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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöks människoliknande robotar med applicerat mänskligt kön 

porträtterade i science fiction-filmer. Fokus ligger på mänskligt stereotypiserande av dessa 

maskiner och hur könsfördelningen bland dem ser ut. Det som syftas att tas reda på och det som 

testas med hjälp av hypoteser är hur många manliga och kvinnliga robotar som porträtteras och 

vilka skillnader, rent könsmässigt och stereotypiskt, man kan utläsa bland dem. Tidigare 

forskning som behandlar den mänskligt stereotypiserande aspekten av robotar och hur man 

porträtterat den kvinnliga roboten presenteras som både ett stöd till studien men också som ett 

ämne för diskussion i relation till resultatet. Studien tar även stöd i tre olika teorier; design 

fiction – en teori som tar upp ämnet om ting som ej finns i vår verkliga värld men som designats 

fiktivt; diegetiska prototyper – teorin som förklarar vad en berättande prototyp i en 

berättande/fiktiv värld är; och till sist posthumanism – en teori som spekulerar i hur vi 

människor ska kunna anpassa oss tillsammans med den tekniska utvecklingen. 

Materialet består av 50 olika robotar i 50 olika filmer under tidsperioden 1927 till 2015. 

Dessa utreds och avkodas med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys, då mängden robotar var 

den intressanta undersökningsaspekten i denna studie. Olika variabler, som kön, framställning 

och känslor avkodas för var och en av robotarna. För att se ett tydligt samband eller icke-

samband bland robotarna har olika tabeller sammanställts med hjälp av variablerna och jämförts 

med varandra, dessa har på så vis både kunnat besvara frågeställning och testat hypoteser på ett 

precist sätt. De hypoteser som testats har visats sig stämma. Resultaten som kunnat utläsas har 

inte varit överraskande då de kan liknas med hur det ser ut i vårt verkliga mänskliga samhälle. 

Mannen representeras betydlig mer och den kvinnliga roboten är objektifierad, hon är mestadels 

till för mannens njutning. Fokus blev främst på den kvinnliga roboten då hon stod för de främsta 

kopplingarna mellan den stereotypiska porträtteringen och hennes framställning i filmerna. 

Uppmärksammas görs också att dessa robotar är både fiktiva och maskiner och tankarna kring 

varför man applicerar mänskliga stereotyper på dessa diskuteras då robotarna kan ses som 

framtidens vision med hjälp av teorierna design fiction och diegetiska prototyper. Detta gör 

också att de stereotyper som appliceras på robotarna även dem är en del av framtidens vision, 

något som diskuteras och bör förhindras. 

 

 

Nyckelord: robotar, design fiction, diegetiska prototyper, posthumanism, stereotyp, 

objektifiering, maskin, framtidens vision, science fiction 
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Inledning 
I början av 1900-talet hade kortfilmen ”Le voyage dans la lune” (Méliès, 1902) - ”Resan till 

månen” (imdb.com) premiär. I filmen reste människan till månen, något som 1969 blev 

verklighet. Filmen kan därför ses som en av de första design fiction-filmerna som visats för 

världen och sedan dess har design fiction använts mycket flitigt i filmbranschen. 
Termen design fiction myntades ursprungligen 2005 av science fiction-författaren Bruce 

Sterling. Design fiction har möjligheten att experimentera med teknologier eller situationer som 

för tillfället inte existerar (Lindley & Coulton, 2015:1). Sterling definierar design fiction som 

den avsiktliga användningen av diegetiska prototyper (Dunne & Raby, 2013:100).  

En diegetisk prototyp är kort sammanfattat en slags berättande prototyp. Enligt Skågeby 

är det en prototyp som är realistisk och fullt funktionell inom den berättade världen (2016:3).  

Människoliknande robotar i filmer är diegetiska prototyper då de oftast framställs som 

realistiska och fullt funktionella inom den berättande världen, i detta fall filmen, men är 

fortfarande en prototyp för vår verkliga värld då utvecklingen av robotteknik ofta inte kommit 

så långt som porträtteringen i filmen. Eftersom robotarna är fullt funktionella i filmen är de 

alltså framtidens mediering och vision.  

Termen robot kommer från Karel Čapeks scenspel ”R.U.R. (Rossums Universal Robots)” 

som första gången utfördes 1921 på tjeckiska. Termen kommer från det tjeckiska ordet 

”robota”, vilket betyder tvångsarbete och är härledande från ”rab”, som betyder slav. Tekniskt 

var dessa skapelser cyborgs eller androider eftersom de föreställdes som organiska skapelser. 

Men vår fascination för icke-människor med mänskligt utseende går åtminstone så långt 

tillbaka som till den vattendrivna automaten av Ctesibius 270 f.Kr. (Thorndike 1958, se Belk, 

2014:3). 

 

Då roboten, som en diegetisk prototyp, ses som framtidens mediering och vision, kan då också 

dess porträttering, alltså hur den handlar och framställs inom den berättande världen, vara 

framtidens vision på hur vi ser på ett specifikt kön eller en könsroll? Om de robotar som blivit 

tilldelade ett kvinnligt eller manligt kön framställs på ett speciellt sätt, är det både synen på 

roboten som framställs i den specifika filmen och den diegetiska prototypen framtidsvisionen? 

Genom en kvantitativ innehållsanalys ska detta försökas tas reda på genom att analysera 

människoliknande robotar, som blivit tilldelade ett mänskligt kön, för att se om det finns ett 

ihållande mönster, könsmässigt sätt, när dessa porträtteras genom den berättande världen. 
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Material och avgränsning 

I denna uppsats analyseras 50 människoliknande robotar från 50 olika science fiction-filmer, 

både animerade och ej animerade, detta för att se på om och i så fall hur de mänskliga 

könsrollerna och samhällets stereotyper appliceras på robotar i film. Mängden om 50 robotar 

valdes ut för att både få ett långt tidsspann men också för att analysera så många robotar som 

möjligt under utsatta tid. Filmerna producerades under tidsperioden 1927 till 2015, detta på 

grund av att den första filmen med en människoliknande robot, ”Metropolis”, kom ut 1927 och 

2015 är ett år nära i tiden. Robotarna som tittas på ska, som ovan nämnt, vara människoliknande 

och därför är de antingen cyborgs, som har biologiska och syntetiska delar (Clynes & Kline, 

1960:26), androider, som ska se ut och agera som en människa (Van Riper, 2002:10) eller 

humanoider, som har kroppsform som en människa men som kan inte misstas för en då den t 

ex har ett yttre gjort i metall (Prucher, 2007:93). Att robotarna ska ha dessa karaktärsdrag är 

viktigt då en mänsklig form på något vis ska kunna urskiljas eftersom det som ska undersökas 

är om robotar som liknar människor även dem blir stereotypiserade trots att de är maskiner. För 

att bestämma vilket kön roboten har analyseras det visuella, rösten och bemötandet av andra 

karaktärer. Om roboten inte har en uppenbar människokropp med en uppenbar manlig eller 

kvinnlig röst, om roboten är en humanoid t ex, gjordes bedömningen utifrån om roboten blev 

kallad hon eller han av de andra karaktärerna i filmen. 

 

Disposition 

I detta inledande kapitel presenteras kort ämnet, det material som kommer att användas och 

även den avgränsning som gjorts. Därefter presenteras syftet med uppsatsen, frågeställningen 

och hypoteser. Sedan följer ett kapitel innehållande tidigare forskning där genus och robotens 

exotism diskuteras och hur robotar, likt människan, stereotypiseras. I nästa kapitel redovisas de 

teorier som kommer att användas för att tillsammans med den tidigare forskningen analysera 

materialet, diskutera kring det och dra en slutsats. De valda teorierna handlar om design fiction, 

diegetiska prototyper och posthumanism. I följande avsnitt presenteras metoden, som består av 

en kvantitativ innehållsanalys, vad den innebär, hur man går till väga för att uppnå bästa möjliga 

resultat och vilket urval som gjorts. Därefter följer själva resultatet av innehållsanalysen och 

även en analys av materialet som framkommit av densamma. Hypoteserna och 

frågeställningarna blir besvarade i detta kapitel. Till sist diskuteras de olika teorierna och 

tidigare forskning tillsammans med resultatet av studien och hypoteserna mer ingående. En 

slutsats dras sedan utifrån detta.  
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur utvecklingen av diegetiska prototyper, i form av 

människoliknande robotar i film, och framställningen av könsroller genom design fiction kan 

komma att kopplas samman. Det som syftas att tas reda på är om de diegetiska prototyperna är 

mer än bara en teknisk utveckling och om dem appliceras mänskliga stereotyper. 

Det som även syftas att tas reda på är om roboten i filmen tilldelats ett mänskligt kön, 

vilken känsla roboten uttrycker och om den framställs på ett sexualiserat sätt eller inte. Detta 

för att ta reda på om kvinnliga och manliga robotar framställs på olika sätt, precis som 

människors könsroller gör. 

 

Frågeställningar och hypoteser 
Följande frågeställningar besvaras: 

 

- Hur många kvinnliga respektive manliga robotar porträtteras i det utvalda materialet? 

- Vilka skillnader och likheter kan utläsas bland de robotar med tilldelat manligt respektive 

kvinnligt kön? 

- Porträtteras människoliknande robotar med tilldelat mänskligt kön på ett stereotypiskt sätt? 

- Är porträtteringen ihållande under valda tidsspann eller har det skett någon slags utveckling? 

 

Nedan hypoteser prövas i tron om att de kommer att till hjälpa att besvara frågeställningen: 

 

- H1: Fler manliga än kvinnliga robotar porträtteras. 

- H2: De flesta kvinnliga robotarna framställs på ett sexualiserat sätt. 

- H3: De flesta manliga robotarna porträtteras som mer onda än de kvinnliga robotarna. 

- H4: De manliga robotarna uttrycker mer mod och ilska än de kvinnliga robotarna. 

- H5: Den sexuellt objektifierande synen är ihållande under valda tidsspann. 

 

Tidigare forskning 
Nedan presenteras forskning som tidigare gjorts angående genus och robotar och 

könsstereotypiserande av robotar. Denna studie blir ett komplement till nedan forskning. 

 

Den kvinnliga robotens exotism 

Vi har länge skapat robotar utifrån vår egen skildring. Detta gör dem till en mycket speciell typ 

av konsumtionsobjekt. De har ett eget ”sinne” och potentiellt vissa intellektuella och fysiska 
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färdigheter som överskrider våra egna. De är inte längre leksaker och den kommande 

generationen hushållrobotar, som nu är i prototypfaser, kommer att tjäna användbara ändamål 

som att ta hand om barn och äldre, försvara oss, laga vår mat, duka bordet och till och med tjäna 

som följeslagare och sexobjekt (Belk, 2014:3). 

Koistinen menar att även om termen ”robot” ofta hänvisar till teknik som ett verktyg för 

människors användning, handlar science fiction-berättelser ofta om robotar som utvecklas till 

mer än att bara vara ett slags verktyg och som gör uppror mot sin skapare. Som sådana 

representerar de ett typiskt tema i genren - den tekniska utvecklingen har gått för långt, vilket 

gör dessa robotar till monstruösa och hotfulla figurer (2016:99).  

Det finns olika skildringar av robotar i film, några är välvilliga, medan andra är, som ovan 

nämnt, onda. Detta har lett till att robotar och teknik vanligtvis används när det kommer till att 

diskutera den tekniska utvecklingen i och med att de på så sätt uttrycker både vårt hopp och 

rädsla för tekniken (Belk, 2014:4 och Koistinen, 2016:98). Några skildringar, som den av 

författaren Ira Levins Stepford-fruar t ex, avslöjar en mycket sexistisk idé om den perfekta 

kvinnan. Hon ska vara lydig, ständigt tjänstvillig, vacker och utan viljan att kräva något för sig 

själv. 

Shaw-Garlock (2009, se Belk 2014:4) spårar den specifika japanska omfamningen av den 

humanoida roboten till deras legitimation av "Dutch Wives", alltså konstgjorda sexdockor, för 

män utan partners, samt Japans förtrogna syn på robotmanga och anime. 

 

Medan Donna Haraway (1991) förutsåg det sexuella bemyndigandet av den kvinnliga 

cyborgen, har den större tendensen med robotar varit kvinnlig objektifiering (Belk, 2014:4). År 

1927 frestade den humanoida roboten Hel/Maria mänskliga män med sina erotiska 

föreställningar i Fritz Langs film ”Metropolis”, vilket gör det klart att när en robot får en 

mänsklig form, kan inte frågan om kön och sexualitet undgås (Koistinen, 2016:100). 

Från Hel/Maria i filmen ”Metropolis” till japansk manga och robotar i samtida reklam 

har de flesta fiktiva kvinnliga robotarna blivit hypersexualiserade. Detta kombinerar den 

ultimata manliga sexistiska fantasin, att kunna kontrollera kvinnor och maskiner samtidigt, likt 

fruarna i Stepford. Dessutom, när exotism och erotik kombineras, finner Campbell (2010) i sin 

analys av science fiction-bilder av kvinnliga robotar, att medan det metalliska yttre tjänar till 

att erotiksera den futuristiska kvinnliga kroppen, genom att metallen är jämn och krökt på ett 

överdrivet sätt vid bröst och skinkor, maskerar den samtidigt sin erotiska blick genom att 

uppmärksamma ytlighetens teknik. Detta inspirerar både mannens blick och den tekniska 

blicken och blir en dubbel objektifiering. Robotars hud åldras dessutom aldrig, rynkar inte, får 

inga bristningar, åderbråck eller bildar fett. Det finns också redan företag som säljer 
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sofistikerade sexrobotar för 7000–9000 dollar och dessa är nästan uteslutande kvinnliga robotar 

riktade till män (Belk, 2014:4). 

 Denna science fiction-historia visar oss att vi som människor alltid har fascinerats av att 

skapa maskinen utifrån vår egen skildring, som ovan nämnt. Kanske är detta ett slags Guds 

komplex, eller så är vi kanske bara så förvirrade över vår egen mänsklighet att vi känner ett 

behov av att återskapa vår skildring genom teknik för att förstå vår mänsklighet. Vilket det än 

nu må vara synliggör science fiction-berättelser de problem som är inneboende i att skapa 

maskinen utifrån vår egen bild. Det vill säga, frågan om representation: I vems bild ska vi skapa 

dessa maskiner som, när de blir humanoider, även förkroppsligar tecken på t ex kön, etnicitet, 

ålder, förmågor/funktionshinder och klass. Att skapa humanoida maskiner är i denna mening 

en djupt normativ process, där vi återger vad vi anser vara en ”riktig” människa. Denna fantasi 

tillåter oss också även i denna mening att ställa djupt etiska och politiska frågor om vilka typer 

av kroppar som tillåts passera som ”legitima” människokroppar (Koistinen, 2016:102). 

Koistinen påpekar att med fiktiva berättelser kan vi spekulera kring de problem och möjligheter 

denna nya teknik uppbringar (2016:104). 

 

Stereotypiserande av robotar 

År 2012 genomförde Friederike Eyssel & Frank Hegel en studie där de undersökte hur robotar 

med olika könsstereotypiska kännetecken uppfattades. De jämförde hur respondenter 

uppfattade två olika humanoider, en med kort hår, mannen, och en med längre hår, kvinnan. De 

hade en hypotes om att den korthåriga manliga roboten skulle uppfattas som mer 

handlingskraftig än den kvinnliga roboten, som skulle uppfattas som mer gemenskaplig (Eyssel 

& Hegel, 2012:2213). 

Likt Eyssel & Hegel genomförde även Benedict Tay, Younbo Jung & Taezoon Park 2014 

en studie där de studerade robotars stereotypiska roller. De valde att se på hur vårdrobotar 

respektive säkerhetsrobotar uppfattades av en större grupp unga vuxna. Deras hypoteser liknade 

även dem Eyssels & Hegels då de trodde att respondenterna skulle ha en mer positiv känsla 

gentemot vårdroboten om den var kvinnlig och om säkerhetsroboten var manlig. 

 

Eyssel & Hegel undersökte i deras studie effekterna av visuellt könsantydande (dvs frisyr) på 

könsstereotypa uppfattningar av de undersökta robotarna (2012:2216). 

Många empiriska studier har dokumenterat att de två dimensionerna, självreflekterande 

och gemenskap är kärndimensionerna för social kognition. Det är medan kvinnor får stereotypt 

tillskrivna egenskaper som hör samman med den interpersonella värmen som män uppfattas 

främst i termerna självreflekterande och självorganiserade (Eyssel & Hegel, 2012:2217). 
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Först, som förutspått, resulterade Eyssels & Hegels studie angående kort hår respektive långt 

hår i olika stereotypa bedömningar av de könsbestämda robotarna, eftersom deltagarna 

uppfattade den manliga roboten som mer självreflekterande än den kvinnliga roboten. För det 

andra konstaterade Eyssel & Hegel, med avseende på uppfattad lämplighet för könsrelaterade 

uppgifter, att mansroboten tycktes vara mer lämplig för de uppgifter som uppfattas som vanliga 

manliga uppgifter (t ex reparation av tekniska ting) än den kvinnliga roboten. Den kvinnliga 

roboten uppfattades som mer lämplig för könsstereotypiskt kvinnliga uppgifter (t ex uppgifter 

relaterade till hushålls- och vårdtjänster) (Eyssel & Hegel, 2012:2223–2224). 

Med tanke på dessa resultat ställde sig Eyssel och Hegel frågor som: Bör könsstereotyper 

användas och utnyttjas i konstruktionen av robotar för att manipulera användarens mentala 

modell? Eller ska konstruktörer istället konstruera motstereotypiska maskiner (t ex kvinnliga 

servicerobotar för att hjälpa mekaniker och manliga vårdrobotar)? De tycker att dessa frågor är 

värda att överväga hos utvecklare och de som designar robotar på grund av deras sociala och 

samhälleliga konsekvenser. 

 

Den större grupp unga vuxna som Tay, Park & Jung undersökte visade på att respondenterna 

hade färgstarka uppfattningar kring könsstereotyper då de ansåg att vårdrobotar var kvinnliga 

och säkerhetsrobotar vara manliga (Tay et al, 2014:77). 

Mot sjukvårdsroboten visade deltagarna större affektiva utvärderingar, uppfattad 

beteendekontroll och en marginellt större acceptans då den var könsbestämt kvinnlig. Det var 

marginellt större acceptans mot den kvinnliga könsbestämda sjukvårdsroboten men det fanns 

dock ingen signifikant skillnad i kognitiva utvärderingar och uppfattat förtroende gentemot en 

kvinnlig och en manlig sjukvårdsrobot. Därför stöds deras hypotes delvis. Mot 

säkerhetsroboten visade deltagarna mer positiva, affektiva utvärderingar, kognitiva 

utvärderingar, mer upplevd beteendekontroll, subjektiva normer och acceptans om den var 

könsbestämt manlig, detta betydligt mer än mot den kvinnliga säkerhetsroboten (Tay et al, 

2014:80). 

Sammantaget hade deltagarna i denna undersökning ett mer positivt svar mot sociala 

robotar med så kallat ”i roll” kön (dvs. manlig säkerhet och kvinnlig hälso- och sjukvård), som 

dem som har rollöverträdande köns- och personlighetsdrag (Tay et al, 2014:82). 

Genom denna undersökning kom Tay et al fram till att förutom att behandla konstgjorda 

representanter som verkliga människor, överför människor sina traditionella stereotyper för kön 

och personlighet till sociala robotar som utför mänskliga yrken. De menar att användarens 

attityd och uppfattning av sociala robotar kan förbättras positivt när dessa sociala robotar skapar 

köns- och personlighetsdrag som matchar rollstereotyper (a.a.). 
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I den verkliga världen är könsstereotyper ett långsiktigt begrepp som framhäver sociala 

konsekvenser som kommer från könsbestämningar. Termen "stereotyp" definieras som en 

gestaltad syn på individuppfattning som betonar att vissa drag, egenskaper eller prototyper är 

mer centrala och viktiga för att organisera våra uppfattningar om andra människor än andra 

egenskaper (Asch 1946, se Tay et al, 2014:76). Enligt Brewer (1988), Fiske (1998) och Fiske 

& Neuberg (1990) har forskningsarbeten som handlat om personuppfattning och 

intrycksbildning dokumenterat effekten av visuella signaler som är tillräckliga för att utlösa 

social kategorisering och efterföljande stereotypprocesser. Denna forskning har också visat att 

de mest framträdande sociala kategorierna är ålder, ras och kön. Att kategorisera andra längs 

dessa linjer gör automatiskt informationsbehandlingen effektiv enligt t ex. Bargh (1999), 

Devine (1989). Att stereotypisera och diskriminera är dock kostnaderna för sådan automatisk, 

kategoribaserad informationsbearbetning (Eyssel & Hegel, 2012:2214).  

 

Men varför ska robotar könsstereotypiseras från första början? Tidigare forskning har visat att 

ansiktsbearbetning demonstrerat att mänskliga ansikten är en framträdande källa när det 

kommer till att socialt kategorisera information som indikerar en persons kön t ex, detta enligt 

Zebrowitz (1997) och Mason et al (2006). När bestämmelse av ett objekts kön sker, menar 

Brown & Perrett (1993) och Burton et al (1993), att det dock verkar som att individerna förlitar 

sig på frisyren som det mest framträdande ansiktsdraget. Den tidigare forskningen har visat att 

hårantydande är i stånd att aktivera stereotypiska kunskapsstrukturer om män och kvinnor 

(Macrae & Martin 2007, se Eyssel & Hegel, 2012:2214–15). Dem visade särskilt att långt hår 

ledde till ökade kunskapsstrukturer kring kvinnors sociala kategori, medan kort hår aktiverade 

stereotypiska kunskapsstrukturer kring män (Eyssel & Hegel, 2012:2214–15). 

Powers & Kiesler (2006) och Powers et al (2005) menar att mellan människa och 

robotinteraktion fungerar robotens röst, uppförande eller utseende som sociala signaler som ger 

information om robotens persona och styr efter att den sociala uppfattningen som fås. I denna 

interaktion är processen könsbestämmelse, baserad på visuella signaler, dock fortfarande i 

undersökningsfasen (Eyssel & Hegel, 2012:2215–16). Tay et al (2014:77) menar även att bland 

de olika frågorna inom människa och robotinteraktion har förtroendet utsetts som en av de 

främsta faktorerna som ska tas i beaktning. Tillit bestämmer acceptansnivån för förslag som 

görs av robotenheterna och korrekt förtroende är avgörande för att hjälpa användare att 

övervinna uppfattningen av risk och osäkerhet innan användningen av en ny teknik. 

 

Enligt Devine (1989), bör designers utveckla könsneutrala eller motstereotypiska maskiner för 

att motverka stabiliteten hos personliga och kulturella stereotyper. Å andra sidan kan 
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motståndare i denna uppfattning hävda att designalternativen är beroende av när och var 

maskinen ska användas. Vad som menas med detta är att om det yttersta målet är att minska fel 

som produceras av maskiner, för att minimera risker och faror för de personer som använder 

dem (t.ex. som räddningsassistenter) och för att förbättra användarvänligheten mellan människa 

och robotinteraktion, kan man rekommendera konstruktionen av stereotypöverensstämmande 

robotar. Exempelvis visade Eyssels och Hegels forskning att mansroboten uppfattades som mer 

dominerande och självreflekterande än den kvinnliga roboten. Om man skulle bestämma sig 

för att använda den här roboten för att hjälpa till med äldreomsorg, skulle det kanske vara 

möjligt att mansroboten kunde framkalla rädsla hos de äldre mänskliga användarna (Eyssel & 

Hegel, 2012:2224). Schneider (2004) påpekar även att i det mänskliga samhället kan 

könsstereotyper beträffande yrken betraktas som en viktig framåtledande länk mellan 

individens förmåga och respektive arbetsbehov. Därför kan människor använda 

könsstereotyper för att förutsäga individens förmåga under vissa omständigheter. (Tay et al, 

2014:82). 

 

Tay et al’s sista anmärkning bekräftar deras resultat, att sociala stereotyper kan tillämpas på 

människa till robotinteraktioner och dessa stereotyper kan ge god inblick i utformningen av 

sociala robotar genom att visa hur de tre olika sociala stereotyperna av kön, personlighet och 

yrkesroll interagerar tillsammans för att påverka användarens mottagande (2014:83). Eyssel & 

Hegel spekulerar dock i att robotarna kanske någon gång i framtiden inte enbart kommer att 

vara tekniskt raffinerande utan dess könsfördomar även kommer att vara ett ting som endast 

existerar i det förflutna (Eyssel & Hegel, 2012:2226). 

 

Teoretisk ram 
Nedan följer förklaring av valda teorier; design fiction, diegetiska prototyper och 

posthumanism.  

 

Design fiction 

Design fiction är en lockande och provocerande framtidssyn, men är fortfarande ett svårfångat 

begrepp. Från publicerade verk kan vi se att design fiction involverar sammankoppling och 

manipulering av kulturella former av design och fiktion (Hales, 2013:1).  

Design fiction skapar ett diskursivt utrymme inom vilket nya former av kulturartefakter 

kan uppstå. I sin korta text för European Graduate School föreslår Sterling (ej fastställt) att 

design fiction är en modern form av framtida ingripande, som har aktiverats av den nuvarande 
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nätverksbaserade mediemiljön. Vi kan alltså se på design fiction som både ett sätt att 

representera och ett medel för att ingripa (Hales, 2013:2). Sterling menar också att meningen 

med design fiction är att fånga publikens uppmärksamhet, att påverka publikens 

framtidstänkande och att provocera till viral spridning av meddelandet (Hales, 2013:7). 

Det var inte förrän Bleeckers inflytelserika paper om design fiction från 2009 som 

Sterlings koncept kombinerades med ett antal andra idéer för att ge grunden till att design fiction 

skulle kunna betraktas som en metod för forskning och design i sig själv (Lindley & Coulton 

2015:1). 

Senare har Sterling förfinat denna mindre konkreta beskrivning till avsiktlig användning 

av diegetiska prototyper för att stoppa misstro om förändring och trots att det kvalificerades 

som den bästa definitionen vi har kommit fram till hittills, är det för närvarande den mest 

kortfattade beskrivningen av vad design fiction faktiskt erbjuder till designers och forskare 

(a.a.). 

 

Så mycket som vi kanske förenklat förklarat att fiktioner av icke-linjära, icke-kronologiska och 

icke-samtidiga berättelser har varit centrala för modern mediedesign och mediekonst, kan vi 

också säga att konvergensen av berättelsen och tekniken är central för att utforma fiktioner: 

design fiction utnyttjar kraften i mediedesign för att tillverka och distribuera övertygande 

framtidsvisioner. Närmare än så här har design fiction dock blivit ett viktigt medel genom vilka 

designers utforskar ’nutida’ skick av gränssnittskultur (Hales, 2013:2). 

Design fiction är händelser som möjliggör koppling mellan saker och ord. I det filosofiska 

konceptet i sig självt, är, enligt Deleuze och Guattari (1994:32–33), design fiction ”konturen, 

konfiguration av en händelse som komma skall” (Hales, 2013:5). 

Design fiction motsätter sig inte det fiktiva med det verkliga. Istället leker det uttryckligen 

med anakronism, det otidsenliga, till att rubba den historiska sanningshalten – anakronismen 

av design fiktioner kanaliserar en mångfald av världar. De uppmärksammar den mångfald av 

historisk futurism och dess gränser och gränssnitt; i den dubbla betoningen av anakronism och 

spekulationer grundar de sig i att spela sin egen konstruktion. 

Design fiction kan skapa veck i de ”arkaiska (de forntida) idéerna av framtiden” och vår 

nuvarande mediesituation (Hales, 2013:8). 

 

Bredden och flexibiliteten i Sterlings definition av design fiction, citerad av Bosch på 

webbsidan www.slate.com 2012, kan demonstreras genom att packa upp dess beståndsdelar. 

Med rötter i den gamla filosofin kan dieges vara ett ganska besvärligt ord för dem utanför 

medieteorierna. Lyckligtvis menar design fiction att syftet med dieges är att hänvisa till 



 

 

13 

historiens värld.  

Således följer att en diegetisk prototyp är en prototyp som finns inom en historievärld, en 

berättande värld. Varande misstro om förändring är i linje med spekulativ design - ett 

tillvägagångssätt som design fiction har - och avser ett primärt fokus på att generera förståelse 

och insikter snarare än färdiga produkter. Således är design fictions roll inte att visa hur saker 

kommer att vara utan att öppna upp ett utrymme för diskussion. 

Så design fiction är (1) något som skapar en berättande värld, (2) har något prototyperat 

i denna berättande värld och (3) gör så för att skapa ett diskursivt utrymme. 

Design fiction har förmågan att experimentera med tekniker eller situationer som inte existerar. 

De kan också leka med gränslösa varianter av gränssnitt, formfaktorer, användargrupper eller 

någon annan relevant egenskap (Lindley & Coulton, 2015:1). 

 

Trots den uppenbara immateriella kvaliteten på design fiction, tror Lindley & Coulton att det 

är möjligt att identifiera beståndsdelarna i tillvägagångssättet, och att beskriva särskilda design 

fictions med avseende på dessa elements natur. De menar att man kan göra detta genom att 

ställa frågor om berättelsens värld som: vilka medier (eller kombinationer av dessa) används 

för att bygga historievärlden? Vilka prototyper introduceras? Vilken inverkan har dessa 

prototyper på människorna och deras miljö?  

 Genom att överväga dessa frågor kan användningen av design fiction inom människa-

dator-interaktion (HCI) börja att övergå från icke-överväganden och istället formulera 

användningen av design fiction tydligt och med klarhet (Lindley & Coulton, 2015:2). 

 

Diegetiska prototyper 

Som ovan nämnt är en diegetisk prototyp en prototyp som finns inom en berättande värld. 

Termen ”diegetisk” är antagen från filmvetenskapen och hänvisar till den berättande världen 

inom en film, en ”realistisk” värld där en inre logik dikterar förmedlingen av mänskliga och 

icke-mänskliga aktörer. En diegetisk prototyp är ett tekniskt objekt som är fullt funktionellt 

inom denna diegetiska värld (Skågeby, 2016:3).  

I dagsläget tycks science fictions teknologiska fantasi och den tekniska utvecklingen som 

vi möter i vår levande verklighet likna varandra mer än någonsin tidigare, vilket gör det viktigt 

att studera dessa anslutningar mellan vetenskapsfiktion (science fiction) och vetenskapsfakta 

(science facts). Faktum är att många av de nuvarande tekniska utvecklingarna har presenterats 

för oss av science fiction-berättelser långt innan de förvandlas till dagens verklighet, vilket gör 

genren till en viktig plattform för att spekulera kring ny teknik och dess eventuella effekter på 

mänskligheten (Koistinen 2016:98). 
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Kirby (2010:43) menar att för filmskapare och vetenskapskonsulter är filmiska 

skildringar av framtida teknik diegetiska prototyper som visar stora offentliga publiker ett 

teknikbehov, välvilja och livskraft. Han menar även att diegetiska prototyper har en stor retorisk 

fördel även över verkliga prototyper: i den fiktiva världen existerar dessa tekniker som ”riktiga” 

föremål som fungerar på rätt sätt och som folk faktiskt använder. Diegetiska prototyper 

förlänger det analytiska verktyget av virtuellt vittnande genom att ta itu med frågan om hur 

filmskildringar kan leda till den verkliga tekniska utvecklingen. 

I sin text ”The Future is Now” (2010:42–43) tar Kirby upp ett exempel på när en diegetisk 

prototyp lyckats övertala folket att det är något dem behöver och som sedan integrerats i vårt 

verkliga samhälle. I långfilmen ”Threshold” (Pearce, 1981) genomförs en hjärttransplantation 

med ett artificiellt hjärta. Ett år efter att filmen kommit ut genomförs för första gången någonsin 

en riktig hjärttransplantation med ett artificiellt hjärta. Forskarna, som bidrog med kunskap till 

filmen, hade på så sätt, genom en spelfilm, fått folk att tycka att detta var socialt acceptabelt, 

då de tidigare varit skeptiska till att en människa skulle kunna ha ett artificiellt hjärta. Genom 

sin handling, berättande, dialog och visuella effekter gjorde filmen något obekant och 

skrämmande till något som verkar bekant och önskvärt. För att övervinna allmänhetens oro för 

implantation av ett permanent konstgjort hjärta hos människor, var forskarna tvungna att 

fastställa: (1) nödvändigheten av denna teknik; (2) normaliteten av att en person får ett 

konstgjort hjärta och (3) hjärtats lönsamhet. Robert Jarvik, mannen som utvecklade hjärtat, och 

andra konsulter trodde tydligt att denna film var ett viktigt PR-tillfälle och de hjälpte 

filmskaparna att konstruera en berättelse för ”Threshold” som öppet tar upp dessa tre frågor. 

Begreppet virtuell vittnande, med vilket menas filmiska berättelser som presenterar 

vetenskapliga och tekniska föremål som överensstämmer med den naturliga verkligheten, är 

centralt för en diegetisk prototyp (Kirby, 2010:43–44). Det är spelfilmens förmåga att skapa 

bilder av ”tekniska möjligheter” i publikens sinne som leder filmskapare och forskare till att tro 

att skildringar inbäddade i filmiska berättelser kan bidra till att lösa utvecklingshinder. Något 

som är minst lika viktigt är att de diegetiska prototyperna fungerar ordentligt i filmen eftersom 

inbäddning av diegetiska prototyper inom berättelser kontextualiserar framväxande teknologier 

inom det sociala området. I ”Threshold” t ex fungerade det artificiella hjärtat mycket bra, var 

säkert och räddade liv. Att karaktärerna i en film behandlar de diegetiska prototyperna som en 

naturlig del i deras landskap och interagerar med dem som vanliga vardagsobjekt ses också som 

viktigt (Kirby, 2010:44–45).  

Vad som skiljer diegetiska prototyper i film från andra medier är kombinationen av en 

visuell retorik tillsammans med berättande integration. Oavsett hur suggestiv en roman är i sina 

beskrivningar och berättande, saknar den fortfarande det visuella element som är centralt för en 
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diegetisk prototyp. Filmer kan visa publiken hur en teknik fungerar, varför den är säker och 

varför publiken behöver den (Kirby, 2010:45). 

Den mest framgångsrika filmtekniken, alltså de diegetiska prototyperna, tas för givet av 

karaktärerna i berättelsen, och meddelar därmed publiken att dessa inte är extraordinära utan 

vardagliga tekniker. Dessa teknologier verkar inte bara normala på skärmen, utan de passar 

också perfekt in i hela den diegetiska världen. I dessa fall kommer även publiken att tro att 

karaktärerna fortfarande använder dessa tekniker även när de är utanför skärmen (Kirby, 

2010:50). 

 

Posthumanism 

Iden om posthumanismen och vad den står för, framför allt att den överträffar mänskligheten, 

har snabbt kommit ikapp med oss och har nu en väletablerad plats inom vår kulturella 

föreställning. Det är tydligt att ett utvecklande posthumanistiskt narrativ har formats inom 

populärkulturen, där det förser en ny kontext för vad det betyder att vara människa och utmanar 

ett långvarigt antagande om det mänskliga tillståndet. Dock har dess narrativ inte kommit till 

oss fullt utvecklat. Det var först profeterat och sedan dissekerat inom akademiska sfärer i många 

år innan det nådde en nivå av utbredning stor nog att ha en påverkan på populärmedvetandet 

(Hauskeller, Carbonell & Philbeck, 2015:1). 

Pepperell (2003) konstaterar att ursprunget av konceptet posthumanism är svårt att spåra, 

men, som Hayles (1999) föreslår, verkar det som att det kommer från cybernetiska teorier på 

1940-talet, och mer specifikt från skrifter av Norbert Wiener (Gane & Beer, 2008:115). Intresse 

i detta koncept kan dock också spåras till en mer modern källa: Donna Haraways ”Simians, 

Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature” från 1991. Då Haraway inte använder 

termen posthumanism i sitt verk, öppnar hon upp en debatt kring konceptet genom att ta upp 

frågor om tre begränsningar som har hjälpt att bevara heligheten av människan som en 

självbevarande varelse: de mellan människor och djur, djur/människor (organismer) och 

maskiner och riken av det fysiska och icke-fysiska (Haraway, 1991:152–3, se Gane & Beer, 

2008:115). För Haraway är dessa begränsningar inte längre säkra, om dem någonsin var det, 

för dem har nu brutits av en rad nya varelser eller cyborgs. Dessa varelser, som både är organism 

och maskin, är definierade som följande: hybridentiteter gjorda av, först, oss själva och andra 

organiska varelser i vårt ej valda högteknologiska sken av informationssystem, texter, och 

ergonomiskt kontrollerande, födande, önskande reproduceringssystem. Den andra viktiga 

ingrediensen i cyborgs är maskiner i deras eget sken, också, som kommunikationssystem, 

texter, självverkande, ergonomiskt designade apparaturer (Haraway, 1991:1, se Gane & Beer, 

2008:115–16). 
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Det tidiga 2000-talet har adopterat vyn att vi är djupt nedsjunkna och oskiljaktiga från vår 

teknik. Vi har förlorat vår rädsla, och om inte direkt förlorat den, funnit ett sätt att acceptera de 

förmånliga sidorna av denna fusion och dess hoppfulla prospekt. Till exempel så promotar vi 

utmanande av begränsningarna av våra kroppar genom protetiska och biologiska förbättringar. 

Vi strävar även efter att överskrida våra mentala hinder genom nya arrangemang och samlingar 

av teknologiska enheter, kemikalier och kunskapskällor, vilket resulterar i en distribuerad form 

av medvetet engagemang med världen. I processen av denna transformation, har vi erkänt 

utmaningarna som finns med den långvariga upplysningen av humanismen som har undgått vår 

vy och har format vad det betyder att vara mänsklig (Hauskeller et al, 2015:2–3). 

I denna högteknologiska tid innebär posthumanism att människan inte längre är bunden 

till ”naturen”, utan är (i teori om inte alltid i praktiken) istället allt mer öppen för teknisk 

konstruktion och modifiering. Pepperell (2003:177, se Gane & Beer, 2008:116) menar att 

människor inte längre är det mest viktiga i vårt universum där all teknologisk process av 

mänskligt samhälle styrs mot en transformation av den mänskliga arten som vi känner till den 

och där komplexa maskiner är en växande form av liv.  

Enligt Gane & Beers uppfattning handlar dock posthumanismen inte om ”framsteg” som 

sådan, utan snarare om en ny tvärgående kultur där renheten hos den mänskliga naturen banar 

väg för möjligheter eller hot (beroende på din åsikt) av nya former av kreativ evolution som 

suddar gränserna mellan arter, system och maskiner (2008:116). Pepperell (2003: 167–8, se 

Gane & Beer, 2008:116) menar att posthumanism är ett tillstånd av osäkerhet där kärnan eller 

naturen i sakerna är långt ifrån tydlig. Skågeby (2016:10) anser även att posthumanism syftar 

till att ifrågasätta antropocentrismen, vilket är ett förhållningssätt där människan sätts i alltings 

centrum, och dess konsekvenser för andra (potentiella) medverkande i världen. Mycket 

kortfattat vill posthumanismen kritisera eller snarare problematisera den antropocentrism som 

har dominerat humaniora så länge. 

Det posthumanistiska konceptet har också gått in i en bredare politisk debatt om 

människans mening och framtid och av naturen mer allmänt, i en tid av snabb teknisk 

förändring. Dessa debatter sträcker sig för närvarande från cyborg-medborgarskap och 

möjligheten att förfalska en posthumanistisk demokrati till naturens politik och utmaningen att 

styra vetenskapen och sträcker sig till och med till högst laddade ämnen som abort och den 

punkt där människans liv kan erkännas som sådant (Fernandez-Armesto, 2004:148, se Gane & 

Beer, 2008:117). Dessa debatter görs mer brådskande av Fernandez-Armestos (2004:1) 

paradox. Han menar att under de senaste 30 eller 40 åren har vi investerat en enorm mängd 

tankar, känslor, förmögenheter och blod i vad vi kallar mänskliga värderingar, mänskliga 

rättigheter, försvar av mänsklig värdighet och mänskligt liv. Under samma period har vetenskap 
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och filosofi, tyst men förödande, kombinerats för att underminera vårt traditionella begrepp av 

mänskligheten.  

Det är i denna paradox som värdet av det posthumanistiska begreppet verkligen ligger: i 

möjligheten att bestrida och ompröva vad vi kallar mänskliga värderingar, mänskliga rättigheter 

och mänsklig värdighet, och därmed mot bakgrund av snabbt utvecklande bioteknologier som 

öppnar tanken och människans kropp för att återuppfinna och potentiellt designas om (Gane & 

Beer, 2008:117). 

 

Metod och material 
Nedan följer en introduktion till valda metod med motivation varför metoden är rätt för denna 

studie. Tillvägagångssätt vid insamling av material och hur analysen utfördes redovisas även 

här. 

 

Introduktion 

Den kvantitativa innehållsanalysen används för att ta reda på en kvantitet, detta betyder att 

mängden har betydelse. Enligt Krippendorff (2013: xii) visas innehållsanalysen data, inte som 

fysiska händelser, utan som texter, bilder och uttryck som skapats för att ses, läsas, tolkas och 

ageras för deras betydelser och måste därför analyseras med sådana användningsområden i 

åtanke. Det var med just detta i åtanke som beslutet togs att denna forskningsteknik kommer 

att ge ett så uttömmande resultat som möjligt för studien då 50 olika människoliknande robotar 

från 50 olika science fiction-filmer kommer att analyseras. Filmerna är producerade under en 

längre tidsperiod och om filmen porträtterar mer än en robot kommer den robot med störst roll 

i filmen att analyseras därför att enbart en robot ska analyseras från varje film. 

Den kvantitativa innehållsanalysen kommer att utvisa hur många av de valda 

filmatiserade robotarna som blivit tilldelade ett mänskligt kön och på vilket sätt de porträtteras 

utifrån detta. Hur robotarna porträtteras fås reda på genom att analys av diverse olika variabler 

sker och frågor om bland annat hur många av robotarna framställs som sexualiserade objekt, 

om de har en maktposition och om de är goda individer ställs. 

Urvalet av filmer kommer att göras med hjälp av två olika webbsidor som listar science 

fiction-filmer innehållande robotar, ”Filmsite.org” och ”Pastemagazine.com”. På dessa 

webbsidor finns information om filmen och roboten som porträtteras i den och på så sätt ses 

vilken film som innehåller människoliknande robotar och inte. Filmer som tidigare setts och 

där kunskap finns om att en människoliknande robot porträtteras kommer även att ingå i urvalet, 

utöver dessa webblistor. Detta urval kallas relevansurval då de enheter som valts ut bidrar till 
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att besvara frågeställningen (Krippendorff, 2013:122). 

 

En bra komplettering till denna forskningsteknik skulle kunna vara att göra en mer ingående 

kvalitativ innehållsanalys av några enskilda robotar för att sedan jämföra dessa individer med 

varandra och på så sätt få ett större djup i studien. Fokus ligger dock enbart på en kvantitativ 

innehållsanalys då en stor mängd robotar är forskningsområdet och är relevant för just denna 

studie. Om studien hade sträckt sig över ett större tidsspann hade dock detta varit något att ha i 

åtanke.  

 

Nilssons kapitel om kvantitativa innehållsanalyser i Ekström & Larssons bok från 2010, 

Krippendorffs bok ”Content Analysis” från 2013 och Neuendorfs bok ”The Content Analysis 

Guidebook” från 2002 kommer att användas som stöd under analysarbetet. Kodningsresultatet 

kommer sedan att sammanställas med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

 

Vad är en kvantitativ innehållsanalys? 

Neuendorf beskriver innehållsanalysen som en sammanfattande kvantitativ analys av 

meddelanden som förlitar sig på den vetenskapliga metoden (inklusive uppmärksammande av 

objektivitet - intersubjektivitet, en tidigare design, reliabilitet, validitet, generaliserbarhet, 

reproduktionsförmåga, och hypotesprövning) och är inte begränsad till de typer av variabler 

som kan mätas eller det sammanhang i vilket meddelandena skapas eller presenteras (2002:10). 

Som forskningsteknik förser innehållsanalysen nya insikter, ökar forskarens förståelse av ett 

specifikt fenomen eller informerar om praktiska åtgärder (Krippendorff, 2013:24). 

Den kvantitativa innehållsanalysen kan omfatta frågeställningar med ansatser av såväl 

beskrivande (deskriptiv) som förklarande (explanativ) karaktär. Den förra handlar kort om att 

beskriva undersökningsobjektet och den senare syftar till att reda ut orsakssamband, ofta via på 

förhand uppställda hypoteser om hur någonting äger kraft att påverka någonting annat. 

(Nilsson, 2010:128). Det är den senare ansatsen som syftas till att användas då hypoteserna, 

som ovan nämnt, är att robotars könsroller i film framställs så som mänskliga könsroller gör, 

de manliga robotarna är fler och den kvinnliga roboten är sexualiserad. 

 

Forskningsprocessen 

Forskningsprocessen följer, i kronologisk ordning, ett antal delmoment som kan sammanfattas 

i sex punkter: 1) definiera forskningsproblemet, 2) definiera urvalet, 3) definiera variabler och 

variabelvärden, 4) konstruera ett kodschema, 5) koda och till sist 6) validera och analysera 

(Nilsson, 2010:127). Forskningsproblemet är framställningen av robotars könsroller och hur de 
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stereotyperas i film. 

 

Urvalet innehåller 50 människoliknande robotar i 50 olika science fiction-filmer. Både 

hela filmer men också enbart scener ur filmer där roboten agerar, då det är roboten som är 

intressant, tittades på för att hinna med just 50 robotar. Se Bilaga 1 – Kodschema för alla 50 

filmer och robotar som kodades av. Vad som kan utläsas av detta kodschema är att det är ett 

väldigt blandat urval av filmer och robotar och även många olika produktionsår kan utläsas. 

Intresset låg i att få ett så stort urval som möjligt med ett så brett tidsspann som möjligt och det 

är detta, tillsammans med att robotarna ska vara människoliknande, som spelat in när filmer 

valts ut. Tidsspannet sträcker sig mellan åren 1927 och 2015 för att på så vis även kunna se på 

hur utvecklingen av stereotypandet genom åren tett sig. Här kommer endast den sexuella 

objektifieringen att ses på då den tros vara mest representativ för frågan i denna mindre studie 

där tid och rum är komprimerat och även för att pröva H5. 

Som ovan nämnt söktes även information om filmerna och robotarna innan analys av dem 

för att få fram vilka filmer som porträtterar människoliknande robotar och på så sätt har ett 

relevansurval gjorts, eller ändamålsmässigt urval som det också kallas. Relevansurval syftar till 

att göra ett urval som med hjälp av sina enheter bidrar till att besvara frågeställningen 

(Krippendorff, 2013:122). Detta typ av urval inkluderar att forskaren bestämmer vilka enheter 

som denne anser passande att inkludera i urvalet (Neuendorf, 2002:88). 

 

Nilsson (2010:135–136) menar att valet av variabler tillsammans med valet av inledning och 

precision hos uppställda variabelvärden är – liksom valet av analysenhet – ett sätt att formellt 

klassificera ett material. Dessa val sätter en definitiv ram för de resultat som undersökningen 

kommer att mynna ut i. Variablerna i ett analysschema är inget annat än verktyg med vilka man 

söker karakterisera innehållet.  

Det variabler som valt till denna studie tros hjälpa till med just detta. Några av de variabler 

som undersöks är vilket kön roboten har, vad roboten huvudsakligen uttrycker för känsla, om 

den framställs som ett sexualiserat objekt eller inte, om den porträtteras som god eller ond och 

om den har en maktposition eller inte. För alla variabler och variabelvärden som undersöktes, 

se Bilaga 1 – Kodschema. De variabelvärden som användes följer de två viktiga reglerna som 

Nilsson (2010:141–142) nämner i sin text om variabelvärden; 1) variabelvärdena ska vara 

uttömmande i förhållande till undersökningsproblemet – det skall alltid finnas ett värde att 

koppla till varje enskild variabel och analysenhet och 2) variabelvärdena ska vara ömsesidigt 

uteslutande – det ska inte kunna gå att koda samma analysenhet på mer än ett sätt. Hon menar 

alltså att när det handlar om att samla in innehållsdata ska det aldrig vara möjligt att koda mer 
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än ett variabelvärde och detta efterföljes i denna studie. Nilssons (2010:144) text om 

kodscheman tas även till hjälp, där nämner hon vad som lämpligast bör inleda kodschemat och 

hur man bör förhålla. 

När datainsamling gjorts och analys av densamma har statistikprogrammet SPSS Statistics 

använts för att enkelt kunna hålla iordning och sammanställa resultaten. 

Därefter jämfördes resultaten med varandra och så kallade korstabeller upprättades, detta 

för att kunna analysera sambandet mellan variabeln kön och framställningen av roboten. Här 

har en så kallad bivariat analys använts. Bivariat analys handlar om att man analyserar på vilket 

sätt två variabler är relaterade till varandra (Johansson, 2010:112). Eftersom relationen mellan 

robotens kön och robotens framställning var det som skulle ses på undersöktes här 

orsakssambandet genom att jämföra den oberoende variabeln, kön, och den beroende variabeln, 

framställningen. Den oberoende variabeln är en variabel som antas påverka en annan variabel 

och den beroende variabeln är en variabel som antas bli påverkad av en annan variabel och 

beror även på den oberoende variabeln (Ross, 2016-09-05). En intressant aspekt att se på var 

även hur framställningen av roboten förhöll sig till en viss känsla som roboten uttryckte t ex 

och då jämfördes den oberoende variabeln framställning med den beroende variabeln känsla. 

För att mäta det statistiska sambandet mellan variablerna användes Cramer’s V-skalan. 

Det är en skala som visar hur starkt sambandet är, alltså kopplingen, mellan de två variablerna 

som ska mätas mot varandra. Skalan är uppbyggd på siffror mellan 0.0 och 1.0, där man strävar 

efter att få en så hög siffra som möjligt, gärna över 0.3, vilket då betyder att sambandet är starkt 

(Ross, 2017-03-01). 

 

Reliabilitet och validitet 

När man pratar om innehållsanalyser finns det ytterligare två moment som är viktiga, nämligen 

reliabilitet och validitet. Innehållsanalys är en teknik som används för att göra replikerbara och 

giltiga avledningar från texter, i denna studie de filmer som valts att ses, till kontexten för deras 

användning. Teknikerna förväntas utkomma som reliabla, man ska eftersträva reliabilitet. 

Forskningsteknikerna ska resultera i fynd som är replikerbara och detta är det mest viktiga när 

det kommer till reliabilitet (Krippendorff, 2013:24). Reliabilitet är alltså när mätningen ger 

samma resultat upprepade gånger (Neuendorf, 2002:112). I detta fall, då undersökningen gjorts 

på egen hand, kallas det för intrasubjektiv överensstämmelse, vilket betyder att samma kodare 

kodar om ett visst material, efter en viss tid, för att se om hon är konsekvent i kodningen (Ross, 

2016-09-05). I denna studie kunde reliabiliteten bli ett problem då 50 filmer skulle avkodas, 

vilket kan tänkas vara många, och tiden var något knapp att koda om alla 50 filmer en gång till. 

Dock ansågs det viktigt att stämma av reliabiliteten och därför valdes ett 10-tal slumputvalda 
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filmer ut till just detta. När detta var gjort visade resultatet god överrensstämmelse med tidigare 

kodning och sammanföll på liknande sätt som tidigare. 

Vetenskaplig forskning ska även avkasta valida resultat, i den meningen att 

forskningsinsatserna är öppna för noggrann granskning och de resulterande påståendena kan 

upprätthållas mot bakgrund av oberoende tillgängliga bevis (Krippendorff, 2013:24–25). 

Validitet är i utsträckningen vilken mätmetod som representerar det avsedda, och endast det 

avsedda, konceptet (Neuendorf, 2002:112). Alltså att mäta det man avser att mäta och inget 

annat. En innehållsanalys är valid om de slutsatser som dragits från de tillgängliga texterna kan 

informera framgångsrika åtgärder (Krippendorff, 2013:329). 

När det kommer till validiteten anses variablerna i denna studie mäta det de avser att mäta 

och inget annat. 

 

Resultatredovisning och analys 
Nedan presenteras den kvantitativa innehållsanalysens resultat. Kapitlet inleds med en 

prövning av hypoteserna och därefter följer fler jämförelser mellan robotarnas könsfördelning 

m.m. Till sist presenteras en sammanfattning av resultatet. 

 

Hypotesprövning 

H1: Fler manliga än kvinnliga robotar porträtteras. 

 

För att pröva H1 undersöktes könsfördelningen bland de 50 robotarna. Resultatet kan ses i 

Tabell 1, nedan. I de 50 science fiction-filmer som undersöktes porträtterades 15 kvinnliga 

robotar, 32 manliga robotar och 3 som inte hade något bestämt mänskligt kön, det gick alltså 

inte att specificera några utmärkande mänskliga drag. Tabell 1 påvisar att H1 stöds då det var 

färre än hälften så många kvinnliga robotar än manliga robotar som porträtterades i filmerna.  

 

 
Tabell 1 
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H2: De flesta kvinnliga robotarna kommer att framställas på ett sexualiserat sätt. 

 

För att pröva H2 upprättades en korstabell med den oberoende variabeln kön genom den 

beroende variabeln framställning. Genom Tabell 2, nedan, blev det tydligt att den kvinnliga 

roboten framställs mycket oftare som ett sexualiserat objekt. Hela 66,7% av alla kvinnliga 

robotar framställdes på detta sätt. Detta påvisar alltså att H2 stöds. 

Man kan också utläsa att det var väldigt jämnt mellan de manliga robotarna, då de 

porträtterades som antingen avsexualiserade eller varken eller. Endast 3,1 %, alltså enbart en 

robot, av de manliga robotarna har porträtterats som sexualiserad.  

Vi kan även se att det statistiska sambandet är starkt då Cramer’s V-värdet ligger på 0,5. 

 

 
Cr V = 0.53 

Tabell 2 

Sexualiserat objekt avkodades när de feminina och maskulina mänskliga dragen framhävdes. 

Detta med hjälp av t ex tajta eller minimala kläder, framträdande kroppsliga kurvor när det 

kom till den kvinnliga roboten och stora muskler när det kom till den manliga roboten. 

Avsexualiserad avkodades när robotens yttre t ex var metalliskt och/eller inte hade några 

framträdande feminina eller maskulina mänskliga drag.  

Varken eller avkodades då roboten såg ut som en människa, men anspelade inte på några 

särskilda drag av femininitet eller maskulinitet (kurvor eller muskler t ex). 

 

H3: De flesta manliga robotarna porträtteras som mer onda än de kvinnliga robotarna. 

 

För att pröva H3 upprättades en korstabell med den oberoende variabeln kön och den beroende 

variabeln porträttering. Korstabellen nedan, Tabell 3, påvisade att H3 stöds, men bara med 1,4% 

skillnad mellan de båda könen, vilket är mycket lite och även ett oväntat resultat. Cramer’s V-
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värdet är någorlunda starkt vilket tyder på attvariablerna kan vara kopplade till varandra.  

 

En intressant aspekt att titta på bland de manliga robotarna, om man bortser från H3, är dock 

de goda mot de onda. Här är det 43,8 % fler goda robotar, vilket är hela 23 av 32 robotar. 

 

 
Cr V = 0.28 

Tabell 3 

 

H4: De manliga robotarna uttrycker mer mod och ilska än de kvinnliga robotarna. 

 

För att pröva H4 upprättades en korstabell med den oberoende variabeln kön och den beroende 

variabeln uttryck av känsla. Tabell 4, nedan, visar resultatet. Vad som kan utläsas av denna är 

att det är lika många manliga robotar som uttrycker mod, 28,1%, som ilska, 28,1% och är också 

de känslor som uttrycks mest av männen. Man kan även utläsa att det är färre kvinnliga robotar 

som uttrycker just dessa känslor, 6,7% kvinnlig ilska och 13,3% är modiga. H4 stöds därför av 

Tabell 4. 

De kvinnliga robotarnas känslor uttrycks mer genom likgiltighet och glädje. 

Det statistiska sambandet, som kan utläsas av Cramer’s V-värdet, är starkt, dessa variabler är 

alltså sammankopplade. 
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Cr V = 0.44 

Tabell 4 

 

H5: Den sexuellt objektifierande synen är ihållande under valda tidsspann.  

 

För att pröva H5 upprättades Tabell 5. Den inkluderar alla de robotar som porträtterats på ett 

sexualiserat sätt, vilket kön de har och vilket årtal filmen de porträtterades på detta sätt 

producerades. Vad som kan utläsas av denna tabell är att den sexuella objektifieringen hållit i 

sig från starten 1927 fram till dagens 2010-tal med relativt jämna mellanrum bland de tidigare 

filmerna och snävare mellanrum bland de senare filmerna. 
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Tabell 5 

 

Ytterligare likheter och skillnader 

Nedan följer ytterligare likheter och skillnader mellan robotarna. De observationer som gjorts 

har varit mellan könsfördelningen i sig och hur fördelningen bland porträtteringen skett. 

 

En observation som var intressant att se på var vilken typ av roll roboten hade i filmen eftersom 

detta, till viss del, kan kopplas till H1 – fler manliga robotar porträtteras. Tabell 6 visade på att 

de flesta manliga robotarna även hade en huvudroll (34,4%) eller en framträdande biroll 

(59,4%) i filmen. De fick alltså synas och höras mer till skillnad från den kvinnliga roboten som 

istället hade en framträdande biroll (53,3%) eller en mindre biroll (40%). Endast en kvinnlig 

robot hade en huvudroll, vilket motsvarar 6,7% mot mannens 34,4%. 

Ur Cramer’s V-värdet går att uttyda att det statistiska sambandet är någorlunda starkt. 

 

 
Cr V = 0.37 

Tabell 6 
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Tabell 7, nedan, visar en observation som både var väntad och oväntad. Korstabellen visar att 

av alla de kvinnor som porträtterades var det 60%, och då också flest, som hade en maktposition 

i filmerna, något som kan anses var en oväntad observation då den kvinnliga roboten inte har 

haft någon större roll i filmerna. 

Den visar dock även att när de manliga robotarna porträtterades hade dem flesta också en 

maktposition, 46,9%, vilket var väntat i och med samma anledning som ovan. 

Det statistiska sambandet tyder dock på att kopplingen mellan variablerna är relativt svag. 

 

 
Cr V = 0.25 

Tabell 7 

 

En aspekt som var viktig att undersöka var hur många av robotarna som porträtterades som ett 

sexualiserat objekt och hade en maktposition i filmen. Nedan ser vi resultatet av denna 

undersökning, Tabell 8. Tabellen visar att hela 72,7% av dem som sexuellt objektifierades på 

ett mänskligt sätt hade en maktposition i filmen, medan de som var maktlösa endast 

representerade 18,2%.  

Likt ovan tabell tyder dock det statistiska sambandet att kopplingen är svag mellan 

variablerna. 
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Cr V = 0.27 

Tabell 8 

 

Nedan, i Tabell 9, listas de robotar som porträtterats som manipulativa genom sitt kön. Detta 

ansågs viktigt att undersöka då det möjligen kunde finnas en koppling mellan Tabell 7, 8 och 

nedan tabell. Vad som kan utläsas av denna tabell är att utav alla robotar var det enbart 22% 

som framställdes som manipulativa. Av alla kvinnliga robotar var 40% manipulativa och av 

alla manliga var det endast 15,6%. Sammantaget var det alltså fler robotar som inte var 

manipulativa. 

Det statistiska sambandet mellan variablerna tyder på ett svagt samband men att det ändå 

finns ett. 

 

 
Cr V = 0.23 

Tabell 9 

 

Resultatsammanfattning 

Resultatet av innehållsanalysen visar att hypoteserna blivit bekräftade och det är med hjälp av 

dessa hypoteser och tabeller som frågeställningen har kunnat besvaras. Det togs reda på hur 

många kvinnliga och manliga robotar som porträtterats och bekräftades att den kvinnliga 
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roboten, med endast 15 mot männens 32 till antal, även är underrepresenterad när det kommer 

till roller i 50 olika science fiction-filmer. Stora skillnader har kunnat utläsas mellan den 

manliga och kvinnliga roboten när det kommit till objektifieringen av robotarna. Det tydligt att 

man ser på den kvinnliga roboten som ett sexualiserat objekt och som Belk (2014:4) påpekar 

har också den större tendensen med robotar varit just kvinnlig objektifiering och 

hypersexualisering, vilket bekräftas även i denna studie. Om man ser på maktperspektivet är de 

båda könen mer jämlika men den kvinnliga roboten mer representerad och speciellt när det 

återigen kommer till hennes sexuella objektifiering. Båda könen är ungefär lika onda men den 

manliga roboten porträtteras som mer god. Detta kan även kopplas ihop med deras manipulativa 

sida. Mannen är mindre manipulativ än kvinnan vilket också stärker att han är mer god än 

kvinnan, vilket var ett oväntat resultat då hypotesen förutspådde ett annat resultat. 

Att porträtteringen av att stereotypa robotar varit ihållande i filmerna under det valda 

tidsspannet kan utläsas av Tabell 5. Som ovan nämnt togs en tabell fram som endast 

representerade den sexuella objektifieringen då denna variabel anses vara den mest 

representativa för frågan i denna mindre studie. Tillsammans med de andra tabellerna blir denna 

porträttering även som tydligast.  

Till slut vill jag påpeka att mina resultat var väldigt intressanta, om ej så överraskande.  

 

Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att koppla samman design fiction, diegetiska prototyper och 

prototypernas könsroller. Detta för att ta reda på om våra mänskliga stereotypa könsroller 

appliceras på de fiktiva robotarna och spekulera kring om diegetiska prototyper är mer än bara 

en teknisk utveckling som bidrar till den människosyn vi har med dess stereotyper. 

 

Den kvinnliga robotens sexualisering är ett faktum 

Vad som kan utläsas av resultaten ovan är, som tidigare nämnt, att alla mina hypoteser visades 

stämma. Den manliga roboten representeras betydligt mer i det undersökta materialet, se Tabell 

1 och även Tabell 6, som visar att fler män än kvinnor porträtterades via huvudroller och 

framträdande biroller. Dock stöddes H3 ytterst lite, hypotesen om att fler manliga robotar, än 

kvinnliga, skulle vara onda, se Tabell 3. Det var endast 1,4% skillnad mellan könen, vilket inte 

var förväntat då män oftast stereotypiseras som onda i film. Dock kan man ha i åtanke att detta 

inte är riktiga människor, utan dem porträtteras som tekniska maskiner i mänsklig form. Det 

kan alltså vara så att kvinnorna är lika onda som männen för att de är maskiner. Koistinen 

(2016:99) påpekar att science fiction-berättelser handlar ofta om robotar som utvecklas till mer 
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än att bara vara ett slags verktyg och som gör uppror mot sin skapare. Det är ofta som robotar 

porträtteras som hotfulla figurer och det kan tänkas att det inte spelar någon roll vilket applicerat 

mänskligt kön roboten har, den kan vara ond oavsett. 

För att gå djupare in på H4, ”De manliga robotarna uttrycker mer mod och ilska än de 

kvinnliga robotarna”, diskuteras vad anledningen var till att de kvinnliga robotarna oftast 

uttryckte likgiltighet och glädje, se Tabell 4. Tankarna förs direkt till att de kvinnliga robotarna 

ofta porträtterades som sexualiserade objekt, se Tabell 2. Eftersom de flesta kvinnliga robotarna 

var sexualiserade var de antingen nöjda med det, alltså uttryckte glädje genom filmens gång, 

eller så var de just robotlika, likgiltiga och uttryckte inga utmärkande känslor överlag. Belk 

(2014:4) och Koistinen (2016:98) menar att det finns olika skildringar av robotar i film, några 

är välvilliga, några onda och några skildringar avslöjar en mycket sexistisk idé om den perfekta 

kvinnan. Hon ska vara lydig, ständigt tjänstvillig, vacker och utan viljan att kräva något för sig 

själv. Roboten ska alltså vara glad men också likgiltig till att hon inte ska kräva något för sig 

själv t ex. 

När Tabell 7 och 8 sedan kopplas ihop resulterar detta i att den kvinnliga robotens makt 

förmodligen också den ligger i hennes sexualisering. Då tidigare resultat visar på att endast en 

manlig robot porträtterades som ett sexualiserat objekt kan det antas att majoriteten av dem som 

har en maktposition är kvinnor. Den kvinnliga roboten har troligen använt sin sexualiserade 

kropp till att inta en maktposition. 

I Tabell 9, som ovan nämnt, listas de robotar som porträtterats som manipulativa, vilket 

en kvinnlig robot som använt sin kropp för att nå en maktposition kan tänkas vara. Här kan man 

alltså se ännu en koppling till den kvinnliga robotens sexualisering. Vid första anblick av 

tabellen ser vi att detta inte behöver stämma då fler av de kvinnliga robotarna inte porträtterats 

som manipulativa. Men tittar man en gång till ser man att procentenheten mellan ja och nej är 

ytterst liten, det är endast 6,7% färre manipulativa kvinnliga robotar, vilket bara är en robot om 

man ser till antal. Detta kan liknas roboten Hel/Maria i ”Metropolis”, som frestade männen i 

filmen med sina erotiska föreställningar. Koistinen menar, som tidigare nämnt, att detta gör det 

klart att när en robot får en mänsklig form, kan frågan om kön och sexualitet inte undgås 

(Koistinen, 2016:100). 

Sammanfattningsvis blir den kvinnliga robotens sexualisering automatiskt förklaringen 

till varför hon är manipulativ, ond eller glad. 

 

Framtidens vision 

Robotarna i filmerna representerar både design fiction och diegetiska prototyper då de är en 

designad fiktiv prototyp i den berättande världen. Hales (2013:1) menar att design fiktioner är 
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en lockande och provocerade framtidssyn, vilket jag kan hålla med om. Robotteknik är en 

spännande framtidsvision men kan också vara provocerande då man t ex börjar tänja på 

människans naturliga gränser, eller som i detta fall, bibehåller samhällets stereotyper och 

applicerar dessa på en diegetisk prototyp. Bruce Sterling menar att design fiction är den 

avsiktliga användningen av diegetiska prototyper för att stoppa misstro om förändring (Lindley 

& Coulton 2015:1). Design fiction handlar mycket om att visualisera framtiden och det är 

många forskare som använder sig av diegetiska prototyper för att implementera ny teknik i 

samhället. Detta blev, som ovan nämnt, tydligt i filmen ”Threshold” då forskare hjälpte till att 

skapa den diegetiska prototypen, det artificiella hjärtat, som skulle visualiseras i filmen. Detta 

på grund av egen vinning, för att övertala folket att de behövde just denna diegetiska prototyp 

(Kirby, 2010:42–43) Och visst, sådana diegetiska prototyper är bra att man presenterar för 

samhället eftersom de kan rädda liv och detta kan självklart liknas med robotar. Sociala 

servicerobotar som hjälper till att ta hand om både barn och vuxna är ett hjälpmedel som är i 

utvecklingsfasen t ex (Belk, 2014:3). Koistinen påpekar att med fiktiva berättelser kan vi 

spekulera kring de problem och möjligheter denna nya teknik uppbringar (2016:104). Detta är 

mycket viktigt i utvecklingen av tekniken. Med hjälp av design fiction-filmer kan vi spekulera 

kring hur diegetiska prototyper och ny teknik, i detta fall robotteknik, skulle kunna mottas i 

framtidens samhälle. På så sätt får man fram någon slags prognos på hur det verkliga tinget 

skulle kunna mottas och kunna sträva efter att göra det familjärt och önskvärt. 

 

Den kvinnliga roboten - mannens ultimata sexistiska fantasi 

Men varför ska mänskliga stereotypiska könsroller bli applicerade på dessa diegetiska 

robotprototyper? 

Både Eyssel & Hegels (2012) och Tay et als (2014) studier resulterade i liknande resultat 

angående stereotypiska kopplingar till robotar. Eyssel & Hegel kom fram till att deras 

respondenter ansåg att roboten med långt hår var en kvinna och den med kort hår var en man 

och Tay et al kom fram till att deras respondenter ansåg att de tyckte bäst om en kvinnlig 

sjukvårdsrobot och en manlig säkerhetsrobot. Eyssel & Hegel (2012:2224) menar att 

könsstereotypiserande av robotar kan minska risker och faror och att fel ”typ” av robot kan 

bringa fram rädsla och Tay et al (2014:77) påpekar att det kan vara bra att könsstereotypisera 

robotarna då detta ingiver förtroende och familjaritet. Tillit bestämmer acceptansnivån för 

förslag som görs av robotarna och korrekt förtroende är avgörande för att hjälpa användare att 

övervinna uppfattningen av risk och osäkerhet innan användningen av en ny teknik. Schneider 

(2004, se Tay et al, 2014:82) menar även att mänskliga könsstereotyper beträffande yrken 

betraktas som en viktig framåtledande länk mellan individens förmåga och respektive 
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arbetsbehov och människor kan därför använda könsstereotyper för att förutsäga individens 

förmåga under vissa omständigheter. Frågan som uppkommer efter dessa påståenden, för att 

återkoppla till den kvinnliga robotens hypersexualisering, är om det verkligen är nödvändigt att 

applicera stereotypen om att kvinnan ska vara mannen till lags, snygg och glad och/eller 

likgiltig inför detta? Jag kan hålla med Eyssel & Hegel och Tay et al till viss del om att det kan 

vara bra när man introducerar ny teknik i samhället, men det som Schneider påpekar är nästintill 

befängt. Det har även gått för långt när man återkopplar till att den kvinnliga roboten ska vara 

till för mannens skull. När den kvinnliga roboten blir sexuellt objektifierad blir hon den ultimata 

manliga sexistiska fantasin då mannen har möjlighet att kontrollera både kvinnan och maskinen 

samtidigt (Belk, 2014:4). Koistinen (2016:102) menar att vi skapar robotarna på detta sätt för 

att vi skapar dem utifrån vår egen bild och ja, så måste det ju vara eftersom den kvinnliga 

roboten mestadels, som tidigare nämnt, har blivit objektifierad. Koistinen påpekar även att 

science fiction-berättelser synliggör frågan om representation: I vems bild ska vi skapa 

robotarna som förkroppsligar t ex kön, etnicitet och ålder, alltså vilka kroppar tillåts passera 

som ”legitima” människokroppar. Genom denna studie har det gjorts tydligt att den robot som 

blivit applicerad det kvinnliga könet är till för mannens tillfredställelse och inget annat. 

 

Värdet i posthumanismen 

Som ovan nämnt är robotteknik en spännande framtidsvision men kan också vara provocerande 

då man t ex börjar tänja på människans naturliga gränser. Som Hauskeller et al (2015:2–3) 

påpekar har vi adopterat vyn om att vi är oskiljaktiga från vår teknik och funnit ett sätt att 

acceptera de goda sidorna av denna fusion och dess hoppfulla prospekt. Vi gör t ex biologiska 

förbättringar med våra kroppar och strävar efter att överskrida våra mentala hinder genom 

samlingar av teknologiska enheter och kunskapskällor. Människan är inte längre bunden till 

naturen utan är allt mer öppen för teknisk modifiering. Människor är inte längre det viktigaste 

i världen, där all teknologisk process av mänskligt samhälle styrs mot en transformation av den 

mänskliga arten som vi känner till den och där komplexa maskiner är en växande form av liv, 

vilket kan vara en provocerande utveckling för många (Pepperell, 2003:177, se Gane & Beer, 

2008:116). Vore det inte då en god idé att sluta upp att se på robotar och teknik på ett 

stereotypiskt sätt, t ex objektifieringen av kvinnan, om vi nu är på väg mot en framtid då 

tekniken har ett allt större grepp om oss? Under de senaste trettio eller fyrtio åren har vi 

investerat en enorm mängd tankar, känslor, förmögenheter och blod i vad vi kallar mänskliga 

värderingar, mänskliga rättigheter, försvar av mänsklig värdighet och mänskligt liv och under 

samma period har vetenskap och filosofi kombinerats för att underminera vårt traditionella 

begrepp av mänskligheten. Det är i denna motsägelse som, enligt Fernandez-Armestos (2004:1 
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se Gane & Beer, 2008:117), värdet av det posthumanistiska begreppet verkligen ligger, i 

möjligheten att bestrida och ompröva vad vi kallar mänskliga värderingar, mänskliga rättigheter 

och mänsklig värdighet och därmed mot bakgrund av snabbt utvecklande bioteknologier som 

öppnar tanken och människans kropp för att återuppfinna och potentiellt designas om. Det kan 

alltså vara så att vetenskapen och filosofin har varit med och påverkat på hur vi ser på 

människan och dess stereotyper men att posthumanismen kan hjälpa oss att ta tillbaka den 

mänskliga värdigheten. Detta är något jag anser vara mycket viktigt då posthumanismen på 

detta vis kan vara ett av sätten som hjälper oss att frångå det könstereotypiserande samhälle vi 

lever i. 

 

Slutsats 

Fokus i denna studie har mestadels legat på den kvinnliga objektifieringen och anledningen till 

detta är att det är just så samhället ser ut idag. Filmerna visade en förstärkning av den kvinnliga 

stereotypen och om framtidens robotar och mediering ser ut på detta sättet tycker jag att vi 

pausar och frågar oss om det verkligen är så vi vill att vår framtida värld ska se ut.  

Hur karaktärer framställs i filmer är en viktig aspekt på hur vi ser på olika könsroller och 

om framtidens mediering fortsätter att förstärka de stereotyper vi har, hur ska vi då kunna bryta 

normer och få en förändring? För att återkoppla till att stereotyper kan, till viss del, vara bra att 

applicera på ny teknik när den introduceras i samhället ska detta ske i minsta möjliga grad. 

Designers ska, som Devine (1989, se Eyssel & Hegel, 2012:2224) nämner, utveckla 

motstereotypiska robotar för att motverka personliga och kulturella stereotyper. Vi måste helt 

enkelt börja någonstans och vänja av människor dessa stereotyper. Om designers börjar 

utveckla robotar, både de som porträtteras som diegetiska prototyper i design fiction-film och 

de som utvecklas i vår verkliga värld, som är just motstereotypiska, kommer vi också kunna 

vänja människor vid denna ”nya” syn och förhoppningsvis till slut anpassa dem till en ”ny” 

människosyn eftersom människan är väldigt anpassningsbar. Detta skulle absolut vara ett steg 

i rätt riktning men blir såklart ogenomförbart om människan ej är öppen för förändringen. 

Förhoppningsvis kommer, som Eyssel & Hegel (2012:2226) spekulerar i, robotarna 

någon gång i framtiden inte enbart att vara tekniskt häpnadsväckande utan de könsstereotypiska 

fördomar vi har idag kommer även att vara något som tillhör det förflutna. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Kodschema 

 

V1. Kodningsdatum 

• DDMMÅÅ 

• DDMMÅÅ 

 

V2.  Namn på film 

• I, Robot 

• Metropolis 

• The Stepford Wives 

• Westworld 

• Terminator 

• The Perfect Woman 

• Terminator 3: Rise of the 

Machines 

• Ex Machina 

• Austin Powers: International 

Man of Mystery 

• Dr. Goldfoot and the Bikini 

Machine 

• Prometheus 

• Weird Science 

• Man Made Monster 

• The Day the Earth Stood Still 

• Blade Runner 

• Virtuosity 

• Chappie 

• The Creation of the Humanoids 

• Robocop 

• A.I. Artificiell intelligens 

• The Iron Giant 

• Ghost in the Shell 

• Star Wars 

• Big Hero 6 

• Avengers: Age Of Ultron 

• The Colossus of New York 

• Alien 

• Robots 

• Terminator 2: Judgment Day 

• Robot & Frank 

• Star Trek: The Motion Picture 

• X-Men: Days of Future Past 

• Spaceballs 

• Star Trek: Generations 

• Aliens 

• Making Mr. Right 

• Surrogates 

• Terminator Salvation 

• Bicentennial Man 

• Alien: Resurrection 

• Enthiran 

• Star Trek: First Contact 

• The Hitchhiker’s Guide to the 

Galaxy 

• Astro Boy 

• The Phantom Creeps 
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• The Last Starfighter 

• The Wizard of Oz 

• Cyborg 2087 

• Galaxina 

• Cherry 2000 

 

 

V3.  Namn på robot 

• Sonny 

• The Machine Man 

• Carol Van Sant 

• Gunslinger 

• T-101 

• Olga 

• Termanatrix 

• Ava 

• Fembot 

• Robot 

• David 

• Lisa 

• Dynamo Dan 

• GORT 

• Roy Batty 

• SID 6.7 

• Chappie 

• Pax 

• Robocop 

• David 

• The Iron Giant 

• Motoko Kusanagi 

• C3PO 

• Baymax 

• The Colossus 

• Ash 

• Rodney Copperbottom 

• T-1000 

• Robot 

• Ilia 

• The Sentinel 

• Dot Matrix 

• Lt Commander Data 

• Bishop 

• Ulysses 

• Greer 

• Marcus Wright 

• Andrew Martin 

• Call 

• Chitti 

• The Borg Queen 

• Marvin 

• Astro 

• Iron Monster 

• Beta Alex 

• The Tin Man 

• Garth A7 

• Galaxina 

• Cherry 
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V4. Produktionsbolag  

1 20th Century Fox 

2 American International Pictures (AIP) 

3 Genie Productions Inc. 

4 Marimark Productions 

5 Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) 

6 Paramount Pictures 

7 Two Cities Films 

8 Universal Pictures 

9 Universum Film (UFA) 

10 Fler än ett produktionsbolag 

 

V5.  Produktionsår 

1 1927 

2 1939 

3 1941 

4 1949  

5 1951 

6 1958 

7 1962 

8 1965 

9 1966 

10 1973 

11 1975 

12 1977 

13 1979 

14 1980 

15 1982 

16 1984 

17 1985 

18 1986 

19 1987 

20 1991 
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21 1994 

22 1995 

23 1996 

24 1997 

25 1999 

26 2001 

27 2003  

28 2004  

29 2005 

30 2009  

31 2012 

32 2013 

33 2014  

34 2015 

 

V6.  Kön på robot 

51 Kvinna 

52 Man 

53 Transrobot (både kvinna och man) 

54 Ospecificerat 

 

V7. Typ av robot 

71 Cyborg (biologiska och syntetiska delar) 

72 Android (ska efterliknas en människa så mycket som möjligt) 

73 Humanoid (kroppsform som en människa men kan inte misstas för en) 

74 Annan 

 

V8. Typ av roll roboten har i filmen 

81 Huvudroll 

82 Framträdande biroll 

83 Mindre biroll 

84 Annan 
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V9. Roboten har denna sexuella läggning 

91 Heterosexuell 

92 Bisexuell 

93 Homosexuell 

94 Annan 

95 Ingen 

96 Framgår inte 

 

V10. Roboten uttrycker huvudsakligen denna känsla 

101 Likgiltighet – avsaknad av känsla 

102 Glädje 

103 Ilska 

104 Sorg 

105 Avund 

106 Rädsla 

107 Kärlek 

108 Mod 

109 Annan 

 

V11. Roboten framställs huvudsakligen på detta sätt 

110 Sexualiserat objekt 

111 Avsexualiserad 

112 Varken eller 

 

V12. Roboten porträtteras huvudsakligen som 

121 God 

122 Ond 

123 Varken eller 

 

V13.  Roboten har huvudsakligen denna position 

131 Makt 

132 Maktlöshet 

133 Varken eller 
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V14. Roboten förmedlar 

141 Aktivitet – handlingskraftig 

142 Passivitet – handlingsfattig 

143 Varken eller 

 

V15.  Roboten är manipulativ 

151 Ja 

152 Nej 

153 Varken eller 

 

V16.  Roboten ingiver förtroende 

161 Ja 

162 Nej 

163 Varken eller 
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Bilaga 2 – Tabell 10 

 

 

 
Tabell 10 

  



 43 

 

Bilaga 3 - Tabell 11 
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Bilaga 4 – Tabell 12 
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Bilaga 5 – Tabell 13 
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