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Inledning 

 

Isaac Asimov är en av science fiction-världens giganter. Hans omfattande verk har bidragit till 

utvecklingen av genren och är idag klassiker. Asimovs robotlagar, Three Laws of Robotics, är 

hans mest inflytelserika bidrag till science fiction-genren och synen på robotar inom 

populärkulturen, samt även till filosofin och forskningen om robotar och artificiell intelligens 

(AI). Lagarna introducerades i början av 40-talet i ett antal kortare robotberättelser, som sedan 

samlades i novellsamlingen I, Robot (1950).1 Lagarna lyder: 

1. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to 

harm. 

2. A robot must obey the orders given it by human beings except where such orders would conflict 

with the First Law. 

3. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First 

or Second Laws.2 

Sedan dessa noveller skrevs har utvecklingen inom områden som AI och robotik (ett fält som 

Asimov för övrigt namngav) gått framåt, vilket gör Asimovs tre lagar och de filosofiska frågor 

som lyfts i hans robotnoveller aktuella. Asimovs uttalade avsikt med dessa berättelser var att 

bryta med det så kallade Frankenstein-komplexet.3 Det han syftar på gäller tendensen inom 

science fiction att betrakta robotar som fruktade monster – en syn på teknik och vetenskap 

som inom litteraturen har sitt ursprung i Mary Shelleys Frankenstein (1818) vilken kan 

betraktas som den första science fiction-romanen. Denna skräckbaserade vetenskapssyn fick 

ett starkt fäste inom senare science fiction och populärkultur, något Asimov önskade förändra. 

I hans robotberättelser problematiseras robotarnas roll och potential samt deras relation till 

människor. Asimovs syfte var att förmedla en positiv syn på robotar och på så sätt 

omdefiniera robotkonceptet. Hur det kommer till uttryck i hans robotnoveller undersöks i 

denna uppsats. 

 

 

                                                 
1 Isaac Asimov, I, Robot, Gnome Press, New York City, 1950. 
2 Isaac Asimov, I, Robot, Harper Voyager, London, 2013. 

3 Bl.a. Asimov 2013, s. 132. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka om och i så fall hur novellerna i I, Robot 

uppfyller Asimovs uttalade önskan att omdefiniera dåtidens robotkoncept. Studiens 

frågeställningar är: Understöds eller kompliceras författarens syfte i novellerna? Hur kommer 

Asimovs uttalade syfte att omdefiniera robotkonceptet och bryta med Frankenstein-komplexet 

till uttryck i I, Robot? 

 

Material 

Materialet som används i analysen är Isaac Asimovs novellsamling I, Robot. I detta verk är 

nio av hans första robotnoveller samlade, skrivna mellan 1940 och 1950 och tidigare 

publicerade i olika science fiction-magasin. De nio novellerna är: ”Robbie” (1940), 

”Runaround” (1942), ”Reason” (1941), ”Catch That Rabbit” (1944), ”Liar!” (1941), ”Little 

Lost Robot” (1947), ”Escape!” (1945), ”Evidence” (1946) och ”The Evitable Conflict” 

(1950). Dessa noveller, som alla bygger på och utforskar robotikens tre lagar, är Asimovs 

mest kända, lästa och citerade. Alla sidhänvisningar som förekommer löpande i texten 

hänvisar till förlaget Harper Voyagers pocketutgåva av I, Robot från 2013.4 

 

Bakgrund 

I, Robot gavs ut 1950 och har sedan dess sålts i flera miljoner exemplar.5 Asimovs robotlagar 

har som tidigare nämnts haft inflytande inom olika områden, och Asimov har själv beskrivit 

dem som ”[...] the most famous, the most frequently quoted, and the most influential 

sentences I ever wrote.’’6 

 I sina 39 robotnoveller och fem robotromaner utforskar Asimov robotlagarna och 

deras konsekvenser. William F. Touponce, författare till en biografi om Asimov, skriver att: ”I, 

Robot is by most critical accounts one of the most influential books in the history of modern 

                                                 
4 Isaac Asimov, I, Robot, Harper Voyager, London, 2013. 

5 James E. Gunn, Isaac Asimov: the foundations of science fiction, Oxford U.P., New York, 1982, s 51. 

6  Isaac Asimov, Robot Visions, s.8; citerad i Daniel Dinello, Technophobia!: science fiction visions of 

posthuman technology, 1st ed., University of Texas Press, Austin, 2005, s. 64. 
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science fiction because it established new conventions for writing robot stories.”7 Asimov var 

inte den första att skriva om robotar, men han var först med att försöka omdefiniera 

robotkonceptet såväl intellektuellt som känslomässigt. Asimov kommenterar själv sitt 

skrivande: 

As a machine, a robot will surely be designed for safety, as far as possible. If robots are so 

advanced that they can mimic the thought processes of human beings, then surely the nature of 

those thought processes will be designed by human engineers and built-in safeguards will be added 

[...] 

With all this in mind I began, in 1940, to write robot stories of my own – but robot stories of a new 

variety. Never, never, was one of my robots to turn stupidly on his creator for no purpose but to 

demonstrate, for one more weary time, the crime and punishment of Faust. Nonsense! My robots 

were machines designed by engineers, not pseudo-men created by blasphemers. My robots reacted 

along the rational lines that existed in their “brains” from the moment of construction. 8 

De nio novellerna i I, Robot skrevs under en period av tio år och publicerades i de 

amerikanska science-fiction magasinen Super Science Stories och Astounding Science Fiction. 

Förutom sitt gemensamma huvudtema förenas novellerna av i) återkommande karaktärer, ii) 

att de utspelar sig i samma framtida version av vår egen värld, samt iii) en ramberättelse. 

Däremot är de inte från början skapade för att bilda en helhet, utan skrevs under en lång 

tidsperiod och för att utforska möjligheter och begränsningar med robotlagarna. 

 Novellerna i boken är ordnade efter de årtal då de utspelar sig (vilket inte 

sammanfaller med den ordning Asimov skrev dem). De följer därmed den historiska 

utvecklingen i berättelsens fiktiva värld. Handlingen utspelar sig mellan år 1998 och 2052 och 

följer den fiktiva robotutvecklingen under denna tidsperiod. I den första novellen, ”Robbie”, 

har robotutvecklingen precis tagit fart. I den sista novellen, ”The Evitable Conflict” som 

utspelar sig 54 år senare, är situationen annorlunda och världen styrs av avancerade 

superrobotar som är för komplicerade för människor att förstå. I de sju noveller som utspelar 

sig i tidsperioden däremellan skildras utvecklingen. Läsaren får följa företaget U.S. Robots 

and Mechanical Men och (som mest framträdande karaktär) företagets robotpsykolog Susan 

Calvin. 

                                                 
7  William F. Touponce,  "The Robot Stories", Short Story Criticism, vol 73, Litterature Resource Center, Gale, 

2005. 
8 Gorman Beauchamp, ”The Frankenstein Complex and Asimovs Robots”, Mosaic: An Interdisciplinary Critical 

Journal, Vol. 13, No. ¾, OTHER WORLDS: Fantasy and Science Fiction Since 1939 (SPRING/SUMMER 

1980), s. 85. 
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 Bokens ramberättelse  har en jagberättare i form av en journalist, som år 2057 

intervjuar Susan Calvin för att få ”den mänskliga aspekten” till sina artiklar om robotarna. Vid 

75 års ålder är Calvin med sin erfarenhet och expertis en legend inom robotpsykologin. 

Novellerna framställs i ramberättelsen som ”artiklar”, episoder i robotutvecklingens historia 

som journalisten skrivit efter återberättande av Calvin. I ljuset av ramberättelsen framstår 

novellerna som en historisk återblick, berättad i perspektivet från en värld där robotar har en 

självklar plats i samhället. 

 Under 40-talet gick science fiction-utvecklingen mot ökad intellektualitet och 

vetenskaplig anknytning, från att tidigare ha varit mer gotiskt inspirerad med många inslag av 

skräck. Robotar eller andra versioner av konceptet ”den konstgjorda människan” framställdes 

som farliga och okontrollerbara monster, och det var detta som Asimov kallade Frankenstein-

komplexet. Asimov anses ha haft stort inflytande på utvecklingen mot en positiv robotsyn, 

tillsammans med John W. Campbell,  redaktör på Astounding Science Fiction.9 Berättelserna 

började i högre grad att reflektera vetenskapen, ”as it was practiced then and might be 

practiced in the future, and scientists as they really were or might become.”10 Asimov skriver i 

förordet till The Rest of the Robots (1964): 

[...] one of the stock plots of science fiction was that of the invention of a robot – usually 

pictured as a creature of metal, without soul or emotion. Under the influence of the well-

known deeds and ultimate fate of Frankenstein and Rossum, there seemed only one change to 

be rung on this plot. - Robots were created and destroyed their creator; robots were created 

and destroyed their creator; robots were created and destroyed their creator - 

In the 1930s I became a science-fiction reader and I quickly grew tired of this dull hundred-

times-told tale. As a person interested in science, I resented the purely Faustian interpretation 

of science.11 

Den positiva synen på robotarna som potentiella hjälpare (och till och med vänner) som 

började ersätta den skräckfyllda vetenskapssynen byggde till stor del på Asimovs robotlagar. 

Robotberättelserna framställde den känslomässiga, skräckfyllda responsen på robotar som 

”[...] characteristic of foolish, unthinking people, religious fanatics, short-sighted labor 

unions.”12 

                                                 
9 Donald M. Hassler, "The Campbell Years and All the Short Stories",  Short Story Criticism, vol 73, Gale 2005. 

10 Isaac Asimov, The Rest of the Robots, 1964; citerad i Gunn 1982, s. 52. 

11 Gunn 1982, s. 52      

12 Gunn 1982, s. 59. 
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 Trots att synen på robotar som något farligt fortfarande är utbredd råder det ingen 

tvekan om att den positiva synen också fått ett starkt fäste. Som exempel kan nämnas de 

trogna och hjälpsamma karaktärerna R2D2 och C3PO i Star Wars, tillsammans med robotar 

från en mängd barnböcker och filmer (The Iron Man, Wall E, Short Circuit). Andra exempel 

är Marvin i Liftarens Guide till Galaxen och K9 från Doctor Who. Robotar är idag inte längre 

synonymt med något farligt och hotfullt, utan snarare med något spännande och intressant. 

 Science fiction som genre har länge haft låg status inom litterära kretsar, men har trots 

detta blivit läst och uppskattad av en bred publik och även influerat forskning, vilket Asimovs 

noveller är exempel på. De verkliga framstegen inom robotutvecklingen gör också de 

filosofiska och pedagogiska aspekterna hos science fiction relevanta: 

Science fiction is a literature of ideas. This exciting genre bursts with creativity found in few 

others. Authors writing science fiction enrich our understanding of our relationship to the world, 

to other people, to other species and to science and technology. At the fundamental level, this 

genre explores the human condition – what it is and what it might become – while pushing us to 

consider what lies beyond the horizon of the present.13 

Förutom att presentera en vetenskaplig framtidsvision och en ny robotsyn lyfter Asimovs 

robotberättelser filosofiska och moraliska frågor, bland annat om relationen mellan människa 

och robot. Susan Schneider skriver i inledningen till Science Fiction and Philosophy: From 

Time Travel to Superintelligence (2009): ”There is perhaps no better example of 

philosophically rich science fiction available than Asimov's robot tales – especially in light of 

the connection to contemporary robotics [.]”14 

 Idag lever vi i en värld där maskiner och robotar får en allt större funktion i samhället, 

och forskningen går framåt mot mer avancerade varianter av robotar och artificiell intelligens. 

Den värld Asimov målade upp, tillsammans med de risker och möjligheter den innebär, 

förefaller inte längre vara så långt borta. De allra flesta läsare accepterar idag berättelser där 

robotar är individuella karaktärer med mänskliga drag, att betrakta som potentiella vänner. I 

takt med att den verkliga robotutvecklingen går framåt blir också frågan om människornas syn 

på robotar allt viktigare. 

 

                                                 
13 Ryan Nichols, Nicholas D. Smith & Fred Miller (red.), Philosophy Through Science Fiction: A 

Coursebook With Readings, Routledge, New York, 2009, s. 1. 

14 Susan Schneider, "Introduction: Thought Experiments", Susan Schneider (red.), Science Fiction and 

Philosophy: From Time Travel to Superintelligence, Wiley-Blackwell, Chichester, U.K., 2009, s. 8. 
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Tidigare forskning 

Asimovs namn dyker upp i alla robotrelaterade sammanhang, och en sökning på hans 

robotnoveller ger resultat inom alltifrån Robotics, Roboethics, Ethics of AI och Machine 

ethics, till juridik, futurism, filosofi, ekokritik och populärvetenskap av olika slag. Nedan 

försöker jag ge en bild av de texter jag funnit (framför allt bestående av studier inom 

litteraturvetenskap och litteraturkritik) som på olika sätt är relevanta för min frågeställning, 

för att sedan återkomma till dessa i analysen. 

 Vad gäller den biografiska bakgrunden är min främsta källa James Gunns biografi 

Isaac Asimov: The Foundations of Science Fiction (1982), där han blandar biografiska 

redogörelser med kritiska läsningar och analyser av Asimovs verk.15 Boken innehåller också 

många direkta citat från Asimov själv. I kapitel tre, ”Variations upon a Robot”, skriver Gunn 

ingående om Asimovs robotberättelser och robotlagar samt deras tillkomst.  

 I Technophobia! (2005) undersöker Daniel Dinello motsättningen mellan de 

människor som fruktar tekniken och de som avgudar den.16 De han kallar ”techno-resistance” 

är framförallt representerade av science fiction-författare, medan ”techno-utopians” främst 

representeras av vetenskapsmän. Dinello skriver att: ”The best science fiction extrapolates 

from known technology and projects a vision of the future against which we can evaluate 

present technology and its direction.”17 Boken behandlar de vetenskapliga framstegen inom 

(samt vetenskapsmännens egen syn på) ämnen som robotik, bionik, AI, virtual reality, 

bioteknik och nanoteknik. Parallellt beskrivs de representationer av, och reaktioner på, dessa 

fält som återfinns inom science fiction-världen, och den syn på vetenskapen som där 

representeras. 

 Dinellos slutsats blir att science fiction tillhandahåller en värdefull motpol till, och ett 

ifrågasättande av, den teknik-utopiska vetenskapssynen. Därigenom kan science fiction få oss 

att fundera över de faror som finns med de vetenskapliga framsteg som görs, och i bästa fall 

leda till att vi inte tappar kontrollen över utvecklingen. Asimov framträder här som ett 

exempel på en science fiction-författare som bryter mönstret genom att snarare tillhöra 

                                                 
15 Gunn 1982. 
16 Daniel Dinello, Technophobia!: Science Fiction Visions of Posthuman Technology, 1st ed., University of Texas 

Press, Austin, 2005. 
17 Dinello 2005, s. 5. 
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”techno-utopians” än ”techno-resistance”, till den grad att hans robotlagar beskrivs som ”the 

holy commandments of the religion of technology”.18 I kapitel tre, ”Cybernetic Slaves: 

Robotics”, får Asimov och hans robotlagar stort utrymme och Dinello skriver bland annat: 

[...]Asimov wants to suggest that anti-robot, anti-technology attitudes are as unfounded and 

mindless as prejudice toward other races. In Asimov’s stories, idiots and bigots hate robots. We 

are led to sympathize with the unfairly oppressed machine men. 19 

I The Robot Stories (2005) av William F. Touponce beskrivs robotberättelserna som 

innovativa och inflytelserika berättelser som haft stor betydelse vad gäller att motverka den 

negativa ”faustiska” vetenskapssynen.20 Touponce analyserar framförallt de vetenskapliga 

aspekterna av robotberättelserna, med fokus på de noveller som finns samlade i I, Robot. 

Robotlagarna tillskrivs stor betydelse, och Touponce skriver att ”[...] they functioned as a kind 

of scientific paradigm that guided the writing of a whole body of fiction[.]” 21 Han konstaterar 

vidare att robotlagarna får som konsekvens att robotarna i Asimovs berättelser framstår som 

”nobla och anständiga” –  ofta mer så än de mänskliga karaktärerna. 

 Morton Klass skriver i artikeln The Artificial Alien: Transformations of the Robot in 

Science Fiction (1983) om förändringen av synen på robotar i litteraturen under det senaste 

århundradet.22 Asimovs robotlagar beskrivs här som en symbol för hans tro på människans 

fortsatta hegemoni och dominans över robotarna. Klass konstaterar att den skräckfyllda 

robotsynen till stor del övergått i en syn på robotar som något som också kan erbjuda 

mänskligheten hopp: 

Perhaps this is because science fiction writers and readers began to feel that, despite the potential 

dangers, robots actually held out a promise: not simply – if we are lucky and smart and careful – 

to serve us all its days, but to be a companion to us in the universe, one more meaningful than 

any animal companion, someone to share and even assume our ethical burdens.23 

I The Frankenstein Complex and Asimov's Robots (1996) skriver Gorman Beauchamp om hur 

tekniken framställs i Asimovs robotberättelser.24 Beauchamp motsätter sig den tolkning av 

                                                 
18 Dinello 2005, s. 65. 

19 Dinello 2005, s 74. 

20 Touponce 2005. 
21 Touponce 2005. 
22 Morton Klass, The Artificial Alien: Transformations of the Robot in Science Fiction, The Annals of the 

American Academy of Political and Social Science,Vol. 470, Robotics: Future Factories, Future Workers (Nov., 

1983), Sage Publications, Inc., s. 171-179. 
23 Klass 1983, s. 179. 
24 Gorman Beauchamp, "The Frankenstein Complex and Asimovs Robots", Mosaic: A Journal for the 

interdisciplinary Study of Literature, Vol. 13, No. 3/4, 1980. 
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robotberättelserna där robotarna framställs som välvilliga medhjälpare och Frankenstein-

komplexet som en irrationell rädsla och paranoia. Han argumenterar för att Asimov istället, 

medvetet eller ej, tvärtom förstärker Frankenstein-komplexet. Detta dessutom på ett mer 

subtilt och skrämmande sätt än sina föregångare, på grund av robotarnas i grunden goda 

avsikter: 

[...] by offering scenarios of man's fate at the hands of his technological creations more 

frightening, because more subtle, than those of Mary Shelley or Capek. Benevolent intent, it 

must be insisted at the outset, is not the issue: as the dystopian novel has repeatedly advised, the 

road to hell-on-earth may be paved with benevolent intentions.25 

Skildringen av robotarna i I, Robot är alltså dystopisk snarare än utopisk, argumenterar 

Beauchamp. Avslutningsvis konstaterar han att: 

If my reading of Asimov's robot stories is correct, he has not avoided the implications of the 

Frankenstein complex, but has, in fact, provided additional fictional evidence to justify it.26 

Den här tolkningen skiljer sig alltså markant från den bild av Asimovs robotar som ges i till 

exempel Technophobia!, där robotarna beskrivs vara skildrade som välvilliga gudar som 

kommer till mänsklighetens räddning. Jag återkommer till dessa skilda tolkningar i min 

analys. 

 

Teori och metod 

Här följer en redogörelse för de viktigaste teorier och begrepp som relaterar till och används i 

analysen nedan. Metoden är en jämförande retorisk analys. Inledningsvis förs en jämförande 

diskussion om novellernas berättarkurva för att ge en bild av hur berättelserna är uppbyggda. 

Övriga berättargrepp som förefaller relevanta för frågeställningen diskuteras också. Därefter 

behandlas karaktärsgestaltningen av både människor och robotar. Slutligen undersöks hur 

novellerna fungerar som en retorisk helhet. 

 Litteraturkritikern och retorikern Kenneth Burke skriver i A Rhetoric of Motives 

(1969): ”[T]he basic function of rhetoric, the use of words by human agents to form attitudes 

or to induce actions in other human agents”.27 I analysen görs en retorisk läsning av I, Robot, 

just för att se hur attityder skapas i texten samt vilka attityder det rör sig om. Burke använder 

                                                 
25 Beauchamp 1996, s. 85. 
26 Beauchamp 1996, s. 93. 
27 Kenneth Burke, A Rhetoric of Motives, 2:a uppl. Berkeley, Los Angeles, London: University of California 

Press 1969 [1950], s. 41. 
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även begreppet identification, och menar att det är en förutsättning för övertygelse. Det krävs 

någon form av identifikation, att vi upplever förenande likheter som gör att vi kan se något 

genom någon annans ögon, för att vi ska övertygas. I analysen nedan undersöks vilken roll 

identifikation har för läsarens övertygelse i I, Robot. 

 Relevant i sammanhanget är även litteraturvetaren Wayne C. Booth och hans verk The 

Rhetoric of Fiction (1961).28 Enligt Booth är läsakten en kommunikationssituation, där 

författaren försöker övertyga läsaren om den fiktiva värld som förmedlas i texten.29 Hans 

viktigaste begrepp är telling och showing. Telling innebär ett berättande med en tydlig och 

påtaglig berättarröst, med funktionen att kommentera och värdera det som berättas. Showing 

innebär frånvaron av en distinkt berättarröst, berättandet förefaller opersonligt och objektivt 

vilket lämnar tolkning och värdering åt läsaren själv. Showing är därmed den typ av 

berättande som framförallt inbjuder till identifikation och sympati med karaktärerna, då det 

engagerar läsaren i förståelsen av dem. 

 I den retoriska läsningen som görs i denna uppsats relateras även I, Robot  till en 

retorisk situation. Retorikforskaren Lloyd Bitzer beskriver den retoriska situationen som 

bestående av tre huvudkomponenter: ett påträngande problem, en publik och situationens 

retoriska villkor. 30 I det här fallet är problemet som ska lösas hur Asimov ska övertyga sina 

läsare om den positiva robotsynen och motbevisa Frankenstein-komplexet, och därmed 

omdefiniera den rådande synen på robotar. Vad gäller publiken så nöjer vi oss med att 

övergripande se läsarna av I, Robot som hans publik. De retoriska villkor eller begränsande 

omständigheter som hör till situationen är bland annat behovet att engagera sina läsare och 

bibehålla deras intresse, att förhålla sig till publikens förutfattade uppfattningar och 

föreställningar om ämnet (doxa), att skapa trovärdighet och förtroende (pistis), att skapa 

identifikation som en grund för övertygelse samt att gestalta robotarna på ett övertygande sätt. 

 I The Language in Science Fiction and Fantasy : The Question of Style (2010) 

argumenterar Susan Mandala för att vikten av språkanvändning och språklig stil i science 

fiction och fantasy är undervärderad och förbisedd.31 Mandala utmanar de allmänt spridda 

påståendena att den språkliga stilen samt karaktärsgestaltningen är oviktig eller ointressant 

inom dessa genrer. Detta blir extra intressant då flera av de texter som nämnts ovan beskriver 

                                                 
28 Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction, 2 uppl., London & New York: University of Chicago Press 1983 

[1961]. 
29 Booth 1983, s. xiii. 
30 Lloyd F. Bitzer, ”Den retoriske situation”, övers. Jens E. Kjeldsen, Rhetorica Scandinavica 1997:3, s. 9-17. 
31 Susan Mandala, Language in Science Fiction and Fantasy: The Question of Style, Continuum International 

Publishing Group Ltd, London, 2010. 
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både den språkliga stilen och karaktärsgestaltningen i robotberättelserna som något oviktigt 

eller irrelevant. Motiveringen till detta är att idéerna är det viktiga, som inget annat får stjäla 

uppmärksamheten ifrån.32 

 Mandala diskuterar den utmaning det innebär att skapa världar och karaktärer som på 

många sätt är helt väsensskilda från den värld läsaren lever i, och samtidigt framställa dessa 

på ett sätt som gör att läsaren kan känna igen sig och acceptera det som skildras som 

trovärdigt (i alla fall så länge läsandet varar). Då en av Asimovs utmaningar bestod i att skapa 

en fiktiv framtida värld där (välvilliga) robotar var en realitet, och få sina läsare att gå med på 

den bilden av ”framtiden”, är Mandalas text relevant för min analys. I vilken mån bidrar 

Asimovs språkliga stil och karaktärsgestaltning till att göra hans bild av ”framtiden” och 

robotarna övertygande för läsaren? Att ”enkelt” språk kan vara effektivt och fylla ett syfte, 

liksom att ”platta” karaktärer kan fylla en lika viktig funktion som ”runda” karaktärer, är två 

av Mandalas påståenden som är relevanta för min analys.33 Mandala skriver även att: 

[…] alternative world texts can do some very extraordinary things with seemingly ordinary 

 language to present the incredible as already believed, and the as yet uncertain future as already 

 upon us.34 

Framförallt i analysen av karaktärsgestaltningen blir Mandalas text relevant. Hon skriver att: 

”[...] characters are often convincing because their language convinces.” 35 Karaktärernas 

språk är ett exempel på implicita ”ledtrådar” i texten, som får läsaren att dra egna slutsatser 

om deras personligheter. Detta är en effektiv typ av gestaltning då den engagerar läsaren.36 

Mandala tar i sin text upp exempel på platta, endimensionella karaktärer som är väl gestaltade 

och fyller narrativa funktioner, och skriver att dessa karaktärers språk bidrar till att utforska 

deras egenskaper. Hon skriver även att: 

They represent human universals and in doing so prompt us to ask questions about human nature. 

Such an interpretation, however, does not have to be offered as an excuse for, or in spite of, poor 

characterization. While the characters in ‘Amenand Out’ are flat, they are still compelling. 

Darkling can be summed up as a hypocrite, but he is an utterly consistent and convincing 

                                                 
32 Exempelvis hos Gunn 1982. 
33 ”With language at the heart of the analysis, it is also easier to see that flat characters can be just as valuable as 

round ones. […] there is no necessary connection between a flat character and a poorly drawn one, or flat 

characterization and weak characterization. Flat characters can be just as interesting as round ones [.]” Mandala 

2010, s. 144. 
34 Mandala 2010, s. 96. 
35 Mandala 2010, s. 140. 
36 Mandala 2010, s. 141. 
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hypocrite. Dean Cusak may be no more than a yes-man, but he is that yes-man through and 

through.37 

Mandala påpekar att berättelser som är ”plot-driven” inte behöver vara sämre än de som är 

”character-driven”. I de berättelser som drivs av handling snarare än karaktär förekommer 

vanligen olika karaktärstyper, ”representative types”, liksom de i exemplet ovan. Här 

konstaterar Mandala att  ”A representative type can be just as compelling in alternative world 

fiction as a represented person.”38 

 Detta relaterar till artikeln ”Stereotypes and Representation in Fiction” av Ruth 

Amossy (1984).39 Amossy skriver att ”As a cultural model through which we perceive, 

interpret, and describe reality, the stereotype is necessarily linked with representation”.40 Hon 

beskriver förhållandet mellan stereotyper och typer, och påpekar att det egentligen inte är så 

stor skillnad mellan dem vad gäller deras användbarhet, förutom vad gäller läsarens/tolkarens 

”omdöme” om dem. Hon kommenterar vidare: 

The stereotype, as a recurrent and frozen pattern which can be summarized in a doxic statement 

culled from public opinion, is necessarily reductive. This does not, however, mean that it is always 

involved in reductive enterprises or that it is only used for purposes of schematization. What is 

important to examine are the functions attributable to the stereotype by virtue of its essential 

characteristics.41 

Att stereotyper kan vara användbara på samma sätt som ”representative types” är relevant för 

min analys av huvudkaraktärerna i Asimovs robotnoveller. 

 

Analys 

 

Nedan görs en grundläggande, jämförande analys av novellerna i syfte att ge en bild av hur 

berättelserna är uppbyggda och undersöka om berättarkurvan skiljer sig åt på några avgörande 

plan, samt belysa de berättargrepp som är relevanta för uppsatsens frågeställningar. Därefter 

undersöks karaktärernas funktion, både vad gäller människor och robotar. Avslutningsvis görs 

en sammanfattande analys, med fokus på argumentation och retoriska funktioner. Genom 

detta avses att synliggöra hur skildringen av robotar i I, Robot förhåller sig till Asimovs 

uttalade syfte. 

                                                 
37 Mandala 2010, s. 150. 
38 Mandala 2010, s. 159. 
39 Ruth Amossy, "Stereotypes ande Representation in Fiction", Poetics Today, Duke University Press, 1984. 
40 Amossy 1984, s. 689. 
41 Amossy 1984, s. 700. 
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Berättarstruktur 

Jämförelsen nedan görs med utgångspunkt i de drag som är gemensamma för novellerna. De 

mest framträdande gemensamma dragen i de nio novellerna är i) deras pusselartade 

uppbyggnad, ii) den roll som rationalitet och logik spelar för handlingen, iii) robotlagarna som 

grundläggande förutsättning för att lösa och förstå de problem som uppstår samt iiii) 

dialogens framträdande funktion. I det följande ges exempel på hur dessa drag kommer till 

uttryck i novellerna samt hur de relaterar till studiens frågeställning. 

 Det första som möter läsaren i I, Robot är de tre robotlagarna. De inleder boken och 

framställs som ett utdrag ur robothandboken ”Handbook of Robotics, 56th Edition, 2058 

A.D.” Läsaren är därmed medveten om robotlagarna redan från första sidan, de bildar ett 

ramverk till handlingen att utspela sig inom. Att de står tryckta på den första sidan ger en 

fingervisning om deras betydande roll för handlingen, samt visar att läsaren genom att bläddra 

vidare kliver in i en värld där robotarna och de lagar som de lyder under redan är en realitet.42 

 Genom de nio novellerna är det sedan robotlagarna, i kombination med logik och 

rationellt tänkande, som har störst betydelse när det gäller att lista ut och lösa de 

mysterier/problem som presenteras.43 Deras betydelse för säkerhetsaspekten framhålls också 

genomgående. Gunn skriver att: 

 

The narrative is about robots and the problems people have with them in spite of the 

precautions engineers have taken in constructing them. The most important precaution, and 

probably the single most important contribution to the success of the robot stories, is the Three 

Laws of Robotics.44 

 

Tre noveller som kretsar kring tester av nya robotar är ”Runaround”, ”Reason” och ”Catch 

That Rabbit”. Ansvariga för dessa är karaktärerna Powell och Donovan, företaget U.S. Robots 

experter på fälttester av nya robotmodeller. I ”Runaround” börjar roboten SPD-13, kallad 

Speedy, mitt i ett viktigt uppdrag bete sig som om han vore berusad. Detta försätter Powell 

och Donovan i livsfara och deras enda chans är att snabbt lista ut vad som gått fel med Speedy 

                                                 
42 Touponce kommenterar detta: ”By quoting his Laws of Robotics (in Asimov, the term robot includes 

computers) at the outset of his story, Asimov gives us the impression that we are already operating within the 

confines of a new science. [...] The Laws thus function, in a fictional context, as a verbal representation of the 

paradigm of a 'new' science, robotics.” Touponce 2005. 
43 Gunn gör en liknande betraktelse gällande Asimovs Foundation-trilogi: ”[...] perhaps the most important 

aspect of Asimov's writing, is his rationalism. More than any other writer of his time (the Campbell era, as 

Asimov calls it) or even later, Asimov speaks with the voice of reason.” Gunn 1982, s. 45. 
44 Gunn 1982, s. 55-56. 
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och hur problemet kan lösas. I sina dialoger resonerar de om problemet och kommer till slut 

fram till att Speedys beteende beror på att två av robotlagarna har kommit i konflikt med 

varandra. Därmed har hälften av robotens hjärnkapacitet slagits ut vilket är förklaringen till att 

han beter sig som om han vore onykter. För att pröva denna hypotes och rädda livet på sig och 

sin kollega utsätter sig Powell för en livsfara som bara Speedy kan rädda honom från. Därmed 

träder den första lagen in, och eftersom den är starkast av de tre lagarna bryter den Speedys 

förvirring och leder till räddningen och gåtans lösning. 

 I ”Reason” är det roboten QT1, Cutie, som ställer till problem genom att ta kontrollen 

över rymdstationens kontrollrum och vägra lyda order. Cutie uttrycker skepsis över att vara 

konstruerad av människor, och blir därmed den första roboten som funderar över sin egen 

existens. För Powell och Donovan, liksom för läsaren, framstår det som om Cutie blivit både 

galen och farlig. Detta gestaltas både i dialogen mellan roboten och människorna samt 

människorna emellan. Powell och Donovan försöker resonera med roboten på olika sätt, men 

de lyckas inte övertyga Cutie eller återta kontrollen över stationen. Då det visar sig att roboten 

har skött kontrollerna bättre än någon människa hade kunnat göra, med konsekvensen att färre 

människor kommit till skada på jorden, inser Powell och Donovan att roboten gör helt rätt i att 

hålla människor borta från kontrollerna, enligt robotologins första lag. 

 I ”Catch that Rabbit” testas roboten DV-5, Dave. Dave och hans sex underlydande 

robotar slutar oförklarligt med sitt arbete så fort de inte är iakttagna av någon människa. 

Istället beter de sig som om de vore i någon form av trans. Robotlagarna är ständigt 

närvarande i handlingen, men spelar i denna novell mindre roll vad gäller att förklara 

problemets uppkomst. Däremot spelar de en stor roll för handlingens upplösning då Powell 

och Donovan under ett av sina försök att ta reda på vad som är fel med robotarna hamnar i 

livsfara. Powell lyckas genom ”logiska gissningar” lista ut hur de ska bryta transen och nå 

fram till robotarna för att få den första robotlagen att ta över så att robotarna räddar dem ur 

knipan. Touponce skriver om ”Catch That Rabbit”: ”As in the previous two stories, the 

narrative proceeds according to the narrative schema of normal science. First a problem is 

discovered, 'facts' are gathered with the guidance of the paradigm, some theorizing takes 

place, and a clever solution is found.”45 Dialogen i ”Catch That Rabbit” tjänar till att 

analysera problemet samt motbevisa Frankenstein-komplexet. Powell och Donovan utesluter i 

sina resonemang att robotarnas mystiska beteende skulle kunna bero på någon form av 

illvillighet utan måste ha en logisk förklaring. Robotlagarna är intakta och robotarnas goda 

                                                 
45 Touponce 2005. 
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intentioner och välvilja mot människorna bevisas. 

 I de övriga novellerna (undantaget bokens första novell, ”Robbie”) är det Susan Calvin 

som i huvudsak är ansvarig för lösningen av problemen. I ”Liar!” visar det sig att roboten RB-

34, Herbie, har fått telepatiska förmågor. Hur detta gör att robotlagarna kommer i konflikt 

med varandra är sedan grunden för handlingen. Som robotpsykolog är det upp till Calvin att 

lösa problemet med den telepatiska roboten som ställer till oväntade problem genom sin 

interaktion med människorna. Hon inser till slut att eftersom Herbie vet vad människorna 

tänker måste han enligt den första robotlagen agera så att de inte blir sårade på något sätt. 

Detta leder till att han hela tiden säger det människorna vill höra, istället för att säga 

sanningen. Det innebär en stor konflikt vad gäller robotlagarna, och ett olösligt dilemma – om 

han säger sanningen blir människorna sårade, men genom att ljuga för dem sårar han dem 

också. Detta får till slut Herbie att sluta fungera, eftersom den första robotlagen är så stark. 

 ”Little Lost Robot” utspelar sig på en forskningsstation, där roboten NS-2, Nestor, har 

gömt sig i en samling av visuellt identiska robotar och är omöjlig att identifiera. Det visar sig 

att några av robotarna på forskningsstationen har försetts med en modifierad första lag som 

enbart lyder: ”No robot may harm a human being” (s. 130). Detta för att undvika att robotarna 

avbryter forskarnas arbete genom att rädda dem när de utsätter sig för risker. När Calvin får 

reda på detta, samt att den försvunna roboten tillhör dessa, blir hon rasande och mycket oroad. 

Hennes kollegor anklagar henne för att ha Frankenstein-komplex, men läsaren förstår att 

Calvins oro måste tas på allvar och att modifierade robotlagar innebär en allvarlig 

säkerhetsrisk. Calvin lyckas till slut inte bara identifiera den försvunna roboten utan även 

övertyga de ansvariga om faran med modifierade robotlagar. Touponce skriver om ”Little 

Lost Robot”: ”The main point of the story is to establish the balanced functioning of the 

paradigm of robotics and to indicate that problems arise when the First Law is weakened.”46 

 ”Escape!” handlar om att U.S. Robots superdator, The Brain, ges uppgiften att lösa ett 

problem vars lösning eventuellt kan innebära att den första robotlagen bryts. För att undvika 

att The Brain kraschar ger Calvin därför problemet till honom med följande instruktion: 

 

[…] I'm going to warn you now that the solution might involve … uh … damage to human 

beings. […] Now you watch for that. When we come to a sheet which means damage, even 

maybe death, don't get excited. You see, Brain, in this case, we don't mind – not even about 

death; we don't mind at all. So when you come to that sheet, just stop, give it back – and that'll 

be all. (s. 164) 

                                                 
46 Touponce 2005. 
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The Brain gör sina uträkningar utan att krascha, men börjar bete sig märkligt och svara 

undvikande på frågor. Calvins uppgift blir att hitta förklaringen till detta och då Powell och 

Donovan karakteristiskt nog befinner sig i fara är det kritiskt att snabbt ta reda på vad som 

hänt. The Brains konstiga beteende kan till slut härledas till att Calvin i och med sin 

instruktion tillfälligt försvagade den första lagen. Detta tillät superdatorn att göra sina 

beräkningar trots att de involverade en potentiell fara för människorna men ”traumatiserade” 

samtidigt The Brain, som hanterade traumat genom att utveckla ett sinne för humor och 

practical jokes. 

 I ”Evidence” gäller problemet att särskilja en robots beteende från en människas då 

novellens huvudkaraktär, politikern Stephen Byerley, blir anklagad för att vara en robot och 

inte en människa. Robotlagarna diskuteras här ingående med filosofisk utgångspunkt. Trots 

robotlagarnas existens visar det sig vara ett i princip olösligt problem att skilja mellan en 

robot och ”a very good man” (s. 199). Tilliten till Calvins kunskap om robotpsykologi och 

robotlagarna är här nyckeln till mysteriets upplösning. Byerley bevisar sig i novellens 

dramatiska klimax vara en människa genom att till synes bryta mot den första robotlagen. 

Men Calvin (och därmed läsaren som litar till hennes omdöme) anser det troligast att han är 

en robot, och tillhandahåller en möjlig och logiskt överensstämmande förklaring utifrån detta. 

Touponce kommenterar detta: ”It is clear that she believes that Byerley is a robot, not least 

because of his fundamentally decent behavior.”47 

 ”The Evitable Conflict” är den sista novellen i boken. Jorden styrs av avancerade 

superdatorer, the Machines, och Calvins uppdrag är här att förklara uppkomsten av till synes 

oförklarliga fel i deras uträkningar. Detta uppdrag åläggs henne av Byerley, som (fortfarande i 

”rollen” som människa) nu avancerat till att bli vad som kallas ”världskoordinator”. Tack vare 

sin insikt i robotlagarna och hur de fungerar lyckas Calvin till slut hitta en förklaring, och när 

Byerley påpekar att den är baserad på gissningar säger Calvin själv: ”It is a guess based on a 

lifetime's experience with robots. You had better rely on such a guess, Stephen.” (s. 242) 

Robotologins första lag utvecklas här till att även innebära att en robot aldrig får skada 

mänskligheten eller tillåta att mänskligheten kommer till skada: ”They are robots, and they 

follow the First Law. But the Machines work not for any single human being, but for all 

humanity, so that the First Law becomes: 'No machines may harm humanity; or, through 

inaction, allow humanity to come to harm.'” (s. 242) 

 Dialogens roll för problemlösningen i dessa noveller är dels att låta Calvin interagera 

                                                 
47 Touponce 2005. 
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med robotarna och dels att låta henne resonera med de personer hon har omkring sig samt 

framför allt förklara för dem hur robotarna fungerar. Hennes dialoger med robotarna visar 

hennes inställning till dem samt ger ledtrådar till problemens lösning, och i dialogerna med 

sina kollegor och andra människor får hon visa sina kunskaper och sin överlägsna intelligens, 

utveckla sina resonemang samt förklara hur det ligger till.  

 ”Robbie”, som är den första novellen i boken, är också den som skiljer sig mest åt vad 

gäller robotlagarnas funktion för handlingen. Här är det istället Frankenstein-komplexet som 

spelar störst roll för att driva handlingen framåt. Robotlagarna spelar dock en viktig roll i 

novellens upplösning, där de får bevisa sin funktion och pålitlighet samt i förlängningen även 

lösa problemet. ”Robbie” handlar om familjen Weston som har roboten Robbie som 

barnskötare till sin dotter Gloria. Fru Weston blir påverkad av det allt starkare 

robotmotståndet i samhället, och på grund av detta gör sig familjen av med Robbie. Gloria blir 

förtvivlad över att mista sin bästa vän och lekkamrat och går in i en depression, men modern 

vägrar ändra sitt beslut. I novellens upplösning återförenas Gloria och Robbie, då Robbie tack 

vare den första robotlagen räddar Gloria från livsfara (som de närvarande människorna är 

oförmögna att rädda henne ifrån). Därmed bevisar han sin goda och pålitliga karaktär och 

motbevisar moderns påstående om att robotar skulle vara ”hemska maskiner”. Frankenstein-

komplexet motbevisas, modern bevekas och Robbie får återvända till familjen. Robotlagarna 

fungerar här som bevis för robotarnas pålitlighet och motargument mot Frankenstein-

komplexet, både explicit i dialogerna och implicit i novellens handling.  

  Robotlagarnas stora vikt för säkerhetsaspekten framhålls genomgående i 

novellerna både i explicita uttalanden och genom att de i handlingen får visa sin funktion. Att 

på något sätt modifiera robotlagarna framstår som det enda som verkligen kan ligga till grund 

för att en robot blir farlig för människor, något som alltså får sägas ligga på människornas 

ansvar. Så länge robotlagarna är intakta utgör själva roboten i sig inte någon reell fara för 

människor, tvärtom kommer den av nödvändighet bete sig som ”en mycket god människa”.  

 Novellernas uppbyggnad kring mysterium eller problem som behöver lösas leder till 

narrativa likheter med pusseldeckare, och merparten av novellerna framstår som en blandning 

av science fiction och detektivberättelse. Det är bara ”Robbie” som tydligt bryter mot detta 

mönster. De övriga novellerna kretsar kring ett problem eller mysterium som sedan har sin 

logiska lösning/förklaring med utgångspunkt i robotlagarna.48 Ledtrådar till problemens 

                                                 
48 Touponce vill jämföra problemlösandet i robotnovellerna med vetenskaplig metod: ”Furthermore, the stories 

in I, Robot form a kind of history of robotics that follows narrative schemas associated with normal science: 

science as cumulation and puzzle solving.” Touponce 2005. 



18 

lösning förekommer vanligen under handlingens gång, tydliga nog för att upprätthålla 

spänningen men sällan så tydliga att läsaren kan lista ut lösningen innan den presenteras. 

 Det typiska tillvägagångssättet för att lösa problemen är att huvudkaraktärerna 

resonerar och diskuterar utifrån robotlagarna och sina övriga kunskaper om den aktuella 

situationen. Dialog har därmed en viktig funktion vad gäller att beskriva och analysera 

problemen, och upptar stort utrymme i texten.49 Dialogens betydelse för 

karaktärsgestaltningen, både av människor och robotar, behandlas vidare under nästa rubrik. 

När problemlösarna kommit fram till en teori som med logisk överensstämmelse förklarar 

hela händelseförloppet/problemet, är gåtans lösning funnen. Våld eller ”action” är i stort sett 

helt frånvarande i novellerna, istället skapas spänningen i mysterierna och problemlösandet 

som sådant tillsammans med de kritiska omständigheter det oftast sker under. Touponce 

kommenterar problemlösandet i I, Robot: 

 

Hence, that most of Asimov's robot stories take the narrative form of a puzzle or problem is no 

accident. With these stories, Asimov is trying to represent a period of normal science in which 

robotics has already been established. He seeks to convey to the reader the intellectual 

pleasures of using ingenuity in the puzzle solving that occurs within a new scientific 

paradigm.50 

 

Det genomgående berättarmönstret är alltså att visa på tänkbara problem, komplikationer och 

till synes oförklarliga situationer som gäller robotarna, och engagera läsaren i lösandet av 

problemen, för att sedan visa lösningar som stämmer överens med robotlagarna samt 

motbevisar Frankenstein-komplexet. Typiskt är också en mer eller mindre dramatisk tidspress 

vad gäller att lösa problemen. 

 Dramaturgiskt är novellerna likartat uppbyggda. Ett problem presenteras, sedan följer 

ett antal misslyckade försök att lösa det. Därefter följer en dramatisk höjdpunkt eller klimax, 

där robotarna vanligen utgör människornas räddning och visar sig i grunden ofarliga och 

välmenande trots att omständigheterna tvingat dem att bete sig oförklarligt eller skenbart 

farligt. Sedan följer problemets lösning och förklaring i enlighet med robotlagarna – en typ av 

aha-upplevelse där logiken faller på plats. Det visar sig vanligen att människorna varit den 

främsta orsaken till problemen, och robotarna får betraktas som offer för omständigheterna 

samt stå för räddningen. ”Robbie” är som tidigare nämnts den novell som främst avviker från 

                                                 
49 Tydligast exempel på detta torde vara ”The Evitable Conflict”, där texten nästan uteslutande består av dialog. 

50 Touponce 2005. 
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mönstret, men även ”Evidence” skiljer sig något från de övriga novellerna då mysteriet som 

ska lösas är frågan om Byerley är en människa eller en robot. Strukturellt är dock även dessa 

noveller tillräckligt likartade för att passa in i det dramaturgiska mönstret beskrivet ovan, och 

i ”Evidence” behandlas robotlagarna mer ingående än i någon av de övriga novellerna. 

 Människorna är, som redan nämnts, ofta de som i grunden är upphov till de olika 

problemen, och robotarna får fungera som räddare i nöden. Men vad gäller problemlösningen 

som sådan är det genomgående mönstret att robotarna aktualiserar problemet/mysteriet, och 

människorna löser det. Gunn skriver att: ”The delight of the reader is in the ingenuity with 

which Asimov's characters solve the puzzle. The robots exists to present the puzzle in their 

behavior; the characters exist to solve the puzzle.”51  Men är det verkligen deras enda 

funktion? Detta leder oss vidare till nästa del i analysen. 

 

Karaktärerna och deras funktioner 

Den övergripande berättarstrukturen är således likartad genom novellerna. De olika 

karaktärernas personligheter och funktioner är den främsta anledningen till att novellerna 

skiljer sig åt och att deras gemensamma teman skildras från olika perspektiv. Detta gäller 

såväl de mänskliga karaktärerna som de robotar som innehar viktiga roller. Robotarna 

fungerar som egna individuella karaktärer, och samspelet mellan människor och robotar är 

genomgående betydelsefullt. 

 Nedan belyses det jag i min analys funnit är karaktärernas mest framträdande 

funktioner. Människokaraktärernas främsta funktioner är att i) förhålla sig till robotarna, ii) 

analysera och lösa problemen som uppstår med robotarna, iii)  uttala sig explicit om robotarna 

samt iiii) utgöra en länk mellan läsaren och robotarna. Robotarnas viktigaste funktioner är att 

i) fungera som egna karaktärer och individer, ii) bevisa sin välvilja och därmed motbevisa 

Frankenstein-komplexet, iii) ”rädda” människorna på olika sätt (eller försöka göra så), samt 

iiii) belysa människornas brister. Först behandlas de mänskliga huvudkaraktärerna, med fokus 

på Susan Calvin som viktigaste karaktär, sedan analyseras robotkaraktärerna. 

 

Människor 

De mänskliga huvudkaraktärerna figurerar huvudsakligen i egenskap av att vara 

robotexperter, men de framstår samtidigt som mänskliga och möjliga att identifiera sig med. 

De råkar ut för svåra och oväntade problem som de måste lösa, och trots sina 

                                                 
51 Gunn 1982, s. 66. 
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specialkunskaper framstår de många gånger som hjälplösa och oförstående inför robotarna. 

Läsaren leds sedan fram till problemens lösning och novellernas budskap tillsammans med 

huvudkaraktärerna, då de kämpar sig fram till förståelse för robotarna. För att detta skall 

kunna ske krävs någon form av identifikation mellan läsaren och de mänskliga 

huvudkaraktärerna. De mänskliga karaktärerna har i allmänhet få attribut, men de som 

beskrivs är desto mer framträdande. I övrigt skildras karaktärerna i handling och dialog. 

Berättandet karakteriseras av showing, med en till största delen opersonlig och till synes 

objektiv berättarröst, vilket engagerar läsarna och inbjuder till identifikation med 

karaktärerna. Susan Calvin samt Powell och Donovan är de som framförallt fokaliseras, men 

berättarperspektivet byts ibland vilket innebär en ambivalens och leder läsaren till att se 

situationerna från olika perspektiv. 

 Powell och Donovan är svåra att skilja åt som karaktärer och fungerar i princip enbart 

som ett karaktärspar, de har vissa olikheter och kompletterar varandra.52 Deras samspel i 

dialogform tjänar både till att beskriva och analysera problemen samt att skapa en humoristisk 

och avdramatiserande effekt i och med deras raljerande jargong.53 Även deras samspel med 

robotarna har stor betydelse, inte bara för att visa hur de förhåller sig till dessa utan även för 

att skildra robotarna som karaktärer. Den mest betydelsefulla enskilda karaktären i I, Robot är 

dock Susan Calvin. Calvins mest framträdande yttre attribut är hennes uttryckslösa ansikte 

och kalla blick, medan hennes främsta personlighetsdrag är intelligens och rationalitet. Detta 

visas också främst i dialogerna med andra människor. Samspelet mellan Calvin och robotarna 

är också viktigt då hon förstår dem bättre än någon annan – hennes attityd till dem är 

vänligare än den till människorna vilket visas genom hennes sätt att bemöta dem samt hennes 

explicita uttalanden om dem.54 Att hon betraktar robotarna som egna individer märks också i 

mer perifera uttalanden: ”Now if you've worked with the robot you probably know it better 

than anyone else.” (s. 133) 

 Av vikt är även hur robotarna tilltalar/bemöter Calvin i retur, och att hennes dialoger 

med dem ger robotarna själva utrymme att komma till tals och gestaltas. Calvins funktion som 

länk mellan robotarna och läsaren blir uppenbar här. Powell och Donovan fyller samma typ av 

funktion, men avståndet mellan dem och robotarna är större. De fyller inte heller samma 

funktion som explicita robotförespråkare. Dialogerna mellan människor och robotar förefaller 

                                                 
52 Powells främsta yttre attribut är hans mustasch, Donovans hans röda hår. Donovan är temperamentsfull och 

lättretlig medan Powell framstår som något mer kontrollerad och eftertänksam.  
53 Exempel finns bl.a. på s. 82-85. 
54 Calvin talar t.ex. till The Brain med mjuk röst, s. 163.  
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dock genomgående vara lika ”levande” som dialogerna människor emellan.55 

 Karaktärerna är statiska och platta, men fyller med sina utmärkande egenskaper och 

attribut tydliga funktioner i framställningen. De har likheter med Mandalas 

exempelkaraktärer, vilka bygger på och utforskar varsitt enda framträdande karaktärsdrag, och 

liksom dessa är de varken ointressanta eller bristfälligt gestaltade. Calvins rationalitet och 

skarpa intellekt bygger upp hela hennes karaktär och gör henne till en pålitlig och trovärdig 

gestalt, perfekt att uttala trovärdiga påståenden om robotarna. Eftersom hon ofta framställs 

som den mest realistiska och förnuftiga karaktären relativt sin omgivning, med gott omdöme 

och genomtänkta synpunkter, inbjuder hon till identifikation med läsaren. Powell och 

Donovan som karaktärspar bygger på krass humor och raljerande jargong, vilket 

avdramatiserar de eventuella faror som dyker upp, och ger de förklarande dialogpartierna en 

underhållande ton och ett snabbt tempo som engagerar läsaren. Deras skämtsamma och 

informella sätt inbjuder också till identifikation. 

 Gunn kommenterar karaktärsgestaltningen: ”The characters in the robot stories fill the 

requirements for what they must do and little more. [...] The closer the characters work with 

robots the more interesting characteristics they accumulate.”56 Jag instämmer i att de 

karaktärer som befinner sig närmast robotarna också är de mest intressanta, och novellernas 

huvudfokus ligger just i gränssnittet mellan robot och människa. Jag vill dock, i linje med 

Mandala, poängtera att även robotarna fungerar som egna, för handlingen betydelsefulla, 

karaktärer.57 Om karaktärernas huvudfunktion, ”what they must do”, innebär att på olika sätt 

argumentera för den positiva robotsynen och emot Frankenstein-komplexet så instämmer jag 

även i att det är just detta och inte mycket annat som de gör. Däremot anser jag inte detta vara 

någon alldeles enkel uppgift. 

 Gunn påpekar även att Susan Calvin som karaktär förefaller vara mer lik den 

stereotypa bilden av en robot än vad robotarna själva är i Asimovs noveller.58 Detta är också 

något som påpekas av Calvin själv i texten, när hon i ramberättelsen pratar med journalisten. 

Men att Calvin har dessa egenskaper utgör inte ett hinder för identifikation mellan henne och 

läsaren, snarare framstår hon som den karaktär som är lättast att ta till sig och identifiera sig 

med. Att det följaktligen går att identifiera ”robotlika” egenskaper hos människor och 

                                                 
55 Exempel finns bl.a. på s. 80-81 samt 163-164. 
56 Gunn 1982, s. 64-65. 

57 ”[C]haracters do not necessarily have to be human, or evenbiological, to have convincing personalities[.]” 

Mandala 2010, s. 139. 
58 Gunn 1982, s. 64-65. 
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”mänskliga” egenskaper hos robotar i Asimovs noveller får effekten att gränsen mellan 

människa och robot ytterligare problematiseras. Calvin är den självklara auktoriteten vad 

gäller att förstå robotarna – den som har störst erfarenhet av dem och känner dem bäst. Att 

hon då också är den mest komplexa karaktären återkopplar till Gunns kommentar ovan 

angående sambandet mellan karaktärernas nära arbete med robotar och deras utveckling av 

intressanta karaktärsegenskaper. Calvins likhet med robotarna och samtidiga roll som en 

karaktär läsaren har lätt att ta till sig innebär alltså ingen motsättning. Därmed utgör hon den 

starkaste länken mellan robotarna och läsaren. 

 Människokaraktärerna finns där för att beskriva, analysera och lösa problemen, samt 

för att uttala sig om och förhålla sig till robotarna. Därmed är deras funktion även att (explicit 

och implicit) argumentera för Asimovs ståndpunkt. Calvin framstår som den mest tillförlitliga 

av karaktärerna, all karaktärsgestaltning av henne verkar genomgående gå ut på att ge henne 

ett mycket starkt ethos.59 Men även Powell och Donovan uttalar sig från en position av 

expertis, vilken inte försvagas av deras humoristiska framtoning. Deras resonemang och 

argumentationer, där de hårt granskar varandras uttalanden, utgör ett argument för rationalitet 

och diskussion som metod att lösa problem och komma fram till användbara slutsatser. 

Samtidigt ger de läsaren all nödvändig information för att följa med i resonemangen samt 

uppfatta slutsatserna som trovärdiga. 

 Den enda som framstår som konsekvent fördomsfri och förstående mot robotarna är 

dock Susan Calvin. Detta torde vara en förutsättning för att uppnå den höga status som 

robotpsykolog som hon har. Calvin har en allvarlig och stram karaktär, och framstår som sagt 

som den mest intelligenta och kunniga karaktären som har hög trovärdighet (pistis) när det 

gäller bedömningar av robotarna. När hon är rädd finns det fog att vara rädd, när hon är lugn 

kan man vara lugn. Läsaren förstår också att det till stor del är på grund av att hon tycker om 

robotarna så mycket som hon tar alla potentiella risker och faror på allvar. Calvin vill att 

robotarna ska fortsätta vara de på många sätt överlägsna varelser de är, utan säkerhetsrisker 

som sätter deras ”godhet” och även fortsätta existens i fara. Det blir tydligt för läsaren att det 

är stor skillnad mellan Frankenstein-komplex och hälsosam oro och försiktighet.60 I de fall det 

föreligger faktiska risker är det människorna som inte tar faran på allvar som framstår som 

okunniga.61 

                                                 
59 Calvins höga kompetens framhålls i ramberättelsen och även genomgående i boken, t.ex. på s. 217.  

60 Exempel på Calvins egen rättmätiga och logiskt motiverade rädsla för robotarna finns på s. 218. 

61 Calvin beskrivs av en mindre begåvad kollega som paranoid på s. 132. 
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 Den rationella typen av roboträdsla tas följaktligen på allvar i boken, och den positiva 

bilden av robotarna som i övrigt förmedlas framstår därmed inte som naiv. Människorna i I, 

Robot kan sägas tillhöra tre olika kategorier, som förhåller sig till robotarna på olika sätt. De 

som betraktar robotarna som något enbart negativt och farligt skildras som ointelligenta och 

irrationella. De människor som framstår som något mer kunniga, men fortfarande enfaldiga, 

är de som ser robotarna som något odiskutabelt ofarligt och vägrar inse att de kan medföra 

risker. De som framstår som mest intelligenta och insiktsfulla är de som inser att robotarna har 

stor potential att innebära något positivt för människorna, men att varken riskerna eller 

robotarnas komplexitet bör underskattas. 

 Calvins kanske främsta uppgift är att uttala sig explicit om robotarna, ge förklaringar 

och argumentera för vad som är svårt att inte anta är Asimovs egna åsikter. Hon verkar 

allmänt betraktas som Asimovs ”talesperson”.62  I bokens inledning kommenterar Calvin det 

som för henne är historia, men som är läsarens nutid: ”There was a time when humanity faced 

the universe alone and without a friend. Now he has creatures to help him; stronger creatures 

than himself, more faithful, more useful, and absolutely devoted to him. Mankind is no longer 

alone.”(s. 3) Att robotarna har potential att fylla dessa funktioner går att se som bokens 

huvudtes, som sedan ”bevisas” i de olika novellerna. Calvin säger också till journalisten: ”But 

you haven't worked with them, so you don't know them. They're a cleaner, better breed than 

we are.” (s. 3)  Längre fram i boken uttalar hon sig enligt samma linje: ”But you see, you just 

can't differentiate between a robot and the very best of humans.” (s. 201) Hon förklarar också 

varför hon anser att en robot skulle kunna utgöra den bästa möjliga ledaren: ”By the laws of 

Robotics, he'd be incapable of harming humans, incapable of tyranny, of corruption, of 

stupidity, of prejudice.” (s. 214)63 

 Trots dessa uttalanden till robotarnas fördel är det hela tiden de positiva möjligheterna 

i människornas och robotarnas samspel som betonas. Robotarna må sakna många av 

människornas brister och vara dem överlägsna på vissa områden men detta gör inte 

människorna överflödiga. I ”The Evitable Conflict” ges exempel på vad det är som gör 

människan unik och oersättlig (s. 237-238), och Calvin utgör även själv ett bevis på 

människans kapacitet genom att överträffa Byerley vad gäller analys- och 

slutledningsförmåga. 

 

                                                 
62 Bl.a. Dinello 2005, s. 65. 

63 Fler exempel på Calvins explicita uttalanden om robotarna finns bl.a. på s. 194, 199 och 245. 
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Robotar 

Den främsta gestaltningen av robotarna sker genom hur de talar och beter sig, skildrat genom 

en till synes objektiv berättarröst (showing).64 Den sker även genom människornas bemötande 

av dem samt uttalanden om dem (som ibland förefaller som sanna, och ibland som uppenbart 

felaktiga i förhållande till hur robotarna själva gestaltas). Gunn kommenterar 

robotkaraktärerna: ”They capture our interest more than the people – as they should. I, Robot, 

though never in the first person, is always about robots, and the characters' reactions to the 

problems that the robots bring with them create the stories.”65 

 Att robotarna får namn efter sina serienummer bidrar också till uppfattningen av dem 

som levande varelser snarare än maskiner. De styrker sedan detta själva genom sitt beteende 

och sitt sätt att prata och reagera i olika situationer. De mänskliga huvudkaraktärerna tillika 

robotexperterna förstärker detta genom hur de bemöter robotarna. Påpekas bör att det hela 

tiden är robotarnas förhållande till människorna och människornas förhållande till robotarna 

som står i centrum i I, Robot. Många av robotarna har inte bara övertygande personligheter, 

utan även övertygande personlighetsstörningar, något som även Mandala konstaterar kan vara 

fallet.66 Att robotarna till stor del skildras i dialog stämmer även överens med det Mandala 

skriver: ”The artifcial intelligence may be compelling and believable as a character because it 

talks like a person.”67 

 Eftersom robotkaraktärerna nästan alltid utgör en del av problemens lösning är det 

naturligt att fokus ligger på dem, snarare än på människorna som karaktärer. De mänskliga 

karaktärerna försöker komma underfund med robotkaraktärerna, och så gör även läsaren. 

Robotarnas varierande och intressanta personligheter fyller i sig funktioner som mysterium, 

och som argument för Asimovs ståndpunkt. De är därför av större intresse än människornas 

personligheter. Samtidigt är det de mänskliga karaktärerna som läsaren framförallt identifierar 

sig med, och som fungerar som den länk som leder till förståelse för robotarna. Det är de 

mänskliga karaktärernas vedermödor och tankegångar i strävan efter att lösa problemen som 

läsaren får följa och engagera sig i. Robotarnas funktion är även att belysa människornas 

svagheter, och därigenom påvisa att robotar rätt använda skulle utgöra en tillgång för 

mänskligheten. 

                                                 
64 Detta gör att de mänskliga egenskaper de uppvisar inte går att förklara med antropomorfism från de mänskliga 

karaktärernas sida. Även dessa karaktärernas trovärdighet som robotexperter bidrar till att utesluta 

antropomorfism som förklaringsmodell. 
65 Gunn 1982, s 65. 

66 Mandala 2010, s. 139. 
67 Mandala 2010, s. 139. 
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 ”Robbie”, den första novellen i boken, är också den novell som framförallt talar till 

läsarens känslor (pathos). Robbie framställs som att han bryr sig mycket om den lilla flickan, 

vilket utgör ett starkt känsloargument för att robotar är något bra och ofarligt. Läsaren får 

genast sympati för roboten, vilket bygger en grund för att instämma i den positiva robotsynen 

som Susan Calvin representerar.68 Robbie fokaliseras i vissa textpartier vilket stärker dessa 

sympatier. Relationen mellan Gloria och Robbie framstår som genuin och ömsesidig, deras 

samspel skildras levande och rörande. Barnets spontana känsla för att Robbie är en person, 

hennes vän, och lika mycket värd som människor, framstår som mer insiktsfull än de vuxnas 

perspektiv: ”He was a person just like you and me and he was my friend.”(s.16) Det är en stor 

kontrast mellan skildringen av Robbies beteende/kroppsspråk och de ord som Glorias mamma 

använder när hon talar om honom som ”den hemska maskinen”. Att mamman beskriver 

honom på ett sätt som inte går att relatera till den övriga skildringen av honom får hennes 

uttalanden att framstå som ogrundade. 

 Robbie uppvisar ”mänskliga” beteenden, trots att han är av en enkel robotmodell som 

inte kan tala: ”But Robbie was hurt at the unjust accusation, so he seated himself carefully and 

shook his head ponderously from side to side. […] He gazed stubbornly at the sky, and shook 

his head even more empathically.” (s. 7) Gloria berättar sagor för honom ”[…] while Robbie 

listened tensely with burning eyes [.]” (s. 9). I den dramatiska slutscenen visar Robbie sin 

välvilja, användbarhet och överlägsenhet genom att rädda Gloria när ingen annan kan. 

Roboten har här en tydlig beskyddar-roll, och människornas svaghet belyses samtidigt: ”[…] 

the overseers were only human and it took time to act. It was only Robbie that acted 

immediately and with precision.” (s. 27) Gloria mår också dåligt utan Robbie när modern 

skiljer dem åt, eftersom hon saknar sin vän. När Gloria och Robbie återförenas i slutet av 

novellen beskrivs robotens reaktion: ”Robbie's chrome-steel arms (capable of bending a bar of 

steel two inches in diameter into a pretzel) wound about the little girl gently and lovingly, and 

his eyes glowed a deep, deep red.” (s. 28) 

 I ”Runaround” är det roboten Speedy som räddar livet på Powell och därmed utgör 

hans beskyddare. Speedy visar sig även ha dåligt samvete för sitt tidigare opålitliga agerande, 

trots att han själv inte kunde hjälpa det: ”He still hasn't finished apologizing for the runaround 

he gave us. He's scared to come near you for fear of what you'll say.” ( s.53) Tidigare i 

novellen beskrivs Speedy bete sig som om han vore berusad, vilket även skildras i dialogen. 

                                                 
68 Touponce kommenterar ”Robbie”: ”Perhaps this story is placed where it is to counter assertions that Asimov is 

too cerebral a writer. Ironically, it also goes a long way toward demonstrating what Susan Calvin believes about 

robots: they are a 'cleaner, better breed' than we are.” Touponce 2005. 
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När Powell försöker tala med honom svarar Speedy nonsensartat: ”Hot dog, let's play games. 

You catch me and I catch you; no love can cut our knife in two. For I'm Little Buttercup, 

sweet Little Buttercup. Whoops!” (s. 42) 

 Cutie i ”Reason”  uppvisar också ett mänskligt beteende, och filosoferar dessutom 

över sin egen existens. Det är även Cutie som löser den dramatiska situationen och räddar 

jorden från förstörelse, vilket innebär att robotkaraktären återigen är den som räddar 

människorna. Cutie visar mänskliga tendenser i dialogen, och det beskrivs också hur han 

exempelvis ”hummed abstractedly.” (s. 57) Cutie säger bland annat till Powell och Donovan: 

”I like you two. You're inferior creatures, with poor reasoning faculties, but I really feel a sort 

of affection for you.” (s. 66)  Det beskrivs även hur han har dåligt samvete: ”Dimly, Powell 

was aware that the robot was making a friendly gesture, perhaps to quiet some lingering 

remorse in forcibly replacing the humans at the controls of the station.” (s. 73) Cutie blir 

ledsen när det är dags för Powell och Donovan att lämna rymdstationen: ”The robot 

approached softly and there was sorrow in his voice. 'You are going?'” (s. 75) 

 I ”Catch That Rabbit” visar robotarna återigen dåligt samvete över de problem som 

uppstår med dem. Människorna själva försätter sig i livsfara och robotarna räddar dem till 

slut. Roboten Dave berättar hur han känner om sina misslyckanden: ”It's been giving me a 

case of the nerves, or it would if I let it.” (s. 80) Även i ”Liar!” vill roboten väl men de olika 

robotlagarna går emot varandra och skapar ett olösligt moraliskt dilemma. Människornas 

motstridiga och komplicerade känslor och beteenden är inte möjligt för roboten att hantera. 

Här lyfts människornas brister åter fram. Roboten Herbies mänskliga drag framkommer 

också, han gillar t.ex. skönlitteratur. I texten finns många exempel där han beter sig som om 

han har känslor, och hans sätt att tala återspeglar olika känslolägen.69 Robotens vilja att 

beskydda människorna är det som ställer till det här. I slutet av novellen uttalar Calvin det jag 

anser är novellens främsta budskap, när hon talar om Herbie och säger: ”[...] nothing is wrong 

with him – only with us.” (s. 119) Herbie själv säger: ”Close your mind! It is full of pain and 

frustration and hate! I didn't mean it, I tell you! I tried to help! I told you what you wanted to 

hear. I had to!” (s. 122) 

 I ”Little Lost Robot” har människorna modifierat robotlagarna vilket skapat en 

potentiellt farlig robot som har blivit förolämpad och rymt. Människorna framstår här som 

osympatiska. Den farliga situationen har återigen skapats av människorna, och de har 

                                                 
69 Konversationen mellan Calvin och Herbie på s. 105-109 är ett exempel på en dialog mellan människa och 

robot som framstår som väldigt ”mänsklig” och levande. Detsamma gäller dialogen på s. 111-112, samt Herbies 

beteende på s. 119. 
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dessutom behandlat roboten illa. I den här novellen är robotarnas beskyddande ”instinkt” 

framträdande då det är den som har gjort att de inte kan användas till forskning där de 

mänskliga forskarna riskerar att ta någon skada. Robotar med alla tre lagar intakta framstår 

återigen som ohjälpligt beskyddande av människorna. Robotarna i denna novell visar också 

mänskliga drag, de beskrivs exempelvis som nyfikna. De är även känsliga för tonfall, något 

som är genomgående i hela boken, samt ansiktsuttryck och stämning. Exempel på 

känsloreaktioner är när roboten framstår som chockad (s. 152) och ”openly relieved” (s. 153). 

Här finns också ett exempel  på en dialog där robotens sätt att tala får den att framstå som 

känslosam och mycket upprörd (s. 155). 

 I ”Escape!” är det superdatorn The Brain som skildras som en personlighet. Calvin 

pratar med datorn som om den verkligen vore en levande person, mer bestämt ett barn. 

Dialogerna i denna novell skildrar datorns personlighet: ”The Brain's voice was high-pitched 

and enthusiastic, 'Swell, Miss Susan. You're going to ask me something. I can tell.'” (s. 163) 

”'Gosh!' The exclamation was hushed, drawn out.” (s. 164) ”Right as anything, Miss Susan. 

I've taken care of it all. It's a bee-yoo-tiful ship.” (s. 170) ”Aw-w-w. You spoil everything.” (s. 

182) Beskyddar-funktionen figurerar också här, då det är den som gör att roboten måste 

hantera den traumatiska situationen genom att utveckla ett skämtlynne. Det är även 

människornas försök att förbigå den beskyddande ”instinkten” som ställer till det, men inte 

heller här kommer någon människa till skada och robotlagarna förblir pålitliga. 

 I ”Evidence” framstår Byerley som en bättre ledare än någon människa, och axlar 

därmed beskyddarrollen i stor skala. Byerley fokaliseras stundvis i denna novell vilket leder 

till en större möjlighet till identifikation med honom än med de övriga robotkaraktärerna. Han 

visar stor tillgivenhet och omsorg om sin ”lärare” (tillika skapare). Byerley spelar därmed 

beskyddarrollen även på ett personligt plan, och motbevisar samtidigt Frankenstein-

komplexet: ”Byerleys face lit with affection. […] Gently, almost caressingly Byerleys arms 

went around the shoulders and under the swathed legs of the cripple. Carefully, and slowly, he 

walked through the rooms[.]”(s. 197). Byerley framstår i allmänhet som charmant, smart och 

kvicktänkt.70  I dialogen med Calvin visar han sig även humoristisk (s. 212-213). 

 ”The Evitable Conflict” skildrar en samhällsutopi. Calvin kommer fram till att the 

Machines är mänsklighetens enda hopp och ”räddning från sig själv”. Även i detta stora 

perspektiv fungerar alltså robotarna som beskyddare. Maskinerna framställs som historiskt 

sett de första som lyckats se hur mänskliga konflikter går att undvika, och också lyckas 

                                                 
70 Exempel på en dialog där Byerleys personlighet gestaltas, och han visar sig överlägsen människan han talar 

med, finns på s. 204-206, samt s. 208-209. 
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undvika dem i praktiken. Från att i ”Robbie” ha skildrat en enskild och inte särskilt avancerad 

robot som beskyddar en enskild liten flicka, har vi alltså här superavancerade maskiner som 

beskyddar hela mänskligheten. 

 

 

Deus ex machina? Utopi eller dystopi? 

Under denna rubrik sammanställs de slutsatser jag kommit fram till under rubrikerna ovan och 

I, Robot analyseras retoriskt ur ett helhetsperspektiv. Vad är bokens huvudsakliga budskap och 

vilka medel används för att övertyga läsaren om detta budskap? Vilken syn på robotar är det 

som förmedlas och hur sker detta? 

 De mönster jag funnit i I, Robot går helt i linje med Asimovs syfte att omdefiniera 

robotkonceptet, förmedla en positiv robotsyn och motbevisa Frankenstein-komplexet. Det 

budskap/den tes som resten av boken sedan argumenterar för är att robotar, rätt använda, har 

potential att utgöra en positiv kraft i samhället och förändra det till gagn för mänskligheten. 

Detta budskap uttalas av Susan Calvin i ramberättelsens inledning, när hon beskriver den 

utopiska situationen som för henne är nutid, men som för läsaren målas upp som en potentiell 

framtid; människan är inte längre ensam utan har nu en vän i form av den starkare, mer 

trofasta och mer användbara varelse som roboten utgör. Att skapa trovärdighet åt denna 

utopiska framtidsvision, göra den övertygande för läsaren och visa en möjlig väg dit, är sedan 

det som resten av boken ägnas åt. Att denna väg kantas av vissa svårigheter, men att dessa går 

att övervinna med hjälp av rationalitet och logik, är en viktig del av Asimovs budskap.  

 Robotarnas funktion i novellerna är också att belysa människornas svagheter, och 

samtidigt visa på vilka sätt robotar skulle kunna utgöra något positivt för mänskligheten. 

Robotarna framställs som levande varelser, överlägsna människorna på många sätt, och med 

säkerhetsspärrar som människorna saknar. Som sådana utgör de tre robotlagarna starka 

argument för Asimovs ståndpunkt, och de visar sin betydelse gång på gång i novellerna. Så 

hur löser man problemen med människornas egna svagheter och brister? Jo, genom en annan 

art av levande varelser, som saknar de svagheterna, och som vill människorna väl. 

 Robotarna framstår varken som skrämmande monster eller välvilliga gudar. Jag anser 

inte heller att de i sin välvilja förstärker Frankenstein-komplexet, som Beauchamp hävdar. 

Robotarna i I, Robot skildras som välvilliga varelser som tillsammans med människorna kan 

skapa ett utopiskt samhälle, om människorna låter dem. Boken går från att argumentera 

utifrån en enskild välvillig och kärleksfull robot med mänskliga drag, som tar hand om en 



29 

enskild liten flicka, till argumentation utifrån världsordningen och mänsklighetens bästa, med 

historisk djupsyn och stort perspektiv. Argumentet för robotarnas användbarhet och godhet är 

tydligt: vi kan anförtro våra barn åt robotarna, likväl som vi kan anförtro hela vårt samhälle åt 

dem. Något av det som talar emot den dystopiska tolkningen är att människorna inte befinner 

sig i robotarnas ”våld”, som Beauchamp framställer det hela. Maskinerna kan exempelvis inte 

tvinga människorna att lyda dem, vilket är viktigt att minnas. Människorna har den slutgiltiga 

makten.71 Att människorna har egna unika kvalitéer och inte går att ersätta framhålls också. 

 Asimov ville inte bara förmedla en positiv syn på robotar, utan även problematisera 

och undersöka de möjligheter och risker som de skulle kunna innebära, samt visa på möjliga 

komplikationer och lösningar på problemen. Detta återges i  I, Robot. Här argumenteras 

varken för att robotarna och robotlagarna alltid är något positivt eller tillräckligt, eller att inget 

kan gå fel med dem. Snarare argumenteras för att robotar, med robotlagarnas hjälp och under 

rätt förutsättningar i övrigt, kan utgöra något mycket positivt för mänskligheten. Tydligt i 

skildringen är även att det största hotet mot denna positiva utveckling är människornas egna 

brister, och att dessa på olika sätt kan komma att utgöra de största hindren på vägen. 

 Själva lösandet av problemen framstår som något spännande och utmanande snarare 

än något negativt. Även här vederläggs alltså den dystopiska tolkningen. Det övergripande 

intrycket är inte ett av skräck och fara utan av nyfikenhet och spänning. Detta åstadkoms 

bland annat genom komiska effekter och humoristiska dialoger. De potentiellt skrämmande 

scenerna avdramatiseras ofta av exempelvis Powells och Donovans kommentarer. I övrigt är 

det tron på logiken och rationaliteten som genomsyrar novellerna och förmedlar en positiv 

vetenskapssyn. Läsaren kan tryggt lita på att logiken segrar. Att stort fokus ligger på risker 

och problem, samt det intressanta lösandet av dessa problem, ger istället trovärdighet (pistis) 

åt skildringen. Kontrasten mellan Frankenstein-komplexet, som skildras som irrationell 

paranoia, och den hälsosamma försiktigheten som Calvin står för, bör också framhållas.  

 Genom novellernas pusselartade uppbyggnad engageras läsaren i lösandet av 

problemen, och genom berättartekniken (showing) engageras de i förståelsen av de mänskliga 

karaktärerna vilket skapar identifikation. Läsaren leds sedan fram till problemens lösning 

samt novellernas budskap tillsammans med huvudkaraktärerna. Dialogen har flera viktiga 

funktioner, framförallt gäller det att beskriva och lösa problemen, argumentera explicit för den 

positiva robotsynen samt att gestalta karaktärerna och skildra samspelet mellan människor och 

                                                 
71 Något som i boken skildras som problematiskt, eftersom människorna tenderar att motvilligt acceptera de råd 

som Maskinerna ger dem. 
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robotar. Skildringen av Susan Calvins kyliga personlighet och stora intelligens samt kunskap 

och erfarenhet inom området får henne att framstå som en pålitlig bedömare och talesperson, 

mycket tack vare stereotypen. Det ger henne ett starkt ethos, skapar förtroende (pistis) och ger 

trovärdighet åt hennes uttalanden. Hennes många explicita yttranden till robotarnas fördel har 

en stor del i argumentationen. De utgör de påståenden som i resten av texten sedan bevisas 

med mer implicita medel. Exempel på detta är robotarnas egna karaktärer och genomgående 

beskyddarroll. När Calvin lugnt accepterar Maskinernas styre av världen i den sista novellen, 

håller sig läsaren också lugn. Detta på grund av den identifikation som uppstått mellan Calvin 

och läsaren, samt hennes trovärdighet som karaktär. Calvin har varit den som tagit farorna på 

största allvar genom hela boken samt bevisat sig genomgående pålitlig. Dessutom yttrar hon 

sällan påståenden utan att argumentera för sin sak. 

 Asimovs egna uttalanden om sina robotnoveller tyder på att han ville se robotarna som 

enbart maskiner, men i novellerna framstår de trots allt som levande varelser, kapabla att 

känna känslor. Deras personligheter gestaltas framförallt i dialog, men även i handling (och då 

genom showing). Läsaren inbjuds till känna sympati med robotarna, exempelvis när de blir 

förvirrade, osäkra eller ledsna. Att robotarna gestaltas som egna individuella karaktärer skapar 

nyfikenhet snarare än rädsla. 

 Enligt Beauchamp hör Asimovs berättelser, kanske oavsiktligt, till de som Dinello 

beskriver som den pessimistiska science fiction-visionen som kan leda till att människorna 

inser farorna med den nya tekniken och sporrar dem till handling för att undvika dessa. Han 

beskriver detta som att förstå hotet så att vi kan ”invent tactics for confronting it”.72  Jag anser 

att I, Robot måste kategoriseras som en utopi, en optimistisk skildring av robotarna och 

vetenskapen, men att Asimov samtidigt lyfter säkerhetsfrågor och möjliga problem. I dessa 

noveller skildras potentiella utmaningar och faror, och samtidigt framstår robotarna som något 

positivt med stor potential att förbättra samhället. 

 Vad gäller den retoriska situationen förefaller det som om Asimov med olika metoder 

uppfyller de retoriska villkor som situationen kräver. Genom gåtor och mysterier samt en 

berättarteknik som kräver engagemang från läsaren bibehålls läsarens intresse och 

identifikation skapas som en grund för övertygelse. Genom att på olika sätt bemöta 

Frankenstein-komplexet och dess argument, samt göra en övertygande skildring av 

robotkaraktärerna, förhåller han sig till publikens förutfattade uppfattningar och 

föreställningar om ämnet (doxa). Trovärdighet och förtroende (pistis) skapas bland annat 

                                                 
72 Dinello 2005, s. 17. 
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genom identifikationen med karaktärerna samt den trovärdiga skildringen av robotarna, men 

till stor del också av den tro på rationalitet och logik som genomsyrar novellerna. I, Robot har 

därmed stora förutsättningar att övertyga sina läsare om den positiva robotsynen och 

motbevisa Frankenstein-komplexet, och understödjer alltså Asimovs uttalade syfte. 

 

 

Diskussion 

 

Sammanfattning och slutsats 

De mönster jag funnit i I, Robot korresponderar med Asimovs syfte att omdefiniera 

robotkonceptet, förmedla en positiv robotsyn och motbevisa Frankenstein-komplexet. Det 

budskap/den tes som resten av boken sedan argumenterar för är att robotar, rätt använda, har 

potential att utgöra en positiv kraft i samhället och förändra det till gagn för mänskligheten. 

 De mest framträdande gemensamma dragen i de nio novellerna är i) deras pusselartade 

uppbyggnad, ii) den roll som rationalitet och logik spelar för handlingen, iii) robotlagarna som 

grundläggande förutsättning för att lösa och förstå de problem som uppstår samt iiii) 

dialogens framträdande funktion. Den pusselartade uppbyggnaden gör läsaren engagerad i 

handlingen, skapar en positiv attityd till lösandet av de olika problem som uppstår med 

robotarna samt förmedlar en positiv vetenskapssyn där tron på rationalitet och logik är stark. 

Dialogen har flera viktiga funktioner, framförallt gäller det att beskriva och lösa problemen, 

argumentera explicit för den positiva robotsynen samt att gestalta karaktärerna. 

 Människokaraktärernas främsta funktioner är att i) förhålla sig till robotarna, ii) 

analysera och lösa problemen som uppstår med robotarna, iii)  uttala sig explicit om robotarna 

samt iiii) utgöra en länk mellan läsaren och robotarna. Identifikation med de mänskliga 

huvudkaraktärerna tjänar till att skapa övertygelse och engagemang och ge skildringen och 

därmed de implicita och explicita argumenten trovärdighet. I övrigt är samspelet mellan de 

mänskliga karaktärerna och robotkaraktärerna det centrala. 

 Robotarnas viktigaste funktioner är att i) fungera som egna karaktärer och individer, ii) 

bevisa sin välvilja och därmed motbevisa Frankenstein-komplexet, iii) ”rädda” människorna 

på olika sätt (eller försöka göra så), samt iiii) belysa människornas brister. Läsaren uppfattar 

robotarna som levande, välvilliga varelser och känner sympati för dessa. Samtidigt belyses 

den stora nytta samhället och mänskligheten kan ha av varelser som kan rädda människorna 
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från sina egna brister. 

 Robotarna i I, Robot skildras som välvilliga varelser som tillsammans med 

människorna kan skapa ett utopiskt samhälle, om människorna låter dem. Boken går från att 

argumentera utifrån ett litet perspektiv, där roboten Robbie tar hand om den lilla flickan 

Gloria, till ett stort perspektiv där de superavancerade Maskinerna hjälper och skyddar hela 

mänskligheten. Argumentet för robotarnas användbarhet och godhet är tydligt: vi kan anförtro 

våra barn åt robotarna, likväl som vi kan anförtro hela vårt samhälle åt dem. 

 Asimov engagerar sina läsare och bibehåller deras intresse, förhåller sig till publikens 

förutfattade uppfattningar och föreställningar om ämnet (doxa), skapar trovärdighet och 

förtroende (pistis), skapar identifikation som en grund för övertygelse samt gestaltar robotarna 

på ett övertygande sätt. I, Robot understödjer därmed Asimovs uttalade syfte att omdefiniera 

robotkonceptet och bryta med Frankenstein-komplexet.
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