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Högteknologin i samhället idag är ständigt närvarande. Teknologiska system som lagrar information som 

nyttjas till individanpassad reklam och automatiserar flygplan som idag kan drivas utan medverkan av en 

pilot. En artificiell intelligens som hovrar i automatiska samtals- och chattrobotar och effektiviserar en mängd 

yrkesfält med automatiserade lösningar. 

Syftet med denna studie ligger i människans föreställning om mötet och interaktionen med högteknologi. 

Etiskt-, emotionellt-, praktiskt- och relationsmässigt har undersökningen sökt sig till en förståelse för indivi-

ders förhållningssätt till fenomenet. Det har genomförts en kvalitativ innehållsanalys på åtta respondenter 

och det erhållna datamaterialet har tolkats med utvalda sociologiska teorier hos Marx, Weber, Bauman, 

Foucault, Ottomeyer och Ritzer.  

Resultatet från studien visar på att det finns en skeptism och motvilja till den teknologiska utvecklingen och 
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1. INLEDNING  
I det här kapitlet presenteras en övergripande bakgrund till studiens problemom-

råde. Senare behandlas studiens intresse utifrån syfte och frågeställningar, med 

en inblick i vald sociologisk teoribildning. Avgränsningar, centrala begrepp och 

disposition framförs i kapitlets slutskede. 

 

1.1. Bakgrund 
Högteknologin påverkar i högsta grad människors vardag redan idag. Smygandes 

infiltrerar hon våra hemmiljöer beslöjad i teknologiska system, ruvandes på in-

formation om oss och ständigt närvarande när vi nyttjar oss av funktioner som 

Google, Facebook eller Airbnb. Hon hovrar sig i appar som Siri eller Hey Google 

där vi har möjlighet att samtala med henne utifrån inspelningsfunktioner, och ge-

nom gps vet hon vart än vi befinner oss på jordklotet. Bil- och flygtrafiken har 

blivit så pass automatiserad att piloter med ett knapptryck kan besluta att maski-

nen ska styra sig själv. Flygplan har fallit från himmelen som ett resultat av en 

överrobotisering där piloten mist kontrollen till automatiseringen (Nyteknik, 

2019). Medicin och sjukvård effektiviseras genom artificiell intelligens och indi-

vider lämnas i reflektion över ett samhälle där dessa inte längre behövs i en yr-

kesvärld bestående av robotar. Roboten betraktas därav i mångt och mycket som 

ett konkurrerande hot mot den arbetande individen.  

Vid en sökning på artificiell intelligens via nyhetstidningen Dagens nyheter landar 

sökresultatet på sammantaget 165 artiklar. Närmast i tiden finns en artikel om hur 

artificiell intelligens kan förbättra vårdkvalitén, nästkommande handlar om hur 

tiotusentals spelare online blivit avstängda från spelet Counter-strike av ett AI-

system som resultat av hat och trakasserier under spelandet. Artiklarna löper vi-

dare: ”Vem får skulden när en robot dödar?”, ”Robotisering slår ut 20 miljoner 

industrijobb” och ”Så skapar AI och automatisering ett nytt klassamhälle”. 

Stephen Hawking, känd för sin position som teoretisk fysiker, menar att utveckl-

ingen av artificiell intelligens mycket väl kan bidra till mänsklighetens undergång 

om tekniken börjar utveckla sig själv och därmed blir mer intelligent än männi-

skan (Hawking, 2014): 

The development of full artificial intelligence could spell the end of the hu-

man race (Hawking, 2014) 

Inom science-fiction produceras populära filmer som exempelvis ”Terminator”, 

”Matrix” eller ”I, robot” som utspelar sig i olika framtidsscenarion där människor 

lever sida vid sida med artificiell intelligens. Huvudkaraktären i ”I, robot”, möter 

en rad motgångar till följd av ett robotförakt. Han förklarar i narrativet hur han 
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vid ett tillfälle kolliderat med en annan bil på gatan viket bidragit till att både han 

och det andra fordonet med en liten flicka som passagerare hamnade i vattnet. 

Roboten som kom till undsättning valde att rädda hans liv då den bedömde att det 

fanns en större möjlighet till överlevnad hos honom, flickan lämnades för att 

drunkna. De har ingenting här, berättar protagonisten och klappar sig på bröst-

korgen över hjärtat med hänvisning till att vilken mänsklig varelse som helst hade 

valt barnet före honom. Filmen kom ut år 2004 och behandlar det upprepande 

temat om en robot med fri vilja att bryta mot de lagar som den programmerats att 

lyda. Klassiska handlingsintriger är robotar som övertar kontrollen, som i skräck-

scenarion bedömer att mänsklig utrotning är till helhetens bästa med logiska, 

hjärtlösa ansatser. Teman som genomsyrar science-fiction genren i framförallt 

dystopiska samhällsskildringar. Robotar utmålade som skrämmande, empatilösa 

varelser med ett tomrum där det hos människan vilar ett mänskligt medvetande. 

Robotforskaren Danica Kragic (2019), professor i datalogi och forskare inom ro-

botik, hävdar däremot i en artikel från websidan Framtidsföretagen att den besvä-

rande känslan som människor har för robotisering i själva verket grundar sig i en 

rädsla för vår egen natur. Den färgstarka uppfattningen om världens undergång i 

händerna på högteknologi som tar kontrollen från människan och makten över 

samhället. Eller roboten som ett skrämmande, empatilöst ting som saknar mänsk-

ligt medvetande och mänsklig moral.  

 

Kragic (2019) ifrågasätter om det möjligtvis inte är människor som räds sin egen 

empatilöshet och missbruk av makt, där pressade situationer ofta resulterar i fokus 

på den egna överlevnaden och inte på samhällets bästa. En robot kan fatta besluten 

som är för helhetens bästa, även om det innebär att den själv förstörs i akten, me-

nar hon. Robotforskaren utesluter inte heller ett kvarvarande av människor inom 

olika robotiserade yrkesfält, exempelvis inom vården där hon menar att artificiell 

intelligens kan avlasta både anhöriga och personal. Roboten bör således betraktas 

som en uppgradering av människan och inte som en fråga om ”vi och dom”.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Etiskt-, emotionellt-, praktiskt- och relationsmässigt har undersökningen sökt sig 

till en förståelse för hur människan ställer sig till interaktion med den moderna, 

samt framtidens, högteknologiska utveckling i vardags- och arbetslivet. Genom 

sociologiska glasögon ämnar denna studie att spegla mänsklig föreställningsvärld 

av teknik som artificiell intelligens och robotisering förmedlad genom språket och 

därmed behandlad som ett reellt studieobjekt i en teoretisk diskussion, även till 

trots nuvarande brister i teknologisk kapacitet och svårigheter i att bemöta som 

konkret företeelse.  
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Syftet med denna studie är därmed att få en förståelse för vanliga människors fö-

reställning om interaktionen med framtidens- samt den moderna tekniken i sam-

hället, samt att genomföra en tolkning av materialet utifrån sociologisk teori. 

De sociologiska teorierna rotar sig i Marx syn på mänskliga produkter som själv-

ständiga varelser med eget liv, där människan fetischistiskt underkastas dessa och 

genom ödets ironi betraktar den egna personen som ett ting och en sak. Webers 

samhälle som byråkratiserat och genomsyrad av effektivitet, kalkylerbarhet, stan-

dardisering, kontrollerbarhet med automatiserade lösningar som knuffar utveckl-

ingen framåt i robotisering. Baumans konsumtionssamhälle och Foucaults reso-

nemang om den osynliga makthavaren, och den synliggjorda underkastelsen. Te-

orier som även har sammanvävts och vidareutvecklats självmant i analysen av 

empirin. 

Frågeställning: 

1. Hur kan interaktion med framtidens- samt den moderna tidens högtek-

nologi förstås utifrån sociologiska teorier hos Marx, Weber, Bauman, 

Foucault, Ottomeyer och Ritzer? 

1.3 Avgränsningar 
Det har vidtagits avgränsningar inför denna studie med hänsyn till förväntat sid-

omfång och bredd på undersökningen. Den tidigare forskningen har varit bred och 

innehållsrik där somliga studier av intresse skalats bort. Detta har inneburit att 

aspekter som genus och klass inte applicerats varken i sökandet efter empiri, den 

tidigare forskningen eller den teoretiska referensramen. Således har datamateri-

alet inte heller analyserats utifrån ett genus- eller klassperspektiv. Studien har 

istället rotat sig i ett allmänt kunskapsbearbetande där de sociala processer som 

härleder till fenomenet om artificiell intelligens och robotiseringen varit i fokus i 

analysarbetet ur en sociologisk bas. Givetvis hade den slutgiltiga diskussionen 

förefallit sig annorlunda om andra teorier valts ut, exempelvis genusfrågan i re-

lation till sexrobotar som idag är en marknad dominerad av manlig efterfrågan. 

Ett särskiljande mellan etniciteter och de kulturella skillnader som följer har inte 

beaktats. Klassdimensionen har inte heller tagits hänsyn till, respondenter från ar-

betarklassen med yrken i riskzonen för att ersättas av automatiserade lösningar 

hade troligtvis förändrat den erhållna empirin. Att inhandla en robot som betjänt 

kan i mångt och mycket betraktas som en klassfråga i framtiden, eller att ersätta 

kroppsdelar med robotdelar av olika skäl som exempelvis sjukdom eller ålder-

dom. Vilket barn som tillåts nyttja sig av högavancerad skolhjälp är en klassdi-

mension som redan idag kan urskiljas måttligt i former av teknologiska redskap 

som Ipad och dylikt som inte alla har råd att införskaffa.  
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Den tidigare forskningen har varit bred och innehållsrik där somliga studier av 

intresse skalats bort. Digitaliseringen av skolan och effektiviseringen av vården 

är områden som valts bort till trots relevans till förmån för annan forskning med 

värde och relation till denna undersökning. Den avhandling, vetenskapliga forsk-

ningsrapporten och bok som valts ut som grund för forskning inom närliggande 

område har avgjorts ha större värde för den helhetliga bilden av ämnesområdet. 

Den teoretiska referensramen har även avgränsats i omfång, en mer vidgad sprid-

ning av teorier från olika infallsvinklar har ansetts missgynna studien även om det 

har funnits intresse för ytterligare sociologiska teorier. Den symboliska interakt-

ionismen med begreppsinnehåll som rollövertagande i relation till mötet med ar-

tificiell intelligens eller en robotiserad värld har förefallit spännande men, i sam-

hörighet med mer moderna teorier som Rosas accelerande samhällsskildring, av-

gränsats från. De utvalda delarna av teorier som rotar sig i fyra åtskilda samhälls-

analyser av stora och på många vis olika teoretiker, har upplevts som rimlig i 

omfång och tillräckligt relevant inför denna studie. Datamaterialet har även styck-

ats till smådelar där vad som förefallit sig mest väsentligt tillåtits att framträda i 

resultatkapitlet, intervjuerna var långa och innehållsrika men har behövts sållats 

ut i relevans och avgränsats i omfång. 

Denna undersökning är av en ny art, där studier av samma karaktär inte varit möj-

liga att hitta vad gäller litteratursökning och tidigare forskning. Den utvalda tidi-

gare forskningen bör därav ses som en inflygning till det aktuella området i när-

liggande grenar och inte som en beskrivning av denna studies handling.  

 

1.4 Centralt begrepp 
Begreppsdefinitionen nedan ämnar tydliggöra innebörden i forskningsprocessen 

av högteknologi utifrån exemplen artificiell intelligens och robotisering, och hur 

begreppet används i studien. 

Högteknologi 
Utifrån Nationalencyklopedin (2020) definieras högteknologi som modern och 

avancerad teknologi. Detta kan referera till artificiell intelligens som är en simu-

lation av mänsklig intelligens i maskiner där dessa har blivit programmerade till 

att tänka som människor och imitera mänskliga handlingar. Maskiner som innehar 

egenskaper som associeras med mänskligt medvetande som exempelvis problem-

lösning, lärande, förnuft och perception. Maskinerna karaktäriseras av förmågan 

att vara rationella och utföra handlingar med störst möjlighet till att uppnå och 

upprätthålla ett specifikt mål. Artificiell intelligens baseras på principen att 
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mänsklig intelligens kan imiteras av en maskin för att driva olika uppgifter, både 

enklare och mer komplexa (Frankenfield, 2019).  

Högteknologi kan också vara robotisering, som hänvisar till en programmerad 

mjukvara som nyttjas till automatiserade lösningar på uppgifter som i övrigt hade 

utförts manuellt av personal. Det kan härleda till människors vardagliga arbete 

som inte är i behov av mänskliga egenskaper och därmed tillåts att skötas av ma-

skiner (Pwc, 2019). 

 

1.5 Disposition 
Det första kapitlet presenterar en bakgrund till det berörda forskningsområdet där 

relevansen för studien lyfts samt den använda sociologiska teoribildningen. Syfte, 

frågeställningar, avgränsningar och centrala begrepp framförs vidare. 

I det andra kapitlet delges tidigare forskning med relation till utvalt område där 

tre olika studiers redogörelser presenteras övergripande.  

Det tredje kapitlet innehåller den teoretiska bakgrund som utgör byggstenarna i 

analysen av datamaterialet i diskussionen av studiens resultat. 

Kapitel fyra består i en redogörelse för studiens vetenskapsteoretiska och meto-

dologiska utgångspunkter, praktiskt tillvägagångssätt gällandes utförandet av 

undersökningen samt de nyttjade strategierna för datainsamling, etiska övervä-

ganden och kvalitetsaspekter. 

Kapitel fem presenterar resultatet av datamaterialet utifrån en kvalitativ innehålls-

analys. Den förstnämnda frågeställningen i studien besvaras här. 

Det sista kapitlet utgör en analyserande diskussion av studiens resultat med kopp-

ling till utvald sociologisk teori och placeras i relation till den tidigare forsk-

ningen. Avslutningsvis diskuteras valet av metod samt ges föreslag om vidare 

forskning.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning i valt studieområde. Hur artificiell 

intelligens kan betraktas som ett sociologiskt studieobjekt, automatiseringen av 

yrkesvärlden samt sex- och sällskapsroboten. Detta kapitel bör ses som en inflyg-

ning till studien genom relaterade teman, och inte som en beskrivning av studiens 

handling vilken berör mänsklig föreställningsvärld av interaktion med avancerad 

teknologi.  

 

2.1 Artificiell intelligens som sociologiskt studieobjekt 
Detta avsnitt är av betydelse för att kategorisera högteknologi inom ramen för ett 

sociologiskt studieobjekt. 

Att betrakta en robot som ett sociologiskt studieobjekt försvaras i Kåhres (2009) 

avhandling om kunskapssociologi och artificiell intelligens med argument som 

erkänner högavancerad teknologi som ett verkligt ting. Han menar att artificiell 

intelligens är jämförbar med sociologiska frågeställningar som manifesterar sig 

som konkreta studieobjekt då dessa representerar något verkligt men är av den 

karaktären att det är svårt att hänvisa till en konkret företeelse. Kritiker menar att 

det inte finns ett konkret AI-system att diskutera empiriskt eller analytiskt som 

kommit till en likartad nivå som i filmatiseringar av robotiserad, självlärande tek-

nologi med trovärdiga, mänskliga drag. Kåhre (2009) menar att som begrepp kan 

artificiell intelligens jämföras med hur människan förhåller sig till begreppet in-

teraktion – processer som skapar kommunikation men som inte bemöts som ett 

konkret ting utan en teoretisk diskussion för de olika roller som uppstår i sociala 

processer. Befintlig artificiell intelligens och dess brister i kapacitet ska därav inte 

begränsa fenomenet som teoretisk diskussion då kunskapsprocesserna hos AI 

öppnar för vidare analys både gällandes nuvarande tillstånd och kommande effek-

ter om dessa system vidareutvecklas.  

Författaren hävdar att sociologisk teori bör ses som en förklaring på hur samhälls-

processer fungerar, men att dessa nödvändigtvis inte behöver baseras på just 

mänskliga handlingar. Trots att det tekniska systemet i en robot är ett resultat av 

mänskliga handlingar, blir det svårfångat att undersöka som en ersättning av 

mänsklig kapacitet. De sociala processer som ingår härleder därav till någonting 

annat än mänsklig interaktion. En robot som kan skapa kunskap självmant och 

röra sig bort från en teknik styrd av mänskliga, sociala intressen oberoende av 

mänskliga handlingar kan inte uteslutas som ett deltagande i samhällsprocesser. 

Kommunikation mellan artefakter inom kulturen behöver således inte nödvän-

digtvis reduceras till egenskaper hos mänsklig, biologisk natur. Artificiell 
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intelligens kan därav användas som förklaring inom sociologiska teorier trots 

frånvaron av mänskligt handlande både på makro- och mikronivå (Kåhre, 2009). 

2.2 Automatiseringen av yrkesvärlden 
Det lyfts i detta avsnitt hur högteknologin påverkar samhällsstrukturen på en mak-

ronivå. 

Yrkesvärldens förändring och dess påverkan på samhällsstrukturen presenteras i 

en vetenskaplig forskningsrapport rörande strukturomvandlingen och automatise-

ringens förändring av arbetsmarknaden. En rapport av Region Skåne, Västra Gö-

talandsregionen och Centrum för regional analys vid Göteborgs universitet (Hen-

ning, Borggren, Elias, Enflo och Lavén, 2016). Författarna presenterar hur alltfler 

arbetsuppgifter blir automatiserade med en utveckling som fortsätter åt samma 

håll. Vilket lämnar avtryck i historien och dessutom inte förutspås att passera spår-

löst i framtiden heller. Arbetsinnehåll i yrken kommer att automatiseras mer och 

således även yrkenas särskilda innehåll, precis som en mängd yrken med säkerhet 

även kommer att upphöra eller uppstå som följd av automatiseringen. Automati-

seringen av mänskligt arbete är däremot inget nytt fenomen och är ett aktuellt 

tema som är vanligt förekommande i svensk dags- och affärspress. Nästan 2000 

nyhetsartiklar inom ramen för digitalisering publicerades år 2015, 600 nyhetsar-

tiklar om automatisering och 200 nyhetsartiklar om robotisering.  

De olika former av begrepp med jämförbara innebörder kan brytas ned till auto-

matisering, digitalisering, datorisering och robotisering vilka fortfarande är 

breda definitioner som förklarar processer där mänskligt arbete tas över av ma-

skiner. Intresset har även väckts inom samhällsvetenskapliga studier där en mängd 

akademiska undersökningar diskuterat och försökt att mäta vilka framtida effekter 

som automatiseringen kommer att ha på arbetsmarknaden och ekonomin i över-

lag. Automatiserade lösningar inom yrkesvärlden ter sig ha stora fördelar, en pass-

kontroll på en flygplats kan både antas ha en bättre precision i bedömningen av 

människa och tillhörande pass, precis som maskinen inte heller blir trött eller un-

der arbetstid överväger vad som ska ätas till middag (Henning et al., 2016).  

 

Den pågående ekonomiska strukturomvandlingen står automatiseringen delvis till 

svars för, det är däremot vanligt förekommande att det sker omfattande föränd-

ringar. Ett exempel är under år 1850 då 71 procent av Sveriges befolkning arbe-

tade med jordbruk, siffran idag landar på 2 procent (Schön & Krantz, 2015). Den 

dåvarande strukturomvandlingen var ett resultat av effektiviseringen inom jord-

bruksproduktion där arbetare istället vände sig till den växande industrin under 

1800-talet. En sådan omvandlingsprocess kan innebära turbulens, men är en na-

turlig del av automatiseringens utveckling där nya organisationsformer kommer 

att uppstå, precis som somliga upphöra. Det kommer samtidigt att innebära en 

arbetskraftsbrist inom särskilda kunskapsområden. Omformulering av 
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kompetenskrav kommer att vara av mer vikt än frågor om vilka jobb som försvin-

ner i en värld där automatiseringen tar ut produktivitetsvinster och förändrar ar-

betskraftsbehov (Henning et al., 2016). 

 

2.3 Sex och sällskapsroboten 
I detta avsnitt behandlas direkt interaktion mellan människan och roboten, vilket 

har en betydelse för denna studie som ämnar att undersöka mänsklig föreställ-

ningsvärld av mötet med högteknologi. 

Robotiseringen stannar däremot inte i arbetslivet. I boken ”AI love you” av 

Yuefang Zhou (2019) analyseras robotiseringen av sex och samliv där teknologins 

snabba utveckling tagit ett språng in på arenan av reell mänsklig, intim kontakt. 

Zhous undersökning ämnar öppna för ett vetenskapligt, multidisciplinärt bemö-

tande av studier om sexualiteten mellan en människa och en robot. Ett fält som 

även väcker intresse hos akademisk forskning inom bland annat sociologi, psyko-

logi, etik och genusvetenskap (Zhou, 2019). 

 

Zhou (2019) menar att mänsklig sexualitet på många sätt kan förklaras som en 

socialt konstruerad upplevelse, där socialt beteende förändras och är bunden till 

teknologisk utveckling. Sexualitet är därav inte åtskild från det resterande sam-

hällets förändring som stått till svars för teknologin. Att välja en robot som partner 

är enbart ytterligare ett stråk i djungeln av olika typer av relationer och jämförbar 

med individer som möter varandra via Tinder eller genom virtuella verkligheter 

online. En sexrobot idag har identifierats besitta en handfull potentiella kapa-

citeter, bland dem: Att ta initiativ, känna igen mänskliga känslor, visa känslor, 

vara rörlig samt förmågan att motta order och utföra dem. De robotar som finns 

tillgängliga idag på marknaden kan däremot omöjligt motsvara erfarenheten av en 

mänsklig sexpartner. I Zhous surveystudie upptäcks det dessutom att vanliga män-

niskor idag betraktar sexrobotar som objekt kontrollerade av användaren, snarare 

än att roboten vore en autonom varelse som kan uttrycka och förstå känslor.  

 

Underlaget som transkriberats av författarna är baserad på en inspelning av en 

öppen diskussion mellan flera deltagare. Vilket kallas för en fokusgruppsmetod 

och är en slags av gruppintervju där flera individer är inbjudna och frågorna som 

berörs härleder till ett avgränsat område. Delar av intervjun har transkriberats i 

den öppna diskussionen och talspråk har rekonstruerats i återgivandet av samtalet 

till ett mer läsvänligt språk. Deltagarna har även erbjudits att recensera vad de har 

sagt och korrigera sitt bidrag innan publicering där meningsinnehållet tillåtits att 

reflekteras över. För en klarare spridning i datamaterialet har deltagarna varit från 

olika kategorier inom arbetsliv där psykologer, filosofer, dataingenjörer och indi-

vider från medicinska- och etiska fakulteter aktivt besvarat ämnen i olika sam-

manhang gällandes mänsklig interaktion med robotar. Exempelvis den terapeu-

tiska potentialen hos en robot. Författarna presenterar även övriga 
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surveyundersökningar på individer genomförda i västvärlden, 86% i USA, 20% i 

Holland och 17% av i England har rapporterat positiva attityder gentemot sexro-

botar. Siffror som författarna tror kan bero på individuella skillnader samt en från-

varo av korrekt definition och kunskap över vad som är en sexrobot. Undersök-

ningar har även påvisat att artificiella sexpartners med kvinnliga drag och mänsk-

liga sexpartners har likvärdig förmåga att attrahera heterosexuella män vilket kan 

röra sig om att brösten på roboten aktiverar perceptuella mekanismer hos män 

som är jämförbara med de som uppstår vid bemötandet av en verklig kvinna 

(Zhou, 2019). 

 

Författarna lyfter hur det är vanligt förekommande att andra typer av teknik an-

vänds av människor för att tillfredsställa sociala och intima behov, till trots en 

frånvaro av social intelligens, vilket enligt författarna bör avdramatisera produce-

ringen av sexrobotar. Undersökningar har även visat på att vid interaktion med 

sociala robotar har människor tendenser att projicera mänskliga karaktärsdrag och 

egenskaper på roboten, ett fenomen som kallas för ’anthropomorphizing’. Små 

barn har visat sig ha en starkare anknytning till robotiserade leksaker och betraktar 

dem i högre grad som vänner i jämförelse med dockor eller teddybjörnar. Det här 

därför att roboten är kapabel att forma kommunikativa signaler som exempelvis 

ögonkontakt eller olika ljud. Dessutom har människor boende på äldreomsorg 

även rapporterat en lägre nivå av ensamhet och en högre nivå av social interaktion 

i mötet med verklighetstrogna robotkatter (Zhou, 2019).  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I det här kapitlet presenteras den teoribildning som används i analysen av data-

materialet. De framträdande teorierna är utvalda parter med relevans i ämnet, 

rotade i Marx, Bauman, Weber och Foucault. Klassiker inom sociologin som är 

likvärdigt relevanta i moderna samhällsfrågor som de var i sin uppgång och där-

med utvalda som redskap för analysen av empirin. Ottomeyer och Ritzers vidare-

utvecklingar av teorier presenteras också, nya teorier grundade i tidigare forsk-

ning. 

 

3.1 Kapitalismens avpersonifiering av mänskliga relationer 
En studie av denna karaktär behöver ett klargörande om i första hand vad som är 

en människa och vad det innebär att vara mänsklig, och i andra hand vad det in-

nebär i ett kapitalistiskt konsumtionssamhälle. För Marx är människan en begrän-

sad, dödlig organism i likhet med både djur- och växtlivet. Hon är samtidigt en 

reflekterande organism, en naturvarelse med ett medvetande och med kapaciteten 

att långsiktigt planlägga handlingar. Egenskaper som särskiljer människan från 

djur där mänsklig tankeverksamhet är medvetna föremål för viljor och djuren är 

ett med sina handlingar (Ottomeyer, 1982).  

Mänskligt handlande är därav framtidsorienterat och meningsfullt, kännetecknat 

av att hon i tankarna föreställt sig olika möjligheter och situationer som kan vara 

påverkbart i händelseförloppet. Det är dessutom enbart människan som livnär sig 

på arbetet, och materialiserar naturen i både arbetsprodukter och bestående pro-

duktionsmedel. Enligt Marx (Ottomeyer, 1982) är mänskliga relationer förenade 

med verksamheten av produktion, där teoretikern förklarar om njutningen i en 

individuell livsyttring där personlighet materialiseras i en konkret produkt samt 

förnöjsamheten som uppstår som svar på att ha uppfyllt mänskliga behov genom 

utförandet. En handling som bekräftar människan som samhällsvarelse där pro-

dukter kan ses som speglar av mänsklig natur. Marx menar därav att när hand-

lingspartners ömsesidigt placerar sig själva i varandras situation och synsätt upp-

står en både förståndsmässig och känslomässig inlevelse där personligheten hos 

den andre bekräftas. En förbindelse som förmedlas genom produkter och förverk-

ligar den, som nämnt, mänskliga naturen. Förmågan till mänskligt perspektivbyte 

är betonad inom likväl socialt handlande inom produktionen till distribution och 

konsumtion, en egenskap som organiseras till stor del genom språkförmåga.  

Marx menar utifrån dessa principer att det enbart är utifrån förmågan att återupp-

leva andras relation till sig själv, som det kan skapas ett medvetande om det egna 

jaget. Ett koncept om mänskligheten och mänsklig natur som arbetsförande varel-

ser där den arbetslösa individen försätts i perspektiv, då människor utan jobb i 
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många fall bryts ned psykiskt väldigt hastigt, oberoende av storleken på ekono-

miskt stöd (Ottomeyer, 1982). 

Dessvärre är det inte denna utopiska bild av den arbetsföra människan som defi-

nieras i en kapitalistisk värld, istället vidhålls en instrumentalisering av artens liv 

där alienation präglar produktionssammanhanget (Ottomeyer, 1982). Marx 

(1959) betonar hur arbetare är i behov av att stilla en rikedomstörst stimulerad 

exempelvis genom löneförhöjning, genom uppoffringen av den egna kroppen. 

Ju mera de vill förtjäna, desto mera måste de offra av sin tid, avsäga sig all 

frihet och utföra slavarbete i girighetens tjänst. Därmed förkortar de sin egen 

livstid (Marx, 1977, s. 151)  

Lönearbetet utgör endast ett medel för individuell lönefördelning som sedan nytt-

jas i ett privatliv av isolering. Produktion och produkterna är frigjorda från pro-

ducenternas medvetna medverkan. Mänskliga produkter tycks som självständiga 

varelser med eget liv, där människan är underkastad och dyrkar dessa ting som 

om de vore en fetisch. Att det är människan som skapat dessa blir till osynliga 

företeelser där varorna i mänsklig samhällelig sfär framstår som främmande. 

Människan i sig betraktas som ett objekt, relationer mellan människor som att de 

själva vore saker. Individen tvingas till att sälja sig själv som arbetskraft, som att 

de vore en vara, och istället för att upprätthålla förståelse mellan människor skapas 

det misstroende och konkurrens – den extrema alienationen och förtingligade for-

men av social reflexivitet.  

Samhället är genomsyrat av bytesvärdets dominans gällandes produktion, med 

andra ord pengar, vad som kan formuleras till två huvudsakliga kännetecken: För-

tingligandet av samhälleligt band mellan individer bestående av både djupgående 

likgiltighet och avpersonifiering av mänskliga relationer; Samt varuägarens alie-

nerade relation till samhället. Bandet mellan individ och samhälle blir avskuret. 

Kapitalets tillväxt blir således både själen och drivkraften gällandes mänskligt 

livsuppehälle och utgör en samhällelig process där enskild ökning av privat kapi-

tal är centrerad (Ottomeyer, 1982).  

 

3.2 Konsumtionssamhället 
I ett konsumtionssamhälle värderas allt och alla utifrån sitt varuvärde, människor 

och deras marknadsvärde delas in i kategorier av otillräckliga konsumenter och 

goda konsumenter. Där den individ som förefaller sig oförmögen att delta i en 

fullt utvecklad konsumtionsaktivitet betraktas som en vandrande symbol för 

fallna konsumenter och vad som är till att ske när konsumentens plikter inte full-

förs. En skrämmande åsyn hos de äkta konsumenterna (Bauman, 2008). De som 
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lockas, drivs och tvingas att vidta främsta medel för att stå till förfogande inför 

ökningen av marknadsvärdet på varor till salu.  

Människan är i konsumtionssamhället både marknadsförare av varor, samt de va-

ror som marknadsförs. Där det är eftertraktade, sociala priser som driver personen 

till att förvandla sig till en vara. Ett koncept som överlappar valet av partner, där 

så snart föreskriften för att förkasta eller ersätta sin käresta, när tillfredsställelsen 

dör ut, tvingar in människan i rollen av ett konsumtionsobjekt. Att konsumera 

innebär en investering i det sociala medlemskapet, en säljbarhet som hänvisar till 

införskaffandet av egenskaper som det finns en marknadsefterfrågan på (Bauman, 

2008). Människor svepta kring gallerior, inhandlandes varor, samt i offentligheten 

uppvisandes av sina konsumerade varor på gatorna för att vinna ett varuvärde.  

I konsumtionssamhället ersätts grupper av svärmar, som samlas, skingrar sig och 

samlas på nytt från det ena ögonblicket till det nästa med skiftande mål. Den av-

vikande eller den rebelliska gruppmedlemmen är intet existerande, istället görs 

särskiljandet mellan desertörer, klåpare eller ensamvargar som förirrat sig bort 

från svärmen. Konsumtion, menar Bauman (2008) är en ytterst ensam aktivitet, 

det är arketypen för ensamhet, beskriver teoretikern. I konsumtionssamhället upp-

rätthålls inga varaktiga band under konsumerandet, dessa varar inte längre än den 

själva akten. Situationsbundna, tunna och bräckliga band kännetecknade av upp-

repningar av liknande beteendemönster och rörelsen i samma riktning. Svärmens 

delar är iscensatta handlingar som äger rum enskilt, men genomförs av alla.  

Bauman (2002) beskriver individer i den senmoderna, individualiserade världen 

som kollektivt hjärnskadade, människor som agerar utifrån begärsförmågor och 

önskan att ta sig bortom den naturliga, kroppsliga beskaffenheten av vardagen och 

sökandet efter evigt liv genom olika metoder. Det är individuella meningsskap-

ande projekt som driver samhällsvarelser i sina tillfälliga roller som informations-

matade svärmar av individer, frusna i tillståndet av ’innan-någonting’ (Bauman, 

2000). I en accelerande värld ständigt på jakt efter kärlek i en kall och individua-

liserad social ordning där normers hårda grepp är i upplösningstillstånd. Enligt 

Bauman har frågan om identitet rest sig från gemenskapens kista där identitets-

byggandet sker i ensamhet, även om förekomsten är en gemensam, ständigt på-

gående och aldrig fullbordad verksamhet i det moderniserade konsumtionssam-

hället. 

 

3.3 Den irrationella rationaliteten 
Weber pekade på protestantisk asketism som var menad att avbryta spontaniteten 

och impulsiviteten i olika slags av njutningar i livet, för att människor istället 

skulle ledas till ansvarstagande som rotade sig i den dåvarande kristendomen. 
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Däremot stannade det inte vid att vara och föra sig likt en duglig kristen utan 

konceptet överlappade fler aspekter som exempelvis den hos arbetare och arbet-

samhet. Det mest väsentliga begreppet i detta sammanhang är rationaliseringen, 

eller i synnerlighet rationell asketism. Där alltifrån den egna kroppen till byråkra-

tier behövde vikas inför strikta rutiner. Själen i kristna klosterrörelser kan, enligt 

de kristna, vägledas genom en disciplinering av kroppen. Rationalismen var till 

en början ett resultat av protestanternas desperata sökande efter frälsning 

(Gottzén, 2014). Detta formuleras nedan i Webers ord: 

 
Puritanen ville ta sitt arbete som ett kall, vi måste göra det. Ty när asketismen 

flyttades ut ur munkcellen och in i det dagliga livet och började dominera den 

världsliga moralen, bidrog den till att bygga det mäktiga kosmos, som den 

moderna ekonomiska ordningen utgör. Denna ekonomiska ordning är nu bun-

den vid de tekniska och ekonomiska villkoren för maskinell produktion och 

bestämmer idag med överväldigande styrka alla de människors liv, inte endast 

de direkt ekonomiskt verksamma, som fötts i detta maskineri. Kanske skall 

den bestämma det ända tills det sista kilot fossilt bränsle brunnit upp. Enligt 

Baxters meningskulle omsorgen om de yttre tingen endast hänga som ”en 

tunn rock, som man kan ta av när som helst” över de utvaldas axlar. Men ödet 

lät rocken förvandlas till en järnbur (Weber, 1978 s. 85). 

 

Den rationella människan är den som söker sig till preciserade kalkyler i valet av 

olika alternativ som uppstår för att i slutändan nå bäst resultat, en aktivitet som 

genomsyrade vardaglig rutin och problematik i livet. Den rationella individen, 

menar Weber (1978) är kännetecknad av strikthet och kontroll framförallt dedi-

kerat den egna kroppen, njutande i allmänhet var menad att kritiseras. Alltifrån 

sexualitet och kläder till vad man åt sågs som tvunget att underkastas och disci-

plineras av den obarmhärtiga rationaliteten i människors vardagsliv. Individer 

som inte vägleddes av värderingar och ideal utan handlade efter regler (Gottzén, 

2014). Weber menade att byråkratin var till att förändra materiell och social ord-

ning och genom det även människor som var tvungna till anpassning. Den an-

ställde vore enbart menad att uppfylla sina egna uppdrag i korrekt ordning och 

utifrån att följa riktlinjer och regler som beslutats i förväg. En knivstöt i både 

spontanitet och kreativitet i olika organisationer som effektiviserats med ration-

ella och byråkratiska strukturer. Weber förutspådde ett samhälle dominerat av rat-

ionaliserade principer både på arbetsplatsen och i hemmet, där människor vore 

som intrasslade i nät av rationaliserade strukturer (Ritzer, 2007). Ett koncept som 

i teorin utmålades som individen inlåst i en järnbur: 

 
Ingen vet vem som ska bo i buren i framtiden, eller om det vid slutet av denna 

oerhörda utveckling skall uppstå helt nya profeter, eller om det kommer att 

bli en mäktig pånyttfödelse av gamla tankar och ideal, eller, om ingetdera 

inträffar, mekaniserad förstening, garnerad med ett slags krampaktig själv-

uppskattning. Då kunde med rätta dessa ord sägas om de sista människorna i 

denna kulturutveckling: ”Specialist utan ande, njutningsmänniska utan hjärta, 
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och denna nolla inbillar sig ha nått ett aldrig tidigare uppnått stadium i mänsk-

lighetens historia.” (Weber, 1978, s. 86). 

 

Snabbmatskedjan i kombination med kreditkortssystem, turistnäring och utbild-

ningsväsen är exempel på byråkratiseringar som genom dess effektivitet, kalky-

lerbarhet, standardisering och kontrollerbarhet präglas av rationalisering 

(Gottzén, 2014). Ritzer (2007) lyfter hur snabbmatskedjor kommit till att bli en 

modell för tandvård, medicin, barnomsorg, kapplösningshästars träning, nyhets-

tidningar och tevenyheter. Principer som fortsätter att utvidga sig över fler sek-

torer i samhället. En McDonaldisering av samhället där kunder exempelvis städar 

undan efter sig själva utan att en servitris sköter det, göra sina måltider själva 

genom att exempelvis tillägga sallad, lök och tomater, får tomma koppar att fylla 

med dryck och i de mer moderna snabbmatskedjorna göra sina beställningar via 

datormaskiner. McDonaliseringen kan därav delas till två grundläggande element: 

Ökad kontroll -samt ersättandet av människor med icke-mänsklig teknologi. Tek-

nologin ämnas stimulera den ökade kontrollen då människor ter sig mer oförut-

sägbara och osäkra än när teknologin får lov att styra. Ett sätt att öka kontrollen 

inom organisationer och verksamheter är därav att ersätta människor med tek-

nologi som är mer lätthanterlig i ett rationaliserat system. Ett exempel är hur fa-

miljeägda bondgårdar ersätts med massproducerande fabriker, där köttet senare 

inhandlas av snabbmatskedjan. En enstaka person kan således hantera femtiotusen 

kycklingar med lösningar som rör att icke-mänsklig teknologi kontrollerar produ-

ceringen, samtidigt som storleken och vikten på kycklingarna är mer förutsägbar.  

 

Mikrovågsugnen är ytterligare ett exempel på teknologi med funktionen att av-

göra när maten är färdig istället för att överlämna ansvaret på människan. Det 

moderna flygplanet är även robotiserad till en sådan grad att piloten med ett 

knapptryck kan överlämna styrandet av maskinen till automatisk funktion, vilket 

skulle kunna leda till att piloten – eller människor i överlag, förlorar förmågan att 

kreativt hantera krissituationer. Ritzer (2007) exemplifierar även mataffärer där 

det idag finns salladsbarer, att det på många platser inte längre krävs kassörskor 

för att genomföra betalningar för att effektivisera handlandet. Röstmeddelanden 

och instruktioner via dator istället för en person som besvarar samtalet är ännu ett 

exempel på rationalisering precis som lågkalori läsk och redan färdiglagade diet-

måltider eller färdiga måltider överhuvudtaget som erbjuds konsumenter.  

 

Förutsägbarheten är centrerad i rationaliserade samhällen där människan inte vill 

ha en annorlunda hamburgare efter den som köptes förra veckan. En nämnvärd 

strategi inom filmindustrin är att nyttja sig av denna inneboende längtan hos män-

niskan efter spontanitet, i en förutsägbar tillvaro. En förutsägbar miljö målas upp 

där exempelvis en rymdvarelse plötsligt dyker upp och vänder upp och ned på 

tillvaron. Så som handlingsdramat i filmen ET (Ritzer, 2007). 
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Rationaliseringen kan i det yttersta ses som irrationalitet där Mcdonaliseringen 

istället leder till ineffektivitet, oförutsägbarhet, okalkylerbarhet och en förlust av 

kontroll genom att förneka basalt, mänskligt förnuft hos människorna som arbetar 

och är kunder hos dessa verksamheter och företag. Rationella system är således 

avhumaniserande system där långa köer bildas bakom datormaskiner i mataffärer 

och måltiden på snabbmatskedjan förekommer sig högst ineffektivt distribuerad i 

mötet med en plåtburk. Huvudsakligen, menar Ritzer (2007), kan rational-

iseringen och dess irrationalitet leda till att människors liv i slutändan bemästras 

fullständigt av icke-mänsklig teknologi som tar kontrollen över samhället. System 

som redan smyger sig på i vardags- och arbetsliv och blir omöjliga att kontrollera 

för människan. Dessa rationella system kan även falla i händerna på ett fåtal ledare 

som genom det tar kontroll över hela samhället, en besvärande framtidsprofetia 

som inte sällan avbildas i science fiction litteratur och filmatiseringar som exem-

pelvis The Matrix.  

 

3.4 Synlig underkastelse och osynlig makt 
Foucault (1987) kombinerar, i disciplinsammanhang, övervakande hierarkiers 

metoder och normaliserande sanktioner, vilket innebär en normaliserande gransk-

ning samt en övervakning som möjliggör kvalificerande, klassificerande och be-

straffning av individen. En ritualiserad demonstration där människan uppfattas 

som objekt och objektiveringen uppfyller funktionen av underkastelse. Med detta 

menas det att det upprätthålls en disciplinär makt vars uppgift är att dressera män-

niskan med syfte att beröva desto mer än krafterna av fysiska bojor. Dresseringen 

av rörliga, obestämda och onyttiga mängder av kroppar i framställandet av indi-

vider som både föremål och verktyg. Makten som sådan att den blygsamt och 

misstänksamt invaderar människans livsutrymme snarare än att presenteras som 

ett övermått av övermakt, triumferandes över människan.  

Foucault (1987) presenterar en teckning över ett Panopticon, ett arkitektoniskt ut-

tryck för en samordning av maktmekanismer: En cirkelrund byggnad som bildar 

en ring vars mitt är bestående av ett torn försett med stora fönster. Byggnaden är 

uppdelad i celler med fönster som svarar mot fönstren i tornet där övervakare 

placeras med möjlighet att se alla de små instängda silhuetterna likt en teater. 

Människan syns, men han kan inte se sidled till de andra cellerna och blir därmed 

ett objekt för hämtning av information men aldrig ett subjekt i kommunikation.  

Traditionellt är makten den som syns, den som visar upp sig, den som demon-

streras och som på ett paradoxalt sätt hämtar sin styrka i det sätt varpå den 

åskådliggörs. De som den utövas över kan förbli i skuggan; det enda ljus som 

faller på dem är det som kommer av den del av makten som tillerkänns dem 

eller som de ett ögonblick återspeglar. Den disciplinära makten däremot gör 

sig osynlig; i gengäld tvingar den dem som den underkastar sig att vara 
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synliga. I det disciplinära samhället är det undersåtarna som skall synas 

(Foucault, 1974, s. 219).  

Vem det är som utövar makten är betydelselöst, och motivet för övervakningen är 

likgiltigt, om det vore av nyfikenhet eller kunskapsbegär är överflödigt. Mekan-

ismen för maktens princip och fångens medvetenhet om att denna är iakttagen är 

tillräcklig för denna att underkuvas och upprätthålla ett gott uppförande (Foucault, 

1987). Maktens effektivitet utgör en tvingande kraft där den som detta tillämpas 

på ingår i ett synlighetsfält, upptagen i en maktrelation där han per princip åtar 

rollen för sitt eget underkuvande och därmed avlastas i fysisk tyngd från den yttre 

makten. En disciplin som utifrån att undkomma bestraffning, rättar beteenden och 

normaliserar maktens agenda. En princip som rekonstruerats i fabriker, skolor och 

övriga delar av samhället och inte ensidigt behandlas som en fängelsemodell. En 

smygande, dömande instans som kontrollerar, förvandlar, rättar och förbättrar.  
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4. METOD 
I det här kapitlet presenteras studiens vetenskapliga utgångspunkter, metodologi 

och det praktiska tillvägagångssättet för genomförandet av studien. De olika steg 

som vidtagits från forskningsfråga till insamling av datamaterial, analys och re-

dovisning av resultat redovisas. Vidare behandlas kvalitetsaspekter samt forsk-

ningsetiska överväganden. Kritisk reflektion över metoden avrundas i studiens 

slutgiltiga delpart, diskussionskapitlet. 

 

4.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Ett vanligt förekommande perspektiv på världen som existerande utanför och obe-

roende av människan med benämningen realism bemöts kritiskt i denna studie 

med stöd av en argumentation som kallas för cookie cutter-argument (Wernberg, 

2015). Världen betraktad genom idealismen, kan förstås som att den vore en form-

lös kakdeg. Där mänskliga begreppsscheman, eller med andra ord kakformar, 

formger verkligheten på olika sätt. Detta kan förstås som att de formgivande kak-

formarna i degen eller degen i sig, existerar oberoende av varandra. Realismen 

hänvisar därav till en syn på omvärlden som verklig, oberoende av en färgande, 

subjektiv uppfattning. Idealismen däremot består i synen på verkligheten som 

konstruerad, perspektivs- och positionsberoende (Bryman, 2011). Ting som träder 

i kraft finns enbart till som skurna konstruktioner. En tolkning av språkets roll hos 

mänskligt medvetande där ingenting essentiellt är i en frånvaro av projicerande 

egenskaper, eller kakformar som det lyder i metaforen. Ett realistiskt motargu-

ment till kakformarna i kakdegen invänder att degen kräver essentiella egenskaper 

för att kunna existera, vad som är oberoende av konstruktionismens kakformar. 

Tänkande är således transcenderat genom språket, men är i sig enbart ett redskap 

för tänkande, därav existerar degen oberoende av tankar hos människor (Wern-

berg, 2015). Detta kan jämföras med Strauss (1973) påstående över ett mental-

sjukhus som en framförhandlad, given ordning som existerade på förhand och 

oberoende av tillhörande människor. Som ett exempel i kontrast till att organisat-

ionen och ordningen vore någonting som arbetades eller förhandlades fram mellan 

individer i ett tillstånd av kontinuerlig förändring genom sjukhuset (Bryman, 

2011). Organisationen behöver skapas i vardagligt samspel till trots lagbundna 

faktorer som påtvingar eller begränsar handlingsutrymmet hos individen. Kultur 

kan därav inte uppfattas som en yttre verklighet, och inte heller kakdegen, utan 

istället som en blivande verklighet i ständig konstruktion och rekonstruktion där 

språket projicerar tankar som annars inte hade kunnat formulerats och verklighet-

ställas.  
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Den epistemologiska indelningen av forskningstraditioner innefattar i grunden en 

separation av positivismen, som förknippas med objektivism och realism, samt 

hermeneutiken eller interpretivismen, som kännetecknas av subjektivism och ide-

alism (Bryman, 2008). Denna studie förefaller sig inom den sistnämnda tradit-

ionen med uppfattningen om att människor kontinuerligt skapar kulturen i en 

social verklighet som inte kan studeras till sin fullo som en yttre värld oberoende 

eller utanför mänsklig interaktion och formgivning. I en frånvaro av kakformar är 

kakdegen således oväsentlig i studier av den sociala verkligheten.  

I kontrast till realismens kännetecknande av omvärlden som oberoende subjektiva 

uppfattningar präglas denna studie av idealismens syn på verkligheten som kon-

struerad och bunden till perspektiv samt position (Bryman, 2011). Här tillämpas 

en socialkonstruktionistisk ansats som är ett perspektiv grundad i att förståelsen 

av ett fenomen eller ett ting är avhängig hur vi uttrycker oss genom språket, tolkar 

och därmed formar världen runtomkring oss. Någonting som upplevs som verkligt 

ger upphov till verkliga konsekvenser, även utifall fenomenet i sig är uppbyggt på 

konstruerade föreställningar. Vad som definieras som verkligt, blir därav verkligt. 

Som berört ovan är ett vanligt kritiskt hävdande till social konstruktionism att 

perspektivet i det yttersta innebär att ingenting fastslås som att egentligen existera, 

att världsligheten enbart är baserad på konstruktioner. Vilket bemöts i samman-

hanget med att sociala förändringar och sociala handlingar ur social konstruktion-

istisk radar förekommer därför att det finns ett syfte för dessa, och inte som ett 

resultat av en naturgiven ordning (Börjesson, 2003).  

 

4.2 Metodologi 
Induktion är ett angreppssätt som påbörjas i observationer och resultat för att se-

nare generera en teori. Inom den induktiva forskningsprocessen är teorin resultatet 

av en forskningsinsats där det i bästa fall kan dras generaliserbara slutsatser ge-

nom grundval av observationer. Den deduktiva motpolen utgår från teori för att 

genomföra observationer samt resultat. En praktik där forskaren utifrån teoretiska 

överväganden deducerar hypoteser ämnade att underkastas empirisk granskning. 

Det är däremot sannolikt och vanligt förekommande att de båda forskningspro-

cesserna uppvisar inslag av den andre (Bryman, 2011). 

De transkriberade intervjuerna har föregått valet av analysmetod och denna studie 

gör därav anspråk på en induktiv ansats. Begrepp och teorier har växt fram ur det 

erhållna datamaterialet då det inte har funnits färdiga begrepp och teorier i för-

hand. Det skulle kunna anses att studien inte varit fullt ut induktivt gällandes till-

vägagångssättet, då det funnits en till viss del förkunskap inom både sociologi och 



19 
 

om ämnet högteknologi baserad på artiklar och science-fiction genren i film och 

litteratur. Förkunskaper som har influerat de teman och frågor som formulerats 

vid intervjuerna och därmed även påverkat det slutgiltiga resultatet samt tillämp-

bara sociologiska teorier. Det skissades i förhand en kortfattad lista av teorier och 

begrepp som skulle kunna vara relevanta för undersökningen, men dessa har inte 

avsiktligt varit menade att brukas i den senare analysen utan enbart uppfyllt funkt-

ionen av att vara tankeväckande i studiens början.  

 

4.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

Urval och insamling av material 

Den här studien har genomförts med ett målstyrt urval. Med det menas att infor-

manterna som använts är personer som funnits tillgängliga och i närheten av fors-

karen, vilka väljs ut då de förefallit sig lämpliga av olika skäl. Undersökningen 

varit bred då det har varit allmänhetens synpunkter som varit efterfrågade och inte 

en specifik grupp eller kategori människor. Det har därav funnits en vilja till att 

nå en viss spridning gällandes respondenterna men då studien är så pass liten görs 

inget anspråk på generaliserbarhet. Däremot kan undersökningen agera som en 

språngbräda för fortsatt forskning där kopplingar mellan existerande resultat möj-

liggörs (Bryman, 2011).  De första två pilotintervjuerna som genomförts har med-

vetet riktat sig till individer som står långt ifrån varandra gällande bakgrundsin-

formation som yrkesbransch. Intervjuerna har siktat på fyrtio minuter åt gången 

och sammanlagt har det gjorts ett urval på åtta respondenter med olika bakgrund. 

Valet av ett målstyrt urval har rotat sig i både vinsten av tid och att det funnits en 

viss förkunskap redan om informanterna som underlättat spridningen av bak-

grundsinformation hos de som besvarat intervjuerna för ett mer intressant och om-

bytligt datamaterial.  

Inför genomförandet av en intervju är det betydelsefullt att studiens ämne nog-

grant planeras och beskrivs. Vad det är som ska undersökas och varför det har 

sociologisk relevans. De olika parterna av studien kräver att relateras till den fak-

tiska intervjuprocessen där teori och tidigare forskning finner samband med syf-

tet, frågeställningarna samt manualen för intervjuerna (Larsson, 2010). Vad som 

ämnas studeras är den allmänna föreställningen om mötet och interaktionen med 

högteknologi på en bred plattform som inte begränsar sig till enbart en enskild 

yrkeskategori eller samhällssfär. Förkunskaper om temat är bestående i artiklar 

där fenomenet både i nutid och utifrån en framtidsvision både tilltalar och skräm-

mer en mänsklig publik. Varför denna studie genomförs härleds till undersökning-

ens syfte, vilket är att få en fördjupad förståelse för människors föreställning om 

högteknologins inträde i arbete- och vardagsliv. Med avseende på vad och varför 
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är intervjuer bäst anpassningsbara till studiens ändamål, ett metodval som är av-

görande för hur kunskap som besvarar syfte och frågeställningar hittas. Den här 

studien genomförs utifrån kvalitativa intervjuer som forskningsstrategi snarare än 

utifrån en kvantitativ mall. Intresset grundar sig i informanternas ståndpunkter 

och intervjuguiden har en betydligt mindre struktur tillskillnad från den kvantita-

tiva undersökningen. Det här för att respondenterna självmant ska kunna röra sig 

i olika riktningar där dessa upplever relevans och betydelsefullhet med fylliga och 

detaljerade svar. I kontrast till den kvantitativa forskningen som istället ämnar att 

generera svar som hastigt kan kodas och bearbetas med ett behov av att standar-

disera intervjuandet (Bryman, 2011).  

Strategin som anammats i formandet av en intervjuguide utgår från tidigare för-

kunskaper om ämnet som rotar sig i artiklar inom media. Vilka har varit tanke-

väckande och till viss del styrt formuleringen av de områden som velats täckas in 

i en ostrukturerad intervju. Anledningen till att den ostrukturerade intervjun vun-

nit loppet om forskningsmetod är för att det inte funnits en klar uppfattning i för-

hand om vilka svar som informanterna kommer att ge. Valet utgår därav från en 

samling teman i en avsaknad av fasta frågor då målet med undersökningen har 

varit att sätta respondenternas personliga uppfattningar i centrum till en så hög 

grad som möjligt. I en strukturerad intervju använder man sig istället av systema-

tiska frågor där det finns en bild i förhand om vilka svar som kommer att dyka 

upp (Bryman, 2011).  

Studien påbörjades med sammansättandet av en intervjuguide där det målats upp 

teman med uppföljningsfrågor för att upprätthålla en ordning under intervjuandet. 

De fastställda temana har i den här studien brutits ned utifrån dimensioner om hur 

människan ställer sig etiskt, emotionellt, praktiskt och relationsmässigt till inträ-

dandet av högteknologi i arbete- och vardagsliv. Med fokus på föreställningen om 

att dela samhället med artificiell intelligens och robotar där dessa samverkar och 

interagerar med människan på olika plan. Dimensioner som förklaras i nästkom-

mande avsnitt. 

Denna ostrukturerade intervjuundersökning utgår med andra ord från en samling 

teman med uppsättningar av frågor som inte kommer att behandlas som fasta då 

det finns en vilja att inte styra informanterna i vad de kan tänkas svara. Teman 

som utformats inom ramen för studiens frågeställningar och intressen. Enligt 

Kvale (1997) ämnar den kvalitativa forskningsintervjun söka en förståelse för in-

formantens livsvärld och perspektiv. Vilket lämpar sig i denna undersökning då 

det är människors personliga uppfattningar om fenomenet som är syftet med stu-

dien. Den ostrukturerade intervjuguiden utformades genom att olika teman fun-

derades över och sattes ihop med uppföljningsfrågor härledandes till 
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undersökningens syfte. Informanterna har då tillåtits att prata relativt fritt om de 

olika teman och de tankar som kommit upp under intervjuandet. Dessa olika kärn-

teman har varit konstanta under alla intervjuerna men adderats med följdfrågor 

för en innehållsmässigt fylligare datainsamling.  

Studien är en upptäcktsresa in i människors liv och tankevärld mot milstolpen av 

en robotiserad tid, somliga skulle hävda att vi redan är där. De olika teman som 

framförts ställer en viss ordning på intervjuguiden och följer på varandra på ett 

bra sätt, även om ordningsföljden har rörts om till anpassning av individen. Frå-

gorna riktade sig till undersökningens syfte, men dessa har inte varit för specifika 

eller ledande. Personen som har intervjuats har efter en kortfattad delgivning av 

bakgrund som yrkesbransch och ålder, blivit tillfrågad om det finns ett intresse av 

science-fiction både inom det litterära och inom filmer. Frågor som agerat en öpp-

ning för intervjuandet och som både brutit isen i konversationen och bidragit till 

intressanta tankegångar inför kommande samtalsteman. Efter varje intervju note-

rades det hur det har gått, vart intervjun har gjorts och övriga upplevelser eller 

idéer som dykt upp inom intresseområdet under genomförandet (Bryman, 2011). 

Den fullständiga intervjuguiden bifogas som bilaga där teman som är samman-

länkade med de huvudsakliga dimensionerna målats upp. Insamlingen av data-

materialet påbörjades med att det togs kontakt med två informanter som agerat 

pilotintervjuer med ett tidsomfång av femton minuter, där nya tankebanor och 

idéer har anammats intervjuguiden inför de kommande åtta intervjuerna. Nämn-

värt genomfördes intervjuerna som agerat pilot vid ytterligare vardera tillfällen 

med nyanserade, mer djupgående svar med ett tidsomfång på fyrtio minuter per 

intervju, som de övriga intervjuerna. Alla intervjuer spelades in med en inspel-

ningsfunktion på mobiltelefonen där dessa lagrats i tryggt förvar inför nästkom-

mande steg i behandlingen av datamaterialet. Informanterna identifierades i sor-

teringen av datamaterialet utifrån yrkestitel där undersökningen medvetet sökt sig 

till en bred spridning gällandes yrkesbransch.  

Det gjordes vissa anteckningar under intervjuandet för att kunna återgå till detaljer 

under informanternas berättande, men det upplevdes till viss del överväldigande 

att både anteckna och utgå från de i förhand ihopsatta teman, där följdfrågor istäl-

let velat improviseras fram under intervjuandets gång då det lätt blev rörigt när 

pennan rispade mot nedklottrade anteckningsblad. Under de flesta intervjuerna 

valdes det att enbart lyssna till informanternas berättelser och förhålla mig till 

intervjuguiden utan extra anteckningar, vilket kändes bekvämare och mindre rö-

rigt. Ett visst antal av intervjuerna genomfördes via programmet Skype, vilket har 

kombinerats med direkta möten med informanter i hemmiljö och i en anläggning 

för modersmålsundervisning. Det fanns både en oro för och en lättnad vid att 
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genomföra Skypeintervjuerna, som spelades in genom inspelningsfunktionen på 

mobilen via högtalare på datorn. Att inte se varandra gjorde det svårare att läsa av 

den andre då tonen på rösten var det enda att utgå från, men samtidigt kändes det 

mindre utelämnande och bekvämt, mycket givande datamaterial som insamlades 

var genom Skype konversationer. Överlag upplevdes intervjuerna som goda och 

nyttiga för studiens ändamål, bemötandet som gavs av informanterna var en trev-

lig upplevelse. Vid ett tillfälle kom dessvärre ett telefonsamtal under intervjuan-

det, vilket ursäktades hastigt, de kommande intervjuerna genomfördes därav med 

mobiltelefonen på flygplansläge för att undvika att scenariot skulle upprepa sig.  

 

4.4 Analys och redovisning av resultat 

Det etiska-, det emotionella-, det praktiska- och det relationsmässiga 
Datamaterialet har kategoriserats utifrån fyra övergripande dimensioner som skis-

sats i början av undersökningen och varit grundpelarna för intervjuguiden. Te-

mana i intervjuguiden har därav kläckts ur dessa dimensioner. Tanken bakom 

detta har varit att ge undersökningen ett djup och för att med bättre metoder söka 

sig till kärnan i mänsklig föreställningsvärld och inre känsloliv. Aspekter som har 

ansetts främja denna studie mer än utifall datamaterialet organiserats utifrån ex-

empelvis robotar inom vård och omsorg som en kategori, och artificiell intelligens 

som informationslagrande algoritmer som en annan. Detta har varit teman som 

lyfts i intervjuguiden, men för en fördjupning i människan och hennes interaktion 

med högteknologi ansågs teoretiska, innehållsmässigt rika kategorier tillföra 

undersökningen på ett mer insiktsfullt plan. Då denna studie riktat sig till männi-

skans förhållande till högteknologi ansågs relationer som en given kategori, även 

praktiska konsekvenser av mötet med teknik samt de känsloutfall som uppstår i 

interaktionen. Förekomsten av artificiell intelligens och övrig högteknologi är en 

diskussion som i mångt och mycket rotar sig i filosofiska dilemman, vilket öpp-

nade för den etiska dimensionens övervägande betydelse för undersökningen. 

Det händer att dessa dimensioner överlappar, men kategoriseringen har därav lan-

dat i ett övervägande mellan den ena och den andra för bäst tillämpbarhet. Den 

etiska dimensionen kan beskrivas som principstyrda argumentationer av mötet 

med högteknologi och behöver nödvändigtvis inte rota sig i praktiska konsekven-

ser. Därav är den praktiska dimensionen relevant vad gäller exempelvis nyttoa-

spekten av teknologin och vad det har för konkret inverkan på människan. Den 

relationsmässiga dimensionen syftar till mellanmänsklig, social interaktion både 

inom serviceyrken där en robot möjligtvis tar över yrket eller till vardags där 

chattrobotar används som samtalspartner. Den emotionella dimensionen härleder 
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till känslor som uppstår för högteknologins framväxt och dess påverkan över män-

niskan på en personlig nivå. 

Dessa kategorier har sedan använts i analysen av empirin där respondenternas svar 

delats in i tillhörande dimension och används som stöd och för att uppbevara en 

viss ordning inför den fördjupade förståelsen av datamaterialet i diskussions-

kapitlet. 

Den kvalitativa innehållsanalysen 
Den kvalitativa innehållsanalysen har efter genomförda intervjuer visat sig vara 

mest lämplig i denna studie. Valet av analysmetod togs efter att intervjuandet på-

börjats och data samlats in. Materialet visade på att en tematisk innehållsanalys 

var att föredra i analyseringen av materialet som framkom av skälet att forskaren 

i den kvalitativa innehållsanalysen söker efter teman eller index i texten som äm-

nas analyseras där fokus ligger på vad som sägs och inte hur det sägs. Strävan 

landar i att kategorisera den eller de företeelserna som är av intresse. De transkri-

berade intervjuerna behandlas då först med ett kodningsarbete där det antecknas 

notiser kontinuerligt om materialet med olika teman, nyckelord eller dylikt som 

upptäcks i datainsamlingen. Kodningen underlättar för materialet att bli mer han-

terligt då det senare styckas i mindre meningsenheter inför analysen (Bryman, 

2008). I nedanstående tabell framgår ett exempel på analys av datamaterialet uti-

från en kvalitativ innehållsanalys som mall. Den rena, transkriberade intervjun 

faller under kategoriseringen ”meningsenhet” där det väsentliga meningsinnehål-

let kodats. Den vidhållna kodningen har senare nyttjats för analys där innehållet 

omformulerats utifrån meningsinnehåll och slutligen kategoriserats utifrån rele-

vant tema, ett eller flera av dem som bestämts i förhand.   

Tabell 1. Exempel på analys av intervju. Utdrag från analys av Läkarstudent. 



24 
 

Sociologisk teori 
De sociologiska teorier som har valts ut är direkt kopplade till datamaterialet som 

erhållits och därmed förefallit sig relevanta i sammanhanget. Jag har valt breda, 

stora och klassiska teorier som smalnats ned till mikrosociologi. Teorier som jag 

haft förkunskaper och intresse av sedan tidigare och både velat vidareutveckla 

självmant i analysen samt haft ett intresse av inför nyttjandet av sociologiska klas-

siker i moderna samhällsfrågor. Teorier som vällagrade viner, desto bättre och 

smakrikare med tiden. Från start var det enbart Webers rationalism och Marx 

människan under kapitalism, samt begrepp som effektivisering vilka nedtecknats 

som tankeväckande. I efter hand som datamaterialet inhämtats har listan adderats 

med Baumans idéer om konsumtionssamhället, då konsumtion varit aktuellt under 

intervjuandet och Foucaults teori om övervakning då personlig integritet varit ett 

centrerat tema i många delar av det erhållna datamaterialet. Teoretiker med sam-

hällsanalyser som både kan appliceras på en storskalig karta över samhällsstruk-

turer samt på individnivå, vilket jag har sett som en fördel med tanke på att temat 

om robotiseringen är bred och har en överväldigande påverkan inom både mikro- 

och makronivå. Denna studie är inriktad på hur människan påverkas direkt, indi-

viden är centrerad, snarare än strukturomvandlingen av arbetsmarknaden, även 

om den helhetliga studien berörs måttligt av makroaspekten då de processer som 

påverkar individen onekligen är sammankopplade till övergripande omvandling 

av samhällsstrukturer. 

Sammansmältningen av stora teoretiker inom sociologin har uppskattats person-

ligen då de använda teorierna har stått nära till hjärtat genom åren av universitets-

studier, samt att dessa haft relevans till studiens ämne. En frånvaro av symbolisk 

interaktionism med begreppsbildning som rollövertagande kopplad till en roboti-

serad tid är en vidhållen avgränsning för att inte skingra studien alltför mycket åt 

olika teoretiska håll. Det har därmed funnits en vilja till ett sammanställande av 

gränsande, stora teorier som smalnats ned och även vidareutvecklats självmant till 

verktyg för analysen. De sociologiska teorierna som nyttjats härstammar i denna 

studie till störst del i grundteorier, men somliga infallsvinklar som forskare senare 

i tid använt för vidare analys har inte förbisetts då dessa ansetts kunna bidra med 

fräscha tankegångar som fortfarande varit rotade i klassiker inom sociologin. Ana-

lyser som ansetts viktiga för fortskridningen av samhällsforskning har därmed inte 

uteslutits, istället betraktats som en fördel. Dessa är: Marx idéer framförda utifrån 

Ottomeyers analys om mänsklig natur och mänsklig interaktion i produktions-, 

distributions- och konsumtionssfären i en kapitalistisk värld; Samt Ritzers 

Mcdonalisering av den rationaliserade världen. 

Denna studie har en social konstruktionistisk utgångspunkt, men gör inte anspråk 

på social konstruktionism som ett grundläggande antagande. De sociologiska 
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teorier som har valts ut är nödvändigtvis inte av konstruktionistisk art. Denna 

undersökning är däremot i sig en konstruktion och respondenternas relation till 

högteknologi och hur denna språkligt förmedlas hänvisas till att vara konstrukt-

ioner.  

Innehållsanalysen som genomförts presenteras i resultatkapitlet och de sociolo-

giska teorierna appliceras i diskussionskapitlet, vilket är den plats som den full-

ständiga analysen tillträder. Beslutstagandet till dispositionen grundar sig i studi-

ens struktur vilken ämnar att förefalla sig lämpligare för läsande ögon att det sker 

en uppdelning av innehållsanalysen och kopplingen till sociologisk teori då data-

materialet varit omfattande och i behov av grundlig sortering innan presentation. 

 

4.5 Kvalitetsaspekter 
Reliabilitet definieras enligt Kvale & Brinkmann (2014) som att resultatet i en 

undersökning ska kunna återges vid ett senare tillfälle av andra forskare. Gällan-

des denna studie hade svaren under intervjuerna troligtvis kunnat vara annorlunda 

bara en kort tid efter att frågorna ställts. Att respondenterna inte svarat sannings-

enligt finns det inga indikationer på, framförallt då de frågor som ställdes inte 

varit varken av anklagande eller hotfull art eller förefallit sig väldigt personliga. 

Informanterna behandlades anonymt, vilket de även fick veta i förhand med frå-

gan om det var medgivet att använda ålder och yrkesbransch som beskrivning. 

Det kan ha skett att respondenterna glömt bort sig i sina svar eller tappat tråden, 

vilket skulle kunna tolkas som de längre pauserna och avbrotten under intervju-

andet då informanten fick tänka till eller kom av sig. Information som gått till 

spillo hade naturligt sätt kunnat komma fram vid senare tillfälle vilket hade för-

ändrat datamaterialet. Dynamiken mellan den som utför undersökningen och re-

spondenten kan också skilja sig mellan informanter och tillfälle, som exempelvis 

sämre dynamik vid den första intervjun. Det kan även ha uppstått nervositet, sär-

skilt som intervjuerna spelades in på mobiltelefonen vilket informanterna varit 

medvetna om. Studien utgår helt enkelt från respondenternas svar i berörd situat-

ion och kontext i nuet. 

Validitet kan rakt av översättas till giltigheten, riktigheten och styrkan i ett särskilt 

yttrande. Innebörden av en undersökning som är valid är att den är trovärdig. 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att inom samhällsvetenskap så härleder be-

greppet till att studien undersöker vad den påstår att den undersöker vilket inte 

bör ses som en separat process utan som vidhållen genom hela den fullständiga 

forskningsprocessen. Denna studie har som syfte att skapa en förståelse för all-

mänhetens uppfattningar om högteknologi, oavsett om informanterna erhåller en 

personlig erfarenhet eller indirekta synpunkter. De kvalitativa intervjuernas mål 
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har varit att få en djupare förståelse för dessa föreställningar för fenomenet och 

inte att hävda en generell kunskap. Intervjuerna som ägt rum har transkriberats 

ordagrant för att inte meningsinnehållet ska förbises, däremot har överskottsord 

som exempelvis eh bortsetts från då detta inte har varit en språklig analys och 

sådana ord under intervjuerna ansetts varken tillföra eller försämra undersök-

ningen i sin helhet. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är transkriberingen en 

transformation av det muntliga till det skriftliga vilket som slutresultat lämnar 

texten i ett tillstånd av att egentligen varken höra plats i muntligt samtal eller i en 

skrivens texts formella stil. Det förekommer citeringar från datamaterialet som 

används i resultatkapitlet som är urklipp från transkriberingen. 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
Bryman (2011) listar de grundläggande etiska principerna som rör frivillighet, in-

tegritet, konfidentialitet och anonymitet av inblandade parter av forskningen. 

Olika krav som är nödvändiga då det kan uppstå en mängd etisk problematik i 

intervjuforskning när en persons privatliv och föreställningar offentliggörs. In-

formationskravet bygger på att berörda personer är informerade om syftet för 

undersökningen och om frivilligheten i deltagandet, samt möjligheten till att 

hoppa av om det finns en sådan vilja. Samtyckeskravet angår deltagarnas rätt att 

självmant besluta över sin medverkan. Konfidentialitetskravet består i att alla upp-

gifter som inhämtas om personerna verksamma i undersökningen ska behandlas 

med konfidentialitet och inte möjliggöra för obehöriga att sätta tänderna i. Nytt-

jandekravet innebär att de uppgifterna som insamlas om deltagarna enbart an-

vänds för ändamålet av undersökningen och ingenting annat (Bryman, 2011). 

Med hänsyn till konfidentialitetskravet har respondenterna avidentifierats i stu-

dien, det som framgår om deltagarna är enbart yrkesbransch som tillfrågats i för-

väg för ett godkännande av offentliggörande. Deltagarna har varit myndiga och 

givit sitt samtycke, och även informerats i förväg om studiens syfte och ändamål. 

Datamaterialet förvaras via inspelningsfunktionen på mobiltelefonen och kommer 

inte att släppas eller användas på något annat vis än det som informerats respon-

denterna. 

Kvale och Brinkmann (2014) hävdar att etiska frågeställningar förekommer grad-

vis genom alla stadier av en forskningsstudie, det är därmed nödvändigt att över-

väga hur intervjun och intervjusituationen kan tänkas påverka informanten. Denna 

studie har varit av en karaktär som inte är alltför personligt upplagd och intervju-

guiden har medvetet framställts på ett sätt där respondenterna självmant kan välja 

hur mycket av sin inre föreställningsvärld som dessa vill delge sig av. Transkri-

beringen av intervjumaterialet behöver motsvara vad respondenten har sagt, där 
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en modifiering av datamaterialet är oacceptabelt, och inte heller relevant i denna 

studie då respondenternas svar bearbetats ordagrant. Det enda som har skalats av 

är överskottsord som exempelvis eh.  

 

4.7 Sammanfattning 
Den här studien är genomförd med en kvalitativ innehållsanalys av tio intervjuer, 

varav åtta informanter som empiri, med syfte att besvara de frågeställningar som 

ställts upp angående forskningsområdet. Intresset har bestått i en förståelse för 

vanliga människors föreställningsvärld vid interaktion med högteknologi. Den 

ontologiska utgångspunkten som genomsyrar studien är av konstruktionistisk art 

och arbetet har utförts genom en interpretavistisk epistemologi med en, främst, 

induktiv forskningsansats.  
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5. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen där in-

tervjuerna identifierats i fyra olika teman behandlade utifrån respondenternas 

svar. Den etiska-, den emotionella-, den relationsmässiga- och den praktiska di-

mensionen av samhällelig robotisering och artificiell intelligens. Teman som del-

vis överlappar, men har sorterats in efter störst relevans och sammanfattas i ka-

pitlets slutskede. Informanterna har namngetts efter sin yrkesbransch: Profes-

sorn, kemisten, fältarbetaren, musikern, läkarstudenten, juristen, läraren och in-

genjören. 

 

5.1 Det etiska 
I det här temat behandlas respondenternas etiska förhållande till artificiell intelli-

gens och robotisering, tankar som ämnar att uppnå det goda och det rätta med 

avseende på moraliska handlingar. Detta presenteras bland annat utifrån ämnes-

områden av teoretisk reflektion om mänsklighet, innebörden av en robot och dess 

relation till människan på en etisk nivå samt informationslagrande algoritmer i 

vardaglig internetanvändning. 

I nedanstående citat hämtad från intervjun med läkarstudenten framgår föreställ-

ningen om hur robotar redan idag är misstänkliggjorda och att det finns en in-

byggd skeptism hos människan att vilja skydda vår art. Oavsett om robotar blir så 

pass människolika att skillnaderna mellan oss är obefintlig. 

Vi misstänkliggör ju robotar redan idag, det finns ju otroligt mycket film och 

populärkultur redan idag om hur robotar kommer att ta över och att vi bör 

skydda vår art, hela den bilden, och jag tror att den skepsisen finns liksom 

någonstans inbyggd hos oss. Så att när robotarna blir för människolika, men 

när vi fortfarande vet att de inte är människor, då kan vi bli lite skeptiska 

(Läkarstudent).  

Inne på samma spår gällandes filmer och populärkultur så hävdar juristen däremot 

i stycket nedan att domedagsprofetior och dystopier bör bortses från, att före-

komsten och tankegångarna blir nästintill religiösa med det avseendet. Artificiell 

intelligens och robotisering bör istället ses som ett verktyg för att stärka och för-

bättra mänskligheten. 

Man kan säga att om man ser det som att, om man försöker bortse från alla 

domedagsprofetior och terminator och så vidare och liksom tänker sig som 

att AI och robotar och vad ska man säga, att det handlar om att ja men egent-

ligen att stärka oss människor, att göra oss bättre, det är då, då blir det mycket 

enklare att tänka än att. Det är ju väldigt, det blir nästan religiöst ofta på grund 

av alla dystopier (Jurist). 
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Fältarbetaren anser att robotar är en förlängning och en konsekvens av mänskliga 

handlingar, en produkt av mänsklig skapelseförmåga. Människan i sig är destruk-

tiv och kapabel till att orsaka sin egen förödelse, en förmåga som därav möjliggör 

skapandet av starka och självständiga maskiner som kan tänkas överta makten och 

världen som en självförödande konsekvens av mänsklig kapacitet. Samtidigt så 

menar fältarbetaren, som skildrat i nedanstående citat, att en robot med självmed-

vetna känslor inte bör diskrimineras, majoriteten av människor känner förmodli-

gen att någon som har ont är i behov av skydd och att denna inte bör skadas. 

Däremot anser inte fältarbetaren att en maskin ska ha företräde framför människor 

på arbetsmarknaden, det bör finns mer jobb för människor och mindre för maski-

ner. 

När jag tänker på robotar så tänker jag på även om en robot får självständigt 

tänk så är det en konsekvens av mänskligt agerande. Det är ju en produkt av 

vad vi har skapat och jag kanske låter väldigt cynisk nu men jag har typ lik-

som inget tvivel om att människor är kapabla till att orsaka sin egen förödelse, 

det har vi ju sett jättemånga exempel av och det ser vi exempel av hela tiden. 

Jag menar inte att säga att människan enbart är destruktiv, men att vi har en 

sådan fasansfull förmåga. Och att skapa robotar som är starka och självstän-

diga nog att ta över världen det tror jag att det definitivt är inom ramen för 

mänsklig självförödelse (Fältarbetare). 

Det här trodde jag aldrig att jag i hela mitt liv skulle säga, men det tycker inte 

jag att man ska diskriminera någon för att vara en robot om den nu har själv-

medvetna känslor och sådana saker. Det är ju någon person som får ont. Ser 

du lidande hos någon annan så anser väl majoriteten av människor att den är 

i behov av skydd eller att man inte ska skada den (Fältarbetare). 

En bil ska ju inte ha företräde för en människa, och när man pratar om jobb-

diskriminering och anställning och sådana saker så tycker ju jag att man borde 

ha mer jobb åt människor och inte så mycket åt maskiner och fabriker (Fält-

arbetare). 

Juristen tycker att det är trångsynt att av principskäl avlägsna något för att det är 

annorlunda, oavsett om det är en robotkatt, robotpartner, robotkompis eller dylikt. 

Vidare menar juristen att inställningen till robotar kan hänvisas till om den upp-

fyller de funktioner som den är menad att uppfylla, exempelvis förmågan hos 

människan att känna empati för roboten. Om människan får en känsla av att relat-

ionen med roboten är på riktigt, synpunkter som framgår i kommande citering. 

Det handlar väl om betraktaren, alltså om människan, om det uppfyller och 

man får en känsla av att det är på riktigt eller hur ska man säga, om man kan 

känna empati för den eller vad det nu är för funktioner som den än uppfyller. 

Det kan vara en katt, det kan vara en partner, det kan vara en kompis, servitris, 

en flygvärdinna eller en sexdocka jag har ingen aning men det är ju där det 
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ligger. Att av principskäl ta bort någonting, det är jag ganska mot. Det är ju 

bara trångsynt i slutändan. Bara för att något är annorlunda (Jurist). 

Musikern är av den uppfattningen att somliga yrken som politiker inte får appli-

ceras av robotar, då det är viktigt att en sådan position vet vad det innebär att vara 

en människa av kött och blod, att enbart besitta ett logiskt tänkande anser musi-

kern är hemskt. 

Jag tycker inte att robotar ska bli politiker. Jag tänker att politiker måste vara 

kopplade till människor, att de måste ha den här känslan av kött och blod och 

veta vad det är innebär att vara människa. Och att bara ha ett logiskt tänkande, 

det tycker jag är hemskt (Musiker). 

Vidare menar musikern att mänsklig personal inom äldreomsorgen är att föredra, 

mänsklig rörelse, mänskliga röster och att bli berörd av människor med värme och 

kärlek är viktigt. Det tror inte musikern att en robot kan åstadkomma, istället 

känns det som att människan blir satt i förvar med robotpersonal där robotarna är 

inkapabla till mänsklig insikt i vad det innebär att vara rädd för att dö. 

Jag vill inte själv bli en gammal man som sätts i förvarning och aldrig få höra 

en mänsklig röst eller känna en mänsklig rörelse, bli berörd av människor, 

värme och kärlek sådant där. Det tror jag inte att robotar längre fram kan 

åstadkomma. Det känns mer som att folk blir satta i ett förvar och en robot tar 

hand om min blöja. Om man har rädslan för att åh nu dör jag, då måste man 

ha mänsklig insikt i hur det är tycker jag, då tycker jag att det faller (Musiker). 

När det kommer till algoritmer i vardagligt internetbruk så medger fältarbetaren i 

nedanstående utdrag från intervjun att förekomsten är ett teknologiskt under, re-

klam som är individanpassad exempelvis. Men utifrån en moralisk aspekt så anser 

fältarbetaren att det är fullständigt onödigt och enbart ett verktyg för massprodu-

cering och massexponering där människan inte har något utrymme att uttala sig 

om. Det är ironiskt hur företagen som utövar dessa marknadsföringskampanjer 

inser irritationen och erbjuder människan att betala mer enbart för att slippa deras 

marknadsinsatser och reklam. 

Det är inte just den tekniska färdigheten i att utföra en sådan funktion i sig, 

utan snarare moralen i sig bakom det. Reklam som anpassar sig efter oss med 

algoritmer och sådana grejer, det är ett teknologiskt under, det är jättehäftigt 

att vi har tekniken som kan göra det men ur en moralisk synvinkel så tycker 

jag det är fruktansvärt onödigt. Det är bara för massproducering, massexpo-

nering och vi har inget säg i saken över huvudtaget utan det sker vare sig vi 

vill eller inte. Jag tycker liksom att idag har AI styrda reklam och marknads-

insatser blivit så påfrestande att det finns erbjudande om att betala extra 

mycket pengar för att slippa det. Företagen själva fattar hur irriterande det är 

och de gör det till deras reklam och marknadsföringskampanj att betala mer 

för att slippa (Fältarbetare). 
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Professorn förklarar i utdraget nedan att det undviks att användas applikationer 

som Google eller Facebook, dessa tjänsters affärsidé är att nyttja sig av personlig 

information för att sälja in och tjänar därav väldigt mycket pengar. Professorn 

lyfter att den personliga integriteten är av vikt och att positionslagrande funktioner 

på mobiltelefonen påverkar detta. Även om professorn överlag inte bryr sig så 

mycket så stängs dessa applikationer av och funktioner kopplas ut, då det påstås 

att dessa ska vara inaktiva när man inte använder dem.  

Det är ju deras affärsidé, det är ju inte bara dom det är ju Amazon, Google, ja 

hela vem som helst det är ju precis det som dom vill sälja in till och det är 

därför dom tjänar så jävla mycket pengar. Och det är också därför som jag 

undviker att använda det. Jag loggar väl helst inte in på Google. Jag är helt 

medveten om alla dom här funktioner, så jag kopplar ju av sådant där, men 

om det är så att de vill gå och hålla reda på mig så får de väl göra det, men 

jag har ju tex slutat med alla sådana här idiotiska Facebook. I alla fall påstår 

dom det att man kan ju koppla ur sådana funktioner, att det ska vara inaktivt 

när man inte använder det. Det är ju inte bara Google maps som är positions-

lagrande funktioner, utan det är ju alla sådana appar som vill hålla reda på din 

position. Inte för att jag bryr mig så mycket men lite integritet ska man väl få 

ha när man åker buss (Professor). 

Fältarbetaren berättar om hur applikationen Hey Google avbrutit en privat kon-

versation utan att någon av de inblandade startat funktionen, som att den lyssnat 

till allt som de sagt och ville delta i konversationen som en människa hade gjort. 

Ett skeende som skildras i kommande stycke. Det var oerhört obehagligt. Efter 

det har fältarbetaren reflekterat över om applikationen verkligen lyssnar på allting 

som sägs och ifrågasätter hur långt detta kan gå. Om mikrofonen på datorn är på, 

hör den allt som händer? Fältarbetaren litar inte på att webkameran inte spelar in 

när den menar att den inte gör det och tycker att det är kusligt. Att det hela trampar 

på människans personliga integritet. 

Det var en av de äckligaste grejerna jag varit med om i hela mitt liv för att 

ingen av oss hade avsikten att sätta på den här apparaten, den hade bara lyss-

nat på oss hela tiden och hoppat in i vår konversation som en vanlig människa 

hade gjort. Den svarade liksom på vad vi sa, och inte på ett kommando sätt, 

som att den ville vara med i diskussionen. Det fick mig att tänka att lyssnar 

den verkligen på allting vi säger hela tiden under tiden som vi pratar som 

vanligt och hur långt kan det gå? Om min mick är på, på datorn och jag sitter 

och står och lagar mat eller någonting, hör mikrofonen allting? Samma med 

webcamen, man kan ju tejpa för den så att den inte ska spela in när vi inte vet, 

det är lite en sådan där kuslig grej som ingen vet riktigt hur det ligger till och 

därför tycker jag att det trampar lite på din integritet och är banbrytande att 

inga riktlinjer eller regler finns för hur sådant här ska hanteras (Fältarbetare). 
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Läraren är inne på samma bana och anser att man egentligen blir spionerad på, 

och känner sig i vissa stunder övervakad. Läraren lyfter även hur kinesisk tek-

nologi med algoritmer i kamerorna på gatan är sjukligt, dessa läser av kroppsspråk 

och övervakar människan dygnet runt. För att skydda sig använder läraren en VPN 

på datorn, exempelvis när det ska genomföras bankärenden. Fältarbetaren förkla-

rar att det inte innebär att man tror att en eller flera personer specifikt lägger ner 

tiden och resurserna på att spionera, men att algoritmen som underlättar våra sök-

ningar på internet lagrar ett slags av värde, innehåll och substans om personlig 

information. Fältarbetaren vill inte att någon ska tjäna ofantligt mycket pengar på 

vad denna säger, tycker, tänker och gör privat. Riskerna finns som att bli uthängd, 

bestulen eller kanske till och med dödad med en teknologi som befinner sig i en 

fas just nu som det inte funnits något liknande sedan tidigare. De fullständiga de-

larna av intervjuernas utdrag som berörts i sammanhanget återfinns under. 

Man blir ju tekniskt sätt spionerad på, sen har man ju liksom kineserna i kina 

med algoritmer i kameror där du kan få upp exakt vilka det är som går på 

gatan och läser av kroppsspråk och sådana saker, där är det ju övervakning 

nästan 24 timmar om dygnet och det är ju också helt sjukt att länder gör såhär, 

och företag gör såhär också, det är ju inte bara kina. Man blir ju övervakad 

dygnet runt. Jag är medveten om det och jag har en sådan här VPN, jag an-

vänder en VPN, inte hela tiden men när jag går in och gör bankärenden och 

sådana saker så brukar jag använda den. Men jag tycker det är väldigt sjukt 

faktiskt, jag känner mig övervakad ibland (Lärare) 

Jag är inte så naiv att jag tror att någon eller ens flera personer är så intresse-

rade av mig specifikt att de orkar lägga ner tiden och resurserna och den pin-

samma faktorn att sitta och spionera på mig. Men alltså du behöver ju inte ha 

en person som sitter och spionerar på mig. Men liksom när man söker på saker 

eller vänner så gör den här algoritmen det åt oss, jag är liksom inte orolig för 

att någon sitter och spionerar på mig på toaletten men det är alla de här siff-

rorna som bildas upp till något slags värde, något innehåll, substans som jag 

inte känner till eller vet någonting om. Som att någon sitter och tjänar jätte-

mycket pengar på bara saker som jag säger, jag tycker eller tänker och jag vill 

inte att någon annan ska hänga på vad jag gör. Man kan bli uthängd, bestulen 

och gud vet kanske till och med dödad förr eller senare jag vet inte. Teknolo-

gin är i en fas just nu att det finns inget liknande, det vi har idag (Fältarbetare). 

Vidare så menar läkarstudenten att skämtsamma förolämpningar som foliehatt är 

ett pris värt att betala för skyddandet av den personliga integriteten, det uppstår 

en olustkänsla av tanken på att applikationer och funktioner på mobiltelefonen 

ständigt vet vart denna befinner sig. Exempelvis kartan på Snapchat där man kan 

se vart alla användare lokaliserar sig, det anser läkarstudenten är befängt och för-

står inte varför någon skulle vilja använda sig av den funktionen. Det är ett högt 
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pris att betala för den personliga integriteten enbart för att kunna se vart vänner 

befinner sig, att man gör det känns konstigt. 

Då kan jag bli kallad för foliehatt lite grann av mina kompisar sådär men det 

är ett pris som jag kan tänka mig att betala. Inte för att mitt liv är speciellt 

spännande för någon annan på så sätt men det finns en liten olustkänsla av att 

någon hela tiden ska veta vart jag befinner mig. Jag tycker tex att den här 

snapkartan som finns där man kan se vart alla befinner sig det är ett helt be-

fängt påfund och det är självklart ingen funktion som jag har på och jag kan 

inte riktigt förstå varför man skulle vilja välja att ha på den själv heller. Det 

är ett ganska högt pris att betala av din integritet för att du ska kunna se vart 

dina vänner är och jag tycker det känns lite konstigt (Läkarstudent). 

5.2 Sammanfattning 
Det finns väsentlig etisk problematik gällandes högteknologi som gör intrång på 

vardagslivet med metoder som respondenterna inte upplever att de har haft möj-

ligheten att ge sitt medgivande till. Dessa är aspekter som hör till artificiell intel-

ligens som handlar utifrån algoritmer gällandes sökvägar på internet och som lag-

rar personlig information om användaren. Den personliga integriteten är centrerad 

i datamaterialet där applikationer på mobiltelefonen som exempelvis positions-

lagrar platser som respondenterna vistas på anses som obehagligt där det etiska 

ifrågasätts. Att denna typ av teknologi används för kommersiella syften av företag 

som vill tjäna pengar på människan i ett främjande av masskonsumtion är proble-

matiskt för respondenterna. Det är således en teknologi som inte vill människan 

väl, utan genom massexponering och övertramp på den personliga integriteten, 

vill införskaffa sig bättre redskap i form av information om människan för att sälja 

in produkter. 

Det finns en oro över huruvida teknologin ständigt lyssnar genom mikrofonen när 

datorn är på eller om webkameran verkligen är avstängd när den bör vara det. Det 

finns en låg tillit till dessa typer av teknologiska funktioner där den blotta närvaron 

lämnar respondenterna i känslor av att vara exponerade eller spionerade på. Ka-

meror som sätts upp på gatorna med algoritmer som är kapabla till läsa av kropps-

språk och se precis vilken människa det än är som passerar betraktas av respon-

denterna som skrämmande och liknelser dras till böcker om övervakningssam-

hällen där människan förlorar alltmer av sin frihet och sitt personliga utrymme. 

Det spekuleras om riskerna för att bli uthängd och teknologins utveckling fram-

förs som i ett osäkert tillstånd. Samtliga respondenter använder egna metoder för 

att skydda sig mot teknologin, exempelvis genom att använda sig av en VPN vil-

ket osynliggör internetanvändaren under nyttjandet, tejpar över webkameror och 

stänger av applikationer som är positionslagrande och håller sig från sociala me-

dier som Facebook eller att använda sig av internetsajter som Google.  
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Respondenterna menar även att det finns en etisk problematik gällandes interakt-

ionen med mänskliga robotar i framtiden. Robotar som redan idag är misstänklig-

gjorda, vilket skildras i framförallt populärkultur där det ofta landar i att männi-

skan är i behov av att skydda sin egen art. Oavsett om roboten blir så pass männi-

skolik i framtiden kommer denna skeptism ändå att kvarstå. Roboten uppfattas i 

datamaterialet som en förlängning av människan och ett resultat av mänskliga 

handlingar. Människan förklaras som en destruktiv varelse, fullt kapabel till sin 

egen förödelse och roboten som ytterligare ett redskap för dessa typer av beteen-

den. En mänskligt skapad robot kan således mycket väl ta över kontrollen från 

människan med mörka konsekvenser för mänskligheten.  

Den etiska dimensionen av att bygga en mänsklig robot, en varelse kännetecknad 

av artificiell intelligens överlappar således inte enbart huruvida jobbmöjligheter 

fråntas människor utan även om det är korrekt att skapa dessa, med domedags-

profetior i baktanken. Exempel på överrobotiseringar som bidragit till människors 

lidande lyfts i datamaterialet med exempel på flygplan där piloten mist kontrollen 

till automatiseringen och störtat. Samtidigt som en mänsklig robot som är själv-

medveten och deltagande i samhällsprocesser bidrar till ytterligare etisk proble-

matik då en sådan varelse inte heller bör diskrimineras för att vara en robot. Rik-

tiga människor inom politiken, med medkänsla till andra människor, och personal 

inom sociala yrken som äldreomsorg lyfts hos respondenterna som arbeten där det 

finns en vilja till att bevara människor. Mänskliga insikter som förståelsen för 

rädslan att dö samt människor som i sällskap av robotar upplevs som försatta i 

förvaring är problematiska tankebanor som framgår i datamaterialet. 

Däremot finns det en viss ambivalens i empirin kring huruvida teknifieringen av 

samhället bör fortskrida eller inte och det finns åsikter i datamaterialet där tekni-

fieringen av samhället anses som rätt väg att gå i främjandet av samhällsutveckl-

ingen. Man bör vara försiktig med domedagsprofetior och dystopier rotade i po-

pulärkulturens beskrivning av fenomenet, oavsett etisk problematik bör inte tek-

nologins utveckling begränsas enbart på grund av principskäl för att förekomsten 

är annorlunda. Detta kan gälla allt från robotkatter, robotpartner, robotkompisar 

eller övriga aspekter av teknifieringen av samhället. Huvudsakligen bör föremålet 

uppfylla de funktioner som den ämnar att uppfylla, vilket bör vara i fokus snarare 

än etiska eller principbundna skäl till att förkasta någonting som är nytt, hävdas 

det. 
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5.3 Det emotionella 
I det här temat beskrivs respondenternas förhållande till artificiell intelligens och 

robotisering utifrån känslor riktade mot teknifieringen av samhället och argumen-

tationer grundade i, eller avhängiga emotioner. 

Professorn hatar applikationen Siri och uttrycker bildligt i nedanstående citering 

att denna vill strypa henne om hon någonsin kom ut i verkligheten. Professorn 

litar inte på dessa skurkar och är trött på de tjänster som inte efterfrågas men som 

ständigt ska säljas in. Siri vill göra ett inträde i professorns liv men det bemöts 

med vägran.  

Jag skulle strypa fantyget om hon kom ut i verkligheten. Jag hatar Siri. Jag 

ser att hon försöker att komma in i mitt liv men jag, jag vägrar. Jag litar inte 

för fem öre på de där skurkarna. Det är illa nog med de här tjänsterna som de 

trackar på en hela tiden som man ändå inte behöver och inte vill ha (Professor) 

Kemisten har hört om att tjänster som Google eller Facebook spanar efter männi-

skors information och menar att det är väldigt läskigt. Det känns som att man är 

naken inför vem som helst och dessa applikationer kan veta mer om kemisten än 

vad denna vet själv, det är hemskt. Det enda som kemisten kan göra för att skydda 

sig är att stänga av och inte skriva ut så mycket detaljer och information om denna 

själv. Facebook och Messengers är funktioner som behövs för att upprätthålla 

kontakt med utevärlden. 

Som sagt ibland när man, som Google eller Facebook, som man har hört av 

många att de spanar efter vår information så att de vet vad vi tycker om, vad 

vi letar efter, det kan vara jätteläskigt. Känns som att jag är naken inför vem 

som helst, dom vet mer än vad jag själv vet om mig och det är hemskt. Det 

enda som jag kan göra är att jag försöker att stänga av eller skriver inte så 

mycket detaljer om mig, om all information. Men jag behöver ha Facebook 

eller Messenger för att ha kontakt med utevärlden (Kemist). 

Läkarstudenten lyfter i nedanstående citering hur Facebook och Google kan ha 

uppfattat någonting som man sagt via mikrofonen eller mejl, diskussioner om in-

köp av presenter som plötsligt dyker upp utan att det överhuvudtaget genomförts 

en sökning på produkten. Det ger läkarstudenten kalla kårar och förstärker upple-

velsen av att vara övervakad på internet. Skräddarsydda meddelanden av en kom-

mersiellt styrd robot som inte vill väl, den vill inte gott utan vill dra in pengar från 

läkarstudenten. Det känns obehagligt och uppskattas inte. 

Men hur Facebook och Google har uppfattat saker i mikrofonen, om man tex 

pratat eller om man har skickat mejl och suttit och diskuterat, men inköp av 

presenter, och vips så kommer det upp från ingenstans, att det visar sig att det 

kommer upp annonser på det här och trots att man aldrig varit inne och sökt 

på det, och det ger ju mig lite kalla kårar helt enkelt och det stärker ju 
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verkligen känslan av att aktiviteten på internet är övervakad. Att allting vi 

gör, även om det inte är en specifik person eller ett specifikt företag som tittar 

på det här så märks det att min information sparas ned och plötsligt så skräd-

darsys det meddelanden till mig av en robot som egentligen är kommersiellt 

styrd, den vill ju inte mig gott den vill ju att jag ska tillhandla tjänster hos 

företag och stoppa in mina pengar där. Den biten är jag väl mindre intresserad 

av på så sätt. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det ännu men det känns lite 

obehagligt. Jag gillar det inte på så sätt (Läkarstudent). 

Det finns en skillnad mellan musik som skapats genom datorprogram och att be-

finna sig i en live orkester, menar musikern, vilket framgår i kommande stycke. 

Den hela upplevelsen och att se människor utföra det i kontrast till datorproduce-

rade stycken anser musikern att det är en fördel med mänskligt arbete, då musiken 

då kommer från själen. Teknik för teknikens skull anser musikern är negativt. 

Samtidigt tycker fältarbetaren, som påvisat nedan, att om det finns en riktig, le-

vande katt är den att föredra framför en robotkatt. Däremot medger fältarbetaren 

att en katt som inte klöser eller bajsar skulle kunna tänkas vara en bra katt. 

I mitt yrke det är klart jag är medveten, om folket är medveten om att ett 

datorprogram används för att skapa musik. Men det finns en skillnad när man 

sitter i en publik med en live orkester och det där ljudet, och den där upple-

velsen, och att se människor göra det är skillnad från att lyssna på ett dator-

producerat stycke, det är en fördel med det där mänskliga arbetet. Men man 

känner inte att det kommer från själen, det är bara teknik för teknikens skull 

och där tycker jag att det är en fara (Musiker). 

Jag menar om det finns en äkta kattjävel, ta den katten istället, gå inte och hämta 

en kattrobot. Vad är det för slöseri med tid och pengar? Vad är de rädda för, att 

katten ska klösas? Och de går och bygger en robot som gör allt som en katt gör 

förutom att klösas och bajsa. Actually, det där låter faktiskt som en jävligt bra 

katt för det är de två saker som jag hatar med katter (Fältarbetare). 

Läraren anser inte att poliser ska vara robotar, det kan vara svårt för människor 

att göra en korrekt bedömning men för en robot att tolka alla intryck och handla 

på intuition tror läraren kan bli väldigt svårt. 

Polis ska vara människor, det kan vara svårt för en robot att göra rätt bedöm-

ning, det är även svårt för människor att göra rätt bedömning men för en robot 

att tolka alla intryck och gå på intuition, så att säga för att agera i en situation 

det tror jag blir jättesvårt (Lärare). 

Mänsklig dynamik som känns intressant och äkta kan inte ersättas av en robot, 

menar läkarstudenten. Människor har skyldigheter gentemot varandra i interakt-

ion där saker inte alltid kan göras på det sättet som man själv vill, vilket skapar 

dynamik mellan individer. En robot kan användas som ett komplement, men en 

ökad teknifiering av samhället behöver nödvändigtvis inte vara till det bättre. Lä-

karstudenten pekar på mindre utvecklade länder och framför hur lyckonivåerna 
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inte skiljer sig något specifikt, en lycklig befolkning bör vara samhällets strävan 

över någonting annat. 

Nu låter jag såhär old school gubbig men jag tror egentligen inte att det ersät-

ter den mänskliga kontakten. Att någonstans är vi bara djur också och att vi 

har lite skyldigheter gentemot varandra och att allting inte bara kan göras på 

vårt sätt hela tiden tycker jag på något sätt bygger en dynamik som känns 

intressant och äkta som en relation med en robot inte hade gjort. Sen så är det 

ju klart att man skulle kunna ha de som komplement exempelvis, men jag vet 

inte om en ökad teknifiering av samhället är det som vi behöver för att jag 

menar titta på hur vårt samhälle ser ut idag och sen tittar man på de länder 

som anses minst utvecklade i världen. Jag är inte så säker på att lyckonivåerna 

skiljer sig så speciellt och någonstans får vi ju ändå hävda att kanske samhället 

strävar efter en lycklig befolkning över någonting annat, jag vet inte vad i 

övrigt som vi skulle försöka sträva efter (Läkarstudent). 

5.4 Sammanfattning 
Att interagera med högteknologi är ett ämne som väcker känslor hos responden-

terna, inom den emotionella dimensionen framgår det ett starkt förakt gentemot 

teknikens utveckling. Det rör sig om applikationer som exempelvis Siri som bju-

der in till samtal för att erbjuda tjänster. En teknologi som respondenterna saknar 

tillit för. Återgående den artificiella intelligensen och dess lagrande av personlig 

information på olika internetsajter så väcker det emotioner av obehag och upple-

velser av att vara avklädd för en osynlig publik. Respondenterna vittnar dessutom 

om avsmak för teknologi som ersätter mänskligt arbete och uppfattas som själlös 

med en frånvaro av hjärta. Det ifrågasätts även om huruvida robotiserade djur kan 

ersätta ett verkligt djur och nyttoaspekten i detta väcker känslor av frustration. 

Robotar som ersätter människor i maktposition, exempelvis inom polis anses be-

drövligt. Huruvida en mer teknifierad livstillvaro är till det bättre egentligen ifrå-

gasätts, och värdet av en lycklig människa i kontrast till en genom teknologin, 

enklare vardag bemöts som problematisk.  

 

5.5 Det praktiska 
I detta tema framförs respondenternas föreställning om praktiska konsekvenser av 

artificiell intelligens och robotiseringen. Detta berör teknikens framväxt. Effekti-

visering, automatisering, algoritmer i vardagligt internetbruk och utbytet av män-

niskor med robotar i arbetslivet är ämnesområden som berörts.  

Tekniken har utvecklats extremt snabbt, professorn berättar i nedanstående cite-

ring om hur de var den sista generationen i skolan som använde sig av räknesticka 

i skolan och var de första i årskursen som blev tilldelade miniräknare. Professorn 

menar att datorer och miniräknare är kraftfulla verktyg och hjälpmedel men att 
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man förlorar lite av den egna förmågan att göra värderingar och huvudräkningar, 

att bedöma vad som är rimligt och sådant. I sitt arbete på universitet kan profes-

sorn se hur många studenter sliter med begrepp om storlekar och därav hamnar i 

galna svar. 

Tekniken har ju gått fruktansvärt snabbt framåt, det kan jag ju se själv för att 

när jag var barn då den sista generationen som använde räknesticka i skolan, 

vi var de första i vår årskurs som fick miniräknare och det är ju på gott och 

ont för att man blir ju väldigt duktig på huvudräkning, det fick man ju träna 

upp och så samtidigt kunde man följa med i datoriseringen och det är ju väl-

digt kraftfulla verktyg som kan hjälpa till och det kan jag ju bara säga att 

nackdelen med att man går direkt till sådana här starka hjälpmedel som mi-

niräknare och datorer är ju för att man kanske tappar lite av den egna för-

mågan att göra värderingar och göra huvudräkningar och inse vad som är rim-

ligt och sådana saker. Det kan man ju se också när man jobbar på universitet 

att många studenter sliter ju med det så att ja, de kan ramla in i helt galna svar 

för att de inte har något begrepp om storlekar och sådär (Professor) 

Professorn litar inte på att en tjugoåring kan sköta en yxa då de inte har någon 

vana, det finns en risk att de slår sönder något eller sig själva. Som barn fick pro-

fessorn en kniv att leka med, och menar både att samhället formar den människo-

typ som kan överleva där i enlighet med survival of the fittest, samt att om det blir 

ett kärnvapenkrig och infrastrukturen förändras så behövs det möjligtvis en yxa. 

Den som inte har en vana ligger då förmodligen risigt till. 

Idag törs man ju knappt ge en yxa till en 20åring, det vet man ju inte om de 

slår sönder något, sig själv eller hur det ska gå, de har ingen vana. När jag var 

barn då fick man en kniv. De gav än en kniv när man var 5-6 år och så fick 

man gå ut i skogen och leka med den. Om man bor i ett modernt samhälle, 

sådant där är ju lite survival of the fittest, samhället formar ju den människo-

typ som kan överleva där så att säga eller som kan ta sig fram där. Om det 

plötsligt blir kärnvapenkrig och sådant då kanske man inte kan ha den infra-

strukturen som vi är vana vid utan då kanske man måste ha en yxa, då ligger 

man kanske risigt till om man är en machetebonde på Södermalm eller något 

sådant (Professor). 

Läkarstudenten lyfter att vi lever i ett ingenjörssamhälle, om det finns någonting 

som kan förbättras vill människan göra det. Robotar som praktiska verktyg för att 

underlätta vardagen kommer att fortsätta byggas, däremot tror inte läkarstudenten 

att detta bidrar till människans livskvalité speciellt mycket. När livet blir enklare 

i form av praktiska sysslor skapas det ett vakuum, när man stoppat in disken i 

maskinen har man så mycket tid över i förhållande till om man diskat för hand att 

man möjligtvis parkerar sig framför teven. Det kan kännas lite meningslöst. Lä-

karstudenten tvivlar på om den totala effektiviseringen, och strävan efter 
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effektiviseringen egentligen är det som gör människan lycklig. Bara för att vi kan 

innebär det inte att vi bör göra det, resonerar läkarstudenten nedan. 

Jag tror inte att samhället omfamnar en total robotisering, utan som praktiska 

verktyg absolut för att underlätta i vår vardag så kommer vi att fortsätta bygga 

robotar. Det här är ju ett ingenjörssamhälle i sin grund, vi ser någonting som 

kan förbättras och då vill vi verkligen göra det men jag tror inte att det bidrar 

till vår livskvalité speciellt mycket, att våra liv blir lättare och lättare i form 

av praktiska sysslor, och det skapar ju liksom ett vakuum hela tiden. Säg disk-

maskinen, innan den fanns då stod man och diskade förhand men nu så stop-

par man bara in disken, och sen så har du så mycket tid över att du måste hitta 

någonting att sysselsätta dig med och då parkerar man sig själv framför teven 

och så känns det lite meningslöst. Jag är inte liksom säker på att den här totala 

effektiviseringen, eller stävan efter effektivisering, är det som egentligen gör 

oss lyckliga med det sagt, älskar diskmaskinen men ja. Vi är så upptagna med 

att fundera på om vi kan att vi inte riktigt funderar på om vi borde (Läkarstu-

dent). 

I kommande stycke berättar Musikern om hur arbetande människor blivit utbytta 

som resultat av teknikens utveckling, automatiseringen av exempelvis sopbilen 

där det idag enbart är en person som arbetar där det tidigare krävts två till tre 

stycken. Musikern ifrågasätter vad människor som inte har möjlighet eller kapa-

citet till att utbilda sig ska göra i framtiden när de enklare jobben ersätts av ma-

skiner. 

Man ser det redan nu i vårat lägenhetsområde, de har bytt ut soptunnor. Nu 

kom en kille med en lastbil, 1 människa, han kör en kran och dumpade det. 

Förut tog det 2-3 människor för att göra samma jobb, nu är det bara 1. Ok det 

är inte robot men det är samma, man försöker minska hur mycket det kostar 

att anlita folk och att du kan ha en robot som sätter ihop en bil 24/7 och inte 

behöver ha problem med facket och så, jag tror att inom industri är det en 

fördel för robotar. Men vad gör man med människor som inte vill eller har 

förmågan att utbilda sig? Det är klart att det blir en konflikt (Musiker). 

Professorn menar följande i nedanstående stycke, att det redan finns exempel idag 

på hur teknologin skenat och människan tappat kontrollen, och berättar om hur 

flygplan med för mycket tillrättavisade flygrutiner bidragit till att piloterna stör-

tade. Flygplanen hade blivit för överrobotiserade i sina funktioner vilket piloterna 

inte kunde koppla bort med resultatet att de alla dog.  Med det avseendet menar 

professorn att det kan vara skrämmande att flyga i moderna flygplan idag.  

Det är då de menar att det kan skena, att det skenar och man tappar kontroll. 

De här flygplanen som föll ner här nu, det var ju dom här Boeing flygplanen 

som hade massor tillrättavisade flygrutiner då så att piloterna ja, störtade. Det 

var ju ett par tre flyg som gick åt skogen så de fick ställa ner alla flygplan på 

marken, det är ju ett sådant exempel på någonting som man har överrobotise-

rat en funktion som sen inte piloten kunde koppla bort och det slutade med 
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att de dog allihop. Så de finns ju dåliga exempel redan dessvärre, man törs ju 

knappt flyga idag i moderna flygplan (Professor). 

Flygvärdinnor som är robotar skulle kunna funka, att exempelvis få sin servering 

via en luftballong hade varit roligt, men professorn vill ha kvar piloten i flygplanet 

och menar att en reservmänniska kan vara bra i vilket fall för det oförutsägbara. 

Samtidigt berättar professorn om mötet med automatiska chattrobotar i samband 

med ett byte av telefonsystem, vilket inte ansetts fungera och vara fullständigt 

trams då dessa funktioner inte förstått vad som blivit sagt och vad det behövts 

hjälp med. Resonemang som behandlats från nedanstående intervjuutdrag. 

Jag är så gammalmodig att jag skulle nog inte vilja byta bort piloten, jag skulle 

nog vilja att det fanns piloter så att man skulle kunna göra ett, om det blir ett 

nödläge så att säga, att man kunde få en fallskärm och få hoppa ut så att säga. 

Men flygvärdinnor skulle jag gärna kunna säga, det är ju som att gå in på en 

japansk sushibar och tåg åker omkring och levererar mat, det är ju kul för då 

kunde man få gin o tonic i en liten luftballong eller sådär. Men det kan behö-

vas att ha en reservmänniska i vilket fall för det oförutsägbara (Professor). 

Det finns dåliga exempel på nätet, jag vet inte om det är telenor eller telia, 

något sådant där. De har ju automatiska chattrobot som poppar upp när man 

ska kolla, och byta telefonsystem. Det var ju fullständigt värdelöst, sen så 

skriver man ner vad man vill ha hjälp med och de fattar ju ingenting. Det var 

ju bara trams (Professor). 

Ingenjören berättar i kommande stycke om hur robotar idag är med och utvecklar 

andra robotar, vilket om man är oförsiktig kan leda till algoritmer som inte är 

påhittade av människor. Om dessa system inte har styrda regler kan det bli svårt 

att veta och ha tillit till vad dessa system egentligen kan göra. Läkarstudenten 

poängterar risken med att fel människor får tag på all information som artificiell 

intelligens lagrar, och drar paralleller till George Orwells bok 1984. Det är en 

möjlighet till ett maktmedel som människan aldrig sett förut. 

Det finns ju redan idag robotar som utvecklar andra robotar, och det är klart 

att det skulle ju kunna bli så att om man inte är försiktig så kan det bli så att 

vi utvecklar, om de inte har styrda regler, algoritmerna kanske inte är påhit-

tade av människor, och utvecklar något AI system. Det blir ju då ganska svårt 

att veta vad de här kan göra egentligen (Ingenjör). 

Möjligheterna till ett maktmedel som vi nästan aldrig har sett förut, jag menar 

parallellerna till George Orwells 1984 kommer ju självklart i åtanke sådär 

men det känns också som att det här skulle kunna ge upphov till någonting 

väldigt, väldigt kraftfullt om fel människor eller fel krafter får tag i all den här 

informationen. AI ger oss plötsligt möjligheten att processa all den här in-

formationen och ta fram vad ska man säga, korta verktyg, det kan processa 

sådana extrema mängder data så att allt det här kan tas hand om av AI och 
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sorteras in i mappar och så kan det börja skräddarsys saker som påverkar mitt 

vardagliga liv (Läkarstudent). 

Juristen menar däremot att teknifieringen av samhället är den riktning som mänsk-

ligheten bör gå, men anser att det är viktigt att de människorna som byts ut för 

automatiseringen och maskiner behöver tas hand om då det är viktigt med syssel-

sättning för välmåendet. 

Ja, det händer redan och det är helt i den riktning som man bör gå men sam-

tidigt så behöver vi ta hand om de människor i samhället, för att man behöver 

också en sysselsättning som människa. Även om man blir helt utbytbar mot 

en robot så behöver vi se till så att, vad ska man säga, alla människor fungerar 

och har ett syfte och har någonting att göra liksom. För att annars mår man 

inte bra (Jurist). 

5.6 Sammanfattning 
Vad gäller den praktiska dimensionen av högteknologisk framväxt menar respon-

denterna att det oundvikligen kommer att ha konsekvenser för människan och 

samhället. Mänsklig kapacitet förminskas i skuggan av teknologi som miniräk-

nare eller datorer som utför beräkningar och tänkande åt människan. Detta med 

konsekvenser av att mänsklig kapacitet förändras till det sämre. Praktiska sysslor 

som i föregående tidsepoker varit självklarheter men som idag inte är nödvändiga 

att kunna kan leda till svårigheter om det kommer till ett sådant läge att människan 

är i behov av att utföra dessa typer av handlingar. Det är en del av mänsklig natur 

att vilja förbättra vad som går att förbättras, däribland att bygga robotar som hjälp-

medel för att förbättra vardagen och göra den enklare. Effektiviseringen av sam-

hället anses däremot inte vara nödvändigtvis till en fördel, tomrummet av tid som 

blir över lyfts som en konsekvens som kan vara problematisk. Arbetskraft som 

ersätts av robotiserade lösningar anses också som ett dilemma där människor som 

inte kan eller har möjligheten till utbildning faller bort i arbetslöshet och ett bris-

tande välmående. 

En teknologi där människan förlorar kontrollen lyfts också i empirin som en oro-

väckande aspekt samtidigt som funktioner vilka utförs av robotar inte alltid fun-

gerar som det är tänkt att de ska göra. I datamaterialet berörs det även hur robotar 

idag medverkar i utvecklingen av nya robotar, där algoritmer som skapas nödvän-

digtvis inte är påhittade av människor och därmed inte kan litas på. Artificiell 

intelligens beskrivs som ett maktmedel som kan innebära förödande konsekvenser 

om det vore i fel händer. 
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5.7 Det relationsmässiga 
Det här temat behandlar respondenternas syn på mänsklig interaktion och mellan-

mänsklig kontakt utifrån fenomenet artificiell intelligens och robotisering. Detta 

innefattar bland annat vikten av mänsklig kontakt, skillnaden mellan en människa 

och en robot samt kommunikation. 

Mänsklig kontakt är nödvändig för att människor ska kunna frodas, ett samspel 

som fältarbetaren menar att robotar inte kan ersätta. En robot som partner kan inte 

fältarbetaren tänka sig personligen, men resonerar om att det är möjligt för män-

niskor att tycka om sin dator mer än mänsklig kontakt om personen spelar mycket 

datorspel på den, vilket framgår nedan. 

Den där människokontakten den behövs för att människor ska kunna frodas, 

jag tror inte att vi kan samspela med robotar på det sättet. Jag skulle inte säga 

att jag tror att roboten kan ersätta mänsklig kontakt nej, jag hade inte kunnat 

det men jag vet ju att det finns människor idag som alltså, man kan ju se det 

här på olika sätt, om du gillar din dator och gillar att spela massor på den så 

kanske du föredrar din dator framför mänsklig kontakt (Fältarbetare). 

Läkarstudenten kan inte heller tänka sig en robot som partner för sin egen del, 

men tror att det kan vara en bra lösning för människor som saknar mänsklig kon-

takt, vilket är essentiellt för välmåendet. Läraren lyfter hur en robot varken blir 

trött eller sliten som en människa, inte heller åldras den på samma sätt och delarna 

går att förnyas. Inom somliga yrken kan roboten förmodligen utöva arbetet med 

mer precision än en människa gör, exempelvis inom industri. Men läraren vill inte 

se robotar inom vård, barnomsorg eller skola, i dessa typer av yrken kan en robot 

inte ersätta en riktig människa. 

Kanske att en robotpartner skulle vara ett bra sätt för många då att få någon 

form av mänsklig kontakt, vilket jag vill hävda är essentiellt för välmåendet. 

Men just för mig så har jag svårt att se att det skulle vara aktuellt för mig 

(Läkarstudent). 

Vidare menar läraren i kommande stycken att en människa kan reagera både väl-

digt bra och väldigt dåligt, roboten däremot är programmerad till att vara på ett 

visst sätt. Läraren tror inte att i en krissituation, exempelvis om någon får panik 

på ett flygplan, kommer det behövas ett mänskligt ansikte närvarande som hjälper 

till istället för en robot. Den mänskliga kontakten är väsentlig. En robot kan aldrig 

ersätta den mänskliga kontakten, vilket människor behöver särskilt inom sociala 

yrken som vård och omsorg. Robotar kan säkerligen nyttjas som hjälpmedel, men 

det stannar vid det. 

En robot blir ju inte trött eller sliten som en människa, och åldras inte på 

samma sätt heller, det går att förnya delar och man behöver inte tänka på ar-

betstid och sådant inom industri och de gör jobbet bättre och med mer 
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precision än vad en människa gör. Dock inom vissa yrken så tror jag aldrig 

att en robot kommer att kunna ersätta en människa, typ inom vård eller barn-

omsorg, skola och sådana yrken (Lärare). 

En människa kan reagera på ett väldigt bra sätt, men även på ett väldigt dåligt 

sätt. En robot är ju programmerad att vara på ett visst sätt. Säg om en männi-

ska får panik på ett plan och en robot kommer fram och det kanske inte hjälper 

direkt, det kanske behöver va ett mänskligt ansikte direkt som hjälper till för 

att lugna ner den som flyger, passageraren där. Mänsklig kontakt tror jag är 

väldigt viktig (Lärare). 

Inom vård och barnomsorg så nej, där vill jag inte se robotar för en robot kan 

aldrig ersätta mänsklig kontakt och människor behöver mänsklig kontakt spe-

ciellt inom vård eller in på förskola eller skola. Sen finns det säkert hjälpme-

del som kan underlätta för barn och vuxna med robotar, men i grund och bot-

ten så ska det vara en människa inom vård och sådant (Lärare). 

Professorn anser att en levande katt är trevligare att ha än en robotkatt, då den 

levande katten troligtvis hittar på mer bus. Städning och dylikt kan en robot sys-

selsätta sig med, men professorn tror att äldre människor som är ensamma och 

sjuka med lite social kontakt inte eftersöker robotar utan vänskap och mänskliga 

relationer. Den mänskliga kontakten är viktig. 

En levande katt är väl trevligare att ha än en robotkatt, trots allt, för en levande 

katt hittar ju på mer bus. Städning och sådant där får robotar väl gärna hålla 

på med men det är den där mänskliga kontakten, det är nog den då som man 

saknar mest när man är ensam och sjuk, och gammal. Många äldre har lite 

social kontakt och det är inte robotar dom saknar då tror jag utan det är vän-

skap och vanliga relationer (Professor). 

Dom här digitala robotarna som du kan prata med online, jag tror egentligen 

bara att det kommer att vara ett ökande fenomen med tanke på den psykiska 

ohälsa och den isolering och ensamhet som vi har idag. Om man vill härleda 

den till teknikåldern, att vi har blivit mer och mer isolerade från varandra trots 

att vi kan kommunicera mer och mer så kanske det ligger någonting i det 

(Läkarstudent) 

Men vi lever i en teknikålder, menar läkarstudenten i ovanstående citat, där digi-

tala robotar som man kan prata med online förväntas bli mer populärt som gensvar 

på en utbredd, psykisk ohälsa och isolering. Många människor känner sig en-

samma till trots de verktyg som finns idag för kommunikation med varandra. Ju-

risten resonerar om vilken känsla man får av att träffa en särskild robot, om man 

får samma känsla som när man bemöter en människa så anses det inte vara något 

problem. Däremot om roboten inte upplevs som en människa kan det uppstå pro-

blem, vilket juristen jämför med att exempelvis bli omhändertagen av någon som 

inte talar det egna språket, som man varken kan känna igen sig själv i eller kom-

municera med. Resonemang ur nedanstående citeringar. 
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Det beror ju på vilken känsla man får av att träffa en sådan robot, om det är 

samma känsla som man får av att träffa en människa, då absolut då är det ju 

inget problem liksom. Men om det inte känns som en människa då har man 

ju ett problem, det och det var ju det jag jämförde lite med att bara prata med 

någon, eller att bli omhändertagen av någon som pratar ens eget språk, som 

man kan kommunicera med och som man kan känna igen sig själv i (Jurist).  

Jämför det med en sociopat eller en psykiskt störd människa, du kan bara ta 

någon som ska ingjuta trygghet i dig men som inte, ta en läkare som du inte 

kan kommunicera med men som ska operera på dig, det är ju hemskt. Det 

handlar ju om, kan man som betraktare från mitt subjektiva perspektiv, upp-

lever jag då den här maskinen eller roboten, ger den mig den trygghet som 

jag behöver för den att utföra den funktion som den är designad till för. Men 

det beror ju helt och hållet på vilken funktion som roboten ska utföra (Jurist). 

Juristen lyfter roboten som i behov av att ingjuta trygghet hos människan, om den 

misslyckas med det kan interaktionen jämföras mötet med sociopater eller indivi-

der med psykiska störningar. En läkare som ska genomföra en operation på en 

annan, men som inte kan kommunicera med patienten, anser juristen är bedröv-

ligt. Juristen menar att konceptet är beroende av den funktion som roboten är de-

signad för att utföra, tryggheten hos den mänskliga mottagaren är väsentlig. Vad 

gäller betydelsen av mänsklig kontakt så beskriver fältarbetaren om hur man an-

tigen vill vara på femhundra meters avstånd från en särskild person, eller tätt in 

på i resten av livet, vilket är beroende av den energi och kemi som uppstår mellan 

människor. En robot kan inte ersätta det. Men i ett visst skede i framtiden så kom-

mer det bli väldigt svårt att skilja på vad som är en människa och vad som är en 

robot. Skillnaden kommer att vara obefintlig. Fältarbetaren resonerar om att en 

självmedveten robot som inte enbart är programmerad att lyda människan, är pre-

cis som en människa oavsett om den har olika delar när man öppnar upp den. Om 

en människas medvetande kan leva vidare i en maskin, då är maskinen en männi-

ska. 

Att antingen vill du inte vara på 500 meters avstånd från den personen, eller 

du träffar någon annan och du vill vara liksom tätt på den personen i resten 

av ditt liv det beror ju helt på den energin och kemin som byggs mellan män-

niskor (Fältarbetare) 

Jag skulle nästan vilja gå så långt att påstå att i ett visst skede, förr eller senare 

så kommer det att bli oerhört svårt att särskilja på en människa och vad en 

cyborg eller en AI människa är, eller vad man ska kalla det. Det kommer bli 

en obefintlig skillnad. Om du har en robot som bara lyssnar på vad du än säger 

då är inte den självständig, den är ju programmerad att lyda dig. Men om du 

har en robot som är självmedveten då är det ju enligt mig precis som en män-

niska, men sen om du öppnar upp den och den har andra delar så är det ju 

alltså, det tror inte jag spelar så stor roll. Kan du överföra medvetandet från 
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en människa till en maskin och den här människan lever vidare i maskinen då 

tycker jag på sätt och vis att den här maskinen är en människa (Fältarbetare). 

5.8 Sammanfattning 
När det kommer till direkt kontakt med högteknologi begrundas det i den relat-

ionsmässiga dimensionen om vikten av mänsklig kontakt framför ett robotiserat 

umgänge. Däremot finns det en förståelse för att det finns ett behov av sällskap 

hos många människor i dagens samhälle där många lever i ensamhet, där teknolo-

gin kan medverka till att svara på detta behov. Skiljelinjen mellan någon som är 

mänsklig och en varelse av robotiserad karaktär är däremot en aspekt som disku-

teras flitigt hos respondenterna. En robot kan onekligen ersätta reell mänsklig 

kontakt, dynamiken som uppstår mellan människor med olika, personliga reakt-

ioner kan en robot inte jämföras med då den är programmerad att vara på ett visst 

sätt. En människa kan däremot reagera väldigt olika på samma företeelse, att an-

tigen vill personen vara nära en annan väldigt snabbt i ett möte – eller på långt 

avstånd från den enbart utifrån energi och kemi som uppstår i interaktion mellan 

människor. Respondenterna lyfter att även om en robot kan utföra ett arbete med 

mer precision än en människa, kan det behövas ett mänskligt ansikte som närvarar 

i en krissituation. En levande varelse i överlag är att föredra framför en teknolo-

gisk skapelse när det kommer till interaktion.  
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6. DISKUSSION 
Här påbörjar en fördjupad förståelse för det interaktion med högteknologi utifrån 

en sociologisk bas grundad i utvalda teorier samt egna vidareutvecklingar. En 

analysprocess som påbörjat i resultatkapitlet där datamaterialet sorterats och ka-

tegoriserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys med fyra identifierade teman. En 

presentation har redovisats i föregående kapitel med syfte att erhålla en samman-

satt bild av innehållet samt utgöra en utgångspunkt till följande analysprocess. 

Detta kapitel är min egen tolkning och helhetsbild där jag har som avsikt att dis-

kutera innebörden och betydelsen av det erhållna datamaterialet.  

Utifrån empirin har en samling konklusioner erhållits som berör interaktionen 

mellan människan och högteknologisk framväxt. Det skildras en upplevelse av att 

människan förlorar mer frihet desto mer teknifierat som samhället blir och respon-

denterna vittnar om känslor av att vara exponerade eller övervakade med tek-

nologi som redskap. En mänsklig robot, varken som sällskaps-, sex- eller samtals-

partner anses aldrig kunna ersätta reell mänsklig kontakt och dynamik. Det finns 

dessutom en bristande tillit hos respondenterna för högteknologi och en rädsla för 

att människan ska förlora kontrollen över teknologin med förödande konsekven-

ser.  

Respondenterna är i överlag skeptiska till fördelarna med ytterligare teknifiering 

av samhället och det framgår en djup avsmak inför kommersiellt styrd teknologi 

som har avsikter att sälja in produkter till människan genom metoder som inform-

ationslagrande och skräddarsydd reklam. Men det finns en viss ambivalens i da-

tamaterialet där en föreställning av en annan karaktär rotar sig i att den negativa 

inställningen gentemot teknifieringen av samhället är obefogad och problematiskt 

rotad i domedagsprofetior och rädsla för vad som är nytt och annorlunda. Respon-

denterna vittnar även om en oro för människor som förlorar arbetet till förmån 

högteknologiska lösningar och att det är betydelsefullt att människor som faller 

bort fångas upp. 

Genom att sammansätta empirin och utvald sociologisk teori har följande koncept 

kläckts och bör betraktas som egna vidareutvecklingar som rotar sig i resultatet 

av det erhållna datamaterialet. 

1. Det allseende ögat: Ett begrepp härledandes till det fullständiga övervak-

ningssamhället som resultat av högteknologisk framväxt. 

2. Den ensidiga relationen: Som hänvisar till interaktion där samspelet mellan 

de olika parterna inte grundar sig i ömsesidig dynamik. 

3. Interaktion mellan bortvända kroppar: Ett koncept som berör oförmågan att 

verkligen se andra och att bli sedd av sina medmänniskor då den mänskliga 
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återkopplingen är frånvarande och istället landar i objektivering av männi-

skan. 

Det här är begrepp och koncept som förklaras utifrån empirin och den utvalda 

sociologiska teorin som uppfyller funktionen som grundpelare i följande tankere-

sonemang. Högteknologi som ett uttryck för rationalisering begrundas avslut-

ningsvis. Detta kapitel är mina egna tolkningar, knutna till utvalda teorier, och 

helhetsbild av det erhållna datamaterialet där den tidigare forskningen även för-

sätts i relation. I kapitlets slutskede presenteras en samling slutsatser. 

6.1 Det allseende ögat 
Utifrån datamaterialets etiska dimension berörs respondenternas föreställning om 

att vara exponerade, övervakade och spionerade på av högteknologiska system. 

Ett fenomen som berövar människan dess frihet. Det finns en väldigt låg tillit hos 

respondenterna för högteknologi som på många vis smyger sig in och infiltrerar 

människans vardagsliv. En slags av teknologi som ligger väldigt nära in på indi-

viden maskerad som informationslagrande algoritmer, positionslagrande och kus-

lig närvaro i webkameror, mikrofoner och applikationer som Siri eller Hey 

Google. I empirin lyfts det hur respondenterna känner sig avklädda eller nakna 

inför en teknologi som följer människan vart än som denna befinner sig och över-

vakar, sparar och skräddarsyr meddelanden när personen vistas på internet. Det 

personliga livsutrymmet skulle därav kunna anses som förminskat som svar på en 

utbredd, kommersiellt styrd artificiell intelligens med syfte att producera indivi-

danpassade varor och tjänster med avsikter om masskonsumtion, framgår det i 

datamaterialet. 

Detta kan förstås utifrån Foucaults (1987) arkitektoniska uttryck: Panopticon. 

Som är en samordning maktmekanismer ämnade att objektivera människan med 

underkastelse som syfte. Idén rotar sig i individen som fullkomligt synlig, men 

oförmögen att se. Människan formas till ett objekt för hämtning av information, 

men tillåts aldrig att vara ett subjekt i kommunikation. Hon är därav ett föremål 

för en smygande, dömande instans och disciplin som genom normaliserande 

sanktioner och bestraffningar korrigerar och rättar beteenden. Mekanismen för 

maktens princip och individens medvetenhet om att denna är iakttagen och inom 

ett synlighetsfält är tillräcklig för människan att åta sig rollen för sitt eget under-

kuvande. 

I empirin är upplevelsen av exponering centrerad, en teknologisk instans som för-

griper sig på den personliga integriteten. Detta genom insamling av personlig data 

genom olika internetsajter eller applikationer på mobil eller dylikt. Det avseendet, 

samt hur människan i den moderna världen tenderar att lämna ut hela privatliv på 

sociala medier, kan förstås utifrån idéer om fullkomligt synliggörande. Individen 
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blir till ett objekt för hämtning av information genom olika metoder, vilket bidrar 

till beteenden som utifrån att människan är medveten om att denna är iakttagen – 

påverkar handlingsutrymmet. Maktmekanismens piska kan således anses som i 

händerna på människan själv, som reducerats sin mänsklighet och istället förefal-

ler sig objektiverad i sitt utblottande av den privata sfären. Där det finns makt, 

även om denna är en slags av osynlig makt, kommer det alltid finnas motstånd. 

Respondenterna vittnar om olika strategier för att skydda den personliga integri-

teten, där det finns en nära förbunden koppling mellan de som av olika skäl miss-

tror teknologins smygande övervakning av människan och personlig användning 

av sociala medier. I datamaterialet är det människan med låg tillit till dessa 

systems intentioner och konsekvenser, som begränsar sitt användande av sociala 

medier.  

Det allseende ögat är således en frihetsberövande förekomst som sanktionerar in-

dividen till underkastelse. Att bli sedd under dagens premisser motsvarar inte nöd-

vändigtvis en bekräftelse av mänsklig personlighet och natur (Ottomeyer, 1982). 

Istället är den verksam som ett intresse av makt där den som utövar makten, eller 

motivet för det, inte har någon betydelse i förhållande till maktens mekanismer. 

Foucaults (1987) resonemang om individen som fullkomligt synlig för en osynlig, 

dömande instans men oförmögen att se lyfts i nästkommande avsnitt utifrån kon-

cepten av den ensidiga relationen samt interaktion mellan bortvända ryggar. Hu-

vudsakligen utgår argumentationen om det allseende ögat från det fullständiga 

övervakningssamhället, en plats där respondenterna vittnar om tejpade webkame-

ror och olustkänslor av skräddarsydda meddelanden från kommersiellt styrda ro-

botar, individanpassade förslag på tjänster och varor att inhandla. Talande mobil-

telefoner som överhör privata konversationer. Det är en högteknologi och en makt 

som hos respondenterna inte anses vilja människan gott, ett ständigt närvarande 

allseende öga där människan finner sig strippad inför den osynliga makten.  

6.2 Den ensidiga relationen 

Individen kan därav utläsas som objektiverad av högteknologiska maktredskap 

beskrivet som ett allseende öga, men hon är även ett objekt utifrån premisser av 

konsumtion.  

I datamaterialet framgår det en djupgående avsmak för teknologi som nyttjas med 

syften om massproducering och konsumtion där artificiell intelligens individan-

passar reklam med kommersiella avsikter. Detta är en orsak till att teknologin som 

är verksam inte anses vilja människan väl, vilket i den emotionella dimensionen 

av empirin begrundas i starka känslor av hat, avsky och bristande tillit. Respon-

denterna beskriver det som påtvingad reklam för tjänster och produkter som 

egentligen är överflödigt och som de inte är i behov av. 
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Det allseende ögat kan därav förstås som besittandes en vilja att människan ska 

konsumera mer, för att kunna vara mer. En tankebana med stöd hos Baumans 

(2008) teori om konsumtionssamhället, där konsumtion är en investering i det so-

ciala medlemskapet och egenskaper som det finns en marknadsefterfrågan på är 

möjliga att inhandlas. Individer kategoriseras efter otillräcklighet som konsument 

samt goda konsumenter (2000). Människan som både marknadsförare av varor 

samt en vara som marknadsförs. Värderad efter sitt värde som vara och huruvida 

fullständig individen gör sig som konsument. Ett objekt i den meningen att så 

snart föreskriften för en människa avtar i tillfredsställelse byts denna ut med ett 

annat konsumtionsobjekt (Bauman, 2008).  

Det är således inte märkvärdigt under sådana samhällsförhållanden att efterfrågan 

reser sig om att självmant inhandla en partner skräddarsydd människan utan de 

buggar som en riktig människa besitter. Den ensidiga relationen, där parterna inte 

behöver ömsesidigt förhandla fram dynamik och samspel. Att konsumera en sex- 

eller sällskapsrobot, istället för kortvariga relationer med människor som ter sig 

mer som utbytbara objekt via dejtingsajter, står i linje med ensidiga relationer. Det 

är ett koncept om människor i interaktion som varken ser sig själva, eller personen 

som befinner sig framför dem och som när delarna rostar i maskineriet, enkelt och 

smidigt kan bytas ut till förmån en annan, mer tillfredsställande vara.  

I empirin är mänsklig kontakt centrerad, och robotar som ett supplement för en 

utbredd psykisk ohälsa präglad av ensamhet och isolering anses inte kapabel att 

ersätta mänskligt samspel fullt ut. Däremot medges det att det finns ett behov, 

vilket skildrar sig som människor i samtal med chattrobotar för att ha någon form 

av socialt umgänge. Respondenterna beskriver en värld med ökade möjligheter 

till kommunikation, i det ironiska tillståndet av utbredd ensamhet. Bauman (2000) 

beskriver människan i den moderna världen som informationsmatade svärmar i 

jakt på kärlek i en värld där gemenskapen är begravd, till förmån individualistiska 

ideal. Förvandlar människan sig till en vara, ett objekt, väntar sociala priser; Situ-

ationsbundna och bräckliga band till andra människor kännetecknade av liknande 

beteendemönster (Bauman, 2008). Den samlade svärmen av konsumenter sking-

ras i slutändan vad som kvarstår är arketypen av ensamhet, iscensatta handlingar 

som äger rum enskilt men genomförs av varenda en (Bauman, 2000). 

Det handlar om interaktion mellan människor som objektiveras i förtingligade re-

lationer. Där samspelet inte nödvändigtvis behöver vara ömsesidigt åt båda hållen, 

utan byggd på tillfredsställande av ensidiga, personliga funktioner erbjudna av en 

specifik vara. Under sådana premisser ter det sig inte långsökt att nästa partner 

som inhandlas vore byggd av skruvar, plast och plåt. Den mänskliga återkopp-

lingen är således frånvarande och robotar byggs för att tillfredsställa sociala behov 
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som saknas mellan människor, men aldrig kan ersättas av en maskin. I ett samhälle 

bestående av ensidiga relationer. En argumentation för ett tillstånd som vidareut-

vecklas i kommande avsnitt. 

6.3 Interaktion mellan bortvända ryggar 

Ensamhet och högteknologi som ett botemedel för isolering behandlas i data-

materialet som ett konstlat förhållande. Det kan utläsas en förklaring inom Otto-

meyers (1982) resonemang om mänskligt perspektivbyte som ämnad att bekräfta 

personligheten hos varandra, istället utbytt med en relation mellan en människa 

och en sak. Att se sig själv genom en annans ögon och därmed existera är ett 

relativt vanligt förekommande koncept inom sociologin. Det rör sig om hur män-

niskan bemöter varandra som en annan mänsklig varelse med ett rikt inre liv, och 

erkänner samt bekräftar en ömsesidig, mänsklig natur. Den reflekterande organ-

ismen, naturvarelsen med ett medvetande och kapaciteten till medvetna, planlagda 

handlingar där delparterna har förmågan att återuppleva den andres relation till 

självet. En process som skapar ett medvetande om det egna jaget (Ottomeyer, 

1982).  

Att bli sedd av sina medmänniskor är ofrånkomligt under dessa premisser någon-

ting av godo, ett väsentligt skeende i en social värld bebodd av sociala varelser. 

Men verkligheten är inte en dröm om produkter verksamma som speglar av 

mänsklig natur där handlingspartners ömsesidigt försätter sig själva i varandras 

perspektiv och bekräftar personligheten hos den andre. Att se varandra, med ett 

seende av det slaget som beskrivs, kan tämligen anses svårfångat idag. I samtid 

som människan är konstant exponerad – är det ett sällsynt privilegium att i den 

moderna världen verkligen se varandra.  

Det är när mänskliga relationer förtingligas och objekt ter sig som levande och 

självständiga, främmande varelser som inte längre speglar mänsklighet, som re-

lationen till självet och omgivningen omförhandlas (Ottomeyer, 1982). Enligt 

Marxistisk teori (Marx, 1977) är människan under kapitalismen tvungen att sälja 

sig själv som arbetskraft, att bjuda ut den egna personen som att denna vore en 

vara, misstänksam gentemot en konkurrerande omgivning och extremt alienerad 

samt förtingligad i sin förståelse av sig själv i relation till omvärlden (Ottomeyer, 

1982). Den arbetslösa individen beskrivs inte som i ett behagligare tillstånd, denna 

bryts ned psykiskt oberoende av storleken på det erhållna ekonomiska stödet. Ett 

koncept som är bundet till förmågan att återuppleva andras relation till självet i 

skapandet av ett medvetande om det egna jaget. När denna förbindelse är skärrad 

eller intet befinnandes uttrycker sig skeendet i negativa konsekvenser för männi-

skan. I datamaterialet finns det både oro och medlidande för människan som för-

lorar sitt arbete och sin sysselsättning till förmån högteknologiska lösningar på 
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arbetsuppgifter. Det resoneras om hur alla människor inte har förmågan eller möj-

ligheten till att utbilda sig och att enklare yrken försvinner anses problematiskt. 

Det resoneras i empirin om huruvida en person idag kan tycka mer om en dator 

än reell mänsklig kontakt, att ett föremål kan ha större betydelse och ett djupare 

band med människan än en verklig individ. Om det spelas mycket datorspel på 

föremålet kan objektet ha en starkare innebörd och mer värde än mänskligt sam-

spel för personen som använder den. Zhous (2019) studie lyfter hur robotkatter 

uppvisar funktioner på höjd social interaktion hos patienter inom äldreomsorgen. 

Det framförs däremot i datamaterialet att en riktig katt är att föredra, precis som 

riktiga människor. Är man gammal och ensam är det troligtvis inte robotar som 

människan längtar efter utan mänsklig, social kontakt. Somliga respondenter re-

sonerade om huruvida det har någon betydelse att det interagerande, robotiserade 

föremålet inte är riktig om individen leds till att tro att det är på riktigt, att saken 

eller tinget således uppfattas som att vara levande och med andra ord bemästrar 

att övertyga den mänskliga publiken om att den lever.  

Det skulle kunna hävdas att människan idag finner sig själv i ett rum omgiven av 

produkter som inte speglar mänsklig natur, istället ter dessa sig som främmande 

varelser frigjorda från medveten medverkan hos producenterna (Ottomeyer, 

1982). Enligt Ottomeyer (1982) fetischistiskt underkastade saker som inte speglar 

mänsklig natur utan förefaller sig ha ett eget, främmande liv. Samtidigt som ödets 

ironi omförhandlar det egna Jaget och dess förhållande till andra människor till 

ett samspel mellan objekt. Människan är därav objektiverad i tredje hand utifrån 

att självet är tvingad till att se sig själv ur sin nästes perspektiv inom ramen för en 

förtingligad relation. I de bästa av världar projiceras mänskliga egenskaper på ob-

jektet, ett fenomen som benämns ”anthropomorphizing” i ett sammanhang av in-

teraktion mellan en människa och en robot, i enlighet med Zhous (2019) studie 

om hur barn och vuxna anknyter till robotiserade föremål.  

Att interagera med bortvända ryggar är att inte se den andre, och förlora förmågan 

att se sig själv. Därmed förvirras bort från den egna artens natur. Att samtala med 

en robot kan vara jämförbart ett samtal med ett väsen utan ögon som kan se och 

människan kan bli sedd av, små röda Terminatorögon tomt stirrandes på männi-

skan likt ett skal i dess ställe. En förekomst av blindhet som inte är begränsad 

robotiserat umgänge utan även argumenteras för att överlappa relationer mellan 

människor idag. När den mänskliga återkopplingen är frånvarande lämnas indivi-

den tvingad till att finna sig själv i relation till objekt, med en handfull strategier 

gällandes att projicera attribut på denna sak för att på något sätt övertala självet 

om att de båda är levande.  
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Det är ett förvirrat tillstånd där Jaget är vilsekommet i sökandet efter den egna 

mänskliga naturen och mänskligheten hos självet, istället bekräftad i sin existens 

av objekt och för att vara ett objekt. Skiljelinjen mellan vad som är levande och 

vad som är ett ting förefaller sig diffust och kan i det yttersta bryta ned personen 

vid förlusten av mänskligt rollövertagande och ett Jag bekräftad genom mänsklig 

interaktion. Interaktion med robotar i vardags- och arbetsliv är således enbart yt-

terligare en byggsten i samhällsutvecklingens förvandling av vad som är levande 

till objekt, och för döda, möjligtvis robotiserade, ting att komma till liv. Det är att 

se sig själv i reflektionen från tv-skärmen när bilden slocknar, och undra om själen 

är ens egen eller fången på andra sidan glaset.  

6.4 Den rationella roboten 

I detta avsnitt diskuteras rationaliseringen av vardags- och arbetsliv i relation till 

högteknologi och dess innebörd för människan idag och i framtiden. 

Det upprätthålls en viss tvetydighet i datamaterialet där två motpoler ställs upp 

mot varandra, skeptism till att teknifieringen av samhället gynnar människan till 

det bättre samt att teknifiering är den korrekta riktningen som mänskligheten bör 

ta för att utvecklas och ta sig framåt. Respondenterna lyfter hur människan alltid 

kommer att sträva efter att förbättra och förenkla sin tillvaro, vilket är en naturlig 

process av mänskligt framåtskridande.  

Strukturomvandlingen av samhället är ofrånkomlig vid framstegen inom högtek-

nologi arbetsuppgifter automatiseras och yrkens specifika arbetsinnehåll föränd-

ras eller elimineras fullt ut som följd (Henning et al., 2016). Det är en samhälls-

utveckling som sedan tidigare förutspåtts inom Webers (1978) sociologi rörande 

rationaliseringsprocessen och dess olika grenar. Samhället som dominerat av rat-

ionaliserade principer och strukturer både på arbetet och i hemmet där effektivi-

sering, kalkylerbarhet, standardisering och kontrollerbarhet kännetecknade fram-

farten av denna strikthet. Huvudsakligen är arbetet menat att utföras i korrekt ord-

ning till följd av regler och riktlinjer som tvingar in människan i en järnbur, av-

skalad ande, njutning och empatisk förmåga. Automatiserade lösningar (Henning 

et al., 2016) inom yrkesvärlden vore enbart ytterligare en ansats för att främja en 

förbättrad precision i arbetsutförandet, en maskin som varken blir trött eller har 

huvudet på annat håll under arbetstid överglänser således den mänskliga arbets-

kraften under rationaliseringens lagar och är därav nästa steg i den samhälleliga 

rationaliseringsprocessen. 

Den rationaliserade människan är således en varelse som söker sig till preciserade 

kalkyler för att uppnå bäst resultat, vilket överlappar flera parter av livet, bland 

annat sexualitet, kläder och vad individen äter. Människans kropp är under ration-

aliseringen dedikerad strikthet och kontroll varav spontanitet och njutande anses 
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förkastligt. Personen vägleds inte av inneboende värderingar och ideal utan efter 

riktlinjer och regler (Weber, 1978). Det kan spekuleras om huruvida framtidens 

ideal för den fullkomliga individen istället vore en maskin, eller en korsning mel-

lan en människa och en maskin. Idealpartnern som ett rationaliserat objekt, vär-

derad efter sitt varuvärde och möjligtvis funnen utanför en galleria, inhandlandes 

varor och klädd samt uppvisandes av redan införskaffade varor (Bauman, 2008) 

likt en påfågel under konsumtionssamhällets premisser. Eller i en låda likt de som 

man får saker inpackad i när man handlat på Ikea, där denna rationalismens va-

relse självmant byggs ihop och sammansätts i hemmet.  

En robot kan utföra en mängd arbeten med mer precision än en människa, vilket 

troligtvis även överlappar funktioner i en partnerrelation om dessa system av ar-

tificiell intelligens fortsätter att utvecklas. Roboten blir inte heller trött, sliten eller 

åldras som en människa. Den genomrationaliserade individen i framtiden finner 

sig själv troligtvis relaterbar dessa maskiner mer än en människa från förr i tiden. 

Det är ett tankescenario om en framtid där kroppsdelar byts ut och ersätts mot 

delar från en maskin och strävan efter den perfekta, fullkomliga individen är en 

varelse som innehar egenskaper tillhörandes en robot. 

Ritzer (2007) lyfter bland annat mikrovågsugnen som ett exempel på teknologins 

utveckling kopplat till rationaliseringen, där denna maskin berättar att maten är 

färdig snarare än att överlämna ansvaret på människan. På liknande vis hade den 

robotiserade livspartnern agerat efter strikta regler och underlättat för den mänsk-

liga inköparen att tillfredsställa olika behov som denna tidigare självmant utfört. 

Exempelvis städning och matlagning. Denna varelse hade inte heller ägnat sig åt 

egen njutning, utan istället dedikerat sin fullständiga livstillvaro att tillfredsställa 

dess mänskliga partner i en utbytbar relation utan ömsesidiga skyldigheter och 

fullständigt i linje med rationaliseringen. Den ensidiga relationen förkroppsligad 

i interaktionen mellan en människa och en robot och förklarad utifrån rationalist-

iska principer.  

I datamaterialet framgår uppfattningen om hur människor kan reagera på olika, 

mer oförutsägbara sätt, en robot däremot är programmerad till en specifik reakt-

ion. Mänsklig dynamik och samförstånd krävs inte av individen som samspelar 

med en robot för att anpassa sig till sin näste. Respondenterna lyfter även att ro-

botar saknar mänsklig intuition, som kan vara viktig när det ska fattas beslut eller 

i krissituationer. I den etiska dimensionen av datamaterialet diskuteras det hur 

robotar inte ska tillåtas att arbeta som politiker på grund av deras oförmåga att på 

riktigt känna medmänsklighet, värme och kärlek. Istället enbart besittandes ett lo-

giskt tänkande vilket kan vara farligt i maktposition. Mänskligt arbete har sina 

fördelar, exempelvis inom musik där en live orkester kan bidra till känslor av att 
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musiken härstammar från själen. Dessvärre, hävdas det i datamaterialet, är tekni-

fieringen av musik ytterligare en gren i samhällsutvecklingen och exempel på rat-

ionaliseringen. En robot är mer förutsägbar än en människa, spelar inte fel toner 

vid musikskapande och utför arbeten inom exempelvis industri med mer precision 

än en människa. 

Roboten som ett praktiskt verktyg kommer därav fortsätta att utvecklas för främ-

jandet av förbättring i former av effektivisering. Praktiska sysslor kommer med 

tiden därav att bli färre när automatiserade lösningar presenteras i dess ställe. Rit-

zer (2007) beskriver en rad olika exempel på byråkratiseringar präglade av ration-

alisering, och huruvida olika sektorer i samhället formats utifrån en snabb-

matskedja som modell. Den ökade kontrollen och ersättandet av människor med 

icke-mänsklig teknologi kännetecknar detta skeende, människan som mer oförut-

sägbar och osäker än ett företag styrd av teknologi. Ett utbyte av mänsklig arbets-

kraft som redan visar sig idag och problematiseras av respondenterna.  

Respondenterna vittnar om hur människor som skött sopbilen minskat i antal och 

att där det tidigare funnits en mänsklig person inom service, är det idag en robot 

som besvarar klagomål och ämnas vägleda kunden i olika frågor. I empirin är 

riktiga människor inom service att föredra framför en robot även om tekniska lös-

ningar som tåg eller luftballonger som serverar mat och dryck kan vara intressant. 

Det finns en väldigt stark uppfattning i datamaterialet om att det är mer angenämt 

att det finns fler människor än robotar i olika yrken. 

Respondenterna vittnar om automatiska chattrobotar som förefallit sig fullständigt 

värdelösa i bruk, unga människor som genom miniräknare och datorer som hjälp-

medel förlorar förmågan till att göra egna huvudräkningar – därav förnekar basalt, 

mänskligt förnuft som följd av rationaliseringen. Ungdomar som inte kan hantera 

en yxa vid behov och långa köer bakom mataffärers datormaskiner och i snabb-

matsfiket är således tecken på ett avhumaniserande system, högst irrationellt i 

slutändan för människors liv. Robotar som ska ingjuta trygghet hos människan 

men istället bidrar till känslor av obehag, och när överrobotiserade flygplan inte 

kan bemästras längre av piloten med resultatet att flygplanet störtar - har ration-

aliseringen fullkomligt spårat till förmån irrationaliteten. Respondenterna lyfter 

hur en ökad teknifiering av samhället nödvändigtvis inte är en fördel. Istället är 

en mer resonlig strävan att fokusera på lyckonivåerna i samhället och huruvida 

teknologin egentligen bidrar till främjandet av den. 

Den förutsägbara miljön, och den förutsägbara roboten i ett förutsägbart liv. Ett 

tillstånd som utgör en plågoande i slutändan för den rationaliserade individen in-

låst i sin Weberianska järnbur (Weber, 1978), törstandes efter ombytlighet (Rit-

zer, 2007). En rationalitet av det slaget att den ironiskt nog landar i irrationalitet i 
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former av ineffektivitet, okalkylerbarhet, förlust av kontroll och även ter sig oför-

utsägbar. Ritzer (2007) poängterar hur rationaliseringen och irrationaliteten hos 

detta kan innebära att människans liv helt och håller behärskas av icke-mänsklig 

teknologi. En teknologi som redan idag smyger sig in i vardags- och arbetsliv och 

i ett obehagligt tankescenario kan överta kontrollen eller ägas av et fåtal ledare 

som utifrån detta maktmedel är kapabel att styra hela världen.  

I datamaterialet framgår det hos respondenterna att det är tänkbart att artificiell 

intelligens tar över kontrollen från människan, vilket redan sker exempelvis gäl-

landes flygplanen som kraschat som resultat av en överrobotisering. Det spekule-

ras om den mänskliga naturens destruktivitet och kapacitet till att orsaka sin egen 

förödelse. Maskinen, som är en produkt av mänskligt skapande och en förlängning 

av människan kan därav innebära självförödande konsekvenser. I den praktiska 

dimensionen lyfts det hur robotar redan idag medverkar i utvecklingen av andra 

robotar, vilket i skräckscenarion kan innebära algoritmer som inte är påhittade av 

människor. Om det saknas konkreta, styrda regler hos roboten kan det vara pro-

blematiskt att veta vad de olika systemen är kapabla till att göra. Det finns också 

en oro för att informationslagrande algoritmer kan leda till ett maktmedel som 

mänskligheten aldrig har kommit i kontakt med tidigare.  

Det skulle även kunna spekuleras om huruvida Webers (1978) järnbur i den mo-

derna världen inte enbart är en bur för individen att fängslas och tyglas med piskan 

i sin egen hand. Övertygad om att ha nått ett aldrig tidigare uppnått stadium i 

mänsklighetens historia. Utan även en övervakad järnbur, som ytterligare en cell 

i Foucaults (1987) Panopticon, underkastad konstant granskning och exponering, 

herre över sitt eget underkuvande, samtidigt som denna stryps ur dess mänsklighet 

genom rationaliserade, tvingande krafter på den egna, utelämnade kroppen. Ban-

det mellan individ och samhälle är avskuret, själen och drivkraften hos det mänsk-

liga uppehället är offrad på altaret av det senmoderna, individualistiska och hög-

teknologiska samhället. En individ vars enda återstående intresse landar i ökning 

av privat kapital (Ottomeyer, 1982) och värderingen av självet utifrån det egna 

varuvärdet (Bauman, 2008). 

6.5 Slutsatser 
Detta avsnitt avrundas med en uppsättning slutsatser. 

När det kommer till människans upplevelse av frihetsberövande som svar på hög-

teknologi kan detta förstås utifrån Foucaults (1987) teori om maktmekanismer där 

individen upplever sig tvingad till att begränsa sitt handlingsutrymme på grund av 

medvetenheten i att vara sedd eller övervakad. Det saknas tillit gentemot tekniska 

system som tar mer utrymme i människans personliga livssfär vilket leder till kon-

sekvenser av känslor av underkuvande. Föreställningen om att vara exponerad 



56 
 

och övervakad av högteknologi kräver inte en vetskap om vem som utför det tysta 

spioneriet eller vad för avsikter som denna makt har, maktens principer som ut-

övas är ändå densamma, ett koncept nära förbundet med Foucaults (1987) teori 

om övervakning och makt, skildrad utifrån det arkitektoniska uttrycket Panopt-

icon. 

Mänsklig kontakt, dynamik och kemi värderas högt hos respondenterna, det kan 

förstås utifrån hur viktigt det är med mänskligt perspektivutbyte för att bekräfta 

den egna personligheten. En förekomst närmare beskriven utifrån Ottomeyer 

(1982) och Marx (1977) hänvisning till mänsklig natur och vikten av perspektiv-

byte för att bekräfta den egna personligheten. En sådan förbindelse kan inte ersät-

tas med ensidiga relationer som inte baseras på ömsesidigt samförstånd utan istäl-

let härleder till tillfredsställandet av funktioner från ett objekt i förtingligade re-

lationer. Ett koncept som härleds både robotiserat umgänge samt vid mänsklig 

interaktion och kan förstås utifrån rationaliseringsprocesser samt objektiveringen 

av människan. Respondenterna litar inte på att högteknologin har goda avsikter 

och det finns en rädsla för att människan ska förlora kontrollen över teknologin 

vilket kan härledas till (Ritzer, 2007) irrationaliteten hos rationaliteten (Weber, 

1978) där system som från början ämnade att gynna mänskligheten och förenkla 

vardags- och arbetsliv istället ter sig för komplicerade, inte fungerar som det är 

menat att göra och mänskliga färdigheter dukar under för tekniska hjälpmedel. 

Respondenterna misstror fördelarna med en ökad teknifiering av samhället och 

menar att människan inte nödvändigtvis blir lyckligare av de sociala effekter som 

uppstår till förmån högteknologiska lösningar. Samhällsutvecklingen begrundar 

sig således i ökad psykisk ohälsa, ensamhet och isolering där chattrobotar och 

robotiserat umgänge ämnas fylla detta tomrum på sätt som inte kan ersätta reell 

mänsklig kontakt. En slags av ensamhet som präglar den moderna tidsandan i en-

lighet med Baumans (2008) teori om konsumtionssamhället och dess påverkan på 

mänskligt beteendemönster. I datamaterialet skildras det starkt förakt gentemot 

kommersiellt styrd teknologi, vilket kan förstås som människan ofrivilligt befin-

nandes i ett konsumtionssamhälle där det ständigt behöver konsumeras mer för 

personen att uppleva ett egenvärde som både marknadsförare av varor och de va-

ror som marknadsförs. En aspekt av den samhälleliga vistelsen som teknologin 

främjar genom dess personliga informationslagrande med syfte att individanpassa 

reklam och sälja mer tjänster och produkter. 

Det finns en synpunkt inom empirin där teknifieringen av samhället anses som 

rätt väg för mänskligheten att ta för att utveckla sig, vilket även är den riktning 

som samhället onekligen går. Detta är inte en förvånansvärd utveckling utan ett 

naturligt steg i mänsklighetens historia där automatiserade lösningar kommer att 
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omförhandla arbetsinnehåll eller att vissa arbeten upphör (Henning et al., 2016). 

Det är en strukturomvandling som kan liknas med hur procentenheten av männi-

skor som arbetade inom jordbruk förändrats kraftigt som ett resultat av effektivi-

sering inom jordbruksproduktion. Istället började arbetarna att söka sig till indu-

strin. En turbulent samhällsförändring som är nödvändig för utvecklingen. Att 

människor förlorar sina yrken och behöver söka sig till nya yrkesområden är en 

del utav strukturomvandlingen och samhällsutvecklingen när det kommer till hög-

teknologisk framväxt, automatiserade och robotiserade lösningar. 

Dessa slutsatser är knutna till den utvalda sociologiska teorin och har stöd i Kåhres 

(2009) studie där det skildras att stark artificiell intelligens som sociologiskt stu-

dieobjekt gör sig relevant utifrån mänsklig föreställningsvärld utan gränssättning 

vad gäller fenomenet som konkret företeelse. Fenomenet är intressant och aktuellt 

i samhällsforskning både gällandes befintlig högteknologisk artificiell intelligens 

och dess relation till människa och samhället samt en högteknologi tagen ur fram-

tiden. De sociala effekterna på högteknologi och interaktionen med denna är av 

vikt att belysa. I framtiden kan högteknologiska robotar betraktas som aktiva del-

tagare i samhällsprocesser och även anses som autonoma varelser som inte längre 

är styrda av mänskliga sociala intressen, därav oberoende av mänskliga hand-

lingar. Människan som art i relation till högteknologisk utveckling är i denna 

undersökning behandlad som en teoretisk diskussion som påverkar sociala pro-

cesser.  

Skillnaden mellan en människa och en robot är att en människa har en navel, 

det har inte roboten (Liliana, 8år). 

 

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie har varit att upptäcka vad för slags föreställningar som 

människor i allmänhet har av högteknologi som artificiell intelligens och roboti-

sering. Samt att tolka detta utifrån utvald sociologisk teori. Därmed har metoden 

kvalitativ intervju varit ett strategiskt bra beslut då metoden ämnar nå en djupare 

förståelse för respondenternas personliga föreställningar. Det hade varit svår-

fångat att nå samma djup som erhållits i resultatet med en annan metod än den 

befintliga. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter att det är av betydelse att anteckna 

under intervjuandet för möjligheten till att ställa följdfrågor och upptäcka skilda 

uppfattningar hos informanterna. Detta har beaktats under intervjuandet som ge-

nomförts med stöd av en intervjuguide som säkerställt att teman och frågor inte 

skulle missas i genomförandet. Den kvalitativa innehållsanalysen har använts för 

att analysera empirin, tonvikten har legat på vad som konkret sagts och inte på 

vilket sätt eller hur saker formulerats (Bryman, 2011). Denna studie har inte haft 
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som syfte att utföra en språklig analys, vilket hade öppnat för en annan analysme-

tod.  

Resultatet är baserad på åtta respondenter varav målsättningen från start bestod i 

tio respondenter, ett omfång som står till svars för yttre omständigheter där infor-

manter inte haft möjlighet att delta på grund av sjukdom eller dylikt, eller inte 

tänkt över det ämne som behandlats i studien och räknats som bortfall. Bryman 

(2011) påpekar att en indikator för att man inte gjort tillräckligt med intervjuer 

kan vara att det saknas en mättnad i empirin. Däremot upplevs denna studie som 

att ha varit innehållsrik, de informanter som deltagit har varit mångordiga och haft 

en mängd synpunkter om fenomenet som behövts avgränsas i omfång snarare än 

att ha varit bristfällig i frågan om mättnad. 

Det målstyrda urvalet har underlättat för undersökningen genom att det har sparats 

tid samt att respondenterna som valts ut gynnat en viss spridning i datamaterialet, 

bakgrundsinformationen hos respondenterna har beaktats för en mer intressant 

och innehållsrik empiri som sökt sig till olika synpunkter och föreställningar. 

Nackdelen har varit att de utvalda informanterna, som ett gensvar på den sociala 

miljö som studien utförts inom inte nått ut till samhällskategorier utanför den be-

fintliga. Samtliga respondenter har en eftergymnasial utbildning, vilket förefallit 

sig som en konsekvens av det målstyrda urvalet och även påverkat nivån på sprid-

ningen. 

Respondenterna som valts ut har varit åtskilda i bakgrundsvariabler med ändamå-

let att skildra olika föreställningar och upplevelser om aktuellt fenomen. Utifrån 

forskningsetik har inte dessa variabler delgivits i denna studie. Bryman (2011) 

lyfter konfidentialitetskravet som bestående i att uppgifterna som inhämtas om 

respondenterna i undersökningen ska behandlas med konfidentialitet. Detta har 

också varit en anledning till att personerna enbart presenterats utifrån yrkes-

bransch, ålder och kön har anonymiserats vilket varit en åtgärd som vidtagits i 

analysarbetet men studien inte haft som avsikt i att göra från start. Allt material 

som förvarats via inspelningsfunktioner på mobiltelefonen av respondenterna har 

raderats vid avslutandet av denna studie och nyttjas därav inte till något annat 

ändamål än utformandet av denna förstudie, enligt Brymans (2011) nyttjandekrav. 

Denna studie är genomförd med en konstruktionistisk ontologi och en interpreta-

vistisk epistemologi vilket har upplevts som passande då det är människans före-

ställningsvärld som studien haft som syfte att fördjupa en förståelse i.  Datamateri-

alet har behandlats som en teoretisk diskussion av mänsklig föreställning om fe-

nomenet snarare än ett realistiskt sökande efter en signifikant eller en förkastad 

hypotes. Den induktiva forskningsansatsen har varit till nytta genom dess förmåga 

att öppna upp för nya, fräscha tankebanor som växt fram ur empirin och väglett 
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en analys som tillåtits att leva sitt eget liv och formats efter det erhållna data-

materialet. Det finns en medvetenhet om att varje forskare anländer sitt studieob-

jekt med en till viss del fördomsfull grund och befintlig förförståelse, även om 

åtgärder vidtagits för att inte styra in undersökningen åt en viss riktning.  

I frågan om validitet anses det att intervjufrågorna som formulerats träffat rätt i 

studien, det som undersökts har varit avsett att undersökas. Datamaterialet som 

erhållits har förefallit sig överensstämma med syfte och frågeställning. Utforman-

det av intervjuguiden var genomtänkt utifrån de olika dimensioner som det fanns 

ett intresse av att behandla, där de i förväg skissade temana stod i nära förbindelse 

med dessa samtidigt som studien inte velat styra in undersökningen i en viss rikt-

ning med tonvikt på teorier som därav valdes ut och bestämdes i efterhand. Den 

rika mättnaden och innehållet betraktas som en konsekvens av välutformade te-

man och följdfrågor i intervjuarbetet samt att intervjuandet, sättet att ställa frågor 

och presentationen av dessa teman, varit väl utfört.  

Med det konstaterat har validiteten för undersökningen varit godartad. Studiens 

syfte och frågeställningar har varit en röd tråd i uppsatsarbetet där respondenter-

nas personliga föreställningar och upplevelser varit grunden i både resultat- samt 

diskussion. Reliabilitet definieras utifrån att en undersöknings resultat är möjlig 

att återges av andra undersökare vid ett annat tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2014) 

Undersökningen är bestående i respondenternas subjektiva synpunkter i den be-

rörda kontexten av nuet, svaren kan därav vara annorlunda om samma undersök-

ningen utförs vid ett annat tillfälle både med samma deltagare eller andra infor-

manter.  
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7. FÖRSLAG OM VIDARE FORSKNING 
Artificiell intelligens och robotisering är ett aktuellt och intressant ämne, det är 

dessutom ett underhållande tema att forska i och undersöka. Förslag på vidare 

forskning är att beakta fenomenet utifrån genus och klass, samt att tolka maktdi-

mensionen närmare. Huruvida sex- och sällskapsroboten idag är tillägnad främst 

en manlig efterfrågan och vad det har för innebörd hade varit intressant att närma 

sig. Hur dessa robotar byggs och formas för att tilltala denna publik är ett ämne 

värt att diskutera och problematisera. Klassdimensionen är också av vikt, vilket 

kan röra sig om vilka samhällskategorier och olika klasser som inhandlar avance-

rad, högteknologi och vad det kan skapa för konsekvenser och klassklyftor fram-

över. Människor som förlorar sitt arbete till förmån robotiseringen och automati-

seringen av yrkesvärlden är i sin tur även det en klassfråga. Det stora frågetecknet 

om roboten som en autonom varelse i framtiden och inte enbart ett föremål styrd 

av dess användare är en maktdimension där roboten försätts i underläge. När dessa 

varelser betraktas som självmedvetna, och huruvida likvärdiga sig själva som 

människan kommer att bemöta dessa, är forskningsämnen som förslagsvis bör 

studeras vidare. 

I den symboliska interaktionismen hittas begrepp som rollövertagande och dis-

kussioner om den negerade kroppen och dess relation till jaget, och jaget i inter-

aktion med omgivningen. Kropp, varande och mening är infallsvinklar som hade 

varit intresseväckande att sammanlänka med den digitala kroppen, teknologi och 

mänsklighet som är ämnen vilka hade varit intressanta att spåna vidare på. Denna 

studie berör interaktion mellan bortvända ryggar måttligt, men detta är begrepps-

former som hade varit spännande att fortsätta på. Rosas teori om samhällets acce-

leration, och framförallt den tekniska accelerationen behandlad utifrån processer 

av snabbare transport, kommunikation och produktion är också en teori som hade 

varit spännande att använda som analytiskt verktyg. Precis som författaren lyfter 

det nya behovet efter omedelbar tillfredsställelse och hur tid blivit en värdefull 

resurs vilket färgar alla aspekter av den moderna människans livsvärld. Habermas 

amerikaniserade samhälle och dess effekter samt konsekvenser i anknytning till 

teknologins framväxt är också en teoretisk infallsvinkel värd att diskutera fortsätt-

ningsvis. 
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8. BILAGA 
Bilaga 1 - Intervjuguide 

Man/Kvinna:  Ålder:  Yrke: 

Intervjuteman 

1. Personlig arbetslivserfarenhet 

 

2. Intresse för science-fiction 

- Finns det någon sanning som vi kan dra lärdom av från science-fiction genren? 

 

3. Förkunskaper om AI 

 

4. Övervakning 

- Google maps 

- Hey Google 

- Siri 

- Reklam  

- Webkamera 

- Facebook  

 

5. Skillnaden mellan människa och robot 

- Kan du nämna ett yrke som en robot inte skulle kunna ta? 

 

6. Serviceyrken 

- Robotar som flygvärdinnor 

 

7. Interaktion med robotar 

- Tror du att människan påverkas av ett utbyte av mänsklig kontakt med robotar? 

- Robot som sällskap 

 

8. Vård och barnomsorg 

- Robotkatt 

 

9. Robotpoliser 

- Skulle det kännas mer eller mindre tryggt? 

-  

10. Robotläkare 

 

11. Busschaufförer och transport 

 

12. Konkurrens om arbetskraft 

- Tjänar samhället på en robotisering?  

 

13. Oro 

- konsekvenser 
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