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Abstract 
 

Regulation of web bots is an analysis of the interest and a collection of discussions about the 

phenomena web bots. The section that contains the result from the interviews brings up the 

question about ethical and legal actions and the opposite to those. How the regulation could work 

is also discussed in the section with the results from the interviews. The discussions were produced 

by people whose background in one case or another can relate to the phenomena web bots.  In that 

way this study was limited to few, but more profound interviews which would enable analyses of 

web bots existence. Sources that have been used are earlier research like scientific theses, articles 

from web places and books that brings up and discuss the technique. The result shows us that the 

interest of regulation exist with the persons who got interviewed. The view on the phenomena has 

been that web bots are considered to be tools in an information society. One form of regulation 

which is pointed out in the result section is informed consent. It implies that users will be informed 

and give their consent on whether they want to interact with web bots on the specific site the user 

visits. 
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Sammanfattning  
 

I denna kandidatuppsats analyseras och diskuteras användningen av webbrobotar. Intervjuerna tar 

upp frågor som berör handlingar som anses etiskt försvarbara och handlingar som anses lagliga 

samt motsatserna till dessa. Det tas även upp hur en reglering kan se ut. Empirin har tagits fram 

med hjälp av intervjuer med personer vars bakgrund på ett eller annat sätt berör fenomenet 

webbrobotar. På detta vis begränsades arbetet till färre, men mer djupgående intervjuer för att 

kunna analysera webbrobotars användning. Källor som har använts är tidigare forskning så som 

vetenskapliga studier, artiklar från webbplatser samt böcker som tar upp och diskuterar tekniken 

och användningen av den. Resultaten visar på att intresset för reglering finns. Synen på fenomenet 

har varit att webbrobotar anses vara verktyg till informationssamhället. En form av reglering som 

har kommit fram i studien är informed consent. Det innebär att användare har rätt att bli 

informerade och att frivilligt lämna sitt samtycke till huruvida de vill interagera med webbrobotar 

på den webbplats de besöker. 

 

Nyckelord: webbrobotar, reglering, etiska handlingar, lagliga handlingar.  
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1. Inledning 
Denna inledning innehåller information om problemställningen samt en bakgrund som ligger till grund för 

problemställningen innehållande bland annat tidigare forskning inom ämnet.  

 

1.1 Bakgrund 

Webben idag består av en blandning av både vanliga och automatiserade användare. En automatisk 

användare, även känd vid namnet bot, är en företeelse som många vanliga användare idag kanske 

inte lägger märke till när de stöter på dem. De är dagens AI-robotar
1
 som ofta kan härja oupptäckta 

på till exempel webbauktions- och webbpokersajter. Bottar används även i andra sammanhang 

som i onlinespel, som motståndare eller medspelare. Onlinespel är vanligt att spela på Internet 

vilket medför möjlighet att använda sig av bottar till egen vinning. I många av dessa fall kan det 

kännas orättvist och oärligt att använda sig av bottar. Finns det någonting som reglerar dessa bottar 

och deras existens och är det moralen eller lagstiftningen som sätter gränserna? 

 

En IT-utvecklare utvecklade sin egen pokerbot och tog sig an ett casinobolag som erbjuder 

webbpoker på Internet. Detta sker i samband med att en person som arbetar på casinobolaget blir 

uppringd och informerad om detta. Personen som arbetar på casinobolaget svarar att de inte känner 

sig hotade av pokerbottar och anser även att det enbart är en dröm att kunna tjäna pengar medan 

man sover. Utvecklaren av pokerbotten är trots dessa påståenden övertygad om att hans pokerbot 

kommer att vinna de spel den har blivit tilldelad och att det inte finns någon på webbpokersajten 

som kommer att stänga av botten från spelen. För att bevisa detta utför utvecklaren av pokerbotten 

denna handling genom att låta pokerbotten stå på under en natt och spela. Dagen efter har 

pokerbotten vunnit alla spel den har fått spela. Utvecklaren anser sig ha bevisat att det går att tjäna 

pengar när man sover och övertygar läsarna om att det bara är att fortsätta använda pokerbottar. 

(Kushner, 2005) 

 

En auktionsbot är ett program vars syfte är att kontrollera auktioner på webben. Användaren av 

auktionsbotten kan välja att söka bland specifika webbplatser efter auktioner och därefter lägga 

bud på dessa. Funktioner av detta slag underlättar sökandet efter auktioner på egen hand då en 

användare oftast inte känner till alla de auktionssidor som finns på Internet. Användaren kan även 

                                                      
1
 AI-robotar, Robotar utvecklade med artificiell intelligens (läs kapitel 3.1.2).  
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välja hur mycket auktionsbotten ska bjuda på auktionerna samt konfigurera auktionsbotten så att 

den kan sköta sig själv när användaren till exempel är på jobbet. (McGrane, 2000) 

 

I IRC
2
 finns det idag möjlighet att använda sig av webbrobotar som hanterar de tjänster som 

tidigare har varit tillgängliga via vanliga applikationer. Även öppen källkod erbjuds vilket kan vara 

till fördel för andra utvecklare att använda till sina egna kanaler på IRC eller i utbildningssyfte. 

Vilka tjänster botten utför är blandade utefter behoven från användarna vilket ger utvecklarna ett 

fritt spelrum samt en möjlighet att utveckla vad de vill. (Hallqvist & Wessman, 2002) 

 

I ett examensarbete av Hedström och Lindahl (2003) undersöktes användandet av spelbottar i 

militära simuleringar. Förutom i militära simuleringar är spelbottar det motstånd som vanligast 

förekommer i spel då du spelar ensam. I annat fall kan spelbottar även förekomma när du spelar 

mot personer över Internet. Det har blivit vanligare att använda sig av tekniken artificiell 

intelligens för att ge spelbottarna mer fömänskligade särdrag. Någonting som kan anses vara 

karaktäriserande för spelbottar är att de kan bete sig en aning ”övermänskligt” vilket kan göra dem 

till väldigt svåra motståndare. 

 

1.2 Problem 

I en kandidatuppsats med titeln ”Synen på bottar” av Håkan Schöld och Marie Schöld (2006) riktar 

de in sig på ämnet etik. De frågar sig hur etiskt godtagbart det är att använda bottar och om det 

finns någon som helst skyldighet att informera om att de används. Resultatet diskuteras i två olika 

slags bottar, chattbottar och pokerbottar. Genom att mäta resultatet i undersökningen kan man 

utläsa hur positiv eller negativ inställning respondenterna har mot bottar i olika situationer. 

Undersökningens frågor till respondenterna inriktade sig på tillfällen som till exempel att få reda 

på i efterhand att det var en bot som utfört en specifik handling, att den användaren suttit och 

chattat med var en bot och att på en webbpokersajt suttit och spelat om pengar mot en bot. 

 

Ämnet etik tas även upp i artikeln ”Robots in the Web: threat or treat?” som publicerades av 

Martijn Koster (1997). I slutsatsen av denna artikel nämns att det finns robotar som används till 

flera olika uppgifter. Vissa uppgifter anses inte vara lätta och det finns flera praktiska, 

fundamentala och etiska problem med användandet av robotar. Som ett relativt oskyldigt exempel 

tas det upp att webbrobotar utnyttjar mycket bandbredd och att det fanns vissa problem när de i ett 

                                                      
2
 IRC, Internet Relay Chat, en funktion som tillåter kommunikation över Internet via kanaler där det går att 

skapa kommunikationsgrupper. 
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specifikt fall skulle indexera webben. Detta till följd av webbrobotar som utvecklades utan 

specifika riktlinjer och därmed överbelastade deras intranät. Efter denna incident dök det upp ett 

antal riktlinjer som var skrivna av Martijn Koster själv för att kontrollera nätverket så det inte 

skulle kunna överbelastas igen. 

 

1.3 Frågeställning 

Denna studies inriktning kommer att vara webbrobotar och deras användningsområden. 

Frågeställningen har sin grund i intresset av reglering samt webbrobotars aktiviteter. Även hur en 

möjlig reglering kan se ut kommer att undersökas. 

 

1.3.1 Huvudfråga 

1. Vilka av intervjupersonerna har intresse av att reglera användandet av webbrobotar på svenska 

webbplatser och vad är deras huvudargument? 

 

1.3.2 Delfrågor  

2. Vilka aktiviteter uppfattar intervjupersonerna som: 

a. Etiska respektive oetiska för webbrobotar? 

b. Lagliga respektive olagliga för webbrobotar? 

 

3. Hur ska en reglering av webbrobotar på svenska webbplatser se ut? 

 

1.4 Syfte 

Frågeställningen syftar till att ge ett underlag för diskussioner kring vad det finns för anledningar 

att reglera webbrobotar. Synpunkter samlas från intervjupersoner med olika bakgrund för att få ett 

varierande resultat. Det är denna samling av synpunkter från olika personer som är det centrala. 

Undersökningens främsta syfte är att ge upphov till framtida diskussioner där en bredare syn på 

ämnet kan komma fram. Kunskapen som utvecklas inom detta område riktar sig mot hur 

webbrobotar påverkar användare och vad som redan idag kan medföra framtida behov till 

ändringar för användandet av webbrobotar. 
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1.5 Rapportens struktur 

Som kunskapsbildande strategi till denna undersökning kommer först och främst huvudbegreppen 

att beskrivas. Att förklara begreppen är viktigt för att kunna förstå och granska det empiriska 

materialet.  

 

Det empiriska materialet förvärvas genom kritisk analys. Insamlingen kommer att genomföras med 

fria intervjuer med respektive yrkesinriktad eller på annat sätt kvalificerad person. Anledningen till 

att använda sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt i denna undersökning är för att samla in många 

olika tankar och åsikter om fenomenet.  

 

Den argumentation som eftersträvas ifrågasätter användandet av bottar på ett antal tänkbara sätt 

och med avseende på ett flertal tänkbara syften och former, för att utröna och kritiskt granska 

dessa och huruvida de bör regleras. 

 

1.6 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig till en mängd olika personer, framförallt på grund av att intervjuerna inte är 

inriktade på ett specifikt fall vid användning av webbrobotar. Målgruppen har dock gemensamt att 

de antingen kommer i kontakt med eller har intresse av webbrobotar. Vilka denna uppsats kan vara 

mest intressant för är utvecklare samt användare. De kan ha användning av informationen om 

reglering av bottar samt få en förberedelse inför en utveckling av webbrobotar. Utvecklare kan 

möjligen börja fundera på nya genombrytande sätt att ge kunder det de alltid önskat utefter deras 

behov. Behoven kan ge större inblick i hur användare ser på bottar och användarna får möjligheter 

att säga vad de anser.  

 

Företagare på Internet kan intressera sig för ämnet och eventuellt få en tankeställare om vad de ska 

göra för att lösa problemen de har med bottar. Det är även möjligt att det kan underlätta för dem 

som har intresse av att införa en generell reglering av alla webbrobotar om denna undersökning 

utmynnar i att intervjupersonerna i stort sett anser att användandet av webbrobotar är av ondo. 

 

Intressenterna kan vara regering och domare som tillsammans har möjlighet att gå igenom vad som 

kan vara problemet med bottar och utföra en större undersökning för att få fram om reglering är en 

lösning. Det kan i slutändan visa sig att det intressenterna vill ha är en specifik lag enbart mot 

bottar. 
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1.7 Avgränsningar 

Frågeställningen inriktar sig främst på svenska webbplatser. Anledningen till detta är att denna 

studie enbart är inriktad på den svenska lagstiftningen.  

 

Det som inte kommer att nämnas i denna undersökning är de tekniska delarna som hör till 

programmeringen av webbrobotar. Ingen guide om hur du programmerar din egen bot kommer att 

beskrivas.  

 

Inget specifikt ämne som rör enbart en typ av bot kommer att undersökas eftersom huvudfrågan 

syftar till att se en helhet av webbrobotar. De webbrobotar som det ligger mest fokus på är 

pokerbottar, auktionsbottar, chattbottar och spelbottar. Anledningen till detta är att deras beteende 

rent intuitivt kan anses ligga i gråzonen för vad som är lagligt idag. Information om andra 

webbrobotar kan dock komma fram under studien.  

 

1.8 Begreppslista 

Webbrobot 

(Bot, Webbot, 

Webbagent) 

Ett program som utför tjänster som den har programmerats till att utföra. 

Det som utmärker en webbrobot är dess självständighet, vilket kan 

framstå som att en webbrobots handlingar var utförda av en människa.   

Webbpoker Poker är ett kortspel och webbpoker innebär att spelet sker på Internet. 

Webbauktion Auktion innebär försäljning av varor till högstbjudande och webbauktion 

innebär att denna slags försäljning sker på Internet. 

AI Artificiell Intelligens innebär konstgjord intelligens vilket även är namnet 

på det vetenskapliga delområde som går ut på att utveckla intelligenta 

system. 

Lag Denna lag syftar till den lag som gäller i Sverige och som är bestämd av 

den svenska riksdagen. 

Moral Syftar till god sed enligt en enskild persons perspektiv. 

Etik Syftar till vad som enligt teorin anses vara korrekt uppförande. 

Intervjuperson Den person som blir intervjuad och som information hämtas ifrån. 
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1.8.1 Bot i plural 

Hur en författare ska stava ordet bot i plural finns det olika alternativ på. Som exempel finns 

stavelsen bottar med två ’t’ i kandidatuppsatsen ”Synen på bottar” av Schöld och Schöld (2006) 

och stavelsen botar med ett ’t’ som Hedström och Lindahl (2003) har stavat i sitt examensarbete. 

Perspektiven för stavningen i denna kandidatuppsats har som utgångspunkt att det ska bli enklare 

för läsaren. Det kan upplevas förvirrande för läsaren med två olika stavningar av samma ord. 

Hänsyn har tagits till ordets ursprung. Ordet har ett engelskt ursprung vilket har lett till 

blandningen av stavningar vid försvenskningen av ordet. Valet blir dock bottar eftersom det anses 

vara den korrekta försvenskningen samt att författaren tycker att det blir lättare att läsa det så. 

 



- Metod - 

- 7 - 

2. Metod 
Detta kapitel beskriver det tillvägagångssätt som har använts vid informationssamlingen till denna 

kandidatuppsats. En detaljerad redovisning av metodkapitlet har till syfte att underlätta en upprepning av 

metoden samt evaluering av denna. (Backman, 1998). Metodteorin till denna undersökning är kvalitativ där 

syftet med undersökningen är att ta reda på intresset av reglering av webbrobotar. 

 

2.1 Metodutformning 

Beroende på vilken vetenskaplig ansats man har för avsikt att bedriva finns det i huvudsak tre olika 

typer att välja mellan. Förklaringsmodellerna nämns som induktion, deduktion och abduktion. Den 

induktiva och den deduktiva förklaringsmodellen är de som brukar vara de vanligast 

förekommande. Den induktiva ansatsen kan beskrivas som upptäckandets väg där forskandet utgår 

från flera olika fall som beskrivs i empirin vartefter forskaren undersöker sambandet mellan de 

olika fallen vilket ger forskarens resultat. Det finns en uppenbarad risk i att utföra denna typ av 

ansats där insamlade materialet ligger på en samling enskildheter. (Alvesson & Sköldberg, 1994)  

 

För att förklara den deduktiva ansatsen utgår forskningen från en generell regel och utifrån denna 

regel ska forskaren bepröva regeln för att komma fram till ett resultat. Den generella regeln 

behöver inte vara sann eftersom det är vad som beprövas. Slutsatser dras utifrån allmänna 

principer och teorier som finns om enskilda företeelser. Denna typ av ansats resulterar i något som 

tidigare inte varit fullt utforskat. Nackdelen med denna typ av ansats är att det blir en avsaknad av 

underliggande mönster och tendenser. (Alvesson & Sköldberg, 1994)  

 

Abduktiva ansatser kan ses som en kombination av induktion och deduktion. Abduktionen 

använder sig av redan utvecklad kunskap inom specifika områden samt referensramar sedan 

tidigare där hypotesen målas upp. Utöver det sker en ytterligare syn på den framtagna hypotesen 

med en närmare granskning för att få fram teoretiska mönster eller djupstrukturer. (Alvesson & 

Sköldberg, 1994)  

 

Till denna uppsats har jag för avsikt att använda mig av en deduktiv forskningsmodell. 

Anledningen till att denna forskning är deduktiv är på grund av frågeställningens karaktär (se 

kapitel 1.3). Genom denna frågeställning kan jag få fram ett resultat som tidigare inte har varit fullt 

utforskat som till exempel intresset av reglering samt argumentation för detta.  
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2.2 Hermeneutik och positivism 

Hermeneutik och positivism är de två vetenskapsteoretiska plattformarna som kunskapsteorin i 

grunden innehåller. Utgångspunkten för kvalitativa och kvantitativa metodteorier är precis vad 

hermeneutik och positivism blir. För att härleda de två olika är den kvantitativa metodteorin en 

utgångspunkt ifrån den positivistiska vetenskapsteorin. Den kvalitativa metodteorin har 

vetenskapsteorin hermeneutiken som utgångspunkt. För att beskriva metodteorierna närmare så är 

den kvantitativa metodteorin inriktad på frågan hur man mäter olika företeelser och sambandet 

mellan dem. Den kvalitativa metodteorins inriktning är tolkning och förståelse. (Lundahl & 

Skärvad, 1999) 

 

Eftersom denna uppsats har en kvalitativ forskningsansats betyder det att denna studie utgår från 

det hermeneutiska forskningsidealet. Vad som menas med hermeneutiska studier är att forskningen 

utgår till exempel från vad de intervjuade har sagt. Intervjuerna behöver sedan tolkas eftersom 

intervjuer ofta resulterar i bredare svar än vid enkätundersökningar. Den tolkning och förståelse 

som krävs för att sammanställa intervjuerna är då av hermeneutisk karaktär (Lundahl & Skärvad, 

1999). 

 

2.3 Generalisering 

Generalisering är någonting som anses som en svaghet vid kvalitativa fallstudier jämfört med 

kvantitativa uppläggningar. Detta beror enligt Alvesson & Sköldberg (1994) på epistemologisk 

(kunskapsteoretisk) ståndpunkt. Det beror även vad som menas med generalisering. Det blir svårt 

att i detta fall påvisa ett samband mellan flera återkommande aktiviteter. Vad som går att räkna till 

en generalisering är studier där uppsamling av material som ger statistik som kan påvisa att 

återkommande aktiviteter visst inte sker av en tillfällighet. Regelbundenheter är vad som kan träda 

fram i empirin, men eftersom det sker med ett fåtal intervjuer är det enbart på ytan dessa 

regelbundenheter syns. Dessa regelbundenheter skapar hypoteser som kan prövas i framtida 

forskning.  

 

Enligt Lundahl & Skärvad (1999) finns det två typer av generalisering, statistisk och analytisk. 

Den statistiska är vad som går att räkna till kvantitativa undersökningar och den analytiska hör till 

kvalitativa undersökningar. Den analytiska generaliseringen utgår från teorier som referenspunkt 

som sedan kan användas för att jämföras mot det empiriska materialet.  
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Valet till denna uppsats blir den analytiska generaliseringen vilket utgår från de intervjuer som 

finns med till denna uppsats och teoribakgrunden. Intervjupersonerna är få i jämförelse med en 

enkätundersökning där det handlar om att få fram ett statistiskt resultat.  

 

2.4 Kunskapskaraktär 

Den kunskap som är bas för alla övriga kunskapsformer är Kategoriell kunskap (Goldkuhl, 1998). 

Det är ett nödvändigt medel för att definiera begrepp. I denna kunskapsutveckling kommer jag att 

använda mig av denna kunskap för att definiera begrepp som AI, bot och etik. Att beskriva den 

kunskap som ska utvecklas kallas kunskapskaraktärisering. Kunskapsbidraget i denna uppsats är 

av typen förståelsekunskap, vilket är en karaktäriserande kunskap. Innebörder måste 

begreppsliggöras samt utveckling ske i större förståelse av dessa innebörder. De fenomen som 

kunskapen till denna uppsats utvecklas inom är yttre företeelser, där intervjupersoner värderar 

skapade artefakter samt människors handlingar, och inre företeelser, där intervjupersonerna 

värderar handlingar.  

 

2.5 Uppbyggnad av teoretisk referensram 

I en teoretisk referensram är syftet att samla det vetande som redan finns om det problem man 

undersöker. Litteraturen man samlar används till att skapa en teoretisk ram, som kan fungera som 

tolknings- eller förklaringsmodell. Det används även till att definiera och avgränsa nyckelbegrepp 

(Winter, 1980). I mitt fall, där det inte finns så mycket forskning inom ämnet, kommer den 

teoretiska ramen främst att användas till att belysa de olika nyckelbegreppen. I min frågeställning 

förekommer webbrobot, lag och etik som huvudbegrepp.  

 

För att definiera dessa fenomen kommer jag att använda mig av den teori som redan finns. För att 

kunna definiera lag kommer Sveriges rikes lag att användas eftersom det är i Sverige som 

undersökningen utförs och frågorna berör ämnet svenska webbplatser. Lagen kommer att 

generaliseras inom den grad lagen reglerar webbrobotar. Detta innebär att endast den lag som på 

något sätt kan ha att göra med webbrobotar kommer att tas upp i denna uppsats. 

 

Till begreppet webbrobotar kommer först och främst begreppet bot att beskrivas. Sedan finns det 

angränsande begrepp som är viktiga att ta upp eftersom uppsatsen syftar till att ta upp synen på en 

stor skala av webbrobotar. Artificiell intelligens är ett sådant begrepp eftersom webbrobotar 
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programmeras med integrering av artificiell intelligens. En bot kan definieras på många olika sätt 

vilket medför att det finns standardbegrepp för ordet bot beroende på i vilket sammanhang en bot 

syftar till att användas i. Exempel på olika sammanhang som finns är Internet Relay Chat (IRC), 

webbpoker och andra webbaserade aktiviteter. 

 

Etik är ett område som jag kommer att gå in på i beskrivande termer. Etik och moral är snarare 

definition på vad som kommer att behandlas i teoridelen eftersom de är också två så kallade 

angränsande begrepp. Anledningen till att ha med etik och moral är att intervjuerna berör ämnet 

och även för att det kan finnas en etisk tanke bakom varför regleringen är som den är. Etik och 

moral har även en koppling till lag och juridik.  

 

2.6 Empiri – intervjuer 

För att kategorisera intervjuer kan de delas in efter hur strukturerade de är. En fullt strukturerad 

intervju kännetecknas av att det finns klart angivna svarsalternativ och inget utrymme för 

respondenten att ge andra svar. En helt fri intervju kännetecknas i stället av att inga fördefinierade 

svarsalternativ finns, utan respondenten får i stället själv formulera sina svar. Fria intervjuer är 

vanliga vid kvalitativa undersökningar och strukturerade kan användas både vid kvantitativa och 

kvalitativa undersökningar. (Patel & Davidsson, 1994) 

 

Faktorer som påverkar graden av standardisering är om alla frågor är fastställda på förhand, 

ordningen som frågorna ställs i, möjligheten att vidareutveckla och anpassa sig efter 

respondenternas svar, möjlighet att ändra formuleringen på frågorna och hoppa fritt mellan olika 

frågor (Lundahl & Skärvad, 1999). 

 

Intervjuerna kommer att vara mer eller mindre fria och av semistandardiserad karaktär. Detta 

innebär att man på förhand har bestämt ett antal frågor som ges till alla respondenter. Förutom det 

försöker man följa upp svaren på de bestämda frågorna med uppföljningsfrågor som till exempel 

”vill du utveckla det?” (Lundahl & Skärvad, 1999). Fria intervjuer passar i situationer där syftet är 

att locka fram respondentens värderingar och åsikter kring situationer. Enligt Lundahl & Skärvad 

(1999) är denna typ av intervjuer viktiga vid kvalitativa undersökningar. 
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2.6.1 Urval 

Urvalet till empirin består av kvalitativa intervjuer med fem personer. Dessa intervjuer syftar till 

att ge en bred bas för att senare analysera problemområdet. Precis som Winter (1980) nämner är 

det en fara med att endast intervjua en sida som kan ha egna intressen i resultatet. Därför kommer 

dessa fem personer att vara: 

 

 

 IT-utvecklare, webbutvecklare 

 IT-brottspecialist hos polisen 

 Användare inom onlinespel 

 Forskare samt lärare på institution för Dator och Systemvetenskap 

 Professor i lingvistik, föreståndare i kognitionsvetenskap och tvärvetenskap 

 

Resultatet redovisas i kategorier utifrån de frågor som ställs till intervjupersonerna. Indelningarna 

som finns med är bakgrund, kännedom om webbrobotar, åsikter om användandet av webbrobotar, 

moraliska handlingar, lagliga handlingar och framtida användning. Bakgrunden ska beskriva något 

om intervjupersonerna. Kännedom om webbrobotar ska beskriva intervjupersonernas kunskap eller 

kännedom om bottar. Åsikter om användandet av webbrobotar ska ta upp vad de intervjuade anser 

om olika användningsområden för bottar, såsom webbauktioner, webbpoker, chattsidor och 

onlinespel. I intervjuerna frågas även vilka handlingar som intervjupersonerna tycker är moraliska 

för webbrobotar vilket presenteras i moraliska handlingar. Lagliga handlingar har samma slags 

frågeställning som moraliska handlingar förutom att frågan ställs om vilka handlingar 

intervjupersonerna tycker är eller borde vara lagliga respektive olagliga handlingar för en 

webbrobot. Slutligen presenteras resultatet av vad de ansåg om framtida användning av 

webbrobotar.  

 

2.7 Relevans 

Denna uppsats insamlade data måste verifieras och undersökas. Till att börja med kan det vara bra 

att veta om det används en representativ målpopulation till frågeställningen. Vid en sådan analys 

talar man om datans relevans. Det är även viktigt att se till att undersökningen inte belyser samma 

problem som finns i andra undersökningar. (Winter, 1980) 
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Det som finns beskrivet i kapitel 2.5 visar på att målpopulationen representeras av olika personer 

med olika bakgrund. Dessa intervjupersoner har även ett ursprung i den målgrupp som forskningen 

riktar sig till. Denna målpopulation passar mig samtidigt som det finns olika synsätt på en 

representativ målpopulation. 

 

Huvudfrågan har ett ursprung från tidigare forskning vilket ger denna forskning ett liknande 

problemområde. Detta ses som vanligt eftersom många ämnen belyser varandra, så för att dra en 

parallell belyser denna uppsats inte samma problem som finns i tidigare forskning, men ämnet är 

likartat som i många andra rapporter och artiklar. 

 

2.8 Reliabilitet 

Reliabilitet används för att mäta hur resultatet kan ha påverkats av en eller flera tillfälligheter 

(Winter, 1980). Materialet har till denna undersökning spelats in vilket ger en möjlighet att gå 

igenom materialet en extra gång. Efter att ha lyssnat på intervjuerna blev det enklare att få ner det 

till text och sedan bearbeta materialet. Intervjupersonerna har inte fått ta del av intervjufrågorna 

innan intervjuerna genomfördes vilket är bra ur den aspekten att svaren blir mer personliga samt 

att en bredare diskussion kunde genomföras. 

 

2.9 Validitet 

Validiteten avser att mäta de instrument som har använts vid insamling av materialet. 

Tillvägagångssättet för att mäta instrumentet har i stort sett två metoder; den inre och den yttre 

validiteten. Den inre validiteten mäter huruvida instrumentet täcker alla aspekter på problemet 

eller om den täcker mer. Den yttre validiteten mäter resultatet utifrån att jämföra det med andra 

mätmetoder (Winter, 1980). Till denna uppsats ställer sig den inre validiteten korrekt för att ta 

fram huruvida reglering av webbrobotar är, och kan komma att vara, intressant för intressenterna.  

 

2.10 Metodkritik 

Det finns olika sätt att få fram materialet till frågorna som ställs i denna kandidatuppsats. 

Förslagsvis går det att tänka sig en mer kvantitativ ansats där resultatdelen då skulle få en mer 

konkret svarslösning. Inte som i detta fall där metoden avser att ge en mer bred svarslösning som 

ska utröna och kritiskt granska webbrobotarna och få fram åsikter om reglering. I denna studie 

strävas efter att få fram diskussioner kring dessa webbrobotar. Metoden anser jag svara för 
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undersökningen i de aspekter som tas upp här. Det finns dock mer att gräva i om man ser på de 

diskussioner som har förts. Att kanske ha grävt djupare i en diskussion hade varit intressant. Det 

finns å andra sidan en gräns för hur stort arbete som går att utföra på den tid som finns angiven. 

Frågan går att ställa om denna undersökning går att utföra på liknande sätt fast med en annan 

intervjuteknik. Det hade helt klart varit möjligt, men om resultatet hade blivit det samma är svårt 

att svara på. 

 

2.11 Källkritik 

Många av de källor som har använts till denna kandidatuppsats är hämtade från Internet. Hur jag 

har gått tillväga för att välja pålitliga källor från Internet är genom att titta på vem som är utgivare. 

Naturligtvis kan man inte alltid utgå ifrån att all information på Internet är sanningsenlig, men jag 

har ansett dessa källor pålitliga eftersom jag har använt mig av kriterierna att det finns utgivare och 

att dessa inte anses falska. Det förekommer källor från till exempel pokersajter och auktionssajter 

vilka är företag som snabbt kan göra ändringar. De kan sluta existera eller ändra den information 

som har hämtats. I vissa fall kan det finnas möjlighet att hitta lagrad information från äldre datum. 

Det finns även en tanke om att källor ska ha certifiering vilket nämns i kapitlet empiri. 

 

Böckerna har gett en bra grund till många av de tankar som finns i denna undersökning. De 

författare som jag har hämtat material från har synpunkter och åsikter om datorer som hör ihop 

med ämnet till denna uppsats. Vissa av källorna hänvisar till datorer när de egentligen syftar till de 

program som utför uppgifter och procedurer. Förutom dessa böcker finns det även tidigare 

uppsatser som går att använda sig av för att skapa en bra grund till denna forskning. 
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3. Teoribakgrund 
Den teori som har samlats till denna uppsats beskriver ett antal begrepp av fenomenet webbrobot, vilken typ 

av reglering som finns idag, ett antal användningsområden och tillämpningsområden inom etik och moral. 

Detta kapitel är till underlag för empirin.  

 

3.1 Webbrobot 

Här beskrivs webbrobotar som börjar med en definition och en kort beskrivning av vad 

webbrobotar är och kan göra. Sedan beskrivs artificiell intelligens vilket har öppnat möjligheten att 

konstruera AI-robotar. Till sist nämns virus som följs upp i kapitel 3.2.4 om antivirus. 

 

3.1.1 Definition 

En definition av en bot kan beskrivas som en automatiserad användare som utför tilldelade 

uppgifter. Botten programmeras till att utföra dessa tilldelade uppgifter. De som idag 

programmerar bottar är människor (Heaton, 2002).  

 

Antalet olika webbrobotar är många men benämningen på dem är oftast simpelt utformad. För att 

nämna några exempel finns weather bot, news bot och finder bot (Elibrary, 2002). De är relativt 

enkla att förstå sig på och till vilka syften de ska användas. Weather bot används för att leta reda 

på väderprognoser och news bot används för att samla nyheter från många olika nyhetskällor på 

Internet. Finder bot är benämningen på den webbrobot som används för att kunna hitta personer 

och företag. En av de webbplatser i Sverige som använder sig av finder bot är Eniro
3
. 

 

En grupp på Albertas Universitet (The University of Alberta’s Computer Poker Research Group) 

har som IT-utvecklaren som diskuterades i inledningen (kapitel 1.1) utvecklat en pokerbot. Botten 

som de har utvecklat heter Vex Bot och är utvecklad med artificiell intelligens. Den kan spela på 

högsta svårighetsgrad men är i nuläget inte mer utvecklad än att kunna spela ett tvåmansparti. Det 

har tagit dem upp till ett årtionde att utveckla botten. Vex Bot har använts av forskare för att testa 

möjligheterna med artificiell intelligens. Jämförelse sker mot schack som de anser bara är en 

uträkning med matematiska tal. Poker däremot kräver mycket mer som till exempel strategi där 

botten ska kunna bluffa och lägga ut fällor. (Brunker, 2004) 

                                                      
3
 Eniro, webbplats med sökalternativ för att hitta bland annat personer och företag (www.eniro.se). 
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3.1.2 Artificiell intelligens 

Ordens betydelser är inte så svårtolkade vilket borde göra fenomenet lättare att förstå sig på. 

Skapad och konstgjord är två ord för att beskriva artificiell och skapad intelligens är definitionen 

av AI. Hur artificiell intelligens skapades var tack vare människans olika kunskaper inom 

datavetenskap, filosofi, lingvistik, matematik och psykologi. De har alla varit en bidragande del 

vid utvecklandet och framtagandet vilket det fortfarande finns många utvecklingsmöjligheter 

inom. (Nationalencyklopedin a, 2007)  

 

John McCarthy (2004) har i en skrift besvarat frågor om artificiell intelligens. Enligt McCarthy 

utvecklas AI på det sätt att utvecklarna tittar på hur människor tänker och använder samma slags 

tankemönster för att skapa intelligenta maskiner. Vad som menas är att artificiell intelligens blir ett 

resultat utifrån hur människans intelligens fungerar. Det finns delar av det mänskliga tänkandet 

som inte finns med i utvecklingen av AI och motsatsen likaså, att det finns delar av AI som vi 

människor inte kan klara av att räkna ut i huvudet. Webbrobotar å andra sidan har delar av ett 

tänkande som saknar det vi människor finner normalt. Jämförelsevis mellan en människa och en 

artificiellt intelligent robot kan människor direkt känna igen ett bekant ansikte bland en större 

mängd eller känna igen en doft vilket är väldigt svårt att automatisera i den digitala världen. 

(Cawsey, 1998) 

 

Som en teori av Phil Johnson-Laird i boken Understanding Intelligence (Pfeifer & Scheier, 1999) 

utgår forskningen ifrån att tänkandets huvudsakliga delar är att: 

 

 Uppfatta omvärlden med visioner, föreställa sig hur det kan se ut i verklighet 

 Lära sig, minnas och att kontrollera handlingar 

 Tänka och skapa nya idéer 

 Kontrollera kommunikationen med andra 

 Skapa upplevelser av känslor, upplevelser och självinstinkt 

 

En bot definieras som en automatisk användare och artificiell intelligens används för att robotar 

ska kunna utföra uppgifter som kräver mänskliga kunskaper. Sammansättningen av automatiserade 

användare och artificiell intelligens finns det spekulationer i vad det kan medföra. Det skulle 

innebära en självständig webbrobot som utan mänsklig kontakt och utan vägledning kan hantera 
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dagliga situationer. Att den utan uppsikt kan utföra handlingar som av omvärlden uppfattas som 

mänskliga beteenden. För att en webbrobot ska kunna klassas som en artificiellt intelligent bot ska 

den kunna uppfatta sin egen omvärld utifrån dess eget perspektiv med hjälp av dess funktionalitet. 

(Pfeifer & Scheier, 1999) 

 

3.1.3 Virus 

Som många förmodligen redan känner till finns det någonting som i datorvärlden kallas för virus. 

Virus, tillsammans med trojanska hästar och maskar, har i beskrivande karaktär fått 

samlingsnamnet malware (Jönsson & Melin, 2003). Webbrobotar och virus har en gemensam 

punkt i att de blir programmerade till att utföra processer. Spamrobotar är benämningen på det 

virus som samlar mailadresser och sedan skickar ut skräppost till alla mailadresser spamroboten 

har samlat in (Webbanalys, 2006). Tekniken används även för att skicka prenumerationer av till 

exempel nyheter och information, vilket benämns som RSS.  

 

Dessa slags malware kan låta en angripare ta över din dator. En dator som har blivit infekterad av 

låt säga en bot kan benämnas zombie. Användarna av dessa infekterade datorer, zombies, kan vara 

utan vetskap om att de blivit infekterade och när angriparen har samlat ett antal zombies kan den 

använda sig av dessa för att utföra de tänkta gärningarna. Effekten av att använda sig av så kallade 

zombies blir att det enbart går att spåra till de infekterade datorerna som har fått utföra dessa 

massutskick av e-postmeddelanden och angrepp på webbsidor. (Bradley, 2006) 

 

3.1.4 Antivirus 

Det som tas upp i kapitel 3.1.3 (Virus) beskriver malware vilket har en negativ effekt på dig som 

datoranvändare, i de fall du inte kan skydda dig som till exempel genom att använda dig av 

antivirusprogram och brandvägg. Brandväggen byggs upp genom att sätta upp regler mot vilka 

program som får trafikera ditt nätverk eller Internet. Reglerna är främst för att stoppa hot från till 

exempel trojanska hästar och andra program som kan sabotera för användaren.  Antivirusprogram 

hanterar även infekterade filer på din dator. Filerna som är infekterade kan också vara skadliga för 

datorn och även där sabotera för användaren. Antivirusprogram finns idag även med integrerade 

brandväggar. Brandväggarna är de som kontrollerar trafiken på din dator. Det är användaren själv 

som bestämmer reglerna för brandväggen. Det är inte helt hundra procent säkert att använda sig av 

brandväggar eftersom det finns möjlighet att göra datorintrång på andra sätt och ett av dem är att 
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genom säkerhetsluckor kunna ta sig in på obehörigas datorer och sabotera. (Antivirusprogram, 

2006), (Shinder, 2003) 

 

3.2 Reglering 

De delar som tas upp i detta kapitel är de regleringar som kan relateras till webbrobotar idag. 

Avsnitten är indelade till den svenska lagen, användarregler på webbpoker och webbauktion samt 

vad som kan reglera intrång av webbrobotar på din dator. 

 

3.2.1 Svensk lag 

För att kunna diskutera huruvida lagen reglerar webbrobotar måste det först och främst finnas ett 

antal lagar som pekar mot att det skulle existera någon sådan reglering. Det hade även varit 

tillämpbart att använda den rättspraxis som har använts vid tidigare domar, dock har det inte 

funnits några som skulle gå att tillämpa i denna studie. I dagsläget har inte någon svensk domstol 

prövat ett fall där webbrobotar har varit inblandade på det sätt som tas upp i denna studie. Här 

nedan följer ett antal lagar ur brottsbalken
4
 som till synes kan syfta på webbrobotar. 

 

Ur Brottsbalken som hittades på webbplatsen Notisum (2006) skrevs dessa lagar ned för att ge en 

insyn i den svenska lagstiftningen. Lagarna har mer eller mindre tolkats av författaren till denna 

kandidatuppsats och skrivit ned hur dessa lagar går att koppla till användandet av webbrobotar. 

 

"4 kapitlet, Om brott mot frihet och frid 

 

9 c § Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till upptagning 

för automatisk databehandling eller olovligen ändrar eller utplånar eller i register för in sådan 

upptagning döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Med upptagning avses 

härvid även uppgifter som är under befordran via elektroniskt eller annat liknande hjälpmedel för 

att användas för automatisk databehandling. Lag (1998:206).” 

 

Vad som sägs i paragraf 9 c är att om en person utan tillstånd har tillgång till automatisk 

databehandling så är det olagligt. Detta går även att koppla till användandet av webbrobotar i det 

fall en person använder sig av en webbrobot som hjälpmedel till att förstöra ett systems säkerhet. 

Vad denna paragraf även går in på är de fall en bot programmeras till att hämta information från 

                                                      
4
 Brottsbalken, den centrala delen av Sveriges Rikes Lag inom straffrätt. 
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webbsidor utan tillstånd vilket ”olovligen bereder sig tillstånd” upplyser om. Det är någonting 

nästa paragraf även kan syfta på. 

 

“8 kapitlet, Om stöld, rån och andra tillgreppsbrott 

 

8 § Den som, i annat fall än särskilt i detta kapitel omförmäles, olovligen tager och brukar eller 

eljest tillgriper något, dömes för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst sex 

månader. Detsamma skall gälla om någon utan tillgrepp, genom att anbringa eller bryta lås eller 

annorledes, olovligen rubbar annans besittning eller ock med våld eller hot om våld hindrar annan 

i utövning av rätt att kvarhålla eller taga något. 

   Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år.” 

 

För att tolka denna lag lite enklare så säger denna paragraf att det straffar sig att stjäla. 

Programmerar du en bot som ska kunna ta till sig information från källor som inte tillåter det är det 

stöld. Ett exempel på en sida som säger sig inte tillåta sådan upptagning är Ebay (kap. 3.2.2). 

 

“12 kapitlet, Om skadegörelsebrott 

 

1 § Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för 

skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2003:857). 

 

3 § Om brott som i 1 § sägs är att anse som grovt, skall för grov skadegörelse dömas till fängelse i 

högst fyra år. 

   Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om av gärningen kommit 

synnerlig fara för någons liv eller hälsa eller skadan drabbat sak av stor kulturell eller ekonomisk 

betydelse eller om skadan eljest är synnerligen kännbar.” 

 

Att göra intrång på någon annans dator och förstöra deras system räknas till att förstöra någon 

annans egendom. Här går det att fundera på huruvida grovt ett sådant brott är och i sådana fall om 

användandet av webbrobotar spelar en större roll vid brottet. Ett exempel på fall där webbrobotar 

används för att förstöra annan persons dator går att läsa närmare om i kapitel 3.4.1. 

 

“13 kapitlet, Om allmänfarliga brott 

 

3 § Den som åstadkommer explosion, översvämning, ras, skeppsbrott, flyg- eller tågolycka eller 

annan sådan ofärd och därigenom framkallar fara för annans liv eller hälsa eller för omfattande 
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förstörelse av annans egendom, döms för allmänfarlig ödeläggelse till fängelse, lägst två och högst 

åtta år. 

   Är brottet mindre allvarligt, döms till fängelse, lägst ett och högst tre år. 

   Är brottet grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst sex och högst tio år, eller på livstid. Lag 

(1993:207).” 

 

I detta fall kan ofärd orsakas av dataintrång om det sker på en station för flyg- eller tågtrafik. 

Denna typ av dataintrång finns framförallt i film vilket inte behövs gå in på närmare här. Dock är 

det ett stort problem för allmänheten om webbrobotar används till förödelse, liknande 

terroristhandlingar. 

 

3.2.2 Användarregler på webbauktioner 

Användaravtalet på webbauktionen Ebay (2007) innehåller ett stycke där de beskriver ingående att 

de använder sig av så kallade Robot Exclusion Headers vilket används för att mer eller mindre 

blockera att webbrobotar över huvudtaget kan komma in på deras webbsida och lagra information 

eller använda sig av det som finns på deras sida på andra sätt. Det enda sätt som tillåts för att låta 

webbrobotar utföra aktiviteter på deras webbsida är genom kontakt med dem där de måste 

medgiva behörigheter. 

 

Ebay annonserar auktionsartiklar i ett så kallat forum där de erbjuder användare att registrera sig 

och sälja lös egendom
5
. Tradera är ett svenskt företag som erbjuder webbaktioner vilket har blivit 

uppköpt av Ebay. Det medför att samma regler gäller för båda webbaktionerna. Tradera (2007) har 

tydligt definierat användandet av robotar i deras användaravtal under rubriken ”Tillgång och 

olovligt förfogande”. 

 

3.2.3 Användarregler på webbpokerplatser 

Enligt användarreglerna på webbpokersidorna Lee Pokers (2007), BET4E (2007) och Bamba 

Poker (2007) finns samma regel som bekräftar tydligt och klart vad som gäller angående 

användandet av webbrobotar I deras spel. Citatet är taget direkt från en av de sidornas 

användarregler och det lyder som följande att de: 

 

                                                      
5
 Lös egendom, Exempel på lös egendom är saker, kläder, bilar, böcker, aktier, olja, djur samt 

byggnad på ofri grund (Nationalencyklopedin c, 2007). 
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“… tillåter inte att spel sker via datorer med automatiserade program med artificiell intelligens. 

Enbart fysiska personer äger rätt att öppna konton och delta i våra spel och s k robotspelare är inte 

tillåtna.” 

 

Samma regler finns på dessa tre webbpokersidorna vilket betyder att det finns ett samspel i att 

reglera användandet av pokerbottar. Huruvida de samarbetar för att reglera webbpokerbottarna 

framgår inte i användarreglerna.  

 

3.3 Etik och moral 

Under detta kapitel beskrivs skillnaden mellan etik och moral och begreppen definieras. Även en 

etisk syn på webbrobotar utifrån litteratur finns med.  

 

3.3.1 Definition av etik och moral  

I boken ”Inledning till etiken” skriver Collste (1996) att ”förmågan till inlevelse är en viktig 

utgångspunkt för moralen”. Collste menar att det är ur denna syn på händelser som kan ge 

människor ett moraliskt perspektiv på sitt handlande. Collste skriver även att det kan finnas en 

orsak till varför en person inte skulle kunna känna det moraliska i sin handling vilket beror på 

känslokyla eller rent av en moralisk avtrubbning. 

 

Collste (1996) tar även upp en syn på onda handlingar och onda avsikter. Frågan ställs om onda 

handlingar möjligen kan bero på omedvetenhet och ouppmärksamhet och inte illvilja och onda 

avsikter. Människan har friheten att välja hur hon själv ska leva sitt liv, men med frihet kommer 

ansvar, ett ansvar för sig själv och kanske andra. Det finns fortfarande andra fenomen som 

påverkar ens eget ansvar. Det är enligt Collste fenomen som går att skylla på för att slippa känna 

ansvaret över vilka resulterande händelser det blir. 

 

Moral är förknippat med etik men de är två skilda begrepp. För att skilja på begreppen etik och 

moral så är moral ställningstagandet i handlingen vilket kan kallas praktiken. Etik är den del där 

reflektion och funderingar sker kring det moraliska förfarandet vilket då kan nämnas som teori 

(Collste, 1996).  

 

Etik formuleras som tydligt uppsatta regler i en organisation eller förening där det är klart 

framställt hur uppgifter ska utföras och vem som ska utföra dem. Motsvarande för moral anses det 
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vara hur personer själva väljer att utföra uppgifter och inte alltid som det bör vara, etiskt. 

(Fjellström, 1999) 

 

En huvudregel som kan anses vara lätt att komma överens om är att människor inte ska skada 

varandra. Förutom det anses det att denna regel lätt kommer i strid med andra regler. Det finns 

tillfällen då moralen sätts i fråga och de exempel som tas upp på nationalencyklopedin är följande 

frågor: 

 

”Får jag till exempel skada eller döda en annan människa för att skydda mig själv eller min familj 

eller mitt land? Man ska tala sanning, men är det inte ibland bättre att ljuga för att inte göra en 

annan människa ledsen? Och huvudregeln om att inte skada andra, kan den också gälla djur? Är 

det moraliskt fel att döda djur för att äta dem? Eller att hålla husdjur i fångenskap för att de ska 

arbeta åt oss eller ge oss mjölk, ull och så vidare?” 

 

Som ett argument till varför det inte går att svara på dessa frågor är att oavsett om du är filosof 

eller inte leds du av ditt eget samvete eller din religion. Detta betyder inte att det är omöjligt att ta 

ställning till dessa påståenden. Inlevelseförmågan sätter en del gränser vid etiska 

ställningstaganden vilket kan variera mellan personer. (Nationalencyklopedin b, 2006) 

 

3.3.2 Etik för webbrobotar 

Joseph Weizenbaum (1985) skriver i sin bok ”Datorns kraft och mänskligt förnuft” att ”datorer 

och människor är inte arter av samma släkte”. Han syftar på att människor och datorer inte ställs 

inför likartade problem. Människor samlar inte information på samma sätt som datorer gör och 

datorer löser inte problem på samma sätt som människor. Weizenbaum beskriver även maskiner 

som en förlängning av människan. Det finns ett samband med datoriserade program och maskiner 

trots att det inte i alla fall krävs programmering för en maskin. Människan kan säga åt maskinerna, 

eller programmen vad de ska göra. Detta innebär enbart att det utförs en procedur. Datorer kan 

utföra dessa procedurer bra mycket snabbare än en människa. Datorer och maskiner används till att 

förenkla arbetet. Några exempel på där det används tekniker för att förbättra människans 

instrument är mikroskopet och teleskopet, vilka förstärker synen.  

 

Weizenbaum anser att det finns en gräns för hur långt användandet av datorer får gå för att lösa 

problem. Att använda artificiell intelligens till att fatta ekonomiska beslut eller att låta en dator 

vara psykiatriker är få av de fenomen som tas upp. Weizenbaum har själv programmerat en dator 
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till att vara psykiatriker där han ansåg det felaktigt när programmet användes som en riktig 

psykiatriker. 

 

Om det är någon slags bot som anses vara omoralisk är det den som kan efterlikna en människa. 

Vad som orsakar åsikterna om omoral och fel i att utveckla bottar med mänskliga skepnader är 

bedrägeri. ”Skulle där inte finnas bedrägeri skulle problemet med moral vara löst”. Det går inte att 

bestämma sig för att införa sådana slags bottar än eftersom alla inte är överens om att de vill ha 

sådana i sin omgivning. (Norman, 1997) 

 

Collste (1993) skriver om teknikvärdering i boken ”etik i datasamhället”. Där tar han upp den 

svenska teknikvärderingen vilket säger att teknikvärdering är 

 

”systematiska studier av de möjliga konsekvenserna av existerande eller potentiella teknologiska 

metoder för samhället som helhet” (Collste, 1993) 

 

Detta har gett syften till att undersöka hur användarna påverkas av användandet av ett system.  

 

3.4 Överföring av kunskap till programvara 

Bo Göranzon (1990) exemplifierar datorers och systems brister genom ett fall med 

försäkringskassan. Försäkringskassans anställda anser, i korthet, att det finns vissa arbetsuppgifter 

hos dem som inte går att utföra maskinellt. Göranzon skriver att ”det är våra handlingar eller vår 

praxis som djupast visar hur vi förstår något”. Regeln är med andra ord inbyggd i handlingen. Det 

betyder att andan i en praxis inte går att överföra till en specifik formell beskrivning. Det är 

tidigare erfarenheter och problemlösning, så kallade sediment, som så småningom blir grunden till 

praxis. Med detta resonemang vill han således säga att ett arbetssätts nyanser, kreativitet inför nya 

situationer och intuition inte går att direkt översätta i maskinkod. 

 

Göranzon väljer även att vidareutveckla svårigheterna i att hitta ”det exakta språket”. 

 

”Det är en grundläggande skillnad mellan att göra någonting och att skriva en allmän regel för att 

göra det” (Göranzon, 1990, s.155) 

 

Med detta belyser han problemet i att till exempel i ord och med exakthet beskriva procedurer du 

följer när du håller dig sittande kvar på cykeln eller kör bil längs en slingrig väg. 
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Följande citat från en japansk framtidsstudie runt informationssamhället ger vidare uttryck för 

osäkerheten i fullständig datorisering: 

 

”Jag vet inte varför men jag känner mig nedstämd och förlorar mitt självförtroende. Vi människor 

skulle använda oss av datorer, men maskinerna håller gradvis på att ta över, och vi måste anpassa 

oss till deras sätt att arbeta. Datorer är som bebisar, de kan inte anpassa sig: de vägrar att förstå 

sådana mänskliga begrepp som ’detta får duga; låt det passera’. De föredrar svart och vitt; jag 

föredrar grått’” (Göranzon, 1990, s.159) 

 

Samtidigt framhåller Göranzon att de är flertalet forskare som uppmuntrar digitalisering. Till 

exempel Pamela McCorduck som hävdar att expertsystem ger möjligheter till demokratisering av 

kunskap. Göranzon väljer dock att sammanfatta sin diskussion runt datorisering av expertkunnande 

med citat. Det är från en konferens i Stockholm runt kultur, språk och AI där litteraturkritikern 

Horace Engdahl höll ett inlägg, han avslutade en del med: 

 

”Det faktum att lärarna inte försvann när skrivkonsten infördes ger oss hopp om en successiv 

tillnyktring inför Artificiell Intelligens.” (Göranzon, 1990) 

 

Vad han vill säga här torde vara att trots att expertsystem, beräkningsdatorer och andra system är 

bra och i allra högsta grad användbara så krävs det alltid människor. 

 

3.4.1 Begränsningar hos AI 

När det talas om AI och CS (Cognitive Simulation) ställs man inför två frågor: 

 

1. Följer en människa i en process verkligen formella regler som en dator gör? 

2. Kan mänskligt beteende beskrivas på ett sådant sätt att det kan tolkas digitalt av en 

maskin? 

 

Dreyfus (1992) menar att bevisen för detta är väldigt svaga om ens existerande. Vidare beskriver 

han dessa bevis som att argumenten som är menade att bevisa att formalisering måste vara möjlig i 

sig själva är motsägelsefulla och innehåller osannolika empiriska slutsatser som för länge sedan 

har blivit överskrivna av allmänna regler. Enligt Hubert Dreyfus finns det med andra ord 
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förutfattade meningar som uttryckligen säger att det är omöjligt att göra en sådan här formalisering 

vilket är vad som menas med allmänna regler.  

 

Newell och Simon tror på att man kan göra programvara som är intelligent. Dessa robotar skulle 

kunna bland annat känna igen mönster, förstå historier och lösa problem. För att uppnå detta måste 

objektiva regler för allt detta sättas upp. Man skulle till exempel inte kunna säga ”växla till tvåan 

när bilen börjar komma upp i minst 20 km i timmen under normala omständigheter” och regeln 

behöver vara exakt. Enligt Dreyfus & Dreyfus (1986) är behovet av exakthet både en stor fördel 

och en svår nackdel i byggandet. Man undviker luddigt och motsägelsefullt tänkande eftersom 

programvaran måste vara fullständigt klar med hur allt fungerar. Detta medför en analytisk fördel 

hos den färdiga programvaran men å andra sidan är det just detta som gör det så svårt att utveckla 

datorer med intelligens. 

 

Att använda programvara som ett stöd i problemlösande och för att fatta beslut är till stor hjälp. 

Man bör dock påminnas om att de svar en dator erbjuder endast är resultatet av ett antal regler som 

specificeras men som döljs i en illusion av digital exakthet. 
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4. Empiri 
Här presenteras resultatet av de intervjuer som har genomförts till denna uppsats. Intervjupersonerna 

nämns även i metodkapitlet (2.5 Empiri - intervjuer). 

 

4.1 Inledning 

För att göra det möjligt att förstå i empirin vem som har sagt vad i intervjuerna nämns 

intervjupersonens titel, ’IT-utvecklare’, för den person som är IT-utvecklare och webbutvecklare. 

’IT-brottspecialist’ för den person som är IT-brottspecialist hos polisen. ’Användare’ för 

användaren inom onlinespel. ’Forskare’ för den person som är forskare samt lärare på institution 

för Dator och Systemvetenskap. Samt ’Professor’ för den person som är professor i lingvistik och 

föreståndare i kognitionsvetenskap och tvärvetenskap. 

 

4.2 Intervjupersonerna 

Här beskrivs intervjupersonernas bakgrund vilket är till för att se om det har någon bakomliggande 

faktor i vad de gör som kan påverka resultatet. Faktorerna som tas upp är utbildning, yrke och 

datoranvändning. 

 

4.2.1 Användaren 

Intervjupersonen Användare har stor datorvana och sitter ofta och surfar runt på Internet. De sidor 

som vanligtvis surfas runt på är sidor innehållande nyheter, tv-tablåer, väderprognoser samt 

användning av söksidor. Chatta med vänner är också en vanlig förekommande aktivitet. I sin 

utbildning har Användaren gått gymnasieutbildning Teknikprogrammet samt Folkhögskola. 

Förutom datorer är personen intresserad av det mesta som har med motorer att göra. Ett annat yrke 

som intervjupersonen skulle kunna tänka sig är möbelsnickare. Inom IT-yrken så är 3D-

modellerare, nätverksansvarig och andra hårdvarumässiga yrken intressant. 

 

4.2.2 Forskaren 

Forskaren är, förutom forskare, lärare på ett universitet, på institutionen för dator och 

systemvetenskap. Personen har arbetat med kontextkänsliga system vilket handlar om 

distribuerade system som kan vara flera olika apparater som ska samarbeta med varandra och med 

hjälp av någon slags sensorer kunna läsa av den aktuella situationen. Som till exempel var du 
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befinner dig någonstans och sedan få programvaror och tjänster att reagera på det. I sin utbildning 

har personen läst systemvetenskap. Användandet av Internet sker antingen på jobbet eller hemma 

för forskaren. Det som är av intresse för forskaren är att titta på återkommande sajter och se om 

folk har skrivit någonting där. Även att kommunicera med andra via e-post. Det sker även en del 

flyttningar och överföringar av filer och så brukar personen använda sig av funktionen att köpa 

tjänster på Internet. 

 

4.2.3 IT-brottsspecialisten 

IT-brottsspecialistens arbetsuppgifter består av att analysera allt som har med digitalt att göra i 

polisutredningar. Dessa slags objekt kan bestå av datorer, mobiltelefoner, handdatorer mm. Även 

digitala spår på Internet, adresser på hemsidor, virus, trojaner, bottar och IP-nummer räknas till 

digital media som kan förekoma i polisutredningarna.  

 

”allt som är digitalt och som har med IT att göra i polisutredningar” (IT-brottsspecialisten) 

 

I sin utbildning har personen läst till dataingenjör samt polishögskolan. Sedan har personen jobbat 

med IT-brott i sex år och under den tiden har personen även gått utbildningar som rör deras 

verksamhet. Utbildningarna har exempelvis bestått av Internetspaning och certifiering i olika 

nätverk vilket för intervjupersonen räknas till en kontinuerlig utbildning. Användandet av Internet 

sker mest på jobbet och då används det främst till att hålla kontakt med dem personen arbetar med. 

Kommunikation sker även internationellt. Förutom det använder personen Internet till att läsa 

mycket och prenumerera på nyhetsbrev. 

 

4.2.4 IT-utvecklaren 

IT-utvecklaren jobbar på ett företag som heter Roxen Internet Software. Företaget säljer 

webblösningar och har sin utveckling på webben i ett CMS
6
. Så allt arbete och all programmering 

sköts via webben i egna utvecklade gränssnitt. IT-utvecklaren är systemvetare i grunden och har 

även läst lite mer programmering. Användandet av Internet sker mestadels på jobbet men även en 

del hemma. 

 

 

                                                      
6
 CMS, Content Management System, informationshanteringssystem för filer på Internet. 
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4.2.5 Professorn 

Personen är professor i lingvistik och föreståndare i kognitionsvetenskap i ett tvärvetenskapligt 

samhälle. Professorns utbildning har bestått av blandade områden som till exempel ryska, teoretisk 

filosofi, praktisk filosofi, sociologi, lingvistik, journalistik och kemi. På en fråga om vad 

Professorn har utbildat sig till ges svaret: 

 

”jag är akademiker och är intellektuell, det är väl vad jag har sysslat med” (Professorn) 

 

Professorn har i stort sett en negativ syn på Internets roll och e-postens roll. Personen anser sig ha 

varit med för länge för att tycka att det är riktigt bra. 

 

4.3 Kännedom om webbrobotar 

Intervjupersonernas kännedom om webbrobotar var lite olika mycket. Professorn ansåg sig inte 

känna till så många av de webbrobotar som gavs exempel på (se bilaga 2, scenarion), men kunde 

utifrån detta bilda sig en uppfattning och ta ställning till dem. 

 

De webbrobotar Användaren kände till var säkerligen fler än de Användaren själv tog upp under 

intervjun. För att beskriva några av de som togs upp så känner Användaren till auktionsbottar och 

pokerbottar. Användaren anser att pokerbottar kan användas till att passa spelet. Vad som menas är 

att pokerbottarna tar hand om saker och ting när spelaren själv inte är där, vilket det finns ett 

exempel på i kapitel 1.1. Spambottar känner Användaren inte till mer än med den åsikt att de är 

jobbiga. Samt chattbottar där Användaren frågar sig; 

 

 ”vad kan de mer än att bara chatta?” (Användaren) 

 

IT-utvecklaren säger sig inte vara så insatt i tekniken men känner till begreppet. En av de 

webbrobotar IT-utvecklaren känner till är sökbottar som söker upp metadata. Det är vad IT-

utvecklaren kommer mest i kontakt med på jobbet.  

 

”att webbsidor ska ha metadata som snabba smarta sökord, smart search. För att just 

webbrobotarna ska hitta dem bättre så att de kan hamna högre upp i ranking på söksidor så 

sajterna blir populärare” (IT-utvecklaren) 
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Forskarens kännedom om bottar är att; 

 

 ”de är någon slags automatiserade klienter som följer länkar ifrån webbsidor i syfte att skanna av 

webbsidor. Sedan bildas det en uppfattning om innehållet på dem. I de vanligaste fall så är det för 

indexeringsändamål i sökmaskiner, men det är ju klart att det finns andra som vill skanna av efter 

mailadresser och det mesta andra” (Forskaren) 

 

Forskaren anser även att deras syften är svårbegripliga vilket borde diskuteras. Förutom det så 

säger Forskaren; 

 

”för länge sedan när det började med mejling listorna i början på 90-talet, då vet jag att det fanns 

ett mer eller mindre antal listiga bottar uppsatta på de där listorna som tuggade om gamla brev 

och spottade ut dem igen, de var ganska enkla att genomskåda. Spam är en annan ohygglighet”.   

 

IT-brottsspecialisten känner till de flesta webbrobotar och de IT-brottsspecialisten tog upp som 

exempel var pokerbottar, auktionsbottar och bottar i chattkanaler. Sedan nämner IT-

brottsspecialisten att det finns så kallade botnet, bottar som man styr hela arméer med. Förutom det 

nämns bottar som finns på IRC-nätverket. Sedan finns det bottar till utbildningssyfte, säger IT-

brottsspecialisten. Vilka bottar IT-brottsspecialisten kommer i kontakt med oftast är chattbottar 

och IRC-bottar. Även pokerbottar samt när det söks information. Mycket i tjänsten träffar 

personen på bottar. Huvuddelen består av chattbottar och informationsbottar.  

 

4.3.1 Kännedom om utvecklingsprocessen av webbrobotar  

IT-utvecklaren känner till utvecklingen av webbaserade system vilket ger en grund till tänkandet 

hur en webbrobot borde vara programmerad. IT-utvecklaren tycker att det är samma sak som 

gäller för utvecklandet av AI att det egentligen inte går att lära en robot att tänka själv utan det 

egentligen bara är programkod som matas in. Synen på hur utvecklingen går till säger IT-

utvecklaren sig anta att det görs en specifikation som på precis vad som helst vad man än gör. IT-

utvecklaren har fördomar om att det går oseriösare till.  

 

”jag har någon slags idé om att det är mycket unga killar som sitter i morsans källare och gör en 

bot” (IT-utvecklaren) 
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Utifrån det perspektivet försvinner de formella kraven som att göra en specifikation och att göra 

kod som är lätt att förvalta och som är väldokumenterad. IT-utvecklaren har svårt att tänka sig att 

många av bottarna är väldokumenterade och lättförvaltade.  

 

”många gillar open source och där finns ett krav på att det ska vara väldokumenterat för att man 

vill att andra ska hålla på med vidareutveckling” (IT-utvecklaren) 

 

Forskaren säger sig inte känna till speciellt mycket om utvecklingen av webbrobotar men 

Forskaren säger sig kunna tänka tekniker för utvecklandet av webbrobotar. När det gäller 

pokerbottar säger Forskaren att en pokerbot måste ha väldigt bra statistik, men det är allt det blir. 

Om fokus istället låg på att se om botten skulle klara ett turingtest
7
 skulle det krävas så mycket 

mer, tycker Forskaren. Ett spännande scenario som Forskaren nämnde var om alla tror att de har 

massa programvara för att konkurrera ut de andra människorna men i själva verket så är det bara 

programvarorna som sitter och pular med varandra. Vilket resulterar i att det blir en helt annan 

dynamik i systemet som i och för sig är intressant att studera. Problemet ger en ny situation, säger 

Forskaren. 

 

IT-brottsspecialisten säger att det syns redan hur bottarna blir smartare och de utnyttjas alltmer. IT-

brottsspecialisten tror inte det är långt kvar innan så kallade callcenters
8
 använder sig av bottar i 

live support.  

 

”Jag tror det här människa mot människa konceptet kommer att försvinna mer och mer” (IT-

brottsspecialisten) 

 

IT-brottsspecialisten tror det kommer att bli svårare för de olagliga bottarna att utvecklas men tror 

inte de kommer att försvinna. De områden bottarna kommer att finnas kvar i säger IT-

brottspecialisten är inom auktion, poker, e-handel och över huvud taget allt som kan nyttja bottar 

för att kunna suga ur information och för att samordna olika bedrägerier.  

 

Professorn känner till nästan samma som IT-brottsspecialisten att utvecklingen av webbrobotar har 

ökat. Professorn har mer koll på vad som händer på Borås Högskola där de utvecklar en så kallad 

betjänt vilket är en bot som kan ta hand om bokningar på flyg och tåg och den tar hand om e-post 

                                                      
7
 Turingtest, ett test som analyserar prestandan av artificiell intelligens i jämförelse med människor 

(Nationalencyklopedin a, 2007). 
8
 Callcenters, intervjupersonen syftar till företag som hanterar kundärenden över telefon. 
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och diverse olika saker, säger Professorn. Informationen samlas upp och hanteras åt användaren av 

mjukvaran. Professorn säger att det skulle kunna karaktärisera till elektronisk betjänt. 

 

Intervjupersonen Användare tycker sig inte veta så mycket om utvecklingsprocessen av 

webbrobotar. Användaren tycker att de programmeringskunskaper som personen besitter är 

förträngda samt att det var ett bra tag sedan Användaren försökte sig på programmering. Fast 

tanken på hur programmeringen går till så säger Användaren att det fungerar som att programmera 

ett program som räknar ut saker åt en. 

 

4.4 Åsikter om användandet av webbrobotar 

 

4.4.1 Webbauktioner 

I användandet av webbrobotar på webbauktioner svarar Användaren  

 

”dålig stil, vill man köpa eller sälja något så får man väl anstränga sig lite i alla fall” 

(Användaren) 

 

När Professorn fick frågan gavs svaret att det borde gälla informed consent
9
 på sådant. Professorn 

skulle helst vilja veta om ifall bottar används. Angående juridisk ställning till vem som ska vara 

ansvarig är väl den som äger botten borde det krävas, tycker Professorn skulle vara det rimliga. 

Annars tycker Professorn att det skulle vara väldigt lätt att sätta igång en bot och sedan ha inget 

ansvar för den.  

 

IT-utvecklaren tycker sig inte kunna se hur avtalen på en webbauktion kan reglera om bottar 

används på en webbauktionsplats. Det är inte en juridisk person som sköter köpet så IT-

utvecklaren säger att det inte går att se hur en programvara kan ingå ett avtal med någon. IT-

utvecklaren ger även ett exempel på ett scenario och frågar sig den som har sålt någonting till en 

bot då dessa frågor dyker upp ”är den garanterat betald?”, ”Vem ska man kräva pengarna av?”, 

”Var ska kronofogden skicka brevet?”. Det vanligaste skulle nog vara den som äger botten, tycker 

IT-utvecklaren;  

 

                                                      
9
 Informed consent, personer ska bli informerade samt ge sitt medgivande. 
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”Det kan man tänka sig i snabb överläggning, men över det finns det ingen juridisk person som 

man kan ha några krav på” (IT-utvecklaren) 

 

IT-brottsspecialisten anser inte det som ett jätte stort problem med så kallade bottar som sköter 

budgivning eller försäljningen åt en. Problemet anser IT-brottsspecialisten vara när folk blir lurade 

med hjälp av dessa och när personer döljer sig bakom dessa slags bottar. Sedan anser IT-

brottsspecialisten att det är mycket upp till webbsidorna själva om de vill tillåta eller jaga bort 

dessa slags bottar. 

 

Forskaren anser att det finns en teknisk dimension i användandet av bottar där exemplet tas med 

bottar som används i spel och i webbauktioner. Om botten köper upp en massa onödiga saker för 

riktiga pengar på grund av ett fel i programmet blir det genast känsligt. Fast om det då istället sker 

i ett spel där botten köper virtuella varor är det möjligtvis inte lika allvarligt.  

 

4.4.2 Webbpoker 

Forskarens svar på användandet av bottar på webbpokersidor var att det är oacceptabelt då även i 

onlinespel.  

 

Användaren anser att bottar inte ska användas i webbpoker. Användaren säger sig inte tro att 

pokerbottar får användas om pokerföretagen skulle komma på det. Det skulle heller inte vara okej 

om det var så att alla andra använde sig av pokerbottar.  

 

” man förstör bara för de som inte använder bottar genom att göra det själv, vad är det för kul med 

att ha en bot som gör allt åt en?” (Användaren) 

 

IT-brottsspecialisten anser att pokerbottar är ett större problem än auktionsbottar. Anledningen är 

att det förstör själva grundidén med poker säger IT-brottsspecialisten.  

 

”Det här med en intelligent bot som räknar ut allting åt en på en hundradels sekund, spelar 

metodiskt och statistiskt korrekt, det är väl mer att den förstör spelet för dem som är med” (IT-

brottsspecialisten) 
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Sedan om det skulle vara ägaren av pokersidan själv som har en bot som spelar åt en istället för en 

vanlig användare tycker IT-brottspecialisten är ruttet. Användandet av bottar leder till att poker 

inte längre blir ett spel utan det blir ett enkelt sätt att håva in pengar, säger IT-brottsspecialisten. 

 

IT-utvecklaren kan se hur pokerbottar kan användas till att lura småspelare på webbpokersidorna.  

 

”det blir som att ta godis från småbarn” (IT-utvecklaren) 

 

Denna slags handling anser IT-utvecklaren kan klassas till bedrägeri. Som exempel på en liknande 

handling på ett casino så är det förbjudet att räkna kort, säger IT-utvecklaren, och då är det bara 

lite huvudräkning. Jämförelsevis med en bot som i realtid räknar ut procentchanserna och de 

vinner alltid i det stora hela, säger IT-utvecklaren.  

 

”Det är väl det som är problemet att det finns ingen kontroll egentligen. Om man tittar på 

casinolagarna, är det inte bara en policy?” (IT-utvecklaren) 

 

4.4.3 Onlinespel 

Professorn ansåg att det borde gälla informed consent på de flesta där folk har delade uppfattningar 

och åsikter som i de flesta spel. Huvudsaken är att det går att få reda på om bottar används tycker 

Professorn.  

 

På frågan vad Användaren tycker om användandet av bottar i onlinespel tas två spel upp i 

jämförelse. Först så förklaras att i Counter-Strike
10

 är det inte riktigt samma sak som i World of 

Warcraft
11

. Det är inte för någons vinning direkt i Counter-Strike. I World of Warcraft så är det en 

annan sak, säger Användaren. Av Användarens vetskap så är Blizzard, skaparna av spelet World 

of Warcraft, ganska hårda när det gäller användandet av bottar och har stängt av många av dessa. 

Så det finns lite koll i alla fall, enligt Användaren, och det går att anmäla det om en spelare 

misstänker att någon använder bottar. I Counter-Strike å andra sidan är det väldigt lätt att se om det 

är bottar som det spelas mot, tycker Användaren. 

 

IT-utvecklaren känner till att bottar förekommer i World of Warcraft, som även togs upp som 

exempel i stycket ovan. Det som går att tjäna på är att sälja sådana bottar som ska spela åt en. Då 

                                                      
10

 Counter-Strike, ett krigsspel i multianvändargenren. 
11

 World of Warcraft, ett fantasyspel i multianvändargenren. 
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blir det inte så sjyst och inte längre på skoj, tycker IT-utvecklaren. IT-utvecklaren tycker att det 

hela i slutändan med användandet av bottar i spel blir ett orättvist spel. 

 

IT-brottsspecialisten anser att bottar inte hör hemma i onlinespel. Meningen enligt IT-

brottspecialisten är att människor ska interagera med varandra, de tar över en roll där. Detsamma 

anser IT-utvecklaren. 

 

4.4.4 Chattsidor 

Professorns svar;  

 

”jag chattar aldrig, men jag svarar likadant där att man ska få chans att ta ställning till det där 

också” (Professorn) 

 

IT-utvecklaren säger sig tro att bottar inom chatt inte är så välutvecklade idag. Att det märks på 

orden de skriver om de är en bot eller att de inte kan föra en ordentlig dialog. Fast i en kundsupport 

kan IT-utvecklaren tänka sig att det är lättare att tro att det är en människa om man inte vet om att 

det är en bot det talas med. Vilket kan leda till att en kund ger sitt förtroende till en bot som inte 

alls behöver kunna någonting egentligen. Detta blir enligt IT-utvecklaren ett allvarligt problem när 

det kommer till sjukvården när det blir möjligt att få medicinska råd av en bot. Där kan problemet 

uppstå att en användare i det fallet inte känner till att det är en bot som svarar med möjligtvis 

felaktiga svar på hur användaren ska hantera en sjukdom. 

 

”chattsidor är väl helt okej att använda bottar på, de flesta av de bottar som ligger på chattsidor är 

mest för ploj skull. De gör ingen egentlig skada” (IT-brottsspecialisten) 

 

Att använda chattbottar i informationssyfte tycker IT-brottsspecialisten är bra som till exempel att 

kunna erbjuda ett smartare sätt att komma åt en informationsdatabas på än att göra det manuellt. 

Användandet ser ut som så att det ställs frågor och kommunikationen sker med en bot.  

 

”NASA kör stenhårt med det och även lite andra så det tycker jag är en kanonbra idé.” (IT-

brottsspecialisten) 
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4.5 Inställning till etiska handlingar 

Professorn ser hur de kriterier som Professorn själv skulle använda på människor går att använda 

på bottar. Genom att betrakta bottarna som förlängningar av den som har satt igång bottarna;  

 

”då betraktar jag det som verktyg för den som har satt igång dem, ansvarstillskrivande är en viktig 

del av moral, Det gäller då kanske mest när man gör onda saker men även då goda, om man ska ge 

folk beröm och så, eller botten. Då kommer ansvar in där. Så det är en stötesten skulle jag säga. 

Vem har ansvaret för vad botten gör.” (Professorn) 

 

Utifrån att ha det sagt säger Professorn även att när en god eller ond handling sker ska den som är 

ansvarig få den beskrivningen. Vad Professorn anser vara en ond handling av en bot är; 

 

”allting som tillfogar mig smärta eller som berövar mig min frihet eller som ger mig felaktig 

information” (Professorn) 

 

Som goda handlingar av en bot nämner Professorn om botten ökar din frihet, ökar dina lusttjänster 

eller ger dig korrekt information.  

 

Användaren svarade; 

 

”att använda bottar för att underlätta arbete utan att förstöra för andra är väl bara bra” 

(Användaren) 

 

Som ett exempel på en ond bot svarade Användaren skämtsamt auktionsbottar. Sedan svarade 

Användaren även att handlingar som förstör för andra är onda.  

 

”Det finns säkert bottar som är mer självständiga än andra, men alla bottar är ju mer eller mindre 

verktyg, finns väl ingen som kan sköta sig helt själv, jag menar det är väl inte bottarna som utför i 

sådana fall en ond handling” (Användaren) 

 

IT-utvecklaren tar som exempel att alla kan ha olika referensramar på gott och ont. I detta fall som 

IT-utvecklaren tar upp säger sig IT-utvecklaren vara en pokerspelare och då vill pokerspelaren ha 

en bot som kan vinna en massa pengar åt en. Som exempel på en god bot nämner IT-utvecklaren 

sökbottar vilket IT-utvecklaren inte kan se hur de kan göra någon skada. Samt bottar som 
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automatiskt hämtar hem uppdateringar för till exempel virusskydd som IT-utvecklaren nämner.  

IT-utvecklaren tycker de är monotona och vad som är en god handling är att söka information.  

 

”Hämta och skicka information, det är det de är allra bäst på” (IT-utvecklaren) 

 

Något IT-utvecklaren anser vara en riktigt dålig bot är en virusbot som söker igenom öppna portar 

som den sedan skickar massor av virus och trojaner till. Enligt IT-utvecklaren är detta en riktigt 

ond handling. IT-utvecklaren ser inte någon vinst i att använda sådana bottar. 

 

Forskaren tycker att förutsättningen för att botten ska kunna utföra en specifik handling måste 

botten kunna skilja på gott och ont vilket Forskaren inte tror de kan göra. Forskaren tycker att det 

går att använda samma värderingsgrund på vad som är en god handling.  

 

”Överhuvudtaget så går det att säga att den gjorde någonting bra och det skulle vara att den 

gjorde det den valdes till att göra” (Forskaren) 

 

Forskaren tycker även att bottar ska kunna gå att stänga ner när de inte längre går att ha full 

kontroll på. Forskaren anser att det önskas ur alla program, vilket även kallas för a graceful 

shutdown vilket betyder att bottarna ska kunna stängas av istället för att bara haverera, säger 

Forskaren. Forskaren har svårt att se hur en bot kan vara elak utan att en människa skulle ha 

förvanskat det onda. Forskaren tycker inte heller att det är botten som gör det onda om botten 

tillslut per automatik gör det onda.  

 

”för mig så är maskinerna befriade från alla slags värderingar, det är ju vad man använder dem 

till, sedan är det ju klart att du kan få effekter som ingen skulle kunna förutsäga. Det är som en 

naturkatastrof, den är ju varken ond eller god, den bara händer. Jag har lite svårt att kunna säga, 

att de skulle kunna välja att utföra en ond eller god handling. Däremot kan man alltid hoppas på 

att de en vacker dag blir så komplexa att vi blir förvånade över att de gör någonting bra. Det vore 

spännande” (Forskaren) 

 

Enligt IT-brottsspecialisten är en god handling av en bot att ge information och ge stöd i 

informationssökandet. En dålig handling är enligt IT-brottsspecialisten när botten tar över helt 

enkelt en fysisk persons uppgift. Då syftar IT-brottsspecialisten först och främst på webbpoker 

vilket leder till att användarna inte spelar på samma villkor.  
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4.6 Inställning till lagliga handlingar 

De bottar som IT-brottsspecialisten tycker är lagliga är sökmotorer och informationsdatabaser 

vilket IT-brottsspecialisten även tycker är bra. Vad som enligt IT-brottsspecialisten är olaglig 

handling av en bot tycks vara samma som i moralfrågan. Anledningen är att IT-brottsspecialisten 

tycker att spelarna ställs mot något som är omöjligt att vinna över.  

 

Forskaren tycker inte att det går att generalisera någonting av vad bottarna gör till lagliga eller 

olagliga handlingar. Forskaren anser att en bot inte kan bryta mot lagen. Anledningarna till varför 

Forskaren tycker så är att om botten skulle bryta mot lagen är den antingen inte medveten om det 

eller felaktigt programmerad och det ända som återstår enligt Forskaren är att någon använder 

teknologin för syften. Forskaren nämner fildelningen som ett praktexempel på det.  

 

”Det är inte fildelningstekniken som ska förbjudas utan det är förfogandet över materialet, det är 

där problemet ligger tycker jag och anser att det är samma diskussion där”. Någonting jag tycker 

är svårt att säga är att; den här maskinen bryter mot lagen” (Forskaren) 

 

En laglig handling enligt IT-utvecklaren är att hämta information från Internet och att samla ihop 

det i databaser. Vad som är ett krav för IT-utvecklaren är att det sker under kontrollerade former.  

IT-utvecklaren tycker det är helt okej att spela med en bot om spelaren själv har lust med det. Det 

är enligt IT-utvecklaren mer en moralisk fråga om man tycker det är kul att fuska eller inte.  

Angående olagliga handlingar av webbrobotar tycker IT-utvecklaren att det borde vara olagligt att 

programmera bottar som tar sig in i folks e-post som sedan skickar ut spam till alla i den personens 

adressbok. Botten fortsätter sedan med att ta över nästa persons adressbok och skicka ut till alla i 

deras. Auktionsbottarna tycker IT-utvecklaren åtminstone borde regleras så att användare vet vad 

som gäller.  

 

”Egentligen alla bottar där man skaffar sig ekonomiska fördelar på ett väldigt otrevligt sätt kanske 

räknas till bedrägeri. Eller borde” (IT-utvecklaren) 

 

Användaren tycker att de flesta bottarna i spelet World of Warcraft borde vara olagliga att 

använda.  

 

”Det gäller inte bara bottarna i World of Warcraft, man borde inte få använda bottar till auktioner 

eller poker heller” (Användaren) 
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Vad som enligt Användaren räknas till lagliga handlingar av bottar är när de används på IRC, 

bottar som inte på något sätt förstör för vanliga människor. Sedan är ju frågan vart man ska sätta 

gränsen, säger Användaren. 

 

Professorn tycker att lagen beror på tillfället, och tillfället kan skifta.  

 

”Moral kan man diskutera oberoende av vad som råkar vara lag, men man kan knappast diskutera 

vad som är lagligt oberoende av vad som råkar vara lag vid ett visst tillfälle” (Professorn) 

 

Tar man bedrägeri som exempel ser Professorn på det som ett bredare begrepp vilket då kan vara 

både omoraliskt och olagligt.  

 

”Bedrägeri handlar också om att ge sken av en viss information som man har stark anledning att 

tro den är felaktig, annars bedrar man väl inte”. (Professorn) 

 

Professorn tar upp om en bot är klantigt gjord så borde det finnas mer ansvar. Enligt Professorn 

gör lagen en skillnad här. Det skiljs mellan vårdslöshet och när det med avsikt görs en gärning. 

Vårdslöshet straffas inte likadant som att göra en gärning med avsikt. Professorn är för att båda på 

något sätt ska bestraffas. Som att lägga ut felaktig information på grund av slarv borde stoppas 

enligt Professorn. Att lägga ut information i bedrägligt syfte när vetskapen finns om att det är fel 

och syftet ligger i att lura folk, då ska man absolut stoppas, säger Professorn.  

Professorn tycker det borde finnas webbrobotar som tar bort dåliga bottar. Professorn tycker att 

bottarna kan räknas till verktyg vilket betyder att det skulle vara som att förstöra vilket annat 

verktyg som helst.  

 

”Som sagt allting har en positiv och en negativ sida, så jag menar skulle man släppa loss sådana 

här destructbottar så skulle de snabbt kunna användas till att förstöra annat också” (Professorn) 

 

4.7 Framtida användning 

Professorn tror det kommer att bli svårt att stoppa den utveckling som har satts igång. Det är enligt 

Professorn nästan så att måste störa de fysiska förutsättningarna om nu webbrobotarna ska stoppas. 

Professorn tror att den typ av frågor som tas upp till denna undersökning kommer att blir mer och 

mer aktuella.  
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”Framförallt är ansvarsfrågorna väldigt viktiga för vem är egentligen agenten som utför de här 

handlingarna?”. det som undras är vem som egentligen ska ställas till svars, ”det måste vara en 

nyckelfråga för det här” (Professorn) 

 

Professorn tror på en utveckling av talande bottar eftersom människor blir allt tröttare på att se 

allting. Professorn har själv varit med i utvecklandet av talande robotar. Professorn vet att det inte 

är lika bekvämt av människor att använda teckenspråk som det är att tala. Vilket beror på att det 

går att göra andra saker samtidigt som du pratar vilket inte går om teckenspråk används.  

 

”Det kommer säkert mycket mer sådant. Återigen där kan man ställa de där ansvarsfrågorna, AI-

kundtjänst. Vi talar om 10-15 år då IKEA-Anna kan mycket mer. Då kommer säkert AI-teknologin 

ha utvecklats så bottar kan tala så man tror att de är riktiga människor” (Professorn)  

 

Vad Användaren tror om framtidens bottar är att de troligtvis kommer att bli mycket mer 

avancerade än vad de är idag. Bottar inom sjukvården blev Användaren skeptisk mot. 

 

”De skulle säkert fungera och komma till nytta där, men jag vet inte om jag skulle vilja bli lagad av 

en bot” (Användaren) 

 

Användaren nämner även att talande bottar finns i form av SJ-automatisk kundtjänst. För övrigt 

nämner Användaren sig inte gilla att tala med maskiner. Informerande bottar finns redan men en 

vidareutveckling på dessa skulle Användaren uppskatta. Telefonförsäljning tror Användaren 

kommer att bli aktuellt, dock är det inget Användaren hoppas på.  

 

IT-utvecklaren hoppas på en förbättring av de bottar som idag kan hämta hem alla nyheter inom de 

kategorier användaren själv vill. IT-utvecklaren tror på att tekniker kommer komma för att kunna 

göra chattbottarna smartare. Ännu en funktion som IT-utvecklaren tycker borde finnas i framtiden 

är att Internet ska kunna prata med en.  

 

”Som sådana filmer man ser så är det alltid i framtiden, i framtiden pratar alla saker. Så jag menar 

förr eller senare måste de börja prata. Just ett talande Internet vore handikappvänligt” (IT-

utvecklaren) 
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Forskaren anser att det egentligen inte finns någon begränsning för utvecklandet av 

webbrobotarna.  

 

”Vi ser redan idag den råa kraften i Google till exempel utan att vara särskilt listig alls. Lägg ihop 

det med lite data mining
12

 och annat så kan man nog komma ganska långt. Sedan finns det 

möjlighet om man tänker sig riktiga fysiska robotar, där finns det en del spännande varianter. 

Återigen tror jag inte att man kommer att ha som de här robothundarna eller andra golems som 

knakar runt, för det kommer att bli alldeles för oekonomiskt” (Forskaren) 

 

Nanosystem och mer sådana tror Forskaren det kommer att hittas någonting gott inom. Som till 

exempel mediciner tror Forskaren de största uppmärksammade framstegen kommer att vara inom. 

En annan funktion som Forskaren själv skulle vilja fanns i framtiden skulle vara;  

 

”en något intelligentare version av papegojan på axeln som kunde påminna en. Till exempel nu 

måste du ringa och gratulera pappa för han fyller år. Eller lite av det jag jobbar med själv, att när 

man passerar apoteket ska den säga att du ska handla Alvedon för det är tomt hemma, till exempel.  

Den typen av funktioner tror jag på, vardaglig enkel hjälpreda” (Forskaren) 

 

IT-brottsspecialisten tror på mer intellektuellt uppbyggda webbrobotar i framtiden. Ett mycket 

större användningsområde för webbrobotarna tror IT-brottsspecialisten på, även inom Artificiell 

Intelligens.  

 

”Om man ser på den lagliga sidan så är det information som på Internet växer något helt otroligt. 

Jag tror de kommer vara en stor del av det här att kunna filtrera något av idag som är massa 

rådata till att det blir information. Då är det klart att de kommer lära sig att; när en person går ut 

och söker så brukar personen vilja ha reda på det här och det här, att de på så sätt lär sig mer om 

sin kund. En funktion jag själv skulle vilja ha är helpdeskfunktionen, att man slipper komma till 

någon person som ber en att starta om datorn utan man kan prata med en bot istället som har 

större förmåga att läsa av vad man är ute efter egentligen och snabbare kan söka informationen” 

(IT-brottsspecialisten) 

 

 

 

                                                      
12

 Data mining, hantering av stora mängder data samt sortering. Underlättar arbetet med att söka och plocka 

ut önskad data. 
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4.7.1 Framtida reglering av webbrobotarna 

Professorn tror på en framtida reglering av webbrobotarna. För att den ska fungera behövs det ta 

en ordentlig funderare på ansvarsfrågorna, tycker Professorn, samt vilka som är de goda och dåliga 

handlingarna. För att regleringen ska fungera måste det hittas på rimliga straff likväl. Regleringen 

skulle enligt Professorn fungera så att de som har satt ut webbrobotarna straffas samt att 

webbrobotarna på något vis blockeras från den angripna platsen.  

 

Användaren säger att det beror på hur mycket webbrobotarna kommer att utvecklas och hur 

mycket de kommer att spridas. Efter en viss gräns kommer säkerligen någon känna ett behov av att 

sätta upp regler, anser Användaren.  

 

IT-utvecklaren tror att det går att anpassa lagstiftningen runt bedrägeri.  

 

”Det gäller mer att man ska få upp ögonen för det. Vem ska anmäla någon, vem är offret, ska det 

finnas en enhet som ska sköta detta precis som med musiknedladdning som maniskt ska leta efter 

folk som använder dåliga bottar? Jag tror på en tydlig lagstiftning vad gäller avtal och 

bedrägerier. Jag tror dock aldrig på full kontroll. Jag tror inte heller det behövs, att man kan vara 

ganska självreglerande vad gäller sådana saker. Angående att folk lider ekonomiska förluster vid 

avtal så tycker jag att det ska vara tydligt vad som gäller” (IT-utvecklaren)  

 

Generellt sett så tror Forskaren inte på en framtida reglering av webbrobotar. Däremot tror 

Forskaren ändå att det kan visa sig att i onlinespel och näthandel kan det blir globalt reglerat. Att 

när en användare ansluter till webbplatsen lovar användaren att inte använda vissa typer av 

teknologier, tror Forskaren. Forskaren nämner att den finns en typ av reglering mot automatisk 

registrering på sidor. Den typen av teknologi tror Forskaren att det kommer synar mer av i det 

sammanhanget men inte att det ska behöva lagstiftas om det. Forskaren säger då att det är som att 

säga: den här tekniken vill vi inte att den ska få användas. Forskaren tror inte att det kommer 

uppmärksammas förrän det tyder på några nackdelar.  

 

Reglering finns redan idag, säger IT-brottsspecialisten. Som exempel nämns botnet vilket idag är 

olagligt, att ta över datorer och styra dem räknas till dataintrång, enligt IT-brottsspecialisten.  
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”Så att den regleringen finns redan och det som man ser måste till är väl att uppdaterar 

lagstiftningen så att den blir mer modern och täcker in andra aspekter om det. Det är mycket 

gammal lagstiftning vi använder oss av idag” (IT-brottsspecialisten) 

 

IT-brottsspecialisten tror inte på en reglering av Internet i allmänhet utan tycker det ska vara ett 

fritt nätverk. Regleringen ska däremot finnas runt omkring.  

 

”Det är alltid svårt med reglering av sådant här, det är alltid svårt att täcka in allting och få en 

heltäckande lagstiftning. Internet styrs inte av något land och det har inga gränser så det här är ett 

internationellt uppdrag egentligen. Men absolut inte någon styrning av Internet det tror jag inte på. 

Det skulle bara ställa till problem” (IT-brottsspecialisten) 

 

4.7.2 Framtida lagstiftning 

IT-brottsspecialisten ser inte hur en lag ska kunna reglera webbrobotar.  

 

”Det är som att lagstifta mot en bil, bilar kan man använda både i gott och ont syfte. Det skulle 

aldrig gå att förbjuda en bil bara för att vissa kör vårdslöst, det är samma med bottar egentligen” 

(IT-brottsspecialisten) 

 

Forskaren säger; 

 

”om man tittar på fildelning som exempel. Jag tycker inte att tekniken i sig är oskyldig, det är vad 

man använder den till framförallt som lagstiftarna bör fundera på, lagen släpar alltid efter. Det är 

först när saker och ting blir oacceptabla eller man vill vinna politiska poäng som man klämmer åt 

dem” (Forskaren)  

 

IT-utvecklaren tror att lagstiftningen alltid ska göras. Det svåra med att lagstifta teknik enligt IT-

utvecklaren är att teknik hela tiden förändras. Då tycker IT-utvecklaren att funderingar ska ske på 

hur lagarna ska formas. IT-utvecklaren tror inte på lagar som förbjuder tekniska saker eftersom 

den samma tekniska funktionaliteten har massor av användningsområden.  

 

”var går gränsen för utvecklandet av webbrobotar? vad stoppar man i den lilla förbjudna lådan? 

Man kan istället börja någonstans i utkanten och reglera det som egentligen inte är någon teknik 

utan det som är användningsområden” (IT-utvecklaren) 
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Användaren tror det skulle vara svårt att hålla koll på bottarna.  

 

”Finns ingen som har någon större koll på olagligheter som sker nu så jag har svårt att tänka mig 

att det kommer att bli så mycket bättre” (Användaren) 

 

Professorn anser att konsekvenserna utav massor av falsk information på nätet inte har tänkts 

igenom. Resultatet blir att skolbarn slutar läsa böcker helt, påstår Professorn. Sedan är frågan, som 

Professorn ställer, om det går att lita på den informationen. Som en lösning på problemet nämner 

Professorn certifiering vilket de använder på Amerikanska Universitet.  

 

”Att vissa källor blir certifierade under vissa krav. Så talar man om för folk att det här är bra 

information. Ofta i ett kapitalistiskt samhälle så vill de ta betalt för det. Det skulle man vilja stoppa 

om det går” (Professorn)
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5. Analys och diskussion 
Här sker analys och diskussion. Det som diskuteras är den teoretiska referensramen samt empirins innehåll. 

Dessa material analyseras och diskuteras utifrån ett vidare perspektiv. 

 

5.1 Webbrobotars användningsområden 

Användningsområdena för webbrobotar är många och framtiden har förmodligen fler att erbjuda. 

Ett par exempel på framtida robotar som intervjupersonerna ansåg intressanta var telefonförsäljare 

och ”papegojan på axeln”. Telefonförsäljarroboten gavs som förslag från intervjupersonen 

Användare som ansåg det som en dålig idé att införa robotar inom någonting som personen redan 

ansåg som dåligt. Papegojan på axeln är en accessoar vars funktioner underlättar för minnet som 

gavs som exempel av intervjupersonen Forskare.  

 

I kapitlet 3.1.1 i Teoribakgrund beskrivs webbrobotarna weather bot, news bot och finder bot 

(Elibrary, 2006) vilket är bottar vars användningsområden inte har framhävts så stort i varken 

teorin eller i intervjuerna. Anledningen till detta är att dessa slags indexeringsbottar inte anses 

innehålla någonting omoraliskt eftersom deras syften enbart är att samla information som varken 

kan anses vara känslig eller skadlig för någon. IT-utvecklaren nämner även dessa slags bottar som 

någonting bra eftersom de samtidigt kommer till stor nytta. Det som har varit intressant att 

diskutera är pokerbottar och auktionsbottar; bottar som det går att hitta etiska konflikter i. 

Huruvida dessa webbrobotars användningsområden ska godtas eller inte finns det en gemensam 

uppfattning om hos intervjupersonerna. Användarregler på webbplatserna och ökad kryptering är 

exempel på vad som kan förbättras för att hålla bottarna i schack och borta från webbsidor. Finns 

det då något användningsområde för de så kallade etiskt konfliktskapande webbrobotarna? Ett 

alternativ som togs upp i en av intervjuerna var att låta pokerbottar spela mot varandra, där 

spelarna kunde utveckla bottarna och vinna fördel i bäst programmerad pokerbot. En annan 

framtida bot kunde tänkas vara en telefonförsäljare, vilket kan komma att resultera i liknande 

diskussioner.  

 

5.2 Webbrobotar som verktyg 

Verktyg är en annan definition av bottar och agenter. Det framkom i en av intervjuerna där det 

frågades huruvida bottar kan utföra moraliska handlingar. Svaret som gavs var att bottar är som 

verktyg, en förlängning av människan. Även författare som Weizenbaum (1985) och Göranzon 
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(1990) skriver i sina böcker om synen på datorer, vilket här går att förknippa med program som till 

exempel webbrobotar. Det är inte datorer som utför procedurerna utan programmen som finns inuti 

datorn. På samma sätt är webbrobotar program som finns i datorn. Det moraliska eller omoraliska i 

själva handlandet går således att lägga på användaren av programvaran eller utvecklaren beroende 

på vad som anses vara etiskt korrekt av en användare att använda en webbrobot till. Detta kan 

resultera i dilemman där lagen kan anses vara otillräcklig och föråldrad. Som IT-brottsspecialisten 

säger själv, är lagen alltid efter. Informationssamhället utvecklas snabbare än vissa tror. 

Intervjupersonerna ser inte hur webbrobotar skulle kunna agera på egen hand när det i slutändan 

alltid faller på användaren av webbroboten eller utvecklaren. Om man ser på lagarna som finns 

med i teorikapitlet riktas de till användarna av tekniken (Notisum, 2006). 

 

5.3 Juridiska aspekter 

Vad intervjupersonerna anser om lagar mot webbrobotar finns med i empirin, kapitel 4.6 och 4.7.2. 

Så för att upprepa intervjupersonen Användares svar tycks lagen inte alltid fungera fullt ut som 

den ska, att den inte kommer till nytta. Lagen kanske inte alltid kommer till användning om fallet 

är så att ingen ser till att lagen följs. Någon slags reglering är bra, frågan är vilka metoder som 

fungerar bäst i en reglering. Tekniken i sig själv är inte problemet, det är vad den används till som 

skapar denna uppståndelse. Det är precis vad IT-utvecklaren tar som exempel; ”vad stoppar man i 

den lilla förbjudna lådan?”. Det är inte lätt att gissa sig till teknikens framsteg eller vilka 

konsekvenser den kommer att ge. Det kan förklara varför lagen anses föråldrad så fort det uppstår 

nya etiska problem. Någonting som däremot går att utgå ifrån är att lagen kan förbli som den är, 

men att regleringen på webben kan förbättras avsevärt. En åsikt från intervjuerna var att en 

utvecklare av webbrobotar är ansvarig för vad webbroboten utfärdar och då ska kunna döma 

utvecklaren och ge denna person straffet. Tankemässigt kan det tyckas vara ett förenklat förslag då 

det finns många faktorer att ta hänsyn till, men ännu är detta bara ett påstående. Idag fokuserar 

lagen på användaren. Att däremot sätta begränsningar och reglera på webbsidorna för vad 

webbroboten ska kunna utföra vore önskvärt. Avgränsningar måste ske där webbrobotar inte är 

välkomna och där ansvaret ligger på ägaren av webbplatserna. Det kan tyckas vara svårt för en 

spelare på en webbpokersajt att utveckla ett program som håller reda på om det finns pokerbottar 

där personen spelar. Casinobolagen kanske inte heller är så insatta i reglering utan måste begära 

resurser från andra håll vilket kan bli kostsamt. Lagen är begränsad i det fallet att det inte går att 

säga åt en person att låta bli att utföra elaka saker. Det är de personer som ser till att lagen följs 

som är viktiga. Tekniken är inte någonting man bör förbjuda, snarare användningsområdena. En 



- Analys och diskussion - 

 

- 47 - 

lag mot pokerbottar kommer förmodligen aldrig att införas, men förbättrade regleringsmetoder kan 

däremot bli aktuella. 

 

IT-brottsspecialisten nämnde att det som han själv arbetar med ofta även berör IT-brott utanför 

hemlandet. När det handlar om IT-brott berörs ofta fler länder än ett. Vilket land är det då som 

problemet ligger hos? Det måste till någon form av samspel mellan världsorganisationerna mot de 

webbrobotar som härjar fritt på Internet och mot bottar som saboterar för andra. Detta skulle kunna 

vara en bra lösning, men problem kan tillkomma som till exempel att alla har inte resurser till att 

bekämpa IT-brott, vissa kanske inte ser det som ett hot, lagarna är olika och så vidare. Det finns 

många faktorer som kan påverka. Ett exempel kan ses med trafikreglerna, i hur många länder är 

trafikreglerna exakt likadana? Även om trafikreglerna är de samma, hur mycket av resurserna går 

åt att undersöka om trafikreglerna följs i jämförelse mellan länderna? I målgruppen (kapitel 1.6) 

nämndes regering och jurister som utifrån nytt material kan diskutera fram lösningar för hur 

reglering av webbrobotar ska se ut. Det är en bra början att införa det i det land man själv bor i och 

sedan när det internationella problemet uppstår tas det om hand i internationella organ.   

 

5.4 Användarregler 

Som tidigare nämnts i teorin finns det användarregler på webbpokersajter (Bamba Poker, 2007; 

BET4E, 2007; Lee Poker, 2007) och webbauktioner (Ebay, 2007; Tradera, 2007) där reglerna 

riktar sig just till webbrobotar samt AI-bottar. Det är helt klart uppenbart att det inte är tillåtet att 

använda sig av webbrobotar i webbauktioner och pokersajter (kapitel 3.2.2 och 3.2.3). Detta är 

kanske inte en av de bättre regleringarna eftersom det inte har visat sig stoppa vissa personer som 

kunde vinna pengar på webbpoker medan de sover (Brunker, 2004). I det exemplet används inte 

pokerbotten på en svensk webbpokersajt. 

 

I jämförelse med hur användarregler kan reglera användandet av webbrobotar kan lagen på samma 

sätt inte stoppa användandet av webbrobotar utan att någon ser till att lagen följs. Till viss del kan 

pokersajterna sakna en bättre regleringsmetod till skillnad från Ebay som redan har hårdare 

reglering. Det som skulle kunna gå att göra är att diskutera fram nya regleringsmetoder med annan 

taktik. Resultatet kan bli bättre än alla andra regleringar som finns idag så det kanske skulle kunna 

gå att implementera på sajter som redan har bra reglering men inte den bästa.  
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I diskussionen med de intervjuade om vad de ansåg om att lagstadga mot webbrobotar visades ett 

svagt intresse. Istället ansågs användarregler vara det bästa vilket även skulle kunna gå att förbättra 

eller komplettera med annan reglering på webbplatserna. Webbrobotar som reglerar andra 

webbrobotar var en syn på reglering till exempel destruct-robotar. Dessa slags reglerande 

webbrobotar ska då ta bort de dåliga varianterna av bottar, vilket kan vara ett svårt steg; att dela in 

webbrobotar i bra och dåliga. De så kallade destruct-robotarna skulle då även gå att använda i ont 

syfte vilket gör detta till ett dåligt alternativ för regleringen. Ett annat lösningsförslag på 

webbrobotar som skulle utvecklas var de som går att utföra gracefull shutdown på. I de fall sådana 

webbrobotar inte skulle sköta sig går det alltid att stänga av dem utan att de havererar andra saker 

när användare försöker ta bort dem.  

 

För att ta exemplet med Ebay igen så använder de en reglering som ser ifall det är webbrobotar 

som indexerar auktioner på deras sida. Detta är ett typiskt exempel på de annars relativt snälla 

indexeringsbottarna som i extrema fall är bannlysta inom vissa områden, i detta fall auktionssajter. 

 

5.6 Intresset av reglering 

Det var relativt tydligt vad intervjupersonerna ansåg om reglering. Huvudfrågan som hittas i 

inledningen riktar sig främst till reglering på svenska webbplatser. Efter att ha bearbetat 

informationen till denna uppsats går det att säga att det är svårt att enbart rikta sig till ett lands 

webbplatser eftersom det är globalt när det kommer till att handla om Internet. Bra är det ändå 

enligt intervjupersonerna att sätta upp regler så besökare vet vad som gäller på webbplatserna. 

Lagar och regler kan upplevas som bara text på papper, men bevisar man att de följs och straffas 

ges det respekt för de lagar och regler som finns uppsatta. Med det menas att det fortfarande måste 

finnas människor som i grunden tar hand om saker och samtidigt ser till att lagarna och reglerna 

följs. Kapitel 3.4 (Överföring av kunskap till programvara) avslutas med ett stycke som syftar till 

att det alltid behövs människor vid användandet av programvara (Göranzon, 1990). Så är även 

fallet i reglering och skulle det bli allvarligare problem är detta en faktor att satsa på. Då syftas det 

främst på jobb för personer som kan tänkas arbeta med att se till så regleringen och lagarna följs.   

 

Skillnader finns naturligtvis fortfarande mellan webbrobotar. Ett exempel som togs upp var 

virtuella pengar i ett spel som en bot fick handla för. Av misstag kan botten göra fel och handla 

någonting för de virtuella pengarna som till exempel föremål utan värde. Jämförelsevis skulle 

denna händelse knappast vara acceptabel om misstaget sker med riktiga pengar. Vem finns det att 
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skylla på för misstaget, förutom användaren själv? Användandet av webbrobotar som verktyg sker 

på eget bevåg. Det är vad som går att tolka utifrån intervjuerna. Däremot att bli attackerad av 

webbrobotar är fel att skylla på den stackaren som blir attackerad. Som ett exempel med virtuella 

objekt kan tas auktioner som genomförs i ett spel. Där drabbas även säljaren som inte hittar någon 

riktig köpare inom loppet av auktionen då en auktionsbot har lagt ett bud automatiskt. Detta är 

fortfarande virtuellt och kan enbart regleras av spelföretaget. Användaren nämner att i det spel 

personen spelar kontrolleras det om webbrobotar används i spelet.   

 

5.7 Etiken 

Att använda webbrobotar i gott eller ont syfte är ett av de stora diskussionsämnena. Du har 

förmodligen bildat dig din egen uppfattning redan om vilka typer av bottar du själv anser kan 

användas i gott respektive ont syfte. Pokerbottar och auktionsbottar hyser intervjupersonerna mest 

agg emot. Anledningen beror främst på att pokerbottarna och auktionsbottarna har statistik och 

information som en människa aldrig skulle kunna hålla reda på i minnet. Moralen i det går att 

diskutera när det kommer till att handla om pengar, det är då det blir känsligt som det går att förstå. 

Även om exemplet tas med att det är en väldigt rik person så kommer den rika personen 

förmodligen att känna en lätt frustration över att spela mot företeelser som praktiskt taget fuskar 

till sig vinsterna. Det är själva spelandet mot någonting som misstas för en människa och som 

samtidigt är så fruktansvärt svårt att vinna över som gör det oärligt och dåligt. 

 

Den moraliska ställningen hos intervjupersonerna gav resultat som tar upp ansvaret. Ansvaret som 

egentligen hamnar på någon annan enligt vad intervjupersonen Forskare anser då bottar inte kan 

skilja på gott och ont. Samma syn finns i diskussionen om bottar som verktyg. Det är vad som går 

att utläsa av resultatet. Ansvaret för användandet av webbrobotar blir ett moraliskt 

ställningstagande för den person som använder webbroboten. Användare ska själva kunna lista ut 

vad som är etiskt och korrekt. Norman (1997) nämner att den bot som kan efterlikna människan är 

då omoralisk. Problemet där ligger i bedrägeri och tillit till maskiner och tekniken.  

 

Att webbrobotar kan utföra någonting gott anses vara att den utför det den blivit tillsagd att göra. 

Intervjupersonen Användare ansåg att när en webbrobot underlättar arbetet för en användare utan 

att förstöra för andra är då en webbrobot används till någonting bra. Användandet av webbrobotar 

måste ske inom lagens ramar så att webbroboten inte kan beröva dig din frihet eller bringa dig 

smärta. Det ansåg intervjupersonen Professor vara en etiskt felaktig webbrobot i de fall den gjorde 



- Analys och diskussion - 

 

- 50 - 

det. En dålig handling måste i sådana fall få resultatet av att webbrobotar inte gör det de blivit 

tillsagda att göra, vilket leder till att webbroboten kan begränsa din frihet eller bringa dig smärta.  

 

5.8 Metodmässiga reflektioner och självkritik 

Ett krav för intervjuerna var att personerna skulle ha olika bakgrund och olika erfarenhet. Hur det 

påverkade resultatet kan läsaren se genom de områden intervjupersonerna var mest bekanta med. 

Det visade sig ändå inte vara någon större skillnad i tankarna kring webbrobotar för 

intervjupersonerna. Det var bra i den aspekten att intervjupersonerna var få för att kunna diskutera 

fram åsikter och tankar om webbrobotar. Det var mindre bra att inte ha en statistisk del i 

undersökningen som kunde tydliggöra en önskad regleringsteknik av webbrobotar.  

 

Till stor del gick intervjuerna som förväntat. En del ovana gjorde intervjuerna svårare, men det var 

snarare fel på intervjuaren än på intervjuerna i sig. Resultatet var väntat till viss del och 

intervjuerna gav även underlag för diskussioner som inte var väntade i vissa fall. Vissa av de 

intervjuade sa sig inte ha läst på inför intervjun vilket syftar till bilaga 2 som skickades till 

intervjupersonerna innan intervjuerna. Bilaga 2 är scenarion, exempel på webbrobotar som 

intervjupersonerna kunde ha etiska funderingar kring. Intervjuerna genomfördes i alla fall. Det 

förekom vissa diskussioner för att svara på funderingar kring vad specifika webbrobotar gjorde. 

 

För att diskutera teorin som har tagits fram valdes här att definiera begrepp, bestämmelser och 

regleringar som finns idag samt tydliggöra synen på teknikens framväxt. Alla tänker olika så för att 

granska metoden hade den med högsta garanti varit annorlunda om en annan person hade forskat 

om detta ämne. Teorin täcker in de områden som anses vara väsentliga för att belysa diskussioner 

och för att få fram resultatet. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel ska läsaren övertygas om att det som förespeglats i inledningen har uppnåtts. 

 

6.1 Intresset av reglering samt huvudslutsats 

Intresset av reglering finns hos intervjupersonerna trots att det finns vissa motsägelsefulla tankar 

om varför det skulle fungera med reglering i framtiden om det inte gör det nu. Till viss del 

fungerar det bra med den reglering som finns idag och utvecklingen av reglerande mjukvara är 

knappast slut, om man till exempel ser på de antivirusprogram som släpps idag. Hur regleringen i 

det stora hela borde fungera enligt intervjuperson Professorn var att användare ska få ta ställning 

till användandet av webbrobotar, genom att bli varse om deras existens beroende på var 

användaren surfar, vilket är en väldigt bra och grundläggande reglering. Tekniken i sig borde inte 

förbjudas utan det är vad den används till som är problemet. Det är även svårt att säga vad som ska 

förbjudas inom användningsområdena. Där kommer ansvarsfrågorna in och diskussionen om vilka 

aktiviteter som ska uppfattas som bra respektive dåliga. Huvudargumenten är att 

intervjupersonerna anser det negativt att använda webbrobotar i specifika fall vilket leder till att 

det är viktigt att ta fram vilka handlingar som är bra respektive dåliga. Eftersom denna studie är av 

analytisk karaktär går det inte att utforma regler för vad som är de bra respektive dåliga 

handlingarna av webbrobotar i denna uppsats. Sammanfattningsvis kan det därför sägas att det 

finns ett gemensamt intresse, då framförallt i hur en människa får använda webbrobotar. 

Huvudslutsatsen torde därför vara att tekniken i annat fall kommer att, och används idag, på ett 

sådant sätt som många anser oetiskt samt tvivelaktigt i lagens mening. 

 

6.2 Etiska respektive oetiska aktiviteter 

Användare av webbrobotar borde kunna skilja på etiska respektive oetiska aktiviteter, men det 

brukar alltid finnas någon som tycker annorlunda. Majoriteten kan avgöra vad som är rätt i 

specifika fall vid användning av de bottar som legat i fokus i denna uppsats.  Det var främst 

pokerbottar, auktionsbottar, chattbottar och spelbottar. Det kan skilja sig från fall till fall. 

Mestadels i chatt och spel finns det en skiljaktighet i om det är tillåtet att använda sig av bottar 

eller inte. Etiskt korrekt är att nämna dess existens genom notiser eller någon slags upplysning av 

den informationen. I kapitel 4.4 ger intervjupersonen Professor det svaret att det borde gälla 

informed consent vid användandet av webbrobotar. Detta bör gälla för alla från ägare av 
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webbplatser som auktionssajter och pokersajter till användarna av chattforum, som exempelvis 

IRC. 

 

Det bör inte vara omöjligt för en användare att komma fram till om det är oärligt eller dåligt att 

använda sig av webbrobotar i det fall de bestämmer sig för att använda dem. I synen på utveckling 

får ansvar tas för vad webbroboten ska kunna utföra. Att webbrobotar på egen hand ska kunna 

utföra tänkta gärningar får utvecklaren ta ansvar för. Lyckas utvecklaren skapa en webbrobot som 

liknar en människa ska den inte förbjudas för det, men regleras till den grad att den inte används på 

fel sätt. Det är precis vad som sägs om bedrägeri som analys- och diskussionskapitlet 5.7  tog upp. 

 

6.3 Lagliga respektive olagliga aktiviteter 

Lagarna är föråldrade, vilket ger ett intresse av att förnya dem. Intervjupersonen IT-brottsspecialist 

säger att lagen har hamnat efter eftersom tekniken förnyas konstant. Intervjupersonerna anser att 

det finns aktiviteter som enligt deras mening kan kategoriseras till lagliga och olagliga, dock är det 

inte webbroboten som går att döma för olagliga aktiviteter. Det går att förstå varför de tycker att 

till exempel auktionsbottar borde vara olagliga, men att det inte finns någonting inom lagen som 

verkligen stoppar auktionsbottar. Enbart reglering är den riktiga blockeringen mot webbrobotar 

idag. Den regleringen sker via av skriptspråk som ser till att auktionsbottarna till exempel inte kan 

indexera auktioner. Sveriges Rikes Lag idag (kapitel 3.2.1) säger att det finns handlingar som inte 

är acceptabla, men fokus ligger inte på om det är en webbrobot som används till att utföra 

handlingarna. Intervjupersonernas syn på lagliga och olagliga aktiviteter på webben idag är de som 

finns med i lagen. Det var ingen av intervjupersonerna som diskuterade huruvida lagen var felaktig 

i den situation lagen används inom området Internet.  

 

6.4 Hur en reglering ska se ut 

Regleringen kan fungera på olika sätt, vilket visar sig i intervjupersonernas svar. Som nämnts 

tidigare i kapitlet 6.1 ansåg intervjupersonen Professor att användare ska kunna ta ställning till om 

de vill acceptera användandet av webbrobotar. Det är en av synerna på hur regleringen kan 

fungera. En annan var att använda sig av webbrobotar som förstör oönskade webbrobotar. Där går 

det att spekulera i hur tekniken kan användas med onda avsikter för att förstöra webbrobotar som 

är av godo. Det har diskuterats i kapitel 5 att tekniken för reglering idag kan förbättras för att klara 

av eventuella framtida hot.  
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Reglering är ett behov för att inte förstöra för användarna av eller för dem som är ansvariga för 

webbplatserna. Problemet finns idag och det är med största sannolikhet så att problemet med 

reglering kvarstår. En total reglering är inte vad som eftersträvas enligt intervjupersonerna 

eftersom det även skulle kunna förstöra utvecklingen av tekniken som används i många olika 

syften.  
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7. Avslut 
Författarens sista ord. 

 

7.1 Reflektioner och rekommendationer 

I bakgrund samt i avgränsningen nämns användandet av teknikens framkant inom militären. Det 

var spelbottar samt fysiska robotar som nämndes. Dessa är intressanta objekt att undersöka ur 

synvinkeln hur framtiden ser ut för dessa slags bottar eller robotar. Det är möjligtvis så att det finns 

ett intresse även där att reglera utveckling av sådan teknik som kan leda till förödande 

konsekvenser om tekniken kommer i fel händer. En djupare syn på hur utvecklingen av reglering 

kan gå till för framtida teknik kan vara en aspekt. En annan av de möjliga framtida bottarna kunde 

tänkas vara en telefonförsäljare, som kan komma att resultera i diskussioner om ansvar och etik, 

Det är beroende av hur tekniken används även i det fallet. 

 

För att vidare forska inom reglering är det intressant att se hur det går att använda teknik för att 

reglera teknik. Utveckling av de exempel på reglering som angavs i denna uppsats kan användas 

till vidare forskning. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Detta är en intervjuguide för en samling generaliserade frågor baserade på webbrobotars existens på webben. 

Webbrobotar är det namn för de olika typer av bottar som på Internet. Några exempel på webbrobotar är 

pokerbottar, auktionsbottar, AI-bottar i multianvändarspel mm. Meningen med denna intervjuguide är att ta 

fram tankar och åsikter kring huruvida webbrobotar är ett problem och om det borde lösas. 

 

Allmän information om intervjupersonen 

 Vad arbetar ni med? 

 Vad har ni gått för utbildning? 

 Jobbar ni med det ni har utbildat er till? 

 Använder ni Internet till att utföra ert jobb? 

 Var befinner ni er oftast när ni surfar på Internet? 

 Vad använder ni oftast Internet till? 

 

Allmän information om webbrobotar 

 Känner ni till webbrobotar; web crawlers, spindlar, maskar? 

 Vilka typer av webbrobotar känner ni till? 

o lista webbrobotar, alternativt beskriv vad de gör eller fråga 

o Vad tror ni ”specifik webbrobot” gör? 

o Vad anser ni om den roboten? 

o Vilka av dessa kommer ni i kontakt med när ni surfar på Internet? 

 Vad vet ni om utvecklingsprocessen av webbrobotar? 

 

Frågor kring användandet av webbrobotar 

 Vad tycker ni om användandet av webbrobotar på svenska webbplatser? T ex: 

o Webbauktionssajter 

o Webbpokersajter 

o Onlinespel (Battlefield, Counter-Strike) 

o Chattsidor (IRC, MSN) 

 Beskriv vad ni tycker om de olika användningsområdena för webbrobotar och varför? 
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Frågor kring moral och lag 

 Kan ni beskriva vad som enligt er är en bra handling av en webbrobot 

och varför ni tycker så? 

 Kan ni beskriva vad som enligt er är en dålig handling av en webbrobot och varför ni tycker så? 

 Kan ni beskriva vilka handlingar som utförs av webbrobotar ni tycker kan kategoriseras till lagliga 

handlingar och varför ni tycker så? 

 Kan ni beskriva vilka handlingar som utförs av webbrobotar ni tycker kan kategoriseras till olagliga 

handlingar och varför ni tycker så? 

 

Frågor kring framtida användning av webbrobotar 

 Hur tror du framtidens webbrobotar kommer att fungera? 

o Finns det någon funktion du själv tycker borde finnas? 

 Vad tror du webbrobotar kan användas till i framtiden? 

 Vad anser ni om en framtida reglering av webbrobotar och varför? 

o Om bra: Hur ser en framtid med reglering av webbrobotar ut för dig? 

o Om dåligt: Beskriv hur du ser en framtid utan reglering av webbrobotar? 

 Tror ni att en lag skulle kunna reglera webbrobotar? 

o Om ja: Beskriv på vilket sätt du tror att lagen skulle kunna reglera webbrobotar? 

o Om nej: Beskriv varför ni inte tycker att en lag ska reglera webbrobotar? 

 På vilket sätt tror du att en framtida reglering av specifika webbrobotar påverkar andra 

webbrobotar? 

 

Avslutande del 

 Har ni några kommentarer till frågorna? 

 Finns det någonting ni vill tillägga? 

 Finns det någon ni tycker jag borde tala med i denna undersökning? 

 Har det skrivits något bra om detta ämne? 
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Bilaga 2 - Scenarion 

Nedan följer ett antal exempel på tillfällen där webbrobotar används. Reflektera gärna över dessa: 

 

1. Pokerbottar används av spelare på webbpokersidor till att låta webbroboten spela åt användaren. 

Pokerbottar räknar lättare ut procentchanserna att vinna samt håller koll på vilka kort som redan är 

givna under spelets gång. De kan även köra flera spel samtidigt vilket betyder att de är mycket 

effektivare än en vanlig spelare.  

 

2. Auktionsbottar används till att hitta auktioner som inte någon annan har hunnit bjuda på. Detta 

medför att auktioner som innehåller värdefulla produkter men som ingen har hunnit se kan gå för 1 

krona tack vare denna bot. Det är även så att auktionsbottar kan överskåda en ofantlig mängd 

auktioner på samma gång.  

 

3. Avancerade AI-robotar i multianvändarspel. I multianvändarspel kan det finnas turneringar samt att 

vinsten kan vara en summa pengar eller motsvarande till exempel nya tekniska prylar. (Även om 

det inte fanns någon vinst är det i sådana fall omoraliskt och borde det finnas lagar eller hårdare 

reglering?) 

 

4. Webbrobotar som används till kundtjänst. Finns idag på sidor som IKEA och Telenor och de 

besvarar frågor som exempelvis inte tas upp i deras FAQ. Denna typ av webbrobot är bra på så sätt 

att de ger svar snabbt. Frågan är då om de var mer självständigt programmerade webbrobotar som 

gav mer avancerade lösningar på problem (gav ut information som kan skada företaget), skulle det 

då vara omoraliskt att låta en webbrobot ge lösningar? Här kan du även ifrågasätta om ett avtal 

mellan företag och kund som givits av en webbrobot borde vara juridiskt bindande. 

 

5. En framtida webbrobot för kundtjänst på sjukhusets hemsida som svarar på enklare frågor och 

hjälper användaren beroende på dina symptom. Skulle det kunna orsaka några problem? En inte 

alltför tillräcklig utvecklad teknik som medför felaktiga svar? 

 

6. Malicious Software, malware, är webbrobotar som till exempel samlar en massa mejladresser från 

företag och privatpersoner och skickar spam till alla dessa. Malware kan även hamna på din dator 

och användas av angripare när de känner för det för att till exempel överbelasta en server. Borde det 

finnas hårdare reglering av dessa och på vilket sätt än att enbart blockera avsändaren. 

 

 


