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Diskriminerar människor robotar baserat på 
könstillskrivning? 

Emma Jonsson, Lisa Nilsson, Emma Samuelsson, Charlie Simonsson, Julia Skönvall & Anna Westin

I den här rapporten har vi studerat hur försöksdeltagare (N = 118) har bedömt ett tal av en robot 
enligt retorikdragen etos, patos och logos. I den ena av de två experimentgrupperna hölls talet av en 
robot med ett tillskrivet manligt kön och i den andra gruppen av en robot med ett tillskrivet kvinnligt 
kön. Resultatet visade att kvinnliga deltagare bedömde talet som mer emotionellt och pålitligt än vad 
de manliga deltagarna gjorde, oberoende av robotens tillskrivna kön. Det fanns ingen statistiskt 
signifikant skillnad mellan bedömningarna av talet i de två experimentgrupperna, vilket tyder på att 
det inte förekom någon könsdiskriminering mot roboten i experimentet. Vi avslutar med en diskussion 
om resultatens betydelse för framtida design av Människa – robot-interaktion.

Inledning 

  Robotar har blivit allt vanligare och används mer 
i kommersiella sammanhang och som arbetskraft. 
Människa – Robot-interaktion (HRI) fokuserar på 
bland annat på kultur och stereotypiskt beteende för 
att utveckla, förstå och utvärdera robotar för att 
applicera till bland annat design av framtida robotar 
(Wang, 2014). 
 HRI har inte lagt mycket fokus på 
genusvetenskap i sin forskning för att kunna 
förbättra robotdesign. Endast 11 % i HRI-studier 
som gjordes 2006-1013 hade någon typ av 
könsrelaterade analys i sig (Wang, 2014) vilket kan 
tyda på att designprocessen av robotar saknar 
genusmedvetenhet. Områden som saknar 
genusmedvetenhet kan resultera till designfel med 
dödliga konsekvenser, vilket bland annat skedde när 
man först utvecklade bilen och anpassade designen 
endast till medellånga män, vilket ledde till att fler 
kvinnor än män dog eller skadades i bilolyckor 
(Bose et. al, 2011). 
 Att HRI nästintill saknar genusmedvetenhet kan 
bero på att vissa anser att robotar är könsneutrala. 
Däremot sätter vi oftast kön på objekt vilket gör att 
objektet påverkas av könsidentitets stereotyper. 
Robotar utsätts mycket för könsapplicering från 

                                                
1 “Who is Nao?” Soft Bank Robotics 
https://www.ald.softbankrobotics.com/en/cool-robots/nao 

både företag och konsumenter. Exempelvis 
Aldebarans lilla humanoida NAO Next Gen-robot 
kallar företaget för en “Han”1. För att undersöka 
effekterna av denna typ av könsapplicering på 
robotar har vi har valt att göra en studie som 
fokuserar på tal och om vi applicerar samma 
könsstereotypiska fördomar mot en robot som man 
gör på människor. 

Syfte 
 Syftet med studien var att undersöka om det 
fanns samma könsstereotypa fördomar mot ett tal 
som hålls av robotar som av människor. Tidigare 
studier på människor har visat att tal uppfattas olika 
av män och kvinnor beroende på vilket kön som 
framför det (Bogren, 2015) (Kramer, 1975). Vi har 
undersökt om detta gäller även när talet framförs av 
en robot som uppfattas som antingen manlig eller 
kvinnlig. Vi undersökte även om kön avgör hur man 
bedömer en robot, vilket tidigare studier (Tay, 
2014) (Powers et al, 2005) (Crowell et al, 2009) 
visade på.  

Bakgrund 

  Tidigare studier har visat att tal uppfattas olika 
beroende på om det är en man eller kvinna som 
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håller det. Exempelvis uppfattas män som mer 
logiska och trovärdiga medan kvinnor uppfattas som 
mer emotionella (Lutz, 1990). Vid Människa - 
maskin ‑  interaktion har det visat sig att vi 
omedvetet tillskriver robotar olika egenskaper 
beroende på vilket kön vi uppfattar att roboten har. 
Vidare har tidigare studier inom denna domän visat 
att vi är mer positivt inställda till de robotar som 
“beter sig” som det kön vi uppfattar dem som, d.v.s 
robotar som har ett stereotypt beteende i enlighet 
med sitt uppfattade kön (Crowell et.al, 2009). Vi 
känner också större tillit till robotar som vi kan 
relatera till; en studie av Powers et al. (2005) har 
visat att kvinnor föredrar kvinnliga robotar medan 
män föredrar manliga. 
 För att aktivt tilldela robotar ett kön har tidigare 
studier använt sig av rekvisita i form av exempelvis 
flugor och rosetter, samt färger för att roboten ska få 
ett mer könsstereotypt utseende och därmed påverka 
HRI (Leone & Robertson, 1989; Smith, 2005; 
Wong & Hines, 2015). 
 Att ge robotar stereotypa könsattribut utgör en 
kritisk faktor vid Människa – Robot-interaktion 
enligt Crowell et al. (2009), som formulerat teorin 
Robot Pre-conception Hypothesis (RPH). 
Hypotesen bygger på att vi har olika fördomar om 
robotar utifrån vilket kön de uppfattas som och detta 
i sin tur påverkar hur vi interagerar med dem. 
 För att mäta hur deltagarna i vår studie uppfattar 
roboten har vi använt oss av en skala som mäter 
retorikdragen etos, patos och logos. Denna typ av 
mätning har använts sedan Aristoteles tid, då han i 
Rhetoric (400 f.kr, 1984) sa att ett övertygande tal 
ska innehålla dessa tre delar. Etos är det 
karaktäristiska i talet och avgör trovärdigheten i det. 
Patos är den emotionella delen som berör känslor 
och övertygar lyssnarna. Logos, den logiska delen, 
är att lägga ihop ord och idéer tillsammans på ett 
sätt som gör att det följs av en slutsats och för bevis 
i sin argumentation. Både logos och patos fokuserar 
mer på budskapet i talet medan etos fokuserar mer 
på källan till det. 

Hypotes 

Hypotes 1.1 
  Vår första hypotes var att det skulle finnas en 
signifikant skillnad i uppfattningen mellan den 
kvinnliga robotbetingelsen och den manliga 
robotbetingelsen på etos, logos och patos oavsett 
kön på deltagarna.  
Hypotes 1.2 
  Vi förutspådde att både män och kvinnor skulle 
ge högre poäng i etos och logos till den manliga 
robotbetingelsen än den kvinnliga betingelsen. 
Hypotes 1.3 
  Den kvinnliga robotbetingelsen skulle ha lägre 
poäng från både kvinnliga och manliga deltagare 
inom etos men högre poäng inom patos. 
Hypotes 2 
  Vår andra hypotes är att män och kvinnor 
kommer uppfatta talet olika, vilket kommer märkas 
genom att etos, logos och patos är olika mellan de 
två könen, oavsett robot-betingelse. 
Hypotes 3 
  Vår tredje hypotes var att deltagarna kommer att 
vara mer positivt inställda till roboten om denne har 
samma kön som deltagaren, jämfört med den 
motsatta könsbetingelsen.  
Hypotes 4 
  Vår fjärde hypotes var att män kommer bedöma 
talet bättre i snitt. Denna effekt mäts genom att män 
i snitt ger högre poäng på etos, patos och logos. 
 
Metod 

Deltagare 
  Experimentet genomfördes på 118 deltagare i 
åldrarna 19-29 år (m = 22,47 år, SD = 2,24), varav 
59 deltagare var kvinnor och 59 deltagare var män. 
Samtliga deltagare var svensktalande studenter vid 
Linköpings universitet. 

Material 
  Vi använde oss av en humanoid robot från 
Aldebaran som heter NAO Next Gen-robot. 
Robotens tal skrevs av gruppen och spelades in till 
två ljudfiler. 
  För att markera könet i de två betingelserna hade 
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roboten en rosa rosett på huvudet när den 
porträtterade den kvinnliga robotbetingelsen (se bild 
2) och en blå- och vitprickig fluga runt halsen när 
den porträtterade den manliga robotbetingelsen (se 
bild 1).  

 
Bild 1. Manlig betingelse                     Bild 2. Kvinnlig betingelse 

Utförande 
  Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval samt 
ett randomiserat bekvämlighetsurval under 
experimentets gång. Alla experiment genomfördes i 
stängda grupprum på Linköpings universitet. 
 Vi använde oss av en mellangruppsdesign för att 
jämföra olika grupper med varandra. 
 Deltagarna delades in i grupper med en till fem 
personer i varje grupp. Varje grupp innehöll 
blandade kön och lyssnade på en av två 
betingelserna. Resultatet analyserades i fyra 
grupper. Två grupper var män som tittade på den 
kvinnliga respektive manliga betingelsen och de 
resterande två grupperna var kvinnor som tittade på 
den kvinnliga respektive manliga betingelsen. 
 Deltagarna fick höra ett tal av roboten och efter 
talet svara på frågor i en enkät, där de fick fylla i 
hur bra de tyckte att talet stämde överens med ordet 
på en likertskala från ett till sju. I en tilläggsfråga 
fick deltagarna även bedöma vilket kön de ansåg att 
roboten hade och även detta fylldes i på en skala 
från ett till sju, samt skriva in sitt kön och sin ålder. 
 Roboten började med att presentera sig själv med 
ett namn för respektive betingelse, namnet “Anna” 

för den kvinnliga robotbetingelsen och namnet 
“Sam” för den manliga robotbetingelsen. Talet 
handlade om robotens utveckling och om att 
människan inte ska vara rädda för den. Talet för den 
kvinnliga robotbetingelsen var 1 minut och 30 
sekunder långt och för den manliga robotbetingelsen 
var den 1 minut och 13 sekunder långt. 
 Analysen av data genomfördes genom att räkna 
ihop poängen av skalan på enkäten. Orden fick en 
poäng mellan ett till sju per deltagare beroende på 
hur mycket de ansåg att det stämde. ‘1’ var om det 
inte stämde alls och ‘7’ om det stämde helt. I 
tilläggsfrågan angående vilket kön deltagarna 
bedömde roboten till att ha innebar ‘1’ att roboten 
var en kvinna och ‘7’ att roboten var en man. 
 Studien använde sig inte av könsstereotypa 
rörelsemönster. Alla tester genomfördes på svenska. 

Etik 
  Innan experimentet började fick deltagarna 
skriva under en samtyckesblankett för att ge sitt 
samtycke till att medverka i studien. 
 
Resultat 

Hypotes 1. 
  Vi hittade ingen skillnad mellan betingelserna i 
den kvinnliga (MDN = 5,00) respektive manliga 
roboten (MDN = 5,00), U = 1706, p = ,854, r = ,017. 
(se Figur 1) 

 

Figur 1. Etos, logos och patos medelvärden efter betingelse. 

Hypotes 2.  
  Här fann vi att kvinnor gav högre etos (MDN = 
5,20 för kvinnor och MDN = 4,6 för män, U = 2203,  
p = ,012, r = ,230) och i patos (MDN = 4,29 för 
kvinnor och MDN = 3,86 för män U = 2112,5, p = 
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,045 r = ,184) generellt när de bedömde talet Vi 
fann ingen signifikant skillnad mellan män och 
kvinnor i hur de bedömde logos (se Figur 2). 

 

Figur 2.  Etos, logos och patos medelvärden efter kön samt det totala 
medelvärdet  av etos, patos och logos hos de båda könen.  

Hypotes 3. 
  I hypotes 3 fann vi ingen skillnad mellan hur 
talet bedömdes av individer av samma kön som vår 
betingelse gentemot de som var av motsatt kön (se 
Figur 3). 

 

Figur 3.  Etos, logos och patos medelvärden sorterat efter de som bedömt 
sitt eget kön mot de som bedömt motsatta könet. 

Hypotes 4  
  Här fann vi att kvinnor överlag bedömde talet 
som bättre på etos-, logos- och patosskalan (MDN = 
5,05) än män (MDN = 4,48), U = 2246,5, p = ,006,  
r = ,251 (Se Figur 4).  

 

Figur 4.  Median på etos, logos och patos sammanslagna till ett 
medelvärde, sorterat efter kön. 
 

Diskussion 

     Vi fick fram en signifikant skillnad mellan 
kvinnor och män på etos och patos men inte 
logos. En generell trend vi upptäckte i våra 
resultat var att logos och etos fick högst poäng 
av samtliga deltagare. 
     Tilläggsfrågan visade att robotens  
könsantydningar som användes i denna studie, 
var lyckade.  
    Resultatet i första hypotesen stämmer inte 
överens med tidigare studier, då enligt vår 
studie påverkas man inte av vilket kön man 
applicerar på roboten. Det motstridande 
resultatet kan bero på flera anledningar. Bland 
annat använde nästan alla forskare vi tagit upp 
i denna rapport olika robotar från varandra 
samt oss, med undantag för Wang (2014) som 
också använde sig utav en NAO Next Gen-
robot. 
    Vårt resultat skiljer sig även från tidigare 
genusforskning på människor och våra 
samtliga hypoteser i hypotes 1, då den manliga 
robotbetingelsen inte fick en högre poäng på 
etos och logos och den kvinnliga 
robotbetingelsen fick inte högre poäng på 
patos eller lägre poäng på etos. Detta tyder på 
att applicering av kön på en robot inte 
påverkas av mänskliga stereotyper, vilket är 
positivt då det kan innebära att det underlättar 
vid designen och utformningen av robotar, då 
könsstereotypiska utseenden och attribut ej 
behöver hållas i åtanke vid utformning. 
    Resultatet till hypotes 2 visade att om man 
inkluderar outliers gav kvinnor högre poäng i 
etos och patos till de båda betingelserna, än 
vad män gjorde. Inkluderade man inte outliers 
var enda skillnaden att det endast fanns en 
skillnad inom etos på kvinnor och män. 

  Inkluderar vi outliern är det förvånande att 
etos och patos skiljde sig mellan kvinnor och 
män, och inte logos, då logos och patos är 
relativt lika varandra och båda fokuserar på 



5 
 

budskapet i talet, medan etos ensam fokuserar 
mer på källan till budskapet. Vi tror däremot 
detta resultat delvis kan ha berott på att, precis 
som RPH tar upp som problem, många kan ha 
haft en gemensam förutfattad mening om 
robotar redan innan experimentet. Exempelvis 
som att de flesta uppfattar robotar som logiska 
maskiner.  
    Resultatet till den fjärde hypotesen visar på 
motstridiga resultat gentemot tidigare 
forskning. Vårt resultat visade på att kvinnor 
gav överlag högre poäng till roboten på etos, 
patos och logos, än vad män gjorde. Däremot 
anser vi inte att de måste vara helt motsägande 
resultat, då även om kvinnor verkade mer 
positiva i våra mätningar, innebär vårt resultat 
endast att kvinnor anser att en robotar är mer 
logisk, emotionell och trovärdiga, än vad män 
gör.  

Metoddiskussion  
    Vi använde oss av en enkät som använts 
inom tidigare forskning som vi översatt från 
engelska till svenska. Många av de översatta 
orden var synonymer så vi valde att utföra en 
validering på enkäten för att undersöka att den 
faktiskt mätte det den skulle. Vi utförde även 
en eget reliabilitetstest med ett Crobach 
Alphatest för etos, logos och patos och fick ett 
resultat på över 0,7 på samtliga vilket tyder på 
att enkäten har validering.  
    De två främsta metodfelen experimentet 
hade kan ha berott på själva talet, då talet kan 

ha haft ett för irrelevant ämne för lyssnaren, 
och dess korta längd kan ha medfört att det 
inte talet inte fick en större inverkan på 
deltagarna men felet kan även ha legat i att 
roboten med sitt passiva ansikte kan ha varit 
svår att uppnå den identifikationen som krävs 
och relatera till roboten och dennes sociala 
identitet, för att uppnå effekter i RPH och 
Social Identity Theory. Två av de andra 
studierna använde sig av robotar som kunde 
uttrycka simulerade känslor vilket vi anser kan 
ha gjort att människor kunde känna att de 
kunde förlika sig med robotarna. 

Sammanfattning och slutsats 

    Vi undersökte i en studie med 118 stycken 
deltagare och fann ingen signifikant skillnad 
mellan attityden på det kvinnliga och manliga 
robotbetingelserna, men däremot att kvinnor 
och män har olika attityd till robotar. Kvinnor 
ansåg mer än män att roboten som användes 
var mer emotionell och övertygande. Design 
inom robotik borde ta till hänsyn om att även 
kvinnor har en viss positivitet till robotar och 
användningsområdet av denna maskin borde 
därför inte uteslutas till enbart män som inom 
många andra forskningsfält, då designfel kan 
leda till dödliga konsekvenser. Att det 
dessutom fanns en skillnad mellan kvinnor och 
män, vilket övriga studier också visar på, tyder 
på att genusforskning måste få större plats 
inom HRI.
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