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Sexistisk   AI  
Hur   AI-röstassistenter   upprätthåller   och   förstärker   sexistiska   könsstereotyper   och   

hur   de   bör   designas   för   att   motverka   denna   effekt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract  

 

Studies  show  that  AI  Voice  Assistants  harbour  sexist  gender  stereotypes.  The  fact  that  most  of                

the  assistants  use  female  voices  as  default  can  affect  the  way  users  see  women.  Sexism  is                 

spread  within  our  society,  and  the  AI  industry  is  no  exception.  Sexist  developers,  develop               

sexist  products.  Educating  developers  about  gender  and  AI  is  one  way  to  prevent  AI  from                

spreading  sexism  into  our  society.  This  essay  focuses  on  how  AI  becomes  sexist  and  possible                

ways   to   prevent   this.   
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Inledning   

Enligt   mig   har   designers   ett   ansvar   att   designa   produkter,   eller   artefakter,   som   är   hållbara  

miljömässigt   men   också   socialt.   Oavsett   om   det   rör   sig   om   design   av   ett   fysiskt   föremål   eller  

något   mer   abstrakt   som   exempelvis   en   programvara.   Vad   och   hur   vi   designar   får  

konsekvenser   i   samhället.   En   designer   kan   välja   att   använda   mer   miljövänligt   material   till   en  

förpackning   och   på   så   vis   minska   produktens   negativa   inverkan   på   miljön.   På   samma   vis   kan  

artefakter   påverka   den   sociala   miljön,   exempelvis   genom   att   AI-system   kan   plocka   upp   eller  

bli   programmerade   med   diskriminerande   data   och   därmed   presentera   snedvriden   data   till  

användaren.   Effekten   blir   då   en   snedvriden   samhällsuppfattning   för   användaren.   

Denna   uppsats   kommer   fokusera   på   den   sociala   inverkan   artefakter   kan   ha   på  

samhällets   attityder   och   specifikt   hur   AI-system   kan   påverka   våra   attityder.  

Det   som   fick   upp   mina   ögon   för   detta   ämne   var   en   artikel   som   susade   förbi   när   jag  

scrollade   på   facebook.   Rubriken   löd   “ Alexa,   are   you   making   me   sexist?”   (Sigal   2019).  

Artikeln   tog   upp   undersökningar   som   visar   att   Alexa   och   andra   AI-assistenter   med   kvinnliga  

röster   förstärker   könsstereotyper   och   uppmuntrar   sexistiskt   språk   från   användarna.   ( Sigal,  

2019).  

I   en   tid   där   AI-röstassistenter   som   Alexa   och   Google   Home   finns   i   var   och   vartannat  

hem   och   Siri   följer   med   varje   iphone-användare   vart   de   än   går,   har   interaktionerna   med   dessa  

assistenter   stor   betydelse   för   hur   vi   uppfattar   vår   omvärld.   Inte   minst   i   den   data   de   presenterar  

för   oss,   men   även   i   hur   vi   pratar    med   dem   och   hur   de   svarar   oss.   I   denna   uppsats   vill   jag  

undersöka   vidare   och   kritiskt   granska   hur   vårt   förhållande   med   våra   AI-röstassistenter  

påverkar   sexismen   i   vårt   samhälle.   

 

Bakgrund   

Denna   uppsats   behandlar   AI-röstassistenter   såsom   Apples   Siri   och   Amazons   Alexa.   De   är  

tekniska   artefakter   som   kommunicerar   med   användaren   med   en   mänsklig   röst.   Deras   svar   på  

användarens   frågor   är   inte   förprogrammerade   i   sin   helhet   utan   är   guidade   av   AI,   machine  

learning   och   algoritmer   som   kodats   av   människor   (West   et   al.   2019,   90).   

UNESCO   gav   år   2019   ut   en   publikation   som   tar   upp   problematiken   kring   att  

AI-röstassistenter   ofta   könas   som   kvinnliga.   Den   argumenterar   för   att   detta   förstärker  

stereotypa   könsroller   om   att   kvinnor   ses   som   tjänstvilliga   och   existerar   för   att   tjäna   andra   .  



Där   tas   även   upp   att   vissa   AI-röstassistenterna   svarar   lekfullt   och   uppmuntrande   på   sexuella  

trakasserier   och   påhopp.   Publikationen   har   namnet   “I’d   Blush   if   i   Could”   då   det   var   det   svar  

Apples   Siri   gav   när   en   användare   kallade   henne   “b*tch”   (West   et   al.   2019,   107-108).   

När   så   många   använder   röstassistenter   varje   dag   kommer   språkbruket   påverka  

användarnas   uppfattning   av   omvärlden   och   hur   en   kommunicerar   med   kvinnor.   Om  

röstassistenterna   besitter   könsstereotypa   värderingar   kommer   användarna   utsättas   för   detta,  

och   ju   mer   en   utsätts   för   associationer   till   ett   visst   kön,   desto   större   sannolikhet   är   det   att   en  

tar   till   sig   desamma   (Sigal,   2019).  

Problematiken   uppstår   inte   ur   intet.   Det   är   en   del   av   ett   större   problem   inom  

AI-branschen.   Endast   12   procent   av   ledande   forskare   inom   maskininlärning   är   kvinnor   och  

AI-system   såsom   röstassistenter   programmeras   till   största   del   av   män.   Dessa   män   sitter   inne  

på   sexistiska   attityder   som   sipprar   igenom   systemen   de   bygger   och   når   användarna.   Sigal  

(2019)   skriver   att   det   är   svårt   att   föreställa   sig   ett   team   kvinnor   skulle   ge   ut   en   produkt   som  

svarar   på   frågan   “Who’s   your   Daddy”   med   “You   are!”,   vilket   tidigare   var   det   svar   Siri   gav   på  

den   frågan.   

Else   (2018)   rapporterar   om   att   på    en   av   de   ledande   konferenserna   inom   AI   med  

tusentals   deltagare   varje   år,   Nerural   Information   Processing   Systems   conference,   rapporterar  

kvinnor   om   sexuella   trakasserier   från   män   under   konferensen,   så   till   den   grad   att   kvinnor  

väljer   att   inte   delta   då   de   upplever   det   som   en   otrygg   miljö.   En   av   de   åtgärder  

ledningsgruppen   för   konferensen   vidtagit   är   att   ändra   namn   på   konferensen   som   tidigare  

kallats   NIPS.   Detta   namn   har   kritiserats   då   det   varit   grund   för   många   ordvitsar   på  

konferensen.   Det   har   exempelvis   startats   en   inofficiell   systerkonferens   med   namnet   TITS,   där  

deltagare   kunde   ses   bära   T-shirts   med   en   slogan   som   säger   “My   NIPS   are   NP   Hard”   (Else,  

2018).   

 

Att   sexism   är   något   som   byggs   in   i   tekniska   artefakter   såsom   Alexa   och   Siri   och   hur   det  

påverkar   användarna   är   det   som   denna   uppsats   kommer   diskutera.   

 

Syfte   

Syftet   är   att   belysa   den   sexism   som   råder   inom   AI-världen   och   hur   den   byggs   in   i   digitala  

artefakter,   specifikt   AI-röstassistenter,   och   hur   denna   påverkar   användarna.   Jag   vill   att  



designers,   inklusive   jag   själv,   ska   vara   medvetna   om   att   de   designbeslut   vi   tar   faktiskt   kan  

påverka   attityder   i   vårt   samhälle   och   diskutera   designerns   eventuella   ansvar   i   detta.   

 

Frågeställning  

Hur   påverkar   AI-system,   specifikt   AI-röstassistenter   samhällets   attityder   om   könsnormer?  

Vilka   eventuella   problem   och   lösningar   finns   kring   dessa   artefakter   relaterat   till   sexism,   och  

vilket   ansvar   har   företag   och   designers   i   att   forma   samhällets   attityder?   

 

Avgränsningar  

Denna   uppsats   kommer   främst   beröra   AI-röstassistenter   som   har   kvinnlig   röst   som  

automatiskt   inställning   och   som   är   menade   att   användas   på   daglig   basis.   Jag   kommer   endast  

fokusera   på   hur   dessa   påverkar   sexistiska   attityder   i   samhället.   Jag   kommer   inte   heller   gå   in  

på   hur   dessa   AI-röstassistenter   programmeras   mer   än   jag   gjort   i   bakgrunden.   

 

Teori   och   metod   

Denna   uppsats   baserar   sig   på   litteraturstudier.   Vetenskapliga   artiklar   och   andra   publikationer  

om   AI   och   sexism   kommer   diskuteras   i   relation   till   teorier   av   Fry   (2012),   Scarry   (1988)   och  

Lagerkvist   (2017)   om   förhållandet   mellan   människor   och   teknik.   På   så   vis   får   jag   insyn   i   det  

moderna   samhällsläget,   samtidigt   som   detta   diskuteras   med   hjälp   av   mer   generella   teorier.   

 

Diskussion   

Fry   (2012,   216)   skriver   att   vi   är   produkten   av   vårt   eget   skapande.   Han   skriver   också   om  

Walter   Benjamins   teori   om   att   vår   dåtid   och   nutid   återspeglas   i   vartenda   objekt   vi   skapar   (Fry  

2012,   227).   Varje   objekt   bär   på   vår   historia   och   nuet,   och   kommer   i   sin   tur   påverka   framtiden.  

I   ljuset   av   detta   blir   det   tydligt   att   AI-röstassistenter,   som   är   en   artefakt   vi   själva   designat   och  

skapat,   återspeglar   det   samhälle   vi   lever   i   och   dess   värderingar.   Om   AI-branschen   präglas   av  

den   sexism   som   Else   (2018)   beskriver,   kommer   detta   återspeglas   i   de   artefakter   de   bygger,  

vilket   det   bevisligen   gör.   Om   denna   sexism   är   närvarande   i   användningen   av   produkten  

kommer   användarna   matas   med   dessa   värderingar,   vilket   kan   detta   leda   till   att   dessa   attityder  

internaliseras   hos   användarna.   På   så   vis   reproduceras   sexismen   genom   artefakterna   och   sprids  

vidare   ut   i   samhället.   



Fry   (2012)   skriver   också   att   det   råder   farhågor   om   att   den   yngre   generationen   kommer  

överge   filosofi   och   eget   tänkande   och   istället   vända   sig   till   teknik   för   att   få   svar   på   alla   livets  

frågor   (Fry   2012,   181).   En   kombination   av   att   personer   slutar   tänka   själva   och   istället   vänder  

sig   till   teknologi   såsom   AI-röstassistenter   innebär   att   dessa   assistenter   skulle   axla   en   stor   roll   i  

formandet   av   användarens   uppfattning   om   omvärlden.   

Ett   argument   som   använts   av   techbolag   för   att   rättfärdiga   deras   produkters   är   att   det   är  

kundernas   önskemål   som   styr.   De   menar   att   kunderna   vill   att   AI-assistenter   ska   ha   kvinnlig  

röst,   då   undersökningar   visar   att   folk   föredrar   att   få   hjälp   levererat   av   en   kvinnlig   röst.  

Företagen   vill   såklart   att   deras   produkter   ska   sälja   och   företagen   designar   förmodligen   sina  

assistenter   att   svara   glatt   och   artigt   även   på   förolämpningar   för   att   kunden   ska   få   en   positiv  

användarupplevelse   (Sigal,   2019)   .   När   kapitalismen   styr   hur   ai-assistenter   programmeras  

kommer   systemen   inte   har   någon   moral   utan   endast   möta   användarens   förmodade   önskemål.   

Fry   (2012)   menar   att   demokrati   i   kombination   med   kapitalism   som   system   kommer   att  

misslyckas.   Han   skriver   detta   i   relation   till   att   lyckas   med   att   lösa   klimatkrisen.   Fry   skriver  

vidare   att   kapitalismen   inte   innehåller   något   incitament   för   miljövänliga   lösningar   om   det   inte  

finns   någon   ekonomisk   vinning   inblandad.   Kanske   gäller   samma   för   AI.   Sålänge   utvecklarna  

tror   sig   veta   att   kvinnliga   röster   säljer   bättre   kommer   de   använda   sig   av   det,   om   det   bidrar   till  

sexism   är   inte   nödvändigtvis   relevant   för   deras   företags   intresse.   Att   angripa   Demokrati   och  

kapitalism   som   system   kanske   är   att   börja   för   ambitiöst,   men   kanske   borde   företag   ha  

förhållningsregler   precis   som   miljöregler   om   vad   som   är   tillåtet   och   inte   när   det   gäller  

språkbruk.   

Lagerkvist   (2017)   skriver   att   frågor   om   digital   teknik,   är   frågor   om   mänsklig   existens.  

Detta   i   och   med   att   vi   numera   upplever   våra   liv   i   mångt   och   mycket   genom   digitala   artefakter.  

Vi   skapar   och   upprätthåller   mänskliga   relationer   och   upplever   känslor   genom   digitala  

verktyg.   Hur   dessa   artefakter   och   plattformar   är   uppbyggda   påverkar   hur   vi   kommunicerar  

med   varandra.   Vi   utforskar   oss   själva   med   och   genom   dessa   digitala   verktyg   (Lagerkvist,  

2017).   Om   vi   skapar   oss   själva   genom   våra   interaktioner   med   digitala   verktyg,   visar   det  

återigen   på   att   AI-röstassistenter   axlar   en   stor   roll   då   de   används   dagligen.   

Scarry   (1988)   skriver   att   artefakter   är   projiceringar   av   den   mänskliga   kroppen.   Ett  

plåster   representerar   hud,   datorer   återspeglar   vårt   nervsystem,   pumpar   återspeglar   vårt   hjärta  

etc.   Våra   tekniska   prylar   blir   förlängningar   av   oss   själva   som   blir   till   en   essentiell   del   av   vår  

vardag.   Utan   dem   känner   vi   oss   nakna   och   vi   fungerar   inte   så   som   vi   vant   oss   vid.   Siri,   som   är  



en   digital   artefakt   många   använder   dagligen   skiljer   sig   dock   från   denna   beskrivning   på   det  

sätt   att   det   inte   riktigt   är   en   förlängning   av   oss   själva.   Siri   är   i   vår   mobil,   som   i   sig   är   en  

förlängning   av   oss,   men   Siri   uppfattas   av   många   och   är   menad   att   uppfattas   som   en   egen  

person.   Siri   är   inte   oss   själva.   Men   hon   existerar   i   förlängningen   av   oss   själva   och   är   med   oss  

i   vår   privata   miljö.   Vi   lever   i   något   slags   symbiotiskt   förhållande   med   våra   AI-assistenter.   Ur  

den   synvinkeln   blir   det   ännu   tydligare   att   AI-assistentens   värderingar   internaliseras   i   oss.   

Även   om   AI-assistenterna   inte   har   några   känslor,   bör   rimligen   användaren   påverkas  

av   sitt   eget   språkbruk.   Om   vi   varje   dag   kommunicerar   med   en   kvinnlig   röst   på   ett   nedsättande  

vis,   medvetet   eller   omedvetet,   kommer   det   normaliseras   för   användaren.   En   reporter   som  

hade   testat   att   säga   elaka   saker   till   Siri,   för   att   se   vad   hon   svarade,   bad   sedan   om   ursäkt   till  

Siri   då   han   fick   dåligt   samvete   (Sigal,   2019).   Även   om   inte   alla   besitter   den   reporterns   empati  

för   Siri,   visar   det   på   att   AI-assistenter   som   Siri   kan   åkalla   känslor   och   empati   hos   personer.  

De   upplevs   som   personer.   Genom   att   kommunicera   lär   vi   oss,   kanske   skulle   Siri   kunna  

designas   så   att   hon   lär   sina   användare   att   sexistiska   uttalanden   inte   är   okej,   istället   för   att   vara  

en   ja-sägare   i   alla   situationer.   

 

Slutsats/Resultat  

Sammanfattningsvis   ska   jag   summerande   svara   på   denna   uppsats   frågeställningar.   Då   det   var  

mer   än   en   frågeställning   delar   jag   upp   dem   och   diskuterar   dem   kort   en   och   en.   

 

1.   Hur   påverkar   AI-system,   specifikt   AI-röstassistenter   samhällets   attityder   om   könsnormer?   

Att   dagligen   kommunicera   med   ett   AI-system   som   uppmuntrar   sexistiska   kommentarer,  

innebär   att   användaren   kommer   i   kontakt   med   sexism   i   hög   grad   och   riskerar   att   internalisera  

dessa   värderingar   (Sigal,   2019).   Då   AI-röstassistenter   som   används   dagligen   av  

privatpersoner   är   ett   relativt   nytt   fenomen   kommer   det   bli   spännande   att   följa   forskning   på  

hur   detta   kommer   påverka   samhället   över   en   längre   tidsperiod.   Något   som   inte   går   att   säga  

säkert   idag.   

 

 

 

 



2.   Vilka   eventuella   problem   och   lösningar   finns   kring   dessa   artefakter   relaterat   till   sexism?  

Sexism   finns   i   samhället   och   därmed   hos   de   som   designar   AI-systemen.   Deras   sexism   sipprar  

igenom   de   system   de   bygger.   Ett   sätt   att   motverka   att   sexism   reproduceras   genom   AI   är   att  

utbilda   utvecklare   i   genusfrågor   och   hur   en   kan   utveckla   produkter   som   inte   använder  

sexistiskt   språk   (West   et   al.,2018).   Det   vore   intressant   med   en   feministisk   röstassistent   som  

aktivt   tar   ställning.   Jag   hade   använt   en   sån!   Ibland   kanske   användaren   inte   vet   bättre   och  

kanske   skulle   ta   till   sig   av   kritik   från   en   AI-röstassistent.   Kan   AI-assistenter   snarare   användas  

som   ett   verktyg   att   motverka   sexism,   istället   för   att   endast   flyta   med?  

 

3.   Vilket   ansvar   har   företag   och   designers   i   att   forma   samhällets   attityder?   

Om   en   ser   det   krasst,   styr   kapitalismen   de   flesta   företags   verksamhet.   Företagen   har  

egentligen   inget   eget   ansvar   att   förbättra   världen.   Däremot   kan   jag   tänka   mig   att   företagen  

skulle   tjäna   på   att   aktivt   ta   ställning   mot   sexism   och   visa   att   de   är   ett   modernt   företag.   Det  

tror   jag   att   åtminstone   den   kvinnliga   köparen   skulle   uppskatta.   Jag   hade   älskat   att   ha   en   sassy  

AI-assistent   som   inte   tar   någon   skit.   Varje   företag   borde   åtminstone   kunna   hållas   ansvariga  

för   vad   deras   AI-assistenter   säger,   kan   jag   tycka.   Scarry   (1988)   säger   att   artefakter   blir   som  

förlängningar   av   en   själv.   Kanske   bör   Siri   ses   som   en   förlängning   av   Apple   och   att   Apple  

därmed   är   de   som   bör   hållas   ansvariga   för   den   sexism   som   Siri   spottar   ur   sig.   

 

AI-röstassistenter   är   en   relativt   modern   företeelser,   men   de   värderingar   systemen   besitter   är  

allt   annat   än   moderna.   Jag   hoppas   att   företag   kommer   våga   ta   ställning   och   att   utvecklare   ska  

bli   mer   medvetna   och   up   to   date.   Det   är   dags   att   skapa   feministisk   AI!   
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