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Abstract 

This report is an investigation of the technological frames of Twitter users, regarding the 

phenomenon Artificial Intelligence. Tweets were collected as data and emotions were 

extracted through sentiment analysis. These emotions regarding AI were categorized using 

genre theory, more specifically Rob Klings (1994) genre conventions. This showed that the 

majority of Twitter users expressed positive feelings regarding AI, with trust, anticipation 

and joy as the most prominently displayed feelings. This is the leading technological frame 

of the users. Since our understanding of technology is created through socio-cognitive 

processes, this could have implications for AI. There is a risk of incongruencies between 

research into the phenomenon and the discussions on social media. Furthermore, light is shed 

on why this might be the case.  
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Förord  

Vi vill börja med att rikta ett tack till vår handledare Jonny Holmström vid Institutionen för 

Informatik för hans stöd och handledning under arbetets gång. Vi vill även tacka Fredrik 

Sjödin vid Institutionen för Psykologi för hans assistans med rumsbokning.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You’re wondering who I am,  

Machine or mannequin, 

With parts made in Japan 

I’ve got a secret, I’ve been hiding under my skin 

My heart is human, my blood is boiling my brain IBM 

so if you see me acting strangely, don’t be surprised.  

I'm not a robot without emotions. I'm not what you see 

I've come to help you with your problems, so we can be free 

I'm not a hero, I'm not the saviour, forget what you know 

I'm just a man whose circumstances went beyond his control 

Beyond my control. We all need control 

I need control. We all need control 

 

Styx - Mr. Roboto 
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1. Inledning 

Redan 1955 skrev McCarthy, Minsky, Rochester, Shannon att de skulle undersöka hur man 

kunde få maskiner att använda språk, förstå koncept och lösa problem som historiskt endast 

varit lösliga för människor, såväl som hur maskiner kan lära sig saker (Mccarthy et al., 1955). 

Sedan dess har forskare försökt förstå och förklara fenomenet artificiell intelligens (hädanefter 

AI). Ett fenomen som enligt många, däribland Tegmark (2017), Goertzel och Wang (2007) 

består av två grenar, Narrow AI, som enligt Tegmark (2017) handlar om att utföra vissa 

begränsade mål, exempelvis schackspel. Artificiell generell intelligens (AGI) ibland Strong AI 

eller Wide AI, som innebär förmågan att utföra kognitiva uppgifter på samma eller bättre nivå 

än människor (Goertzel & Wang 2007; Tegmark, 2017). Conitzer, Sinnott-Armstrong, Schaich 

Borg, Deng och Kramer (2017) menar att allt eftersom AI blir mer och mer autonoma så utsätts 

AI-systemen också i större utsträckning för etiska problem. AI:s potential, men även risker, 

leder till att fenomenet blir kontroversiellt i samhället. Detta inbegriper även diskussioner på 

sociala medier, McCormick, Lee, Cesare, Shojaie och Spiro (2017) menar att Twitter en 

utmärkt arena för att för att utforska beteende och attityder bland en bred publik. Detta 

innebär således att diskussionerna om AI på sociala medier blir relevanta att studera.Skilda 

föreställningar kring teknik kan påverka allt från implementation till användning av tekniken. 

Detta synliggör Orlikowski och Gash (1994) i sitt arbete om technological frames (hädanefter 

teknologiska föreställningar). Våra föreställningar kring tekniken formar dess utveckling och 

syfte, då teknologi är något som inte är fristående, utan påverkas av sociala faktorer 

(MacKenzie & Wajcman, 1999). Att en viss typ av teknologi blir dominerande behöver inte 

enbart bero på att det är den bästa iterationen av teknologin, historiska sociala processer kan 

ha haft större inflytande över tekniken (MacKenzie & Wajcman 1999). Enligt Orlikowski och 

Gash (1994) blir det därför viktigt att förstå bakomliggande aspekter och föreställningar för att 

förstå teknik, i detta fallet AI, som fenomen. Dessa föreställningar skapas enligt social-kognitiv 

forskning till stor del genom socialisation. Skiljer sig föreställningar kring tekniken, kan det 

leda till vad Orlikowski och Gash (1994) kallar för inkongruens. Inkongruens mellan grupper 

kan därmed innebära att tekniken, beroende på grupper eller individers olika perspektiv, 

används ineffektivt eller på ett inte avsett vis. För att analysera de pågående diskussionerna 

om AI och skapa en uppfattning kring vilka föreställningar som finns och eventuell 

inkongruens mellan dessa, nyttjas teorier utformade av Kling (1994) angående hur teknik och 

datoriseringen påverkar samhället. Dessa teorier förblir också relevanta om man ersätter 

begreppet datorisering med det modernare begreppet digitalisering. De världsåskådningar 

som Kling (1994) beskriver illustrerar en polarisering, som återfinns i de konsekvenser som 

beskrivs av forskare till följd av AI’s utveckling. Kling (1994) menar att teknikens påverkan på 

samhället kan definieras i termer av utopism, anti-utopism, hädanefter dystopi samt socio-

realism. Exempel på de aspekter som kan skönjas är inom den utopiska världsåskådningen, 

att med hjälp av teknisk innovation utrota fattigdom (Kurzweil, 2005). Inom en dystopisk 

världsåskådning lyfts däremot mänsklighetens marginalisering jämfört med superintelligenta 

maskiner som exempel (Bostrom, 2014). Vidare beskrivs en socio-realistisk världsåskådning 

som är grundat i empiri kring fenomenet (Kling 1994; Conitzer et al., 2017). Studien syftar 

därför till att undersöka denna polarisering och vilka föreställningar som finns kring AI. 
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1.1 Syfte 

 

● Syftet med studien är tudelat. Dels att genom genreteori skapa en förståelse kring 

diskursen på Twitter rörande AI i förhållande till teknologiska föreställningar1 och dels 

att jämföra dessa föreställningar med tidigare forskning om AI.  

 

1.2 Frågeställning 

● Vilka föreställningar har individer som använder sig av plattformen Twitter kring 

tekniken artificiell intelligens?  

● Hur formas föreställningar på Twitter? 
 

 

  

                                                        
1 Hur begreppet föreställningar definieras i studien diskuteras i bakgrund 
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2. Bakgrund 

2.1 AI 

1955 skrev McCarthy, Minsky, Rochester och Shannon att de skulle undersöka hur man kunde 

få maskiner att använda språk, förstå koncept och lösa problem som historiskt endast varit 

lösliga för människor, såväl som hur maskiner kan lära sig saker (Mccarthy et al., 1955).  Detta 

är enligt Anthes (2017) startskottet för AI som konceptualisering. Det studieområde som 

föreslagits av McCarthy et al. (1955) är enligt Anthes (2017) aktuellt än i dag. Vidare så ligger 

det område som föreslagits av McCarthy et al. (1955) i linje med vad andra forskare menar 

innefattas av AI. Russell, Dewey och Tegmark (2015) definierar AI som system som uppfattar 

och aktivt agerar i en viss miljö. Den har förmågan att fatta beslut, planera samt komma till 

egna slutsatser. Detta leder till en rad framtida möjligheter med tekniken. Russell et al. (2015) 

beskriver bland annat taligenkänning, bildklassifiering samt självkörande bilar. De menar 

dock att det behövs mer forskning inom området, rörande exempelvis etik eller reglering av 

tekniken för att undvika negativa konsekvenser. “we cannot predict what we might achieve 

when this intelligence is magnified by the tools AI may provide, but the eradication of disease 

and poverty is not unfathomable” Russell et al. (2015. s.106). Även Brynjolfsson och Mcafee 

(2015) menar att AI kommer att ha en viktig roll i det som de kallar för den andra 

maskinåldern. Där AI, tillsammans med annan digitalisering, genom den exponentiella 

utvecklingen som för närvarande sker inom området, kommer att påverka våra tillväxtutsikter 

(Brynjolfsson & Mcafee, 2015). 

Vissa av dagens forskare menar att AI som begrepp inbegriper flera olika delar, bland dessa 

en snäv intelligens (Narrow AI) såväl som en artificiell generell intelligens (AGI). Tegmark 

(2017) definierar snäv AI som förmågan att uppnå vissa begränsade mål, exempelvis 

schackspel. Enligt Goertzel och Wang (2007) så involverar generell intelligens möjligheten att 

utföra ett visst antal mål och utföra vissa uppgifter i flera olika kontexter och miljöer. Tegmark 

(2017) använder sig av en liknande definition som i viss mån hämtats från Goertzel och Wang 

(2007) för att beskriva artificiell generell intelligens (AGI) som förmågan att utföra kognitiva 

uppgifter på samma nivå som, eller bättre än människor. Även Lee (2017) definierar AGI på 

liknande sätt; som förmågan att utföra alla de uppgifter människor kan göra och mer därtill. 

Lee (2017) menar också att maskiner som kan förbättra sig själva kan leda till en 

explosionsartad utveckling av datavetenskap, enligt denne ofta benämnt som singularitet.    

Conitzer et al. (2017) beskriver bland annat att datorer potentiellt kan fatta bättre och mer 

etiskt korrekta beslut, som på ett bättre sätt anpassas till en större del av mänskligheten än en 

jämförbar människa hade kunnat göra. Dessa teorier behöver dock enligt Conitzer et al. (2017) 

grundas på att vi i AI inkluderar välutvecklade etiska riktlinjer och moral för att AI ska kunna 

agera korrekt i världen. Kurzweil (2005) argumenterar för att vi i framtiden genom AI i 

kombination med andra moderna former av teknik, kommer övervinna våra kroppars 

biologiska begränsningar. Kurzweil (2005) menar att det finns möjligheter för att vi kommer 

att kunna leva så länge vi vill. Vidare skriver Kurzweil (2005) att den icke-biologiska delen av 

vår intelligens kommer vara biljoners biljoner gånger mer kraftfull än i dagsläget, på grund av 

singulariteten.  
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Det finns dock risker med tekniken, Bostrom (2014) redogör för en rad negativa 

konsekvenser om hur människor på ett intellektuellt plan kan komma att bli omsprungna av 

superintelligenta maskiner. Bostrom (2014) resonerar kring att den slutgiltiga konsekvensen 

kan vara slutet för mänskligheten eller att mänskligheten blir marginaliserade i förhållande till 

den nya superintelligensen (Bostrom, 2014). Vidare beskriver Bostrom (2014) även vad som 

behöver tas i beaktande för att utvecklandet av AI inte ska få negativa konsekvenser, 

exempelvis etiska sådana. 

Ett etiskt problem som Villasenor (2019) beskriver är hur AI på flera olika sätt kan utveckla 

bias. Detta kan dels ske genom att den data som tillgängliggörs för AI i sig självt är bias, detta 

kan också förvärras över tid eftersom en AI algoritm inte är statisk, de lär sig och förändras 

över tid (Villasenor, 2019). I relation till problemet med bias så beskriver Bostrom (2017) hur 

öppenhet under utvecklingen av AI, exempelvis genom att dela med sig av källkod så 

utomstående kan delta i utvecklingen kan minska riskerna till grupptänk och bias i 

utvecklingsprocessen. Vidare så menar Bostrom (2017) att utomstående eventuellt har mer 

altruistiska motiv till att delta i utvecklingen, något som kan resultera i en säkrare slutprodukt. 

Bostrom (2017) diskuterar kring kontrollproblemet, det vill säga hur kan man försäkra sig om 

att AI gör det som den utvecklats för att göra. Som lösning på detta så argumenterar Bostrom 

(2017) för att öppenhet kan leda till att kontrollproblemet sätts under lupp.  

2.2 Teknologiska föreställningar 

Teknologin och hur vi ser på den påverkar oss, inte enbart på ett biologiskt och fysiskt plan 

utan även på ett socialt plan (MacKenzie & Wajcman, 1999). Tekniken formar samhället 

genom dess potential, men konsekvenserna kan vara svåra att få grepp om. Konsekvenserna 

kan bland annat vara exkluderande eller enbart gynna vissa delar av befolkningen (MacKenzie 

& Wajcman, 1999). Teknik är aldrig enbart teknisk, den är beroende av och samverkar med de 

sociologiska aspekter som finns kring tekniken. På samma sätt påverkar de sociologiska 

aspekterna även teknikens utformning, exempelvis ett vägnät, som anpassas efter sättet 

samhället vill att vi ska använda det på (MacKenzie & Wajcman, 1999). Det är därför viktigt 

att man i förhållande till utveckling av teknik skapar en förståelse för de bakomliggande sociala 

faktorer som existerar, exempelvis föreställningar. Även Orlikowski och Gash (1994) 

argumenterar för att hur individer ser på och uppfattar teknologi, formar deras följande 

användning av tekniken. De menar att det är nödvändigt att skapa sig en förståelse för 

individers föreställningar av teknologi innan implementation utförs. Individers föreställningar 

utgörs av deras uppfattning kring och tolkningar av teknik, det är därför nödvändigt att förstå 

att individers föreställningar påverkar deras interaktion med teknik. Men för att förstå deras 

interaktioner måste man också förstå deras sense-making process. Det uppstår vissa 

antaganden, förväntningar såväl som kunskap om tekniken, som senare formar deras 

efterföljande handlingar gentemot den särskilda tekniken (Orlikowski & Gash, 1994). 

Dessa föreställningar kring tekniken bildar personliga ramar inom vilka individer på olika 

sätt förstår tekniken, vilket kan leda till inkongruens mellan olika individers uppfattning. 

Konceptet inkongruens förklarar enligt Orlikowski och Gash (1994) svårigheter och de 

oförutsedda konsekvenser som kan uppstå vid teknikimplementation. Social-kognitiv 

forskning visar även på att individers föreställningar såsom de ovan nämnda formas i samband 
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med andra individer (Berger & Luckman, 1967) samt att dessa föreställningar kring fenomen 

och artefakter skapas när dessa appliceras i en kontext genom det sociala sammanhanget, då 

människor interagerar kring teknik delas erfarenheter (Smircich & Stubbart, 1985). 

Framförallt så har ledningen en central roll i skapandet av den kultur och kontext där 

föreställningar formas (Smircich & Stubbart, 1985). Detta innebär att de föreställningar som 

beskrivs ovan även formas i individens existens inom ett samhälle eller organisation. 

Orlikowski och Gash (1994) menar därför att det är viktigt att se skapandet av föreställningar 

kring teknologi som något som sker i samklang med andra individer i exempelvis en 

organisatorisk kontext. Individernas föreställningar, även om de reflekterar deras egna 

personliga åsikter, är ändå något som de genom socialisation, interaktion och förhandling med 

varandra har gemensamt. Det är dessa kombinerade erfarenheter som individer använder för 

att skapa sin sociala verklighet. Vidare menar Orlikowski och Gash (1994) att detta visar på att 

vissa grundläggande åsikter är gemensamma för individerna, även om åsikterna kan skilja sig 

åt beroende på deras kontext, exempelvis om de är chefer, arbetare eller användare. Utbildning 

eller socialisering i en professionell kontext kan därför ses som ett försök att applicera dessa 

scheman eller föreställningar på nya individer i organisationen. Dessa koncept blir även ytterst 

relevanta för implementation eller användning av informations och kommunikationsteknologi 

(hädanefter IKT). Föreställningarna som skapas för och av de olika individerna genom ovan 

nämnda processer har stor påverkan på individens förutfattade meningar om ny teknik, dess 

syfte, vilken kontext tekniken är applicerbar i, rollen tekniken bör fylla i en organisation eller 

vilka beslut som ska fattas i förhållande till tekniken.  

“We use the term technological frame to identify that subset of members’ organizational 

frames that concern the assumptions, expectations, and knowledge they use to understand 

technology in organizations.“ (Orlikowski & Gash, 1994, s. 178). I förhållande till denna 

definition av teknologiska föreställningar definierar författarna kongruens som hur 

samstämmiga nyckelkomponenter och kategorier är mellan de olika individernas 

föreställningar. Med kongruens menar författarna däremot inte identiska, men liknande i 

struktur och innehåll. Till skillnad mot detta är inkongruens när det förekommer olika 

förväntningar, innehåll eller struktur mellan individernas föreställningar rörande teknik. 

Orlikowski och Gash (1994) menar därför att inkongruens kan leda till konflikter, svårigheter 

eller andra problem i implementationen av ny teknik. Utifrån sin undersökning identifierade 

författarna tre aspekter som användes för att kategorisera individernas föreställningar kring 

teknik. Dessa var:  

● Teknologins natur - Som är en kategori rörande människors uppfattning kring 

teknologi och deras förståelse för dess möjligheter och funktionalitet.  

● Strategi rörande teknologi - En kategori rörande människors förståelse om strategin 

bakom teknologisk implementering. Inkluderar förståelse för bakomliggande visioner 

med teknologin och dess värde för organisationen. 

● Teknologins användning - En kategori rörande människors förståelse för hur teknik 

bör eller ska användas på daglig basis.  

Det som kallas teknologiska föreställningar kan även förändras över tid. Man bör dock vara 

medveten om att det kan vara svårt att förändra föreställningar kring teknik om det finns 

ledande aktörer eller större sammanhållna föreställningar kring ett fenomen som har starka 
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specifika åsikter kring fenomenet (Olesen, 2014). Det är därför i förhållande till teknik viktigt 

att ha ett långsiktigt perspektiv. De mönster som diskuteras rörande föreställningar av 

Orlikowski och Gash (1994), återkommer även vid annan implementation av ytterligare teknik 

under ett längre perspektiv (Olesen, 2014). Det är till stor del grupper med dominanta 

föreställningar som påverkar grupper med mindre dominanta föreställningar att acceptera 

deras åsikter, exempelvis ledningen i en organisation som påverkar medarbetarna. Denna 

dominanta föreställning kan vara svår att förändra, även genom exempelvis 

förändringsprogram eller kommunikation. Ett dominerande perspektiv kan påverka 

föreställningar under långa tidsperioder, även om det utsätts för försökt till förändring 

(Olesen, 2014). 

Davidson (2006) sammanställer arbeten rörande teknologiska föreställningar och 

inkluderar perspektiv kring att teorierna dessutom är applicerbara utanför en organisatorisk 

kontext, även om det enligt henne krävs mer forskning inom området. Davidson (2006) hävdar 

att enbart kommunicera kring eventuella organisatoriska förändringar rörande IKT inte räcker 

för att framgångsrikt genomdriva förändringar. Hänsyn bör tas till individens föreställningar 

om man vill implementera eller förstå hur processer kring IKT ter sig (Davidson, 2006). 

Förståelse rörande föreställningarna krävs ur en rad perspektiv, såsom förståelse kring deras 

storlek, komplexitet eller hur benägna de är till förändring.  

Vidare så beskriver Tversky och Kahneman (1974) hur heuristics, däribland availability 

heuristic som förklarar hur individer resonerar och fattar beslut kring fenomen med stöd i sina 

föreställningar såväl som den information som finns nära till hands i minnet ofta är av godo, 

men ibland kan de också medföra felslut eller systematiska fel.  

2.3 Ny teknik och världsåskådningar 

Rob Klings (1994) beskriver olika analysramar för världsåskådning, av vilka tre nyttjas i denna 

studie. 

2.3.1 Utopisk analysram 

De individer som är följare till denna analysram placerar ofta nyttjandet av en särskild teknik 

som en nyckelfaktor för att uppnå en utopisk version av samhället (Kling, 1994).  Olika 

individer har också olika visioner för vad som utgör en utopi. Författare till den här typen av 

analyser försöker entusiasmera läsarna med digitaliseringens potential genom att koppla den 

till positiva sociala ideal som de förankrar i förenklade och ibland även rent felaktiga 

återgivelser av historien (Kling, 1994). I likhet med Kling (1994) så beskriver också Makridakis 

(2017) människor med en utopisk världsåskådning i relation till teknik, men med uttrycket 

Optimisten. Människor med det här perspektivet förutser enligt Makridakis (2017) en science-

fiction liknande utopisk framtid inom vilken ny teknik kommer revolutionera allt, något som 

Makridakis (2017) beskriver i följande citat: “allowing humans to harness the speed, memory 

capacities and knowledge sharing ability of computers and our brain being directly connected 

to the cloud” (Makridakis. 2017, s. 5). En författare med kraftigt utopisk utgångspunkt kan 

man säga är Kurzweil (2005) och hans teorier kring att vi kommer kunna övervinna våra 

kroppars biologiska begränsningar och leva så länge vi vill. 
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2.3.2 Dystopisk analysram 

Inom denna analysram målar anhängarna snarast upp tekniken likt något som leder till socialt 

förfall såväl som en förlust av autonomi (Kling, 1994). I likhet med analyser som tar avstamp 

i den utopiska analysen, så tar den dystopiska analysramen avstamp i det extrema, men 

däremot i total motsats till den utopiska teorin. Kling (1994) menar att dessa motpoler kan 

belysa sociala konsekvenser till följd av ny teknik. De innehåller ofta extrema antaganden om 

teknik och mänskligt beteende, men deras kausala enkelhet gör dem också lätta att förstå då 

de kan liknas vid drömmar eller mardrömmar. Att denna typ av resonemang är lätta att förstå 

leder också till att de får stor inverkan på de diskussioner som förs om digitaliseringen. Även 

om enkelhet är dess huvudsakliga styrka är det också en begränsning (Kling, 1994). Vidare så 

beskriver Makridakis, (2017) en världsåskådning med tydliga inneboende likheter till det som 

Kling (1994) kallar för dystopi med uttrycket pessimisten. Det skulle enligt Makridakis (2017) 

vara människor som menar att optimisterna negligerar de uppenbara riskerna med tänkande 

maskiner och intelligenta robotar. De menar också att i en utopisk värld där allt arbete utförs 

av robotar och maskiner så skulle människor riskera att få en slags andragradsstatus eller 

marginaliseras (Makridakis, 2017; Bostrom 2014). Russell (2016) argumenterar med tydliga 

kopplingar till dystopi om hur supersmarta robotar med andra agendor än den som människor 

har kan komma att resultera i ett minst sagt problematiskt scenario.  

2.3.3 Socio-realistisk analysram 

Vidare beskrivs av Kling (1994) en socio-realistisk analysram - som med stöd i finkornig empiri 

undersöker hur digitaliseringen praktiseras såväl som upplevs. Den socio-realistiska analysen 

är generellt väldigt väl förankrad i empiri, vilket medför att de inte beskriver långsiktiga 

möjligheter på ett bra sätt (Kling, 1994). Makridakis (2017) beskriver en världsåskådning som 

denne kallar för pragmatikern, som innefattar en del likheter med den socio-realistiska 

analysramen. Människor med en pragmatisk syn diskuterar enligt Makridakis (2017) ofta 

kring hur vi kan använda oss av datorernas kraft för att förhöja våra egna kompetenser samt 

kunskap och samtidigt lära oss att kontrollera tekniken i enlighet med våra behov. Conitzer et 

al. (2017) exemplifierar ett slags pragmatiskt eller socio-realistiskt perspektiv när de beskriver 

hur AI behöver utrustas med en moralisk kompass innan de tillåts autonomi, något de menar 

kan genomföras på olika sätt. Dels genom implementering av ad-hoc regler, dels genom att 

använda regler och riktlinjer som är generaliserbara till mer än ett användningsområde. Socio-

realismen exemplifieras också av Russell et al. (2015) när de menar att AI har möjlighet att 

bidra till mänskligheten på sätt som tidigare saknat motstycke. De skriver också att det är 

viktigt att utforska fenomenet grundligt för att undvika potentiella fallgropar och med det 

nyttja finkornig empiri för att driva utvecklingen framåt. Kling (1994) menar att dessa 

analysramar, eller genres förstärker vissa idéer, medan andra idéer tystas ned. Liknande den 

socialiseringsprocess som Orlikowski och Gash (1994) beskriver. 

2.4 Twitter, föreställningar och representativitet 

Papacharissi (2011) menar att man kan förstå sociala medieplattformar som nätverksansluten 

allmänhet. Dessa fyller många liknande funktioner som andra allmänna ytor också 

tillhandahåller, exempelvis tillåter de oss att samla information för sociala, kulturella och 
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medborgerliga syften. Vidare så beskriver McCormick et al. (2017) Twitter som en utmärkt 

plats för att insamla data om åsikter och beteende från en bred publik, inom olika 

intresseområden. 

Enligt Honey och Herring (2009) så används Twitter av en del användare som ett 

delmoment i kollaboration, det vill säga genom att diskutera kring fenomen och idéer så 

formas och omformas dessa individers idéer, föreställningar samt förståelse kring fenomenet. 

Honey och Herring (2009) beskriver också hur 50% av de skapade Uniform resource locator, 

hädanefter URL, vid Twitter genereras av en grupp med 20 000 ”elitanvändare”, inom vilka 

media producerar mest information medan kändisar är de som har flest följare. De fann också 

att dessa elitanvändare hade benägenhet att följa varandra, det vill säga kändisar följde 

kändisar, bloggare följde andra bloggar och så vidare. 

Enligt Huberman, Romero och Wu (2008) så ser många människor, däribland forskare, 

sociala medier som en möjlighet att studera hur idéer uppstår, formandet av sociala band såväl 

som virtuell marknadsföring. 

Mislove, Lehmann, Ahn, Onnela och Rosenquist (2011) menar att Twitter, eftersom 91% av 

användarna gör sin profil och kommunikation öppen för allmänheten att skåda, kan användas 

av forskare för att studera kommunikationens innehåll och potentiellt kunna dra vissa 

slutsatser från plattformen. Dessa slutsatser kan dock enligt Bradshaw och Howard (2017) 

påverkas av att cyber-trupper via plattformen försöker påverka och influera allmänheten 

genom att sprida propaganda med olika bakomliggande motiv. De skriver också att det är ett 

globalt fenomen som förväntas fortsätta, om inte tillta. Chu, Gianvecchio, Wang och Jajodia 

(2010) Diskuterar kring hur bristen på originalitet i tweets, exempelvis att retweeta ett 

meddelande utan att tillföra något eget innehåll, kan vara ett tecken på att det är en bot som 

skickat meddelandet. 

Mislove et al. (2011) Undersöker om Twitter är representativt för samhället som helhet 

genom att titta på socioekonomisk status, nivå av utbildning samt typ av anställning. Men då 

de är begränsade till den data som användarna själva uppgett i sina profiler, blir detta en stor 

utmaning. Sloan, Morgan, Housley, Williams, Edwards, Burnap och Rana (2013) menar att 

information om var någon befinner sig när de publicerar något vid Twitter, i kombination med 

innehållet i det man publicerar, skulle kunna ge nya insikter, men även skapa nya intressanta 

möjligheter att bedriva vidare undersökningar. Sloan et al. (2013) menar att man exempelvis 

kan titta på hur invandringen ser ut i området, hur hög arbetslöshet det är och även andra yttre 

faktorer som kan ligga till grund för exempelvis fördomar. Sammantaget visar artiklarna kring 

Twitter ovan på svårigheter i uttalandet; Twitter är representativt för hela vårt samhälle. Det 

är fler faktorer som spelar in. Detta är något som tas i beaktning den senare diskussionen. 

2.5 Sentimentanalys 

Kring år 2001 började världen bli allt mer medveten om de fördelar och möjligheter som 

forskning kring känslor och åsikter kan ge och sen dess har forskningen inom området ökat 

lavinartat. Pang och Lee (2008) menar att det generellt inom forskning finns en önskan om att 

öka möjligheterna för människor att samarbeta med datorer, att använda denna forskning för 

att kunna vidareutveckla datorerna för att de senare ska kunna appliceras inom olika delar av 

samhället.  
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Sentimentanalysen utgick från ett crowdsourcat bibliotek utvecklat av Mohammad och 

Turney (2013) som syftar till att visa på polaritet i stämningar (positivt-negativt) såväl som att 

synliggöra olika känslor i text (Mohammad & Turney, 2013). Författarna menar att det finns 

olika känslor i ord, något de exemplifierar genom att beskriva hur glädje kan uttryckas med 

ordval som härlig eller läcker medan skrik och kokande kan vara sätt att uttrycka ilska. 

Samtidigt menar man att det är nödvändigt att förstå att ord kan betyda olika saker i olika 

situationer. Känslorna är: Ilska, avsky, rädsla, lycka, ledsamhet och överraskning. Dessa anses 

vara sex universella känslor (Mohammad & Turney, 2013).  

Plutchik (1982) menar att olika känslor ger upphov till olika typer av funktioner. 

Exempelvis så ger ilska å ena sidan upphov till en slags attackmentalitet, som är en destruktiv 

funktion. Å andra sidan kan tillit möjliggöra uppkomsten av känslomässiga band, som är en 

integrerande funktion. Plutchik (1982) menar att glädje är en sällskaplig känsla och en 

reproduktiv funktion. Rädsla ger upphov till en flyktmentalitet eller tillbakadragenhet, vilket 

är en skyddande funktion. Avsky ger upphov till illamående och är en förkastande funktion. 

Ledsamhet skapar känslor av hjälplöshet som är en återintegrerande funktion. Överraskning 

ger upphov till stoppande eller frysande och är en orienterande funktion (Plutchik, 1982).  

Vidare så menar Plutchik (1982) att utifrån psyko-evolutionistiska teorin 

(psychoevolutionary theory) så har känslor två huvudsakliga funktioner där endast en blir 

relevant för arbetet, nämligen att förmedla information till andra om de egna intentionerna 

eller förmodade handlingarna. 

2.6 Ett kritiskt perspektiv 

Det finns redan idag negativa konsekvenser med den hastiga utvecklingen av IKT. De snabba 

framstegen gör att konsekvenserna av utvecklingen blir oöverskådliga Zuboff (2015). 

Problematiken som då skapas kan bland annat innebära att användare inte vet hur tekniken 

kommer användas ur ett etiskt eller socialt perspektiv. Konsekvenser för individen kan 

exempelvis innebära att information samlas in utan att individen är medveten om detta 

(Zuboff, 2015). En annan konsekvens är att lagstiftningen inte får möjlighet att hålla jämna 

steg med den tekniska utvecklingen. Här har stora organisationer möjlighet att utnyttja det 

outforskade vakuum som finns kring nya tekniker och använder sig av de hål i lagrum eller 

sociala normer som finns, för att kunna främja sina egna värdeskapande processer. I 

förlängningen får detta enligt Zuboff (2015) stora konsekvenser för det samhälle vi lever i och 

kan potentiellt bidra till massövervakning och urholkade demokratiska processer.  

2.7 Organisationskultur 

Kulturen inom en organisation eller arbetsplats är ofta omedveten och outtalad. Det kan 

beskrivas enkelt som ett antal regler och normer som beskriver vilka processer, beteenden och 

handlingar som är accepterade och dessa kan variera kraftigt mellan olika organisationer 

(Martins & Terblanche, 2003). En organisationskultur består dels av meningar, värderingar 

och visioner och dessa blir ofta synliga när de på något sätt överträds. Definitionen av 

kreativitet kan enligt Martins och Terblanche (2003) variera, i vissa fall handlar det om 

problemlösning och i andra fall ligger fokus på visioner och att skapa nya idéer. Kreativitet bör 

därför definieras innan man påbörjar arbetet för att alla ska vara med på vad det innebär. 
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Organisationskulturen är avgörande för i vilken mån kreativitet och att arbeta 

lösningsorienterat är uppmuntrat, stöttat och implementerat. En kultur som stöttar denna typ 

av kreativitet uppmuntrar även till innovation och innovativa lösningar på problem. 

Strategi, organisationsstruktur, verktyg och beteenden hos övriga anställda såväl som 

ledning, är faktorer som påverkar huruvida en organisation eller enskilda anställda kan arbeta 

kreativt och innovativt. För mycket kontroll och stabilitet, ofta hierarkiskt, kan hämma 

kreativitet och innovation. Ofta har ledningen en vision och sedan kan de låta de anställda 

arbeta sig fram till en lösning eller till att nå vald målsättning. Martins och Terblanche (2003) 

beskriver kaos men inom ramarna, det vill säga att de anställda har flexibilitet nog att kunna 

vara kreativa och arbeta fritt, men inom de satta ramarna för projektet.  

Utöver detta krävs även en del andra faktorer för att kreativitet och innovation ska fungera 

optimalt: Uppdrag och vision som avgör personalens förståelse för vad uppdraget går ut på, 

vad målet med arbetet är och värdet av detta. Yttre faktorer såsom händelser och ekonomi kan 

påverka hur kreativt man kan arbeta. Medel och verktyg påverkar arbetet med begränsade 

medel blir också kreativiteten låst till detta. Vilken bild en organisation har utåt påverkar också 

arbetet i viss mån (Martin & Terblanche, 2003).  

Ledning och ledarskap är av stor betydelse när det kommer till kreativitet och 

organisationskultur. Ledningen sköter beslutsfattning, formulerar målsättningar och 

innovationsprocesser. Om ledningen är positiv till innovation och kreativa lösningar och kan 

förmedla denna vision till de anställda, så kommer de sannolikt att arbeta innovativt. 

Ledningen kan sätta tonen för vilken kultur som kommer att dominera på arbetsplatsen så 

relationen mellan ledning och de anställda får därför mycket stor betydelse (Martin, 

Terblanche, 2003). Dominerande kulturer är även något som påverkar anställdas 

föreställningar kring teknologi (Orlikowski & Gash 1994). Vilket inom arbetsplatsens kultur 

påverkar användningen av teknik. Marr (2015) beskriver vikten av en strategi för företag och 

organisationer, som denne menar startar med att uppdraget och med det också syftet 

definieras. Men också med en vision för hur framtiden ska se ut, för att uppmuntra till 

kollektiva kraftsamlingar. 

3. Metod 

3.1 Metodval 

Arbetet utgörs av en komparativ studie av rådande diskurser på plattformen Twitter samt 

forskningslitteratur. För att synliggöra rådande diskurser kring AI, både i tidigare forskning 

men också vid plattformen Twitter används genreteori (GT), specifikt de tre olika genres som 

Kling (1994) beskriver, innehållande utopism, socio-realism samt dystopi. Kommunikation 

kring fenomen och därmed genres är något som är inbäddade i sociala processer snarare än 

som konsekvens av isolerade handlingar (Yates & Orlikowski, 1992). För att skapa en 

kategorisering kring fenomenet AI användes därför i litteraturanalysen ovan nämnda 

definitioner (Kling, 1994). Vidare har fenomenet AI definierats enligt McCarthy et al. (1955) 

samt Russell et al. (2015).  



15 
 

Twitter har använts som insamlingsplats för datan, då det är en bra plattform för att studera 

rådande diskurser kring olika fenomen, men också hur idéer uppstår (Huberman et al., 2008). 

Enligt McCormick et al., (2017) är Twitter också en plattform där man kan analysera åsikter 

och beteenden hos individer med olika socio-ekonomiska tillhörigheter. Enligt Honey och 

Herring (2009) så används Twitter också som ett slags delmoment i kollaboration, genom att 

diskutera kring olika fenomen så formas och omformas deltagarnas idéer, föreställningar och 

förståelse om det särskilda fenomenet.  

Vidare är det enkelt att få tillgång till data genom Twitters API. Arbetet har även avgränsats 

med informatik som forskningsområde. Dataanalysen har utförts genom linsen av Rob Klings 

(1994) filosofiska teorier, resultatet från dataanalysen har sedan relaterats till individers 

föreställningar kring teknologi (Orlikowski & Gash, 1994). 

3.2 Forskningsetiska principer 

I arbetet togs etiska aspekter under övervägande och datan har därför anonymiserats. Utöver 

detta ansågs det inte finnas några etiska problem för arbetets utförande. De personuppgifter 

som under arbetets gång inte ännu anonymiserats kommer att behandlas konfidentiellt. 

Bedömningen har gjorts, att insamlandet av uppgifterna skett under samtycke då uppgifterna 

är offentliga. Beskrivningarna från privata användare, det vill säga de som valt att skydda sina 

tweets och profiler returneras inte heller av plattformen (Twitter, u.å).  

3.3 Datainsamling samt bearbetning 

För denna undersökning valdes en kvantitativ datainsamlingsmetod. Detta innebar att en stor 

mängd data behövde insamlas för att skapa en bild av diskussionerna kring fenomenet. Twitter 

tillhandahåller genom sina API-funktioner stora mängder data, vilka är lätta att analysera. 

Konsekvenserna som användningen av Twitter som plattform innebär att urvalet potentiellt 

inte är representativt för hela mänskligheten (Mislove et al., 2011; Honey & Herring, 2009). 

Detta är något som tas under beaktning i tolkningen och analysen av datan. För 

datainsamlingen användes Twitters search API, som returnerar en samling tweets som kan 

kategoriseras efter bland annat hashtag (#). Vissa tweets indexeras inte och returneras således 

inte (Twitter, 2019). För att genomföra datainsamlingen så hämtades data från 

#artificialintelligence såväl som #ai. Datan samlades in under en veckas tid, mellan 28/2 och 

5/3 2019 den totala mängden insamlade tweets uppgick till 42 000 st. Sedan städades datan 

genom att ta bort icke-alfabetiska symboler så som (@, #, &). Datan städades även från 

blanksteg, länkar, användarnamn, punkter och texten formateras även till gemener. Detta 

gjordes för att datan skulle vara mer enhetlig, därmed också lättare att analysera. Det gjordes 

också ett aktivt val att behålla retweets för att erhålla en mer representativ bild av den 

diskussion som pågår vid plattformen. Städningen möjliggjorde sedan fortsatt bearbetning. 

Vidare undersöktes profilbeskrivningar för de som producerat tweets. Detta gjordes enbart av 

de som producerat originella tweets, det vill säga inte retweets. Detta är något som gjordes för 

att skapa en bättre förståelse för vilka som formar diskursen. Den data som insamlades bestod 

av egenförfattade profilbeskrivningar från de människor som producerat originella tweets med 

hashtagen “#artificialintelligence” under 28/2–5/3. Detta för att få en bild kring de individer 

som formar diskursen om #artificialintelligence vid Twitter, och en inblick i deras teknologiska 
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föreställningar. Det totala antalet individer som producerat originella tweets som 

kategoriserats av hashtagen #artificialintelligence uppgick till 706 individer. Det antal 

individer som indexerades och returnerades med hjälp av funktionen GET users/lookup, som 

är en funktion som tillhandahålls via Twitters API som möjliggör inhämtande av 100 

profilbeskrivningar åt gången, var dock endast 657 profilbeskrivningar (Twitter, u.å). Datan 

städades sedan på liknande vis som tidigare inhämtad data, men en skillnad var att datan även 

filtrerades med stopwords med hjälp av en generisk lista bestående av engelska ord.  

3.4 Praktisk analys 

Den programvara som använts är Rstudio och relevanta bibliotek, exempelvis ‘syuzhet’ som 

innehåller ett crowdsourcat bibliotek ‘NRC’ som användes för att utföra sentimentanalys, som 

är ett samlingsnamn för beräkningsbehandling av data för att extrahera åsikter, känslor eller 

subjektiviteter (Pang & Lee, 2008; Mohammad & Turney, 2013). En sådan analys görs genom 

digital tolkning av text som sedan kan översättas till känslor.  

3.5 Teoretisk analys 

För att analysera datan har de genres som definierats av Rob Kling (1994) använts. Dessa 

innefattar bland annat en utopisk analysram, en dystopisk analysram samt en socio-

realistisk analysram. Dessa teorier användes sedan likt linser, genom vilka fenomenet 

skådades och i förlängningen analyserades även den insamlade datan, det vill säga hur 

plattformens användare diskuterar tekniken, med hjälp av dessa linser. Detta gjordes genom 

att den kategoriserade beräkningsbehandlade datan relaterades till Klings (1994) teorier. 

Detta synliggjorde tre aspekter av diskursen, enligt ovan nämnda utopiska, dystopiska och 

socio-realistiska analysramar (Kling, 1994).  
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4. Resultat 

De forskningsfrågor som arbetet syftar till att besvara, behandlar vilka föreställningar som 

finns hos de individer som använder sig av plattformen Twitter för att diskutera tekniken AI, 

samt hur dessa föreställningar formas. Den insamlade datan presenteras bearbetad i följande 

avsnitt. Vi redogör för vilka typer av föreställningar som finns samt exempel på dessa. En 

annan aspekt som upptäcktes i datan var att många av de som twittrat var representerade inom 

båda hashtags. 

4.1 Tabell 1. Exempel på känslor i enskilda tweets. 

Klassifikationer NRC-analys av tweets på individuell nivå  

Tillit  “can artificial intelligence improve the accuracy of a doctors diagnosis 

and even bring more compassion to medicine" 

Positiv “artificial intelligence is running a master class on ai. ai will enable 

humans to make better value decisions.” 

 

"when implemented and used correctly artificial intelligence can enable 

exceptional agility and precision in supply chains regardless of the 

industry” 

 

“ai holds great promise for making marketing more intelligent efficient 

consumer friendly and ultimately more effective” 

Negativ "the risk of job loss due to automation and artificialintelligence has 

become a very real fear it is estimated" 

 

"humans are biased and without oversight and diverse teams ai will also 

be biased and potentially lacking ethics"    

Rädsla "US army assures public that robot tank system adheres to ai murder 

policy artificialintelligence" 

 

"more than quarter of jobs at risk from robots artificial intelligence ai in 

uks least prosperous towns” 

Ilska "so easy to introduce unintended bias selfdriving cars may be more likely 

to hit you if you have dark skin"         

 

"smite the machine before its grip is complete and flip the script” 

Ledsamhet “will learning machines transform learning itself or will they make us 

unemployed and miserable as some predict” 
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Glädje  "artificial intelligence  a key shaping our tomorrow freethinkers are 

visioning a world where automation exists in perfection with the help of 

ai"  

Tabell 1. Innehåller exempel på hur biblioteket “NRC” utvecklat av Mohammad och Turney 

(2013) tolkar stämning såväl som känslor i individuella tweets. Dessa sorterades beroende på 

klassifikation och valdes då de på ett bra sätt exemplifierar olika känslor och stämningar.  

För diagram 1 såväl som diagram 2 används också biblioteket “NRC” men på ett mer 

övergripande vis, för alla tweets som insamlats från en särskild hashtag (#).  

4.2 Diagram 1 #artificialintelligence 
 

 

 

Diagram 1 ger en bild av Twitteranvändares känslor kring AI. Diagrammet visar att det är en 

stor majoritet av användarna som beskriver fenomenet på ett positivt vis (Mohammad, 

Turney, 2013). Vidare visar diagrammet att de känslor som uttrycks gentemot fenomenet 

huvudsakligen är positiva. Den negativa känslan med högst representation är rädsla (Fear).  
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4.3 Diagram 2 #ai   

 

Diagram 2 visar Twitteranvändares känslor gentemot fenomenet #ai. Även här beskriver 

användarna fenomenet på ett positivt vis och även i denna hashtag är de individuellt uppdelade 

känslorna överlag positiva om fenomenet. Den negativa känslan med högst representation är 

även i detta diagram rädsla (Fear).  

4.4 Wordcloud 1 

 

 

De ord som finns representerade i Wordcloud 1. Förekommer åtminstone 20 gånger i de 

profilbeskrivningar hos de användare som skapat originella tweets i hashtagen 

#artificialintelligence. Med de mest frekvent förekommande orden i åtanke kan det urskiljas 

att individer med teknologisk anknytning är vanligt förekommande i datan. 
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5. Diskussion 

I analysen av det insamlade empiriska materialet ställdes till en början frågan om det som 

diskuteras på Twitter är representativt för det rapporten definierar som AI, då det är svårt att 

veta specifikt vad de syftar på i sina diskussioner kring i fenomenet. Den definition av AI, 

grundad i McCarthy et al. (1955); Tegmark (2015); Goertzel och Wang (2007) svarar dock väl 

mot stickprov ur datan som kan ses i tabell 1. Där koncepten som diskuteras; exempelvis stöd 

i beslutsfattande, automatisering, diagnostik eller marknadsföring kan ses motsvara delar i 

definitionerna. Det kan fortfarande skilja sig mellan det diskuterade och den definition som 

används i rapporten, men detta blir dock av mindre relevans då koncepten är närbesläktade 

och de diskussioner som förs kring fenomenet i slutändan påverkar den totala diskursens 

riktning. Det är viktigt att skapa en förståelse för fenomenet AI då det kommer utvecklas i 

relation till vårt samhälle, beroende av sociologiska faktorer (MacKenzie & Wajcman, 1999). 

5.1 Föreställningar kring AI 

De positiva såväl som de negativa känslorna som med hjälp av biblioteket ‘NRC’ påvisats, 

existerar i den empiriska insamlade datan och har olika nivåer av polarisering (Mohammad & 

Turney, 2013).  Exempelvis så tolkas ‘glädje’ i denna rapport som mer utopiskt än ‘förväntan’ 

och ‘ilska’ som mer dystopiskt än ‘ledsamhet’. Plutchik (1982) menar att utifrån psyko-

evolutionistiska teorin (psychoevolutionary-theory) så har känslor två huvudsakliga 

funktioner, där endast en blir relevant för rapporten: Att förmedla information till andra om 

de egna intentionerna eller förmodade handlingar. 

För att relatera de olika nivåerna av polarisering till Klings (1994) analysramar innefattande 

utopiskt, dystopiskt och socio-realistiskt perspektiv går det att urskilja att de tweets som finns 

representerade i datan till överväldigande majoritet är positiva sådana alltså av utopisk natur. 

Det finns dock negativa exempel. I Tabell 1 så visas på olika känslor i individuella tweets, 

exempelvis hur en individ går till attack mot tekniken. Detta synliggör också ett slags 

dystopiskt perspektiv (Kling, 1994); eller vad Makridakis (2017) beskriver som en pessimistisk 

världsåskådning. De känslor som återfinns i detta negativa spektrum, såsom rädsla eller ilska, 

kan även relateras till Bostrom (2014) och hans teorier kring AI som superintelligens. 

Exempelvis citatet i (Tabell 1.) under Ilska, “smite the machine”. Dessa typer av åsikter kan i 

viss mån ses som en samhällelig spegling av Bostroms (2014) perspektiv, inom vilket det anses 

viktigt att ta potentiella katastrofala konsekvenser under beaktande. Om man misslyckas med 

detta kan mänskligheten skadas av införandet av generell artificiell intelligens (Bostrom, 

2014). 

En annan individ beskriver hur AI eventuellt kan förbättra läkares diagnostisering i 

framtiden. I och med detta visar denne tilltro till tekniken, som vi menar är en tro på att 

tekniken kan göra morgondagen bättre och är genom det även ett exempel på ett utopiskt 

perspektiv (Kling, 1994). Vidare så beskriver en annan individ hur AI är en nyckel i formandet 

av morgondagen och att fritänkare har visioner som innefattar automation och AI i en slags 

perfektion. Detta utopiska perspektiv tas i datan inte lika långt som i Kurzweils (2005) 

litteratur, men speglar ändå en attityd av att AI kommer vara mycket positivt för samhället. 

Diskursen framstår dock som något mer sansad om man jämför med Kurzweils (2005) teorier. 
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När man ser på den samlade datan (Diagram 1. Diagram 2.) genom Rob Klings (1994) 

linser går det att urskilja att en övervägande majoritet i det insamlade empiriska materialet 

diskuterar kring fenomenet AI med en positiv syn, det vill säga genom vad Kling (1994) kallar 

en utopisk världsåskådning, eller som Makridakis (2017) har benämnt som optimisten. Detta 

synliggörs i såväl diagram 1 som genom diagram 2. Även här är de känslor som är positiva 

överrepresenterade jämfört med de negativa. Det finns en klar bild i datan av att tekniken AI 

kommer att vara positiv för samhället samt att AI som teknik kommer vara en 

nyckelkomponent i människors utveckling. Det finns dock en baksida med denna positiva bild 

av tekniken. Kling (1994) skriver: 

 

“This paper indicates the way that the conventions of genres like these amplify some kinds of 

ideas and mute others. They also make the resulting narratives accessible and attractive to 

different audiences. This attention to genre conventions blurs the crisp boundaries between 

fiction and non-fiction. “ 

 

Om man inte tar aspekter som potentiellt kan vara negativa i beaktning så riskerar man att 

skapa en situation där problem nonchaleras istället för att hanteras. Den positiva diskursen 

kan därmed leda till att konsekvenstänket går förlorat och i förlängningen skulle det med 

tekniken AI kunna bli ytterst problematiskt då tekniken enligt forskare kan medföra stora 

nackdelar utöver dess fördelar (Bostrom, 2014; Russell et al., 2015). En nackdel med AI kan 

enligt Villasenor (2019) vara att AI kan bli bias, detta främst till följd av att den data som är 

tillgänglig för AI i sig självt är bias, något som också diskuterats vid Twitter (se tabell 1). I 

relation till det så menar Bostrom (2017) att öppenhet i de pågående utvecklingsprocesserna 

av AI skulle kunna medföra mindre bias och grupptänk. Detta är en aspekt där utvecklingen 

av AI blir beroende av tidigare existerande sociala faktorer, i detta fall bias (MacKenzie & 

Wajcman, 1999). 

Vidare menar Conitzer et al. (2017) samt Bostrom (2014) att negativa konsekvenser med 

tekniken exempelvis uppstår om man i utvecklingen utelämnar aspekter såsom moral eller 

begränsningar. Det finns även negativa känslospektrum representerade i den insamlade datan, 

dessa är dock i klar minoritet. Det är fortfarande mycket viktigt att uppmärksamma att de finns 

för att påvisa att diskursen inte är helt ensidig. Dess låga representation inom diskursen på 

Twitter visar dock på ett mindre fokus i diskussionen kring potentiella negativa konsekvenser 

av AI. 

5.2 Varför ser Twitterdatan ut på det sättet? 

Huruvida de övervägande positiva åsikterna kring fenomenet AI från Twitter härstammar i att 

den diskurs som pågår, bottnar i virtuell marknadsföring är oklart. Huberman et al. (2008) 

menar att sociala medieplattformar som Twitter, lämpar sig till virtuell marknadsföring. 

Vidare så beskriver Chu et al. (2010) hur de utforskat över 500 000 Twitteranvändare där de 

klassificerade 37,5% som cyborgs, som enligt Tegmark (2017) är en hybrid mellan människa 

och maskin och 13,8% som bots. Chu et al. (2010) menar också att retweeta något utan att 

tillföra eget innehåll är ett tecken på att det kan vara en bot som skickat den retweeten. Enligt 

Villasenor (2019) så kan AI bli bias, detta främst till följd av att den data som är tillgänglig för 
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AI i sig självt är bias, något som också diskuterats vid Twitter (se tabell 1). I relation till det så 

menar Bostrom (2017) att öppenhet i de pågående utvecklingsprocesserna av AI skulle kunna 

medföra mindre bias och grupptänk.  

Vidare så menar Bradshaw och Howard (2017) att data från sociala medier riskerar att 

påverkas av cyber-trupper såväl som enskilda troll. Deras studie kartlägger cyber-trupper, det 

vill säga olika grupper som av olika anledningar sprider propaganda via sociala medier. Sedan 

diskuterar Bradshaw och Howard (2017) kring cyber-truppernas huvudsakliga syfte som enligt 

dem oftast är att influera och manipulera allmänheten. Detta kan medföra det som Tversky 

och Kahneman (1974) kallar availability heuristic, som innebär att individer som tar del av 

propaganda som sprids via plattformen kan fatta beslut eller resonera om fenomenet med stöd 

av vad som egentligen är desinformation, något som enligt Tversky och Kahneman (1974) 

också kan leda till ett systematiskt fel. Vidare så kan också desinformation påverka 

användarnas teknologiska föreställningar (Orlikowski & Gash (1994). Detta fenomen skulle 

också kunna medföra konsekvenser för den insamlade datan.  

Att organisationskulturen är viktig, ibland till och med avgörande för en organisations 

framgång vad gäller kreativitet och innovation är något som är bevisat (Martins & Terblanche, 

2003). Kulturens dominanta aspekter påverkar även användningen av teknologi (Orlikowski 

& Gash, 1994). Den formas till stor del av ledningen för organisationen (Smircich & Stubbart, 

1985) men den påverkas även av yttre faktorer. Här skulle Twitter kunna vara en faktor som i 

viss mån kan påverka vad organisationer idag väljer att fokusera på. Om tillräckligt många 

diskuterar AI på Twitter, kan det tvinga organisationer att titta närmare på detta fenomen och 

anpassa sitt arbete, för att på så sätt hålla sig aktuella och konkurrenskraftiga på marknaden. 

Under den vecka då data samlades in har AI diskuterats i väldigt positiva ordalag vid 

plattformen Twitter, enligt Kling (1994) riskerar detta tysta ned vissa åsikter medan andra 

åsikter förstärks. Enligt Papacharissi (2011) kan sociala medieplattformar liknas vid 

nätverksansluten allmänhet, det vill säga likt allmänna ytor i samhället är det en plats som 

individer kan dela sina åsikter, samla information i kulturella och medborgerliga syften. Detta 

kan medföra att en positiv kultur formas hos de användare som tagit del av rådande diskurser 

kring fenomenet AI. Annat som kan urskiljas är att man vanligtvis inte befinner sig på Twitter 

och skriver inlägg om man inte har en åsikt. Innebärande att man antingen är positiv eller 

negativt inställd till ett fenomen, väldigt få skriver ett inlägg utan någon riktig åsikt. Denna typ 

av kultur påverkar diskursen på Twitter och kan även få nya användare att anpassa sig efter de 

åsikter som redan finns tillgängliga och som kanske syns och hörs mest.  

5.3 Hur formas föreställningar kring AI på Twitter? 

Relateras de åsikter kring AI som finns i Twitterdatan till det Orlikowski och Gash (1994) kallar 

teknologiska föreställningar, kan man se att det hos twitteranvändare finns en klart 

dominerande föreställning. Denna innefattar att tekniken medför positiva konsekvenser för 

samhället och organisationer, liknande den utopiska världsåskådningen Kling (1994) 

beskriver. Dessa dominerande föreställningar formar framtida handlingar i relation till 

tekniken, om användarna har en positiv inställning och attityd till teknik, ökar chanserna för 

en positiv upplevelse (Orlikowski & Gash, 1994). Enligt Orlikowski och Gash (1994) samt 

Berger och Luckman (1967) skapas dessa teknologiska föreställningar även i socialisation med 
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andra individer, detta innebär att dessa individer på Twitter troligen kraftigt påverkar 

varandra. Det stämmer även med det som Honey och Herring (2009) menar, att Twitter är en 

plattform där användarna genom kollaboration bland annat diskuterar kring idéer och 

fenomen, där föreställningar skapas. Dessa diskussioner och kollaborationer på Twitter har 

också möjlighet att påverka det som Orlikowski och Gash (1994) kallar sense-making, där 

individerna skapar sig en förståelse kring fenomenet i sin interaktion med andra på 

plattformen. Twitter blir därmed en plats där de föreställningar som finns kring tekniken AI 

hos de individer som studerats till viss del formas och förstås. Denna socialisation medför att 

individer som nyligen anslutit sig till gruppen kan påverkas av den positiva diskurs som finns 

på plattformen och genom kognitiv socialisering, formas deras teknologiska föreställningar 

(Orlikowski & Gash, 1994). Detta skulle kunna vara en del i förklaringen till varför diskursen 

kring AI på Twitter är övervägande positiv. Det finns anledning att tro att detta positiva 

perspektiv även kommer att bestå under en längre tidsperiod, då individers föreställningar 

kring ett fenomen ofta är svårföränderliga (Olesen, 2014). Att detta sker på Twitter är ett 

exempel på att socialiseringen av teknologiska föreställningar även har möjlighet att ske 

utanför en organisatorisk kontext (Davidson, 2006). Att skapa kongruens mellan 

föreställningar kan därför göras genom formandet av en dominant föreställning med en viss 

syn på tekniken (Davidson, 2006). Att det positiva perspektivet dominerar diskursen på 

plattformen påverkar därmed individerna som diskuterar AI på Twitter.  

Vidare skapar individens föreställningar om fenomenet AI förväntningar på vad tekniken 

innebär och dessa föreställningar är starkt kopplade till individens förståelse kring fenomenet 

(Orlikowski & Gash, 1994). Om man tolkar AI som ett fenomen som är polariserat och 

svårförstått, kommer individen att i sin sense-making process försöka förstå fenomenet i 

relation till tidigare erfarenheter och socialisation (Orlikowski & Gash, 1994). Det är därmed 

möjligt att individer som finns representerade i datan kommer försöka förstå och skapa ett 

sammanhang kring tekniken AI:s natur i relation till sina tidigare erfarenheter. Att individer 

är positiva kan därmed relateras och förklaras med att individerna har bakgrund i, eller har ett 

intresse av teknologi. Många hade i sin profilbeskrivning av sig själva på Twitter inkluderat 

termer som tydde på att de hade någon form av anknytning till området IKT. De mest frekventa 

termerna som förekom finns representerade i Wordcloud 1. I relation till 

profilbeskrivningarna i sociala medier så menar Papacharissi (2011) att det är problematiskt 

att kategorisera individer utifrån delade attribut i data från sociala medier, då inte alla 

användare kan ordnas efter markörer som ålder, kön, professionell tillhörighet, 

utbildningsnivå med mera, för att de helt enkelt valt att inte dela med sig av dessa markörer.  

Om föreställningar skiljer sig mellan olika individer eller grupper kan detta leda till 

oväntade resultat vid exempelvis implementation (Orlikowski, Gash, 1994). Dessa icke 

samstämmiga nyckelkomponenter mellan föreställningar kan leda till det författarna 

(Orlikowski & Gash, 1994) kallar inkongruens.  

Föreställningar om fenomen formas alltså genom vad Orlikowski och Gash (1994) kallar 

sense-making process, detta kan ske i samklang med andra genom exempelvis en diskussion 

medierad av en social medieplattform. Denna kollaboration av individer bidrar genom 

växelverkan mellan perspektiven till att kongruenta föreställningar formas på plattformen. 
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5.4 Inkongruens mellan diskurser, Twitter mot forskning? 

Även om föreställningarna på Twitter kring AI är relativt kongruenta, så finns inkongruens 

mellan plattformen och annan litteratur. Det finns en möjlighet att den stora mängd positiva 

åsikter kring fenomenet AI på Twitter skulle kunna bero på att användare diskuterar det som 

Tegmark (2017) definierar som snäv intelligens, eller Narrow AI. Medan forskare i den 

litteratur som undersökts i arbetet snarare diskuterar artificiell generell intelligens, (AGI) det 

vill säga en intelligens som har förmågan att utföra kognitiva uppgifter på samma eller bättre 

nivå än den vi människor äger förmågan till (Tegmark, 2017).  

I förhållande till den insamlade datan kan inkongruens uppstå mellan det dominerande 

positiva perspektivet och de som anser att AI som fenomen är negativt. Detta kan, om dessa 

grupper behöver samarbeta med implementation av tekniken eller förutse konsekvenser av 

fenomenet, leda till konflikter, svårigheter eller problem (Orlikowski & Gash, 1994). På grund 

av de meningsskiljaktigheter och den polarisering som råder mellan diskursen på Twitter och 

forskning kring AI, finns det risk att inkongruens uppstår rörande alla de tre kategorier som 

Orlikowski och Gash (1994) framhåller i sin forskning. Det kan finnas olika uppfattningar både 

om förståelse för teknologin AI:s natur, strategin för dess införande eller vad tekniken AI ska 

användas till. I förlängningen finns därmed en risk för svåröverskådliga organisatoriska eller 

samhälleliga konsekvenser.  

När litteratur jämförs med den inhämtade datan kan man se att det finns en inkongruens, 

där Twitterdatan är oerhört positiv och näst intill utopisk i sin natur medan litteraturen ofta 

är mer kritiskt, det vill säga mer dystopisk i sin natur (Orlikowski & Gash, 1994; Kling 1994). 

En av anledningarna till denna inkongruens skulle kunna vara att det som diskuteras 

egentligen är helt olika fenomen, det vill säga snäv intelligens (Narrow AI) i Twitter diskursen 

medan forskare i större utsträckning diskuterar artificiell generell intelligens (AGI). Vidare så 

formas våra föreställningar om olika fenomen genom socialisation, där forskare befinner sig i 

en kontext och socialiseras således inom den kontexten medan journalister socialiseras i en 

något annorlunda kontext. Enligt Honey och Herring (2009) så är det mediebolag som 

producerar flest URL vid Twitter. Detta kan medföra att Twitteranvändare formar sina 

teknologiska ramverk utifrån de teknologiska föreställningar som finns representerade hos 

Twitters elitanvändare (Honey & Herring, 2009). Om Narrow AI är det fenomen som tillåts 

störst utrymme i de diskurser som förs vid plattformen Twitter så kan det leda till att 

användarnas föreställningar om AI i förlängningen förblir mer positiva och genom det också 

möjligen missvisande (Orlikowski & Gash, 1994). Vidare så menar Huberman et al. (2008) att 

plattformar likt Twitter lämpar sig till marknadsföring. Om det är så att företag och 

organisationer nyttjar plattformen för marknadsföring finns det också möjlighet att det 

påverkar diskursen som helhet. 

5.5 Kritisk diskussion  

Något som går att konstatera i efterhand är att även om 42 000 tweets är relativt många åsikter 

så hade mer data kunnat medföra mer konkreta samband och med det också tydligare 

slutsatser. En mer långvarig datainsamling hade också kunnat medföra en mer representativ 

bild av de diskurser som pågår vid plattformen. Studien har dock varit tidsbegränsad, därför 

pågick datainsamlingen endast under en veckas tid.  
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Utöver detta har det inte varit möjligt att urskilja vilka som faktiskt befinner sig på Twitter, 

detta på grund av att profilbeskrivningar vid Twitter dels är väldigt korta och dels för att 

individen själv bestämmer vad som ska stå där (Papacharissi, 2011; Mislove et al., 2011). Detta 

medför i sin tur att det är svårt att dra slutsatser om plattformens representativitet.  

Redan under 50-talet beskrev Mccarthy et al. (1955) en plan för hur de ville studera AI. 

Sedan dess har forskare försökt undersöka fenomenet, dock något som ofta gjorts ur andra 

synvinklar än den som ligger till grund för detta arbete. Därför har det varit nödvändigt att 

använda skönlitterär litteratur för att definiera vissa begrepp och teorier som används i detta 

arbete.  

6. AI i dagsläget och framtiden 

6.1 Implementation 

Åsikterna kring AI är som tidigare nämnt mycket polariserade. Det forskare till viss del ändå 

är överens om, är att AI redan påverkar världen vi lever i och att med införandet av AGI kan 

världen dock komma att påverkas än mer (Kurzweil, 2005; Bostrom, 2014; Russel et al., 2015; 

Brynjolfsson & Mcafee, 2015). Hur de anser att denna påverkan kommer te sig skiljer sig dock 

väldigt kraftigt. Till skillnad från denna polariserade vy är diskursen i sociala medier, i detta 

fall Twitter, relativt samstämmig och positiv. Denna positiva diskurs kring AI kan potentiellt 

leda till problem vid utveckling samt implementering av tekniken. Enligt Kling (1994) så kan 

dessa åsiktsskillnader bero på deras världsåskådningar. Om de exempelvis har en dystopisk 

världsåskådning så kan de anse att tekniken endast medför problem, medan de som innehar 

en utopisk världsåskådning tror att problem, dels som uppkommit oberoende av teknik såväl 

som de som uppkommit till följd av teknik, kan lösas med implementationen av mer teknik. I 

relation till de världsåskådningar som Kling (1994) utvecklat så menar också Orlikowski och 

Gash (1994) att inkongruens, det vill säga meningsskiljaktigheter om tekniken och dess 

användningsområden, kan medföra att tekniken nyttjas på ett ineffektivt sätt. De menar också 

att skillnaderna i teknologiska föreställningar mellan olika individer och även delar i ett 

företag, kan medföra mer skepticism och frustration. Olesen (2014) redogör för hur individer, 

även om de erhåller nya kunskaper om teknik, inte nödvändigtvis ändrar sina föreställningar 

om tekniken i fråga. Applicerat till fenomenet AI innebär detta att även om tekniken skulle 

implementeras och individer anpassar sig till densamma, så kommer nästa iteration av 

tekniken ändå kunna medföra problem då föreställningarna fortfarande skiljer sig mellan 

implementatör och användare/individ eller chef och arbetstagare. Olesen (2014) menar att det 

är av stor vikt att anamma ett långsiktigt perspektiv när man studerar föreställningar kring 

teknik. Detta blir högst relevant för tekniken AI då det är en teknik som utvecklas kontinuerligt 

och under lång tid. Orlikowski och Gash (1994) argumenterar om vikten av att förstå strategin 

som medförde implementeringen av en särskild teknik, då individers förståelse påverkar deras 

uppfattning om huruvida tekniken faktiskt är nödvändig eller inte. Orlikowski och Gash (1994) 

diskuterar också vikten av att anställda förstår den bakomliggande visionen, som formar 

organisationens strategi och genom det också strategiska val, exempelvis implementation av 

teknik. För att tekniken ska mottas väl måste också anställda känna att de är en viktig del i att 
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nå visionen. I relation till datan kan man se att det här finns grund för inkongruens. Ett enligt 

Kling (1994) socio-realistiskt perspektiv blir viktigt att anamma grund av problem och 

svårigheter som kan uppstå av uppkommen inkongruens, då teknik redan idag har vissa 

negativa effekter (Orlikowski & Gash, 1994). Zuboff (2015) beskriver teknikens baksida, bland 

annat genom att visa på hur implementering av ny teknik i kapitalistiska företags regi har 

medfört sådant som övervakning, integritetskränkningar av individen eller att lagstiftning inte 

kan hålla jämna steg med den teknologiska utvecklingen (Zuboff, 2015). Ytterligare ett 

problem som bör tas i beaktande vid implementation är kontrollproblemet, hur kan man 

kontrollera en AGI på mänsklig nivå eller bättre? Enligt Bostrom (2017) så kräver det att 

utvecklingen av tekniken sker framför öppen ridå, med öppen källkod för att möjliggöra 

utomstående individers deltagande. Samtidigt menar Kling (1994) att detta socio-realistiska 

perspektiv, grundad i finkornig empiri, inte nödvändigtvis är optimalt för att beskriva 

framtiden utan snarare samtiden. Då utopiska såväl som dystopiska visioner innehåller fiktiva 

element är de också mer lämpade till att beskriva fenomen som ännu inte existerar, exempelvis 

framtida produkter eller tjänster. I linje med Kling (1994) beskriver Marr (2015) hur en vision 

ska definiera ett företags syfte, men snarare från ett ambitionsperspektiv, det vill säga var ska 

företaget befinna sig i framtiden. En inspirerande bild av målen kan inspirera anställda till att 

prestera sitt yttersta oavsett om visionen innebär produktutveckling eller implementering av 

ny programvara för att spara kapital i form av exempelvis tid och pengar (Marr, 2015).  

6.2 Framtida forskning 

För framtida forskning inom detta område skulle man kunna tänka sig möjligheter att vidare 

studera hur AI diskuteras vid Twitter, eftersom plattformen erbjuder en bred användargrupp 

(McCormick et al., 2017). Detta genom att exempelvis undersöka AI i samband med 

samhälleliga händelser. Hur diskuteras AI på Twitter i samband med en eventuell börskrasch 

exempelvis? Den 6:e Maj 2010 skedde det något som benämns som 2010 flash crash, som 

enligt en utredning från CFTC, SEC berodde på ett antal olika faktorer, bland annat en volatil 

marknad men också en felande algoritm (CFTC, SEC, 2010). Hur diskuteras AI vid Twitter 

efter en olycka? 2015 skedde en olycka med dödlig utgång, där en anställd vid Volkswagen 

omkom efter att denne blivit krossad av en robot (Rabe, 2015). Eller genom att studera en 

specifik hashtag (#) under en längre tid, vilka är det som aktivt bidrar med innehåll? Är det 

exempelvis så att de som diskuterar AI uppger att de arbetar med teknik? Eller uppger de i 

sina profilbeskrivningar att de har ett intresse för teknik? Twitter som ensam variabel räcker 

inte för att tydligt påvisa något i sig, men tillsammans med andra faktorer kan man se 

eventuella samband (Mislove et al., 2011). 
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7. Slutsatser 

För den här studien har genreteori använts, specifikt de genres som myntats av Kling (1994) 

innehållande utopi, socio-realism och dystopi. Dessa genres har sedan använts för att 

analysera rådande diskurser vid plattformen Twitter såväl som empirisk litteratur om 

fenomenet. Vidare har dessa relaterats till det som Orlikowski och Gash (1994) kallar sense-

making och individers föreställningar. De föreställningar som skapas hos individen angående 

olika fenomen, beror till stor del på vilken kontext denne befinner sig inom (Berger & 

Luckman, 1967; Orlikowski & Gash, 1994). Detta skulle innebära att individer som befinner 

sig i en akademisk kontext socialiseras på ett annat vis än individer utanför akademisk kontext. 

Om alla individens föreställningar kring fenomenet, i det här fallet AI, formuleras till följd av 

en socialisering vid plattformen Twitter så riskerar dessa också att påverkas av 

desinformation, exempelvis propaganda som sprids via plattformen (Bradshaw & Howard, 

2017). Detta kan också medföra det som Tversky och Kahneman (1974) kallar availability 

heuristic, som innebär att individen resonerar och fattar beslut kring ett fenomen med stöd av 

den information som finns nära till hands i minnet. Består den informationen av propaganda 

blir det tydligt att det kan medföra felslut eller systematiska fel (Tversky & Kahneman, 1974).  

Om Twitterdatan är en spegling av de föreställningar som finns hos människor utanför den 

akademiska världen är det problematiskt eftersom det kan medföra inkongruens i samhället 

eftersom AI och framförallt AGI förväntas få omvälvande konsekvenser. Om det som 

diskuteras vid Twitter är Narrow AI medan forskare diskuterar AGI kan det möjligtvis förklara 

den skillnad som finns mellan positiva föreställningar på plattformen och forskningen inom 

ämnet. Studien visar på existerande skillnader i diskursen, såväl som föreställningar mellan 

Twitter och litteraturen som behandlar fenomenet AI. Sedan presenteras förklaringar till 

varför dessa skillnader i diskursen samt föreställningar vid Twitter och litteraturen existerar, 

samt förslag till hur den inkongruensen kan minskas.  

Lee (2017) menar att “The AI revolution will be on the scale of the Industrial Revolution, 

but probably larger and definitely faster.” Med en teknik som förväntas få så omvälvande 

implikationer behöver vi också fundera kring våra föreställningar såväl som förhållningssätt 

gentemot den tekniken. Enligt Tegmark (2017) så bör vi ställa oss frågan vilken framtid vi vill 

vara en del av snarare än vilken framtid vi vill undvika.  

Andra forskare, som Bostrom (2017) poängterar att utvecklingen av tekniken på flera sätt 

blir kolossalt viktig för framtiden, denne menar att en AGI kapprustning måste undvikas. 

Istället bör utvecklingen ske inför öppen ridå, med hjälp av öppen källkod för att tillåta externa 

aktörer att delta. Aktörer som möjligtvis innehar andra drivkrafter för sin inblandning än stora 

företag har. Russell (2016) uppmuntrar i sin krönika till tanke om vad denne kallar 

supersmarta robotar som, om vi inte är försiktiga, kan komma att utmana mänsklighetens 

existens. Även om dessa ord som närmast liknar ett filmmanus yttras i syfte att provocera till 

känslor, så visar de ändock på behovet av förhållningssätt och förståelse av föreställningar. 

Gränslösa utopister som Kurzweil (2005) och dystopiska visioner av framtiden likt Russell 

(2016); Bostrom (2014) har en sak gemensamt, de tar avstamp i det extrema. Marr (2015) 

menar att det finns ett syfte med den typen av extrem utopisk litteratur, den uppmuntrar till 

fortsatt utveckling och fungerar som ett redskap för att motivera en arbetsstyrka.  
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Det är dock inte rimligt att bygga alla våra föreställningar på utopiska utsagor eller 

dystopiska sådana, det behövs ett socio-realistiskt perspektiv som bygger på finkornig empiri. 

Men eftersom detta perspektiv enligt Kling (1994) inte heller beskriver framtiden på ett bra 

sätt behöver det också finnas en växelverkan och således en balans mellan de tre olika 

perspektiven annars riskerar konsekvenstänket att omintetgöras.  
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