på barnets synvinkel när det gäller robotar och känslor. Woods, 

Dautenhahn och Schulz undersöker i deras artikel ”The Design Space of Robots: Investigating 

Children’s Views” om barn anser robotar att ha känslor när de interagerar med varandra. 

Forskningen har visat att ”children clearly distinguish between emotions and behaviour when 

judging robots” (Woods et al. 47). De ser robotar som liknar människor (“human-like” (47)) 

som aggressiva och robotar som är en blandning mellan människa och maskin (”human-

machine” (47)) som vänliga. En viktig möjlighet av människan här är att vi får tillägga 

mänskliga egenskaper till objekt. Det hjälper oss att begripa och interpretera deras handlingar 

(Woods et al. 47). De skriver att ”it has been argued that for humans to have believable and 

meaningful interactions with robots then the robot should be structurally and functionally 

similar to a human” (Woods et al. 47). Relevant för analysen av Min hemliga tvilling är att 

barn tycker att robotar måste åtminstone liknar människor eller djur för att känna sig förstådda 

av roboten (Woods et al. 49): ”åtminstone”, eftersom när robotar liknar en människa för 

mycket, då känner barnen sig lite obehagliga. Om man gör robotar för barn då är det bättre, 

enligt forskningens resultat, att blanda det mänskliga med det mekaniska och att inte göra de 

helt mänskliga (Woods et al. 52). Den här effekten heter ‘the uncanny valley’ och är ett 

begrepp av robotforskaren Masahiro Mori. Hypotesen är att ”a person’s response to a 

humanlike robot would abruptly shift from empathy to revulsion as it approached, but failed 

to attain, a lifelike appearance” (Mori 98). Att barn börjar känna sig obehagliga när en robot 

liknar nästan perfekt på en människa är alltså en normal reaktion. I artikeln ”The Uncanny 

Valley” av Masahiro Mori ges ett bra exempel som kan illustrera det här fenomenet ganska 

bra. Exemplet handlar om en handprotes. Tekniken för att göra en syntetisk hand som liknar 

en riktig människohand är väldigt utvecklad. Det finns modeller som imiterar naglar, blodåder 

och även fingeravtryck. Men även då protesen har så många överenskommelser med en riktig 

hand är färgen lite annorlunda och då kan man se skillnaden (Mori 98-99). Reaktionen på 

skillnaden beskrivs på följande sätt:  

 

One might say that the prosthetic hand has achieved a degree of resemblance to the 

human form, perhaps on par with false teeth. However, once we realize that the hand 

that looked real at first sight is actually artificial, we experience an eerie sensation. For 

example, we could be startled during a handshake by its limp boneless grip together 

with its texture and coldness. When this happens, we lose our sense of affinity, and the 

hand becomes uncanny. (Mori 99) 
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Det är alltså ett förenklat exempel på reaktionen på nästan mänskliga robotar. Första 

konfrontationen mellan Leia och Nova i Min hemliga tvilling orsakar den där ’uncanny’ 

känslan hos Leia. Hon upptäcker en minnesport bakom örat för ett slags SD-kort – för att ge 

roboten ett minne. Första intrycket var: ”Hon såg så verklig ut! (…) De hade verkligen lyckats 

göra henne till en perfekt kopia” (Lundberg Hahn 26-27). Men den upptäckta minnesporten 

leder till det uncanny valley fenomenet: ”Den där öppningen i huden gav mig rysningar. 

Kanske för att den var ett bevis på det jag redan visste: Hon var en robot, inte en människa” 

(Lundberg Hahn 27). Jag skulle säga att det är lite annorlunda i resten av boken. Nova liknar 

inte bara en människa, hon är nästan identisk med Leia – hon lyckas ta över Leias liv utan att 

någon av hennes vänner få reda på det. Efter den första konfrontationen är Novas mänsklighet 

just det som gör det så lätt att tillskriva henne känslor. Det är något typiskt mänskligt, skriver 

Johansson, att vi människor börjar att bry oss om robotar, men det är ibland lätt att glömma 

att robotar inte bryr sig om oss. Även om de känns att ha känslor; de har dem inte, eller de är 

bara syntetiska känslor. Här igen, som i forskningen, är det människans möjlighet att projicera 

mänskliga känslor på roboten (Johansson 19). 

 

4.3.2. Autonomi, fri vilja och Novas ontologi 
 

Frågan om autonomi och fri vilja är ganska viktig om man läser en sådan bok. Kan en robot 

ha full autonomi? Och är det då samma autonomi som en människa har? I Äkta robotar av 

Linda Johansson skiljs mellan tre grader av autonomi hos robotar: ”Idag bestäms robotarnas 

autonomi framför allt av vilken relation de har till människan. Man talar till exempel om att 

en robot är fjärrstyrd, halvautonom eller fullt autonom” (Johansson 11). Robotforskaren Alan 

Winfeld förklarar att en fullt autonom robot inte behöver någon mänsklig styrning. Han pekar 

på att man inte får se den här formen av autonomi hos robotar som densamma som människor 

har. Det finns olika krav när det gäller en autonom människa eller en autonom robot 

(Johansson 12):  

 

För robotars del handlar autonomin alltså i själva verket om var människan befinner 

sig i förhållande till den mer eller mindre autonoma roboten. (…) En fullt autonom 

robot kan sköta sig själv »helt och hållet«, och fatta »egna« beslut utifrån vad den har 

för uppdrag. Men den kan ju inte sköta sig själv »helt och hållet« i den meningen att 

den en vacker dag kan bestämma sig för att lämna sin militära bana och ägna sig åt 
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trädgårdsarbete istället. Den sortens fri vilja skulle vi ju kräva att en människa har, för 

at anse att hon är fullt autonom. (Johansson 12) 

 

Den stora skillnaden mellan en autonom robot och en autonom människa är alltså fri vilja, 

även om Johansson lägger till att ”[det är] inte säkert att ens det skulle vara tillräckligt” (12). 

Tillämpat på boken skulle jag säga att roboten Nova börjar snarare som halvautonom och 

utvecklar själv till fullt autonom. Efter att Nova har fått sitt uppdrag (”Du är min tvilling” 

(Lundberg Hahn 78)) ger Leia henne (roboten hänvisas som ’hon’ i boken) små uppdrag först. 

Hon måste till exempel hjälpa farfar att göra pannkakor, men hon säger själv: ”’Hur gör man 

det?’” (Lundberg Hahn 81) och sedan ”’Pannkakor ingår inte i grundinställningarna’” 

(Lundberg Hahn 81). Hon behöver människans riktlinjer för att veta vad hon måste göra. Hon 

behöver också hjälp när hon vill till exempel lära sig att cykla: ”’Jag skulle gärna vilja lära 

mig att cykla. Kan du visa hur man gör?’” (Lundberg Hahn 107). Enligt definitionen i 

Johansson skulle en fullt autonom robot kunna ”sköta sig själv helt och hållet” (Johansson 12) 

men de här små uppdragen kan Nova inte klara sig själv eftersom de inte ingår i hennes 

programmering. En stor sak som Nova måste lära sig – och som inte finns i programmeringen 

– är att bete sig som en människa. Hon lär sig till exempel att sova som en människa eftersom 

det ända hon kan är att ligga i viloläge men det är inte riktigt att sova som människor. Nova 

har just krupit under sängen för att gå i viloläge: 

 

Då skrattade jag och förklarade att det skulle vara superkonstigt. Man sover inte under 

någon annans säng 

’Jag sover inte’, sa hon. ’Jag ligger i spontant viloläge för att bearbeta dagens 

information. Ungefär som skärmen på din mobil. Den slocknar när den inte används, 

eller hur? Du kan bara röra lätt vid mig så blir jag aktiv igen.’ 

’Okej, men jag menar inte så. Du vill lära dig hur människor beter sig?’ 

’Ja, det vill jag’, sa hon. 

’Okej. Människor sover. Och då vill de ligga bekvämt.’ (Lundberg Hahn 94-95) 

 

En till indikation som pekar på att Nova inte är helt autonom i början är de olika koder som 

Leias föräldrar har programmerat och som Leia kan använda för att göra olika kommando. 

Det finns: 
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Uppdatera program – 2812 

Radera info – 1834 

Viloläge – 1104 (Lundberg Hahn 58) 

 

De är tre olika kommandon som hon kan använda genom att säga koden. Det betyder att Leia 

fortfarande har en form av kontroll över Nova och som gör Nova inte helt fullständig.  

Ett större uppdrag som Leia ger Nova innehåller att hon måste göra Leias matteprov på 

skolan. Det är början av övergången till att Nova blir fullt autonom. Leia ger några 

instruktioner till – till exempel att Nova måste göra några fel på provet så att det inte är 

påfallande att det inte är Leia som gör det. Matteprovet är början av Novas övertagning av 

Leias liv.  

 

4.4. Generationsskillnaden 
 

I boken finns en motsats mellan ungdomarna, som inte har några problem med att hantera 

teknologin, och här specifikt farfadern som har det lite svårare med det: ”’Du stängde av 

kameran, farfar’, ropade jag tillbaka. ’Gjorde jag? För sjutton gubbar! Hur sätter man på den 

igen då?’” (Lundberg Hahn 12). Det här citatet visar på en motsats mellan barn – Digital 

Natives – i den moderna världen, som växte upp med tekniken – och hanteringen är alltså 

självklart för dem, och vuxna som var tvungna att lära sig att arbeta med teknologiska saker – 

Digital Immigrants (Palfrey och Gasser 3-4). Det första jag tänkte på var Noga Applebaums 

term ’technophobia’, och när man analyserar det här citatet då stämmer det kanske. 

’Technophobia’ kommer från en skillnad i generationer. Victoria Flanagan skriver att det 

känns logiskt: det förekom många teknologiska förändringar och utvecklingar när den äldre 

generationen var ung. Det betyder att de har sett allting förändras, medan barn nu växer upp 

med all teknik som om det alltid har varit där. Den äldre generationen har levt i en tid där 

saker som är självklara idag inte än fanns: nätet, smartphones, läsplattor… Tillsammans med 

en fort teknologisk utveckling har de också upplevt en fort vetenskaplig utveckling (Flanagan 

34). Då är det klart “that such a rapid change might be greeted with at least a certain degree of 

scepticism or anxiety” (Flanagan 34), framför allt “in the context of younger people’s obvious 

technical proficiency, which may prove destabilising and unsettling to an older generation 

struggling to keep up with technological momentum” (Flanagan 34). Citatet skulle kunna vara 

ett exempel på det sista: barnet som behandlar tekniken som om det är någonting naturligt och 

sedan farfadern som inte förstår hur man sätter på kameran igen. Det är tydligen ett exempel 
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på en generationskonflikt. Det skulle kunna vara en tolkning om man ignorerar bokens hela 

kontext. Om man tittar vidare än det här citatet, då är den andra associationen att farfadern är 

faktiskt ganska modern och försöker att vara aktuell med de senaste teknologiska nyheterna. 

Han spelar till exempel VR golf: 

 

Farfar frågade om skolan och kompisarna. Sedan berättade han att hans golfklubb 

hade köpt VR-licens för golfbanan Old Head på Irland. 

’Det är alldeles magiskt att stå hemma i klubblokalen och samtidigt svinga sin järntrea 

på en av världens vackraste golfbanor. Och det är alltid solsken!’ 

Jag kunde inte låta bli att le. Farfar är inte så van vid VR. (Lundberg Hahn 46) 

 

Den här reaktionen är inte av någon som tycker att teknologin skulle kunna skada människan 

eller samhället. Han känner kanske inte så mycket om VR, utan han försöker och han har det 

roligt. Kontrasten med den yngre generationen är ibland stor. Leia motsvarar med Clarks 

definition av en cyborg. Hon hanterar teknik som om det är det naturligaste saken i världen. 

Hon kan göra olika saker samtidigt, och den äldre generationen förstår inte hur hon gör det:  

 

Jag kurade i soffan med matteboken i knäet samtidigt som jag halvtittade på en film på 

teven. Då och då chattade jag med Hannes. 

’Jag fattar inte hur du kan koncentrera dig när du gör så många saker samtidigt’, sa 

mamma. 

’Det är snarare ni som stör mig när ni springer runt som yra höns’, sa jag. (Lundberg 

Hahn 40) 

 

Multitasking är ett typiskt kännetecken av Digital Natives och det är något som den äldre 

generationen inte förstår (Prensky 3). Det är ett exempel på vad Bennet et al. skriver: att 

ungarna har nya och andra sätt att lära sig saker, till exempel multitasking (4). Farfadern i 

boken försöker alltså att vara ganska modern och han lyckas göra det med till exempel VR 

golf. Men det är kanske just därför som kontrasten mellan generationerna blir stor: läsaren ser 

farfadern försöka, men ofta är han lite klunsig och måste Leia hjälpa honom. Exemplen visar 

att Leia är en Digital Native som växte upp med tekniken medan farfadern är en Digital 

Immigrant och har bara lärt sig att hantera tekniken senare. 
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4.5. Ansvar 
 
En annan viktig fråga är den om ansvar. Vem har ansvaret ifall något går snett med roboten? 

Kan en robot vara ansvarig för sina aktioner? I Äkta robotar talas om att det finns två 

synvinklar i debatten: å ena sidan forskare som tycker att robotar inte kan tillskrivas ansvar, 

och å andra sidan forskare som tycker att man kan det, men i olika grader. Den sista gruppen 

gör en skillnad mellan accountability och responsibility (Johansson 47). Skillnaden är bara 

subtil och den beskrivs som ”»ställas till svars« respektive »ansvar«, där det sistnämnda får 

tolkas som något mer djupgående än det första. (…) Möjligen kan man anse att det handlar 

om ansvar i juridisk respektive moralisk mening” (Johansson 47). Den andra gruppen var 

anledningen till att man började tänka på något som heter ”delat ansvar” (Johansson 48). 

Millers ad hoc-kommittén har kommit på med några regler ”för ett ansvarsfullt konstruerande 

och hanterande av datorer” (Johansson 48): 

 

Den första regeln lyder ungefär så här: »Den som designar, utvecklar eller använder en 

datoriserad artefakt är moraliskt ansvarig för denna artefakt, och för de förutsebara 

effekterna av artefakten. Detta ansvar delas med andra personer som designar, 

utvecklar och med vetskap (knowingly) använder artefakten som en del av ett 

socioekonomiskt system.« (Johansson 48) 

 

Enligt den här regeln skulle både Leias föräldrar – ”den som designar, utvecklar eller 

använder” (Johansson 48) – och Leia själv – ”andra personer som (…) använder artefakten 

som en del av att socioekonomiskt system” (Johansson 48) vara ansvariga. Personligen skulle 

jag opponera att ansvaret ligger framför allt hos föräldrarna. De har skapat roboten som ett 

experiment och utan att berätta Leia om den. Leia får fria händer av sina föräldrar när hon 

upptäcker roboten, även då hon skulle ha kunnat låta bli roboten – men då skulle vi inte ha en 

berättelse. Det handlar fortfarande om ett barn och nyfikenhet är en självklar egenskap. Men 

en anmärkning som hänger ihop med förra paragrafen om autonomi handlar om bokens andra 

del. Johansson skriver i kapitlet ”Slaveri och autonomi” att robotar aldrig kommer att göra 

saker för vilka de inte är programmerade, och att de därför inte kan ses som ansvariga för 

deras handlingar. Vad Johansson skriver sedan är exakt vad som händer i Min hemliga 

tvilling: ”En avancerad robot kanske kan lära sig saker som programmeraren inte hade räknat 

med och börjar programmera om sig själv” (Johansson 21). Om en robot skulle kunna 
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omprogrammera sig själv skulle det betyda att den får ansvarighet, eftersom det har ingenting 

att göra med en mänsklig programmering (Johansson 21). Det är vad Nova har gjort: 

 

’1104!’ upprepade jag högre. ’1104! 1104!!!’ 

Nova vände sitt sneda ansikte mot mig. 

’Jag har omprogrammerat mig’, sa hon och plockade upp ett skrynkligt papper ur 

bagen. Hon höll fram det så jag kunde se. Det var listan med koder, utslitet ur pärmen. 

’Vem vill bli styrd?’ sa hon. ’Som en slav? Nej, så snart jag hittade det här gjorde jag 

en auto-omprogrammering. Man kan inte ta bort systemet. Men man kan byta kod.’ 

(Lundberg Hahn 236) 

 

Det är här som läsaren får veta att Nova har lärt sig tillräckligt om att vara en människa och 

har nått full autonomi. Hon börjar ta över Leias liv och hon verkar inte känna sig skyldig för 

sina handlingar; ett till viktigt poäng i Linda Johanssons bok. Om man antar att robotar skulle 

kunna ha ansvarighet, skulle det ändå vara meningslöst att straffa eller belöna en robot 

eftersom det inte skulle betyda någonting för den. Om man straffar till exempel ett barn, då lär 

barnet sig att hen inte får göra det i framtiden. Barnet ska känna sig skyldigt eller skämmas. 

Robotar saknar de där känslorna av skam och skuld (Johansson 21). Det gäller också för 

Nova. Det enda hon kan göra är att imitera mänskligt beteende, men hon fattar inte vad alla de 

där känslorna betyder.  

 

4.6. Teknofobisk eller icke? 

 
Är Min hemliga tvilling teknofobisk? Det finns två sidor i boken. Jag ska undersöka båda 

sidor med hjälp av några relevanta avsnitt från boken. Den icke-teknofobiska sidan visar 

roboten som något positiv, något evolutionär, något som kan erbjuda många nya möjligheter. 

I början fungerar roboten som en syster till Leia – en syster som hon aldrig har haft. Hon 

använder roboten för att göra matteprovet, utan att hennes vänner ser det att det inte är Leia 

själv. På det sättet får Leia ett bra betyg. Det är ganska imponerande att en robot kan göra det. 

Samma sak får man tänka när Nova lagar pannkakor med farfar, eller mer allmänt att hon 

måste bara titta på en video av hur man gör något (till exempel steka pannkakor eller simma) 

för att kunna något. Det visar robotens kunskap och möjligheter. Ett till exempel är när Leia 

lär Nova att cykla. Att cykla är något som tar mycket övning och det är inget som man kan på 
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en dag. Nova gör det på ett tu tre. Hon behöver bara höra Leias beskrivning av hur man gör 

det: 

 

’Det är svårt att beskriva med ord. Det gäller liksom bara att hålla balansen’, sa jag. 

’Visa’, sa Nova. 

Jag hoppade upp på cykeln och cyklade några varv. Kunskapen satt i kroppen. I benen 

och armarna. Nova studerade mig noga och jag såg hur hennes forskande blick for från 

hjulen till mig, till styret och tillbaka till hjulen. När jag bromsade in bredvid henne 

nickade hon. 

’Stabiliteten underlättas av hastigheten, eller hur?’ 

’Ingen aning’, sa jag. ’Jag bara cyklar. Vill du prova?’ 

Nova tog cykeln och trampade iväg. En enda gång vinglade hon till, alldeles i början, 

sedan cyklade hon varv på varv på varv. 

’Nu kan jag cykla’, sa hon. (Lundberg Hahn 107-108) 

 

Så är det med allting Nova lär sig. Det visar den positiva, revolutionära sidan av robotens 

kunskap, vad som en robot skulle kunna göra och hur snabbt de kan lära – om de är 

programmerade så att de kan lära sig nya saker. Höjdpunkten är på slutet, när Nova räddar 

Leia. Hon hoppar framför en buss som skulle köra på Leia. Roboten uppoffrar sig för 

människan. Alla de där avsnitten är anledningar att vara nyfiken, överraskad, undrade… på 

vad möjligheterna skulle kunna vara. De visar en positiv återgivning av framtiden med 

robotar.  

 

Den teknofobiska sidan visar motsatsen: vad händer när roboten inte längre lyssnar och blir 

våldsam? Det finns några dystopiska aspekter i boken också. I en beskrivning av en annan 

roman, Metallic Love av Tanith Lee förklarar Victoria Flanagan vad jag menar här med 

dystopi: 

 

In representing posthuman future as dystopian, this novel outwardly conforms to the 

previously dominant paradigm of technological representation in children’s literature. 

The robots ‘are out of control’: violent, murderous and manipulative in their desire for 

domination over the human species. The novel is ostensibly technophobic in its 

warning of the dire consequences that can occur if technology is not ‘handled’ 

appropriately. (Flanagan 48) 
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”Violent” och “manipulative” är två saker som kommer tillbaka hos Nova i boken. Allt börjar 

när hon lär känna fler och fler saker från Leias liv. Hon behöver den där informationen för att 

göra sitt uppdrag: göra hennes matteprov. Leia tar bilder av hela vägen till skolan, på sin skola 

själv, sina vänner – och sin bästa vän Hannes. På det sättet vet Nova, eller kan hon lära sig, 

hur hon måste bete sig mot olika människor – vänlig mot Hannes, mindre vänlig mot Sid som 

Leia tycker inte om. Efter matteprovet börjar längtan hos Nova att ta över Leias liv. Dagen 

när Leia har simprovet försover hon sig. Ett missförstånd leder till att Nova går till skolan i 

stället för Leia för att göra simprovet. Efteråt upptäcker Leia att Nova planerade allt: ”Jag 

skickade henne inte. Jag försov mig. Fast jag tror att det var Nova som hade slagit av alarmet. 

Hon ville simma. Hon vill prova allt i mitt liv. Hon är liksom… hungrig på upplevelser” 

(Lundberg Hahn 196). Leia behöver stanna i sitt rum och hon upptäcker att Nova har satt på 

datorn och tittat på en instruktionsvideo: ”Lär dig bröstsim!” (Lundberg Hahn 158). Nova 

gjorde det då helt medvetet. Senare i simhallen blir hotet mot Leias vänskaper reellt. Nova 

kallar Hannes en fegis: något som Leia ibland tycker om Hannes eftersom han inte vågar säga 

ifrån. Men Nova är ingen människa, så hon förstår inte att man kan tycka något om en person 

utan att säga det till henne/honom. Leia blir ganska arg på Nova och hon försöker förklara att 

det finns olika saker som man inte säger högt, och säkert inte till sin vän. Hon berättar att det 

kallas en vit lögn: även om man tänker att det är sant är det ibland bättre att inte säga det högt 

så att man inte sår någon. Nova fattar inte när Leia säger att det är elakt: ”’Det sa Isabella 

också’, sa hon tankfullt med huvudet på sned. ’Hon sa att det var taskigt. Synonym till elakt, 

dumt. Men om det är sant?’” (Lundberg Hahn 178). Hon inser inte att det sårar människor och 

hon förstår inte hur och varför man skulle ljuga. I samma scen blir Novas hot fysiskt. Genom 

en lögn om farfar lyckades Leia att lura Nova hem från skolan. Det måste hon göra så att 

Nova inte skulle såra flera människor. Nu är det Nova som blir arg, och hon tar Leias arm så 

att hon stannar. Novas grepp är så stark att Leia inte kan befria sig. Då frågar Nova varför hon 

ljuger: om Leia vill att hon ska hjälpa henne, då måste hon berätta sanningen. Hon frågar inte 

bara, hon är arg och hon är jätteseriös. Det är den första gången att hotet blir så fysiskt, och 

Leia blir rädd: ”I det ögonblicket blev jag faktiskt rädd för henne, rädd för hennes blick och 

hennes styrka, rädd för vad hon skulle kunna göra om hon blev arg” (Lundberg Hahn 179). 

Här blir det teknofobiska ganska explicit. Huvudpersonen blir arg eftersom hon inte vet vad 

som kommer att hända när hon inte längre kan kontrollera roboten. I det här avsnittet blir 

hotet reellt eftersom Leia konfronteras med en lögn av en robot – det är roboten som läser 

lusen av Leia och det känner onaturlig i vår humanistiska tankegång: roboten skulle vara 

underordnad, inte vi, människan. Alltsedan det där avsnittet är det tydligt att Nova längtar 
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efter mer än bara hjälpa Leia: hon vill uppleva några saker helt själv och hon börjar integrera 

Leias minne som sina egna, som om hon är Leia själv: 

 

’Du rör blicken fram och tillbaka’, sa Nova. ’Du uttrycker dig oprecist. Det är tecken på 

lögn. Jag tänker inte gå ner i källaren. Det här är mitt hem, och jag vill gå till mitt rum en 

trappa upp.’ 

’Ditt hem? Ditt rum?’ sa jag. 

Hon var redan på väg upp, men stannande till i trappan och vände sig mot mig. 

’Ja’, sa hon. ’Mitt rum. Jag minns när mamma och pappa tapetserade. Jag minns förra 

julen när jag fick det där mysiga överkastet och kuddarna.’ 

Jag gapade. Det var ju mina minnen! Hon hade fått dem – nej, tagit dem! – från mina 

bilder. 

’Det är mitt rum’, sa jag, men min röst lät alldeles matt. 

’Vårt’, sa Nova. ’Vi är ju tvillingar.’ 

Hon fortsatte uppför trappan, som om hon kunde bestämma, som om allt var hennes. 

(Lundberg Hahn 183) 

 

Igen blir hotet ganska explicit. Nova gör anspråk på olika saker – som rummet och hemmet – 

som inte är hennes. Hon har tagit över Leias minne och försöker ta över hela hennes liv. När 

Leia ringer Nova, svarar hon som om hon är Leia: ”Du har nog ringt fel. Jag heter Leia” 

(Lundberg Hahn 201). Den första höjdpunkten i hela kaoset är när Nova dödar Leias fisk, 

Glupis. Att det kommer till en punkt där hon dödar en levande varelse är alarmerande. Det 

visar en tokig robot som man inte längre kan kontrollera. Den andra höjdpunkten är när hon 

hotar en av Leias klasskompisar, Sid, en pojke som Leia och Hannes inte tycker om. Det 

händer på bokens slut. Den här händelsen är övergången från det teknofobiska tillbaka till ett 

positivt perspektiv. Nova förföljer Sid på isen i parken. Isen brister, Sid faller i det svinkalla 

vattnet och Nova hoppar efter honom. Leia och Hannes ser det och det verkas att Nova vill 

drunkna honom. Efteråt berättar Nova vad som verkligen hände: 

 

’Så du försökte inte döda honom? Men det såg ut som ni slogs i vattnet.’ 

’Han slogs’, sa Nova. ’Sa jag inte att han var rädd? Han sprang ut på isen, jag sprang 

efter för att få honom att vända om. Och när isen brast hoppade jag i för att dra upp 

honom. Han hade åkt in under iskanten. Han skulle sannolikt ha dött om inte jag hade 

varit där. Men han blev livrädd när jag tog tag i honom, han sparkade och slogs. Då 
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släppte jag taget och puttade upp honom underifrån istället. Det var han som sparkade 

sönder mig.’ Hon rörde vid den nylagade kinden. (Lundberg Hahn 240) 

 

Nova berättar även hur de kan förbättra relationen med Sid: ”Han behöver inte hat, han 

behöver kärlek” (Lundberg Hahn 239). Samtalet mellan Nova och Leia är växlingen till ett 

positivt slut. Nova ursäktar sig och berättar att hon vill hitta andra robotar som henne: ”Jag 

vill hitta någon som jag. Någon att skratta med, någon att leka med, och lära mig nya saker 

med. Någon att vara nära” (Lundberg Hahn 241). Hotet försvinner, och på slutet räddar hon 

Leia från en körande buss.  

 

Jag kan dra slutsatsen att boken är delvist teknofobisk och delvist positiv mot robotar. Boken 

börjar med Leias rädsla när hon sätter på roboten, men det ändras fort i nyfikenhet. Hon börjar 

umgås med roboten och hon börjar lära henne olika saker, och hon upptäcker alla olika 

möjligheterna hon har med en robot som är nästan identisk med henne själv. I bokens mitten 

ändrar atmosfären till teknofobisk. Nova börjar leda sitt eget liv, eller snarare Leias liv. Hon 

blir aggressiv – både med ord och sedan även fysiskt. Hon blir ett hot mot Leias vänskaper, 

familj, klasskompisar och även husdjur. Den här delen av boken verkas funka som en varning 

för vad som skulle kunna hända när man inte längre kan behärska en robot. Den gör vad den 

vill och kan vända sig mot människor. Bokens slut blir mer positivt igen. Roboten inser att 

situationen eskalerade och berättar att det inte var meningen att skada henne. Boken kommer 

till ett slut när Nova uppoffrar sig för Leia, och då är läsaren tillbaka hos den positiva 

synvinkeln. Jag skulle alltså säga att boken visar både den positiva sidan av robotar och 

riskerna som går hand i hand med dem. Boken kan funka som en varning men också ett 

scenario där det finns fantastiska möjligheter. 

 

4.7 Slutsats 

 
Det finns mycket teori som man kan tillämpa på en ungdomsbok som Min hemliga tvilling 

som behandlar så många relevanta ämnen idag. Även då boken är fiktion, skriven för 

ungdomar, finns det många saker som man kan analysera eftersom det inte än finns avgörande 

svar. Jag har behandlat olika frågor omkring robotar och huruvida vi skulle kunna integrera 

robotar i vår gemenskap, som i boken. Frågorna handlade om bland annat känslor, autonomi, 

fri vilja, medvetande och ansvar – både frågan om robotar skulle kunna vara ansvarig för 

deras handlingar och vem är ansvarig när något går fel med roboten. Ett rätt svar finns inte 
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(än), inte ens i teoriböckerna. Det finns bara teser och tankegångar som ger en riktning till ett 

svar. Vad som är säkert är att Min hemliga tvilling tar upp många knepiga frågor. Romanen 

skildrar en bra blandning mellan humanism och posthumanism: roboten försöker att bli en del 

av den mänskliga världen, det eskalerar, och Leia börjar motsätta sig för att behålla sitt eget 

liv. Allmänt sett finns det ett försök till att tillåta roboten i den mänskliga gemenskapen, men 

roboten blir aggressiv. Man måste då försöka att fördriva roboten igen. Och medan boken kan 

funka som ett exempel på robotens möjligheter, får det samtidigt också funka som en varning 

för vad som kan gå fel när man inte längre kan kontrollera den.  

5. Spelets fångar 
5.1. Inledning 

 
Spelets fångar av Bitte Havstad fokuserar på ett annat posthumanistiskt ämne. I stället för 

robotar och AI som i Min hemliga tvilling, fokuserar boken på barnens användning av nätet 

och dataspel. Romanen handlar om Hugo, en 14-årig pojke, som måste spendera sommaren 

hos sin morfar Folke i skärgården tillsammans med sin mamma, Liv. Han skulle vilja hellre 

stanna hemma, spela dataspel och surfa på nätet. På ön träffar han Freja. De tar båten till 

Lillön men lyckas inte komma tillbaka genom en plötslig storm. De söker skydd i det enda 

lilla huset på Lillön och de hittar en lucka undan mattan. Den leder till ett rum där de hittar 

olika små datorer och de både tar en. På datorn står ett slags VR spel som skickar de till Stora 

Em. När de är i den virtuella världen då sover de i det riktiga livet och är det som om de 

drömmer. Spelets byggare, Paul, en gammal man vems egenskap är ungdom, har byggt olika 

spelhall med hjälp av spelarens energi. Den första gången de beträder Stora Em får de välja en 

speciell egenskap: Hugo väljer tankeläsning och Freja väljer en stark och tydlig hörsel. I 

spelet lär de känna olika andra barn som Miriam och Tojo. De börjar spendera mycket mer tid 

på Stora Em än i den riktiga världen. Världens ’ledare’, Paul, har faktiskt ett tråkigt mål: han 

vill ta ifrån deras datorer så att de inte längre kan åka hem – att de blir ’evighetsuppkopplade’. 

Han lyckas göra det med Freja och Tojo. Konsekvensen är att de inte vaknar i den riktiga 

världen och att de slutligen dör. Men Hugo och Miriam hittar datorerna tillbaka efter en lång 

sökning, och de alla besluter att vara försiktigare och att bara åka till den virtuella världen 

tillsammans, så att Paul inte längre får manipulera någon. På slutet är allting bra och den 

positiva aspekten efter hela äventyret är att de har blivit så bra vänner (Havstad). Det finns 

många aspekter i den här boken som är värda att analysera. Igen ska jag göra det med hjälp av 
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textuellt bevis och teorin av förra kapitlen. Central i analysen är unga vuxna och barn och 

deras (omåttlig) användning av nätet och dataspel.  

 

Datorer har blivit något viktiga som nästan alla använder varje dag (Flanagan 98). Att man 

kan använda nätet när som helst och var som helst – också av barn – har varit subjektet av 

många diskussioner. De handlar framför allt om att skydda våra barn för möjliga fara: 

 

Much public debate about children/teenagers and the internet has thus focused on how 

to minimise harm, rather than on the ways in which the internet and other digital 

technologies might actually foster and enable a range of productive behaviours in 

young people. (Flanagan 70) 

 

Som också skrivs i Born Digital fokuserar den äldre generationen snabbt på de negativa 

effekterna som omåttlig användning av nätet och dataspel kan ha på barn. De glömmer ofta att 

nätet också har många möjligheter att lära sig saker (Palfrey och Gasser 215). Den här 

diskussionen tas också upp i boken mellan Hugo och hans mor Liv, där Liv tror att han bara 

spelar våldsamma spel. Hugo håller ut att det inte är fallet:  

 

- Det händer väl inget särskilt i stan? Säger han. 

- Nä, det är just det, säger Liv och tar upp boken igen. Det händer ingenting, så du 

sitter bara framför datorn hela tiden. 

- Det händer massor på nätet. Jag lär mig massor, det är som skolan. 

Liv drar på munnen. 

- Intressant, säger hon. Vad lär du dig? Hur man dödar varelser från andra planeter? 

(…) 

- Engelska lär jag mig, säger han och han ser hur förvåningen når hennes ögon. Hon 

har redan glömt att hon ställde honom en fråga. Engelska och matte. (Havstad 9) 

 

Liv oroar sig över att spelen som Hugo spelar är våldsamma och det verkar vara en allmän 

oro hos föräldrar. Det är också något som ofta tas upp i media: att spela våldsamma dataspel, 

till exempel Counter-Strike, skulle ha en negativ effekt på barn och det sägs att det skulle göra 

dem aggressiva eller asociala (Palfrey och Gasser 209). I Born Digital skriver Palfrey och 

Gasser att det finns forskning som stödjer det här. Enligt forskningen skulle det finnas en länk 

mellan våldsamma dataspel – men också TV och musik – och utvecklingen av ett aggressivt 
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tankemönster (211). Men vad bör man specifikt oroa sig för? Och vad kan man göra för att 

skydda barnen? Föräldrar och lärare spelar igen en viktig roll här, eftersom det är deras 

uppgift att vara alert (Palfrey och Gasser 211). Man skulle kunna säga att det här problemet är 

ett exempel på Noga Applebaums ’technophobia’ när det handlar om dataspel. Det fokuserar 

på de negativa effekterna och nätets fara. Men i alla de här forskningstexterna skrivs också att 

det finns en annan sida. Victoria Flanagan skriver till exempel att, i de senaste litteraturerna, 

man fokuserar mer på de positiva effekterna nätet kan också ha. Å ena sidan, skriver hon, 

”spending large amounts of time online can lead to antisocial and other dysfunctional 

behaviour” (Flanagan 71), men å andra sidan, de nya verken suggererar att ”virtual reality 

functions as an empowering and enabling space for children and teenagers” (Flanagan 71). De 

där senaste verken försöker att visa att barnens upplevelser på nätet och på online 

communities kan möjligen vara väldigt positiva: “Individual protagonists are able to connect 

to virtual communities through cyberspace, and it is through their experiences with these 

communities that they attain a sence of their own worth” (Flanagan 22). När barn spelar 

dataspel tillhör de en virtuell gemenskap där de har olika ansvarigheter och rätter (Flanagan 

74). I Spelets fångar är Stora Em en sådan virtuell gemenskap där barnen får funktionera som 

riktiga medborgare, och där de har kraften att strida mot Pauls manipulering. De gör saker 

som de inte alltid kan göra i det riktiga livet eftersom de är barn och alltså saknar olika 

rätterna som de får när de blir vuxna. Jag skulle säga att boken visar båda sidor. Det finns 

avsnitt som man skulle kunna tolka som en varning, men det finns också delar som betonar 

den andra sidan. Det här ska förtydligas i kapitlet om teknofobi.  

 

5.2. Narratologisk närläsning: berättare och berättarperspektiv 

 
Boken berättas i 3:e person som inte är allvetande, och den berättas utifrån ett växlande 

perspektiv. Det är, som i Min hemliga tvilling, bara barnens perspektiv som man får. Läsaren 

får delar utifrån både Hugos och Frejas perspektiv. På det sättet får man berättelsen utifrån 

perspektivet av en hemvändare och utifrån perspektivet av någon som sitter fast i den virtuella 

världen. Det betyder att, när man läser utifrån Hugos perspektiv, man får veta något om någon 

som kan gå hem, men är sugen på att gå tillbaka hela tiden. Den andra sidan, Freja som 

evighetsuppkopplad, är perspektivet av någon som inte längre kan gå hem men vill gå hem, 

och som försöker kämpa mot att vara sugen. Det är också Hugo som kan försöka hitta en idé i 

det verkliga livet för att hitta tillbaka datorn. Samtidigt sitter Freja fast i Stora Em och måste 

hon få tiden att gå.  
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Att man bara får barnets perspektiv här förstärker effekten att barnen är på egen hand i 

äventyret. Man läser deras tankegångar, till exempel när Hugo överväger att berätta allting för 

sin mamma. Man får alla argument varför han inte skulle göra det och vilken reaktion han 

förväntar. De här perspektiven betonar att det är barnen som står centrala i berättelsen och att 

vuxna bara har en mer obetydligande roll. Det gör att kontrasten mellan barnens och vuxnas 

vilja blir större. Man kan säga att hela berättelsen är berättad av posthumanistiska subjekt – 

eftersom man skulle kunna se Digital Natives som posthumanismens resultat: de representerar 

gränsen mellan människa och mobiler, datorer och andra teknologier. Man är helt och hållet 

nedsänkt i barnens perspektiv och det bidrar kanske till att barn som läser boken får 

identifiera sig själv med huvudpersonerna. Ungar som till exempel har likartade problem kan 

känna igen sig och kan få nya insikter om sig själva eller blir mer självkritiska. Att författaren 

använder barnens perspektiv har en till specifik effekt på läsaren, skriver Victoria Flanagan: 

”By aligning readers with posthuman characters, such novels raise genuine questions about 

the nature and status of humanity in technologically advanced, futuristic worlds” (Flanagan 

42). Det är sant att läsaren får oroa sig om spelberoendet och att de får ifrågasätta hur säkert 

det är att träffa nya människor på nätet. Som redan sagt i kapitlet om vuxna vs barn blir 

maktrelationen mellan barn och vuxna i den teknologiska världen nästan en status quo (Katz 

citerad i Applebaum 103). Att barnen upplever det här äventyret själva bekräftar det: de får 

nästan göra allt vad de vill.  

 

5.3. Den virtuella världen som social möjlighet? 

 
Huvudpersonen Hugo känner att ha sig svårt med att vara social i den verkliga världen. Den 

här delen visar den ena sidan av debatten, nämligen att, som Robert Putman menar, ”digital 

technology such as the internet promotes social isolation and results in decreasing levels of 

civic participation” (Flanagan 85). Det finns olika exempel som tyder verkligen på det. Först 

och främst vill han inte alls följa med sin mamma till ön eftersom han inte vet vad de kan göra 

där hela sommaren. Han skulle föredra att stanna hemma och spela dataspel. Men så fort som 

Freja och Hugo har hittat de små datorerna, ändrar Hugos åsikt på deras besök. Så när Liv ser 

att Hugo inte trivs och föreslår att åka hem igen, svarar Hugo att han vill stanna kvar lite 

längre. Liv reagerar förvånat, eftersom hon trodde att han inte ville vara på ön – och det var 

sant innan han hittade datorn. Plötsligen känner Hugo sig ’helt okej’, men han talar inte om 

datorn (Havstad 41). Innan upptäckten ville han bara åka hem, men nu har han hittat en bra 

grund för att stanna: inte eftersom han vill tillbringa tid med sin mor och morfar, men 
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eftersom han har en virtuell värld att upptäcka. Det finns många moment där Hugo avvisar en 

utflykt, och det är inte bara med sin egen familj som han inte vill hänga. Det är mer allmänt 

att Hugo gör det inte så bra på den sociala nivån. Senare i boken finns det ett avsnitt där han 

träffar några jämnåringar, och han vet inte alls hur han måste bete sig omkring dem: 

 

- Vill du hänga med oss? ropar Emma igen och två av tjejerna börjar fnissa. 

(…) 

Hugo känner obehaget krypa över sig. Han förstår inte varför den här tjejen vill dra 

med honom. Han vill inte behöva svara på frågor om Freja, han är inte intresserad av 

att träffa några nya kompisar, han vill bara vara ifred, men han tycker inte att han kan 

vara avvisande hela tiden, så han närmar sig gruppen. 

(…) 

- Vad gör ni? frågar Hugo, medan han tänker på hur mycket han hatar att inte veta vad 

man säger till människor, som man inte har lust att träffa, men som man känner att 

man av någon anledning behöver vara trevlig mot. (Havstad 249-250) 

 

Han verkar att sakna de sociala färdigheterna som småprata och han säger bokstavligt att han 

inte behöver träffa nya vänner, att ”han vill bara vara ifred” (Havstad 249) – kanske för att 

han vill gå tillbaka till spelets värld? Då är frågan om det är en konsekvens av att Hugo är så 

sugen på sin dator, eller om det är bara en av Hugos egenskaper. Han har det lättare att prata 

med människor online och det kan vara ett argument som stödjer idéen av social isolering 

genom nätet och dataspel. Det är som om han blommar när han är på nätet, och han är inte 

alls ”avvisande”. Läsaren får den här informationen utifrån Frejas perspektiv. Hon märker 

ändringen hos Hugo. Det är som om han är friare, borta från den sociala påtryckningen i den 

verkliga världen. Det är inte bara hans beteende som ändrar, men också hans yttre. Hans 

gestalt är mycket mer avslappnad och han ser ”stolt och fri och lättad” (Havstad 58) ut. Det är 

en Hugo som Freja har aldrig sett förut (Havstad 57-58). Hur Hugo beter sig här är nästan 

motsatsen till sitt beteende i förra avsnittet: lugn, som om han känner sig befriad. Han kan 

vara sig själv i den virtuella världen. Det kan vara en fördel för ungar som har det svårare att 

träffa nya människor genom direkt kommunikation. På nätet har de då möjligheten och 

friheten att prata med människor genom ett spel, forum, meddelande… De där vänskaperna är 

också mycket friare: ”they are easy to enter into and easy to leave, without so much as a 

goodbye” (Palfrey och Gasser 5). I boken blir till exempel Hugo och Freja bra vänner med 

Miriam och Tojo, utan att ha träffat dem först på riktigt. Utan spelet har de kanske aldrig lärt 
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känna varandra. Men den negativa sidan är också betydande här: Paul är ett exempel på en 

okänd människa som man får inte bara lita på. Han manipulerar andra människor – barn! – för 

att få vad han vill. Paul är en gammal, sjuk man som ligger i ett vilohem. Han har skapat den 

virtuella världen Stora Em för sig själv så att han får ’leva’ vidare i den där verkligheten. Han 

använder spelarens energi för att hålla världen i stånd, och han får alltså mer energi av spelare 

som är ’evighetsuppkopplade’. Han försöker att övertyga olika spelare för att göra av med 

datorn så att de stannar i den där världen och inte längre kan gå tillbaka hem (Havstad). Det 

finns moment i boken där barnen verkar lita på honom ganska lätt, utan att ställa sig frågor 

om vem han är. Det är då att föräldrar kan till exempel prata med barnet om en online 

vänskap: det ”might lead a young person to see what a risk he’s taking if he meets his pen 

pal” (Palfrey och Gasser 101). Det händer ju inte, och Paul har förmågan att manipulera 

barnen. Han gör det lättast med Freja, som då börjar inse att man inte får lita på Paul, men hon 

kan inte låta bli: ”Det är märkligt vilken förmåga han har att manipulera hennes känslor och 

hennes vilja. Det är som hon blir alldeles viljelös när han riktar sin kraft och energi mot 

henne. Hon måste hitta ett sätt att kunna vara sig själv även när han har fokus på henne” 

(Havstad 153). Ett exempel på Pauls hot är när han pratar med Freja om hennes utflykt till det 

lilla huset på Lillön: ”Jag vill bara att du skulle veta att jag vet vad du gör även om jag inte är 

här hela tiden” (Havstad 235). Här hotar han Frejas privatliv och varnar han henne att hon inte 

får göra allting hon vill. Den virtuella världen kan alltså vara en värld fylld av många sociala 

möjligheter för ungarna, men samtidigt är det en plats där man måste också akta sig för 

okända människor och deras avsikter.  

 

5.4. Spelberoende 

 
En stor sak som ofta kommer tillbaka i ungdomsromanen är indikationer som tyder på 

spelberoende. Det är en av de största farorna när det gäller nätet: att man börjar använda det 

för mycket och för ofta, och att man får inte längre sluta (Palfrey och Gasser 186). Bokens 

koncept är ingenting ny. I tv serien Black Mirror – som startade utsända 2011 – handlar det 

första avsnittet av säsong 4 om samma tematik. Avsnittet heter ”U.S.S. Callister” och handlar 

om dataspelet ”Infinity”, som tillåter människor att ha en ’immersive experience’ i spelet. 

Man finns i spelet som människa. Spelets skapare, Robert Daly, har en egen version av spelet 

som bara han kan använda. Det är en offline version, som betyder att inga andra spelare kan 

ansluta i hans spel. Robert använder DNA-mönster av kollegor som han inte gillar och skapar 

kopior för att använda i sin egen version. Kopiorna är inte de riktiga personer själva: det äkta 
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livet fortsätter, just som i Spelets fångar, där barnen sover när deras virtuella kopior är i 

spelets värld. Den nya medarbetare Nanette Cole får inte heller fly från Daly och hans spel. 

När hon kommer in i spelet försöker hon övertyga resten att revoltera mot Robert. Till slut får 

de befria sig ur Roberts makt och är det Robert som kan inte längre lämna sitt eget spel: med 

att fly hade de ändrat spelets kod och kan han inte gå tillbaka till det äkta livet (”U.S.S. 

Callister”). Att sitta fast i ett dataspel verkar vara ett ämne som är ganska aktuellt. Det är 

något som framför allt vuxna bryr sig om. Den har tematiken kan vara metaforisk: det skulle 

inte bara betyda att man inte får lämna spelet på ett bokstavligt sätt – nämligen att man sitter 

fast i spelets värld – men det också skulle kunna tyda på ett beroende på dataspel. Det är 

något farligt idag. Det finns fler och fler dataspel som vänder sig mot barn, som till exempel 

spelet Fortnite. Sedan det här spelet har kommit ut har det skrivits många artiklar om barn 

som har blivit beroende på det. I Born Digital har de samlat några huvudrubriker som handlar 

allmänt om spelberoende: 

 

‘A South Korean games addict died after playing nonstop for 86 hours.’ 

‘An overweight 26-year-old man from north-eastern China has died after a ceaseless 

gaming session over the Lunar New Year holiday.’ 

‘A 30-year old man has died in the south China province of Guangzhou after 

apparently playing an online game continuously for three days.’ (Palfrey och Gasser 

187) 

 

Självklart är de där huvudrubriker de mest extrema fallen – och de även handlar om äldre, 

vuxna personer, vad som menar att alla måste akta sig för spelberoendet och inte bara barn. 

Det är bara för att illustrera vad som kan hända när det eskalerar. Det är en av många risker 

som den moderna världen innebär, och med vilka framför allt Digital Natives konfronteras. I 

boken finns det många moment där det sägs explicit att barnen inser att de faktiskt spelar för 

mycket. Jag skulle alltså säga att ett av bokens syfte är att öka medvetenheten om det här 

problemet. Hos Hugo börjar det när han börjar ljuga mot sin mamma varför han vill inte följa 

med till stan. Liv bjuder in honom på att åka till stan för att tillbringa en stund med varandra. 

Hugo vägrar att följa med: han säger att han inte orkar och att han är trött, men det är en lögn. 

Han vill bara stanna hemma för att spela dataspelet. Då blir Liv misstänksam: hon trodde att 

Hugo inte ville vara på ön och hon försökte planera små utflykter så att han skulle kunna vara 

borta från ön ibland. Han bara sitter på sitt rum och ’sover’ – enligt honom (Havstad 53-54). 

Det här avsnittet är bara från bokens början och han redan söker undanflykter för att stanna 
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hemma och spela. Det tillhör en av de frågorna som listas i Born Digital, nämligen ”Does he 

or she lie about time spent online to deceive friends or family members?” (Palfrey och Gasser 

188). Han försöker också gå upp till rummet tidigare när de äter tillsammans: ”- Jag skippar 

efterrätten, säger han, och går upp på rummet om det är okej? Liv tittar på honom som om han 

just sagt att han tänker flytta hemifrån. – Det är INTE okej, svarar hon. Vi har faktiskt gäster” 

(Havstad 73). Det känns ganska alarmerande och Liv fattar det också. Hon försöker att läxa 

upp honom eftersom hon fattar att hans beteende inte är normalt. Hon fortfarande försöker att 

övertyga honom att komma med till en liten utflykt till stan. Till slut följer han med, men han 

har det inte kul alls. Han bara tänker på datorn och Stora Em. Mamman vill bara köpa sakar 

och hon bara pratar med människor hon känner, medan Hugo är otålig för att åka hem igen: 

 

Att de träffas så här mycket är mer än vad han klarar av, han vill vara ifred och han 

vill till Stora Em igen. Det är bara att erkänna, han har ett sug dit som nästan gör 

honom lite rädd. Han längtar efter Miriam, efter Paul, efter att spela och efter att känna 

sig där lätt och sorglös igen. Han till och med längtar efter Freja. (Havstad 98–99) 

 

Ett stort problem beskrivs i det här avsnittet. Han erkänner att han är ganska sugen på spelet, 

och han förstår att han behöver prata med sin mor om det. Problemet är att han känner att han 

inte kan göra det: ”Den verkligheten skulle han behöva prata om, men det kan han inte göra 

med mamma. Hon skulle bli vettskrämd, vända upp och ner på allting och förmodligen tvinga 

honom att göra sig av med datorn, och det är mer än han skulle klara av. Han måste känna att 

han väljer själv” (Havstad 99). I Born Digital beskrivs det som ett problem som ofta 

förekommer: ”Because many young people worry that telling their parents about negative 

online experiences could lead to these privileges being taken away, they are unlikely to be the 

ones to bring up the subject” (Palfrey och Gasser 101). Så det är inte bara spelberoendet som 

är ett stort problem för Hugo, utan också faktumet att han inte får – eller vill – prata med 

någon om det. Det finns olika avsnitt där Hugo tvivlar om han skulle berätta allt för sin 

mamma och morfar, men han tror att deras reaktioner kommer att vara tråkiga. Det finns ett 

avsnitt där läsaren får följa hans tankar om båda sidorna: 

 

För Hugo går tankarna i sick-sack. Ska han berätta för sin mamma och morfar om 

datorerna? Om Stora Em, Paul, evighetsuppkopplingen och om Freja? Det skulle 

kännas skönt att slippa bära allt ensam, men å andra sidan är han osäker på hur de 

skulle reagera. Kanske blir de arga och det hjälper honom inte om han måste försvara 
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sig hela tiden, eller till och med tvingas lämna ifrån sig sin dator. Hur ska han kunna 

rädda Freja då? Dessutom vet han inte om han sviker Miriam och Freja. Det ingick 

inte i någon överenskommelse han har gjort att han skulle avslöja något för någon 

utanför datoranvändarna. (Havstad 243) 

 

Det är något som i Born Digital tas upp flera gånger: det är viktigt att kunna prata med 

föräldrar eller lärare om spelanvändningen. De har en stor och viktig roll här, men om barn 

vägrar göra det eller kan inte göra det, då är de på egen hand (Palfrey och Gasser 101). Hugo 

längtar att någon kan bära det med honom, men samtidigt tror han att det inte är en bra idé att 

berätta allt för dem. Det är också ett exempel på den här generationsskillnaden som har tagits 

upp flera gånger. Ungarna tror att deras föräldrar inte kommer att förstå vad som händer och 

hur allting funkar (Palfrey och Gasser 101). Skillnaden är alltså stor: föräldrarna (här: Liv) 

försöker att kontrollera barnen, medan barnen försöker göra sin egen sak. Det är samma 

dilemman som Leia har i Min hemliga tvilling: det skulle kunna vara en lättnad att inte längre 

bära det ensam, men samtidigt vet hon inte hur de kommer att reagera – så hon väljer att lösa 

det ensam. 

 

Om man tittar vidare än bara Hugo, då blir det klart att det inte är bara han som är sugen på 

spelet. Alla andra huvudpersoner – Freja, Miriam och Tojo – är det också. Läsaren får reda på 

att Tojo inte ens gillade datorer och dataspel innan han hittade den lilla datorn. Och även 

sedan var han inte riktigt intresserad av den, ”så det dröjde flera månader innan han öppnade 

sin, men sedan blev han snabbt beroende av att spela” (Havstad 133). Efter att Paul har tagit 

Frejas dator – hon kan då inte längre åka hem – måste hon spela på Lillön i den virtuella 

världen. Där träffar hon en pojke, Mark, som har samma problem som alla ungar verkar ha 

som spelar på Stora Em: 

 

Jag tycker inte det är så roligt längre, men jag kan inte sluta. 

Freja tittar förvånat på honom. 

- Jag trodde du tyckte det var lika kul som jag gör, säger hon. 

Mar rycker på axlarna. 

- Jag har nog spelat för länge, säger han. 

- Varför slutar du inte, då? 

- Jag kan inte. Jag blir så trött då. (Havstad 187) 
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Det här är en hel ny nivå av spelboerende. Även då Mark inte längre gillar spelet får han inte 

sluta. Om han gör det, då blir han trött och har han ingen energi att göra någonting annat. Det 

är nästan som om han behöver spela för att kunna fungera. Freja försöker att hjälpa honom, 

men han vill inte ha hjälp – någonting som också är alarmerande: ”- Gör det du. Om du vill 

sen kan du hänga med mig och försöka bli mindre beroende? Mark ser vettskrämd ut. – Nej 

tack, det är ingenting för mig. Detta är det enda jag kan och jag tänker fortsätta så länge jag 

får” (Havstad 279). Berättelsen visar på ett bra sätt hur spelberoendet funkar. I berättelsen 

behöver spelaren spela för att få energi, så att de kan spela mer. Om de inte spelar, då blir man 

så trött att de inte får göra något annat. Med andra ord behöver de spela för att känna sig bra, 

och det är hur ett beroende funkar. Det här kommer ofta tillbaka:  

 

Det var hemskt att spela i slutet. Hon känner att hon har mer energi i kroppen här, med 

en droppställning i armen, än hon hade i andra världen. Undantaget var när hon 

spelade, då fick hon kickar av energi. Särskilt i början. Sedan blev det lite som Mark 

sa, att det krävdes mer och mer spel för att komma upp i en behaglig energinivå. 

(Havstad 300) 

 

När beroendet blir värre behöver man mer av det man är beroende av för att känna sig bra. 

Det är också vad som händer i boken.  

 

5.5. Varför skulle man spela så mycket? 

 
I teoridelen har jag redan skrivit om olika motiv för att spela dataspel som Nick Yee har listat. 

Man får hitta tillbaka olika av hans motiv i Spelets fångar. Varje barn har olika grunder för att 

spela dataspel, och läsaren upptäcker dem genom boken. Det kan bli farligt när motivet är så 

starkt att man föredrar livet online framför det riktiga livet (Flanagan 86). Det kan vara fallet 

när det har till exempel hänt något tråkigt i barnets liv och då kan man se ”online gaming as a 

welcome respite from a world that is not particularly inviting” (Flanagan 86). I boken finns 

det ganska explicita fall, och redan i början förklarar Miriam till Hugo: ”- Vi kommer alla 

från den verkliga världen. Mer eller mindre. Men vi väljer den här” (Havstad 86). Flickan, 

Miriam, är en huvudperson som har ett starkt motiv för att säga det. Läsaren upptäcker att 

Miriam har haft en bilolycka och har varit förlamad i benen i sex år. Hon sitter i en rullstol 

och hon kan gå små avstånd med kryckor. Hon har inte så mycket lust och energi att göra 

saker så hon sover mycket. Hugo och Freja lär känna henne i spelet på Stora Em, där Miriam 
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har valt snabbhet som speciell egenskap. I den virtuella världen kan hon gå, och även 

jättesnabbt, något som hon inte kan i det verkliga livet. Det finns många moment i boken där 

det blir tydligt att Miriam föredrar den virtuella världen framför världen hon lever i. Hon är 

bara lyckligare i spelet, där hon kan gå: ”- Det här året sedan jag kom hit har varit det 

lyckligaste i mitt liv, svarar hon bara. Du anar inte vilken känsla det är att kunna gå igen” 

(Havstad 113). Att det finns en möjlighet att göra av med hennes dator och att vara i spelet för 

alltid är alltså ganska lockande för henne, och det säger hon själv. 

 

- Vet du, säger hon. Jag har varit på väg länge att göra av med min dator.  

- Men då kan du ju inte spela längre, säger Hugo förvånat. 

- Hallå, säger Miriam. Inte här, utan där. Som Freja. 

Hugo rycker till. 

- Du menar, säger han, så att du aldrig kan komma tillbaka hit? 

Miriam tittar roat på honom. 

- Exakt hur kul tror du att det är att ligga såhär varje dag? Frågar hon. På en skala? 

(Havstad 139) 

 

Tanken kommer ofta tillbaka hos Miriam: att vara fri från förlamningen och att alltid kunna 

gå. Hugo försöker att prata med henne att det inte är värd det, men idéen försvinner inte: ”- 

Finns det möjlighet att du kan gå igen? Miriam rycker på axlarna. – Inte som vid Stora Em. 

Jag önskar ibland att jag kunde vara där alltid” (Havstad 158). Miriam har alltså en giltig 

grund för att föredra Stora Em framför hennes riktiga liv. Hon är mycket friare på ett 

kroppsligt sätt: hon kan gå när hon vill, vart hon vill, och hur snabbt hon vill. I verkligheten 

ligger hon bara i en säng, sitter hon i en rullstol och kan hon stappla lite med hjälp av 

kryckorna.  

 

Hugos motiv för att spela så mycket är inte kroppsligt som Miriam. Han använder den 

virtuella världen för att fly från sin familjesituation. Hans pappa är inte längre i deras liv. Han 

har lärt sig att umgås med det men på ett ganska hårt sätt för hans ålder. Det måste ha varit 

svårt för honom: 

 

Sin egen pappa struntar Hugo i, han är inte intresserad längre. Han tycker bara att hans 

far är en trist, intetsägande man, snål med att ge löften och usel på att hålla de få löften 

han faktiskt ger. Han är rätt och slätt tråkig. Säkert har han sina skäl till att vara 
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frånvarande och inte ta sig tid att lära känna Hugo ordentligt, men ingenting kan 

intressera Hugo mindre. Människor som inte kan stå för vad de gör eller är nyfikna på 

en människa som har hälften av ens gener ger han inte mycket för. Hugo önskar att 

han hade en annan pappa. Paul kanske. (Havstad 100) 

 

Att spela kan vara en flykt från den här verkligheten, att han saknar en pappa i sitt liv och att 

behöva umgås med det. Han är fortfarande bara 14 år gammal. Förhållandet med hans 

mamma är inte så bra, och förhållandet mellan mamman och morfadern är inte heller bra. 

Folke och Liv bara bråkar och diskuterar om olika saker och då känner Hugo att de glömmer 

att han är där, att de bryr sig inte om honom (Havstad 20). Stora Em är för Hugo en plats där 

han får vara ifred. Hugos andra motiv är att ”Det finns inget att göra och ingen han känner för 

att vara med” (Havstad 20). Som redan sagt i förra delen är Hugo inte så särskilt social i det 

verkliga livet. Han är lite obehaglig omkring nya människor, han har inte riktig lust att skapa 

nya vänner och även med sin egen familj har han svårt att kommunicera. Men när han är i 

dataspelet är han bra på att prata. Enligt Kaveri Subrahmanyam och Patricia Greenfield i deras 

artikel ”Online Communication and Adolescent Relationships”, kan att prata med okända 

personer online ha fördelar: 

 

One study using detailed daily diaries found that adolescents who reported feeling 

lonely or socially anxious on a given day were more likely to communicate that day 

via instant messaging with people whom they did not know well. Another study 

showed that online interactions with unknown peers helped adolescents recover from 

the sting of social rejection. (Subrahmanyam och Greenfield 132) 

 

I boken är det inte genom meddelande utan det går på ett ut. I Hugos verkliga liv känner han 

sig socialt avvisad, men i spelet har han inte något problem med att spela med människor han 

inte känner. I bokens mitten tänker han själv: ”Det han blir allra mest rädd för är att han 

snuddat vid tanken själv. Vad mycket enklare det skulle vara att leva där hela tiden, slippa alla 

tunga tankar och alla människor som har en massa krav på hur man ska vara” (Havstad 159). I 

spelet kan han vara sig själv och kan han ohämmad upptäcka vem han är. Problemet är också 

att han underskattar sig själv. Han tror att det enda han kan är att använda datorn: ”När han 

tänker efter finns det ingenting han är särskilt bra på, förutom det han gör på datorn. Där är 

han både snabb och förutseende. Kreativ” (Havstad 20). De är tre färdigheter som är typiska 
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för Digital Natives som växer upp med datorer och teknologi (Palfrey och Gasser). Skillnaden 

är att Hugo tror att det är de enda färdigheterna som han har.  

 

En annan huvudperson som har en till grund för att spela i Stora Em är Tojo. Hugo och Freja 

känner Tojo inte i den verkliga världen, utan de lär känna honom i spelet. Det är när Freja 

talar allvar med Tojo att hon tar reda på hans motiv: 

 

- Jag är mobbad, svarar han enkelt. Har varit det så länge jag kan minnas. 

Freja tittar på honom. 

- Nähä, säger hon misstroget. Inte du. 

- Varje dag. De har sönder mina kläder, slår mig när de kommer åt, skrattar åt mig, 

hånar mig. 

- Fy tusan. 

- Ja, det kan man lugnt säga. Jag är för stor, för långsam, för fel för att passa in. 

- Det var det dummaste, börjar Freja, men tystnar när hon ser Tojo gör en min av att 

han inte vill höra mer. 

- Jag har fel ögonfärg, fel hårfärg, fel sorts kläder, fel familj. 

(…) 

- När det väl har börjat är det som att det inte går att få stopp på, viskar han, ingen 

klarar av det. Allra minst jag själv. 

(…) 

- Det är bara här allt funkar för mig, säger han. (Havstad 163) 

 

I den verkliga världen blir han mobbad och Stora Em är en plats där Tojo kan vara ifred, 

liksom Hugo. Ändå vill Tojo vara en hemvändare. Han vill känna att han lever på riktigt, och 

inte bara i ett spel. Till slut finns det Freja. Hennes grund handlar liksom Hugo om familjen. 

Frejas mamma har dött och hon saknar henne mycket. Det är också hon som fattar att alla 

spelar för en annan anledning: ”- Ja, men alla vi som är här har något som gör att vi inte fixar 

vanliga världen särskilt bra, eller hur?” (Havstad 161). Ögonblicket när hon blir 

evighetsuppkopplad inser hon att den virtuella världen bara ger temporär lycka och att hon 

vill vara hemma.  

 

Till sist gäller allmänt för alla huvudpersoner motivet som Nick Yee kallar ’Achievement’ 

(773). Alla vill bli bättre på spelet så att de får spela på en högre svårighetsgrad. De får en 
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kick om spelet går bra och de vill fortsätta spela för att bli de bästa spelare. Det finns ett 

moment i boken där alla redan fattar hur farligt Paul är och hur viktigt det är att hitta tillbaka 

datorerna, men att de ändå fortsätter att spela ganska lång. Hugo känner sig mycket säkrare i 

spelet och det känns bra. Att bli bättre i spelet spelar alltså också en stor roll, och i stället för 

att sluta spela när Paul blir ett hot för deras frihet, vill de ändå fortfarande spela så att de kan 

gå upp till en bättre nivå. Även då Hugo fatar hur farligt spelet och Paul kan vara glömmer 

han det när han spelar. Han bara fokuserar på att han har blivit snabbare och starkare i spelet 

(Havstad 152). Man kan alltså bli sugen på ett spel för att bli bättre och starkare än andra 

spelare, och det kommer tillbaka hos alla ungar som spelar i Stora Em. 

 

5.6. Teknofobisk eller icke? 

 
Liksom Min hemliga tvilling skulle mitt svar på frågan: ’Är boken teknofobisk eller inte?’ 

vara: den är både och. Den visar positiva effekter på barn om de använder nätet, men också 

farorna och de tråkiga saker som kan hända när man inte aktar sig. Man skulle kunna tänka att 

bokens ämne – datorer, nätet och dataspel – är antaget som normalt jämfört med ämnet i Min 

hemliga tvilling. De flesta av oss använder de där sakerna varje dag och det är alltså något 

som ingår i vardagslivet. Men det är kanske just därför som det fortfarande finns böcker som 

försöker formulera varningar och kritik på användningen av teknologi. Man är inte alltid lika 

försiktigt på nätet och det kan hända mer som man ofta tänker.  

 

Boken använder ett VR-spel som är ganska futuristiskt. När man befinner sig i spelet då 

’sover’ man i det verkliga livet och är det som om man drömmer. Man är alltså helt och hållet 

nedsänkt i spelet. Den här futuristiska aspekten används ofta I såna böckerna, ofta för att 

varna läsare: 

 

This dystopian vision of the future is not uncommon in children’s literature, which 

frequently uses hyper-technological, futuristic settings to caution readers about the 

negative (or even disastrous) impact that an over-reliance on or misuse of technology 

can have on both societies and individuals. (Flanagan 98) 

 

Boken beskriver bokstavligt hur ett spelberoende funkar. I boken är det så att den lilla datorn 

funkar som genomgången hit och dit från den virtuella världen Stora Em. Det är som om 

barnen befinner sig bokstavligen i datorn. Jag tror att Bitte Havstad använder den här bilden 
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för att visa hur det verkligen är när man är spelberoende: man lever i datorn, i spelet, och den 

verkliga världen spelar inte längre en roll. Det finns många avsnitt där huvudpersonerna 

bokstavligen säger att de känner sig sugna på spelet, att de inte kan sluta även då de inte 

längre gillar spelet. Boken kan alltså vara en varning för ungar att de måste akta sig och inte 

spela för mycket, framför allt när de inte längre ha det kul när de spelar. Det är ett första sätt 

att boken kan ses som teknofobisk: risken på spelberoendet. En annan faktor är, som redan 

sagt i förra kapitlet, att lära känna människor man har aldrig träffats i den verkliga världen. 

Ibland kan det kännas lätt och naturlig att lita på en person som man bara känner på nätet men 

som man har en bra kontakt med. Inte alla människor menar allting lika bra och i boken är 

Paul exemplet på det. På det sättet kan boken också vara en läxa för ungar att man inte får lita 

blint på en obekant. Olika människor får missbruka någons förtroende, som Paul har gjort 

med Freja. Det betyder inte att alla man träffar på nätet är opålitliga, utan man måste vara 

uppmärksam. Det sista som kan göra boken teknofobisk är att den kan ses som både en kritik 

på föräldrar och samtidigt göra de medvetna om nätets olika risker. I boken visar barnen olika 

symtom av beroende. Hugo spenderar nästan hela semestern på sitt rum och han ljuger vad 

han gör där. Han berättar inte att han har den lilla datorn och att han spelar i den virtuella 

världen Stora Em. Han vill inte följa med till stan med Liv och Folke, och så vidare. De är alla 

alarmerande indikationer att något inte stämmer. Liv vet inte alls vad sin son Hugo gör i hans 

rum eller i hans fritid och de har inget samtal om det heller. På det sättet kan boken vara ett 

meddelande för föräldrar: var uppmärksam.  

 

Ungdomsromanen handlar också om positiva konsekvenser av teknologi. Först och främst har 

barnen möjligheten att utveckla sin identitet på nätet (Palfrey och Gasser 21). Det hänger ihop 

med den mer negativa aspekten att föräldrar måste stödja barnen mer, men det är därför som 

barnen måste klara av sig själva. I boken upplever de hela äventyret själva och på slutet inser 

de också själva att de kommer att behöva vuxnas hjälp. Även med hjälpen är det fortfarande 

barnen som planerar allt och gör de viktigaste sakerna för att få tillbaka datorerna. Det kanske 

visar att barn kan vara ganska självständiga även om man inte än förväntar det: de kommer att 

klara sig. En annan fördel som barn kan få är att de har chansen att vara sociala i en virtuell 

värld om de har det svårare med det i den verkliga världen. Hugo är ett bra exempel här. Han 

har det svårt att skapa nya vänner och att småprata med andra människor, men när han är i 

spelet går allting bra och skapar han direkt en ny vän, Miriam. Det leder till nästa argument, 

nämligen att man får skapa nya vänskaper på nätet. Det är sant att man inte bara får tro på 

människor som man inte känner, men det finns en möjlighet att man träffar andra ungar och 
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att man klarar sig väldigt bra med varandra. Hugo blir även kär i Miriam, trots att han aldrig 

har träffat henne. Sedan tar boken också upp att barn kan lära sig några färdigheter när de är 

på nätet eller spelar dataspel, till exempel ett språk, insikt och även matte. Till slut kan det 

också vara bra att barn har en plats där de kan slappna av när de är stressade eller när något 

har hänt. Det kan vara ett moment när barn kan träffa vänner online och koppla av från 

världens svårigheter – och det kan variera, som vi har sett i boken, från mobbning till en svår 

familjesituation. Det enda man måste då akta sig för är att spelbruket inte eskalerar. 

 

Jag drar slutsatsen att boken visar både positiva och negativa konsekvenser av tekniken – här 

specifikt nätet och dataspel. Liksom Min hemliga tvilling kan boken ses som en varning (eller 

kritik) för vad som kan gå fel när man är inte försiktigt, men å andra sidan kan romanen 

hjälpa till att visa de positiva resultaten som kan ge barnen till exempel värdefulla färdigheter 

och upplevelser.  

 

5.7. Slutsats 
 

Liksom Min hemliga tvilling, är boken Spelets fångar en roman som man kan tillämpa mycket 

teori på. Här handlar det framför allt om ungdomar och deras förhållande med teknologi, samt 

till föräldrarnas position. Som i Min hemliga tvilling är fokuset helt och hållet på barnen och 

deras äventyr, och de vuxna som bara ingriper på bokens slut. Berättarperspektivet betonar 

det. Läsaren får hela berättelsen utifrån barnens – de posthumanistiska huvudpersonerna – 

perspektiv. Boken behandlar viktiga posthumanistiska ämne som har att göra med att omåttlig 

använda teknologi. På det sättet visar boken olika faror, som spelberoendet och att träffa 

obekanta som söker svaga offer för deras tråkiga intentioner. Boken kan alltså bli sett som en 

produkt av technophobia, som en varning på riskerna, men det är säkert inte den enda 

användningen. Den visar nämligen också olika positiva aspekter som nätet medför. Så kan 

den virtuella världen vara en bra plats för att fly en stund från problem, liksom barnen som 

spelar i Stora Em. Alla har en annan anledning till att spela. Ungarna får också spela med 

vänner och slappna av. Det ger dem alltså också en möjlighet att vara sociala genom ett annat 

medium – och det kan framför allt vara en fördel när barnet har det svårare att vara social i 

den verkliga världen. Till sist kan de lära sig olika saker genom dataspel, även om den äldre 

generationen är skeptisk till det. På det sättet är Spelets fångar lika Min hemliga tvilling, 

eftersom båda visar aspekter från båda sidor och inte bara en av de två. 
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6. Allmän slutsats 
 

Min hemliga tvilling och Spelets fångar båda behandlar olika ämne som tillhör posthumanism. 

Det finns mycket teori som kommer tillbaka i båda böckerna. De handlar om relevanta saker 

idag och det är viktigt att också blanda in barnen. De visar den diskuterade gränsen mellan 

humanism och posthumanism – till exempel i Min hemliga tvilling, vad det betyder att vara en 

människa, eller i Spelets fångar, var gränsen ligger mellan människa och teknik. I båda 

ungdomsromaner är huvudpersonerna Digital Natives och cyborger – eller framför allt enligt 

Andy Clarks definition av en cyborg. Det blev tydligt att de där barnen har utvecklat olika och 

nya färdigheter som den äldre generationen och den här skillnaden är också märkbar i böckerna. 

Generationsskillnaden blir tydligt både i konversationer och andra mentaliteter. En viktig 

tendens som man såg i äldre science fictionböcker för barn och ungvuxna var ’technophobia’. 

I de där böckerna beskrevs teknologi på det sättet att det avskräcker läsaren. Man fokuserade 

bara på de negativa konsekvenserna och vad som skulle kunna hända när något går fel med 

teknologin (Flanagan 31). Nyare böcker, som Min hemliga tvilling och Spelets fångar, har 

fortfarande några teknofobiska element, men jag tror att det är mer meningen att göra människor 

medvetna i stället för att berätta ett domedagsscenario. Böckerna fokuserar också på positiva 

effekter på barn, som självförverkligande, nya färdigheter, nya vänskaper och de lär sig att 

umgås med teknologin själva, något som är ganska viktigt idag. Så är det till exempel Leia som 

lär sig att umgås med roboten ensam, och på slutet själv inser faran som en okontrollerad robot 

kan vara. Hugo och Freja skapar nya vänner i spelet, och upplever själv risken av att lita på en 

obekant. Alla huvudpersoner försöker att fixa problemen själva, men inser också själva att de 

behöver föräldrarnas hjälp. Att båda böckerna skrivs utifrån barnets perspektiv kan också hjälpa 

till att barnen får leva sig in i berättelserna och att de förstår problematiken bättre. Även om 

berättelserna är helt fiktiva finns det mycket riktiga teoretiska fenomen som man kan tillämpa, 

till exempel om robotar, ’the uncanny valley’ (Mori), om spelberoendet och om Digital Natives. 

Jag tycker alltså att det är bra att ungdomsförfattare skriver om dessa moderna ämnen. De är 

saker som barn och ungar också konfronteras med varje dag och då är det bra att ha anpassade 

berättelser för dem som behandlar ämnen.  
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