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Sammanfattning: 
 

Gendered Innovations (GI) har riktat kritik mot populära översättningsverktyg som finns 

tillgängliga via nätet. (Exempelvis Google Translate, Bing Translate och Systran). Kritiken 

riktas främst mot att de översättningar som görs ofta innehåller ett könspartiskt språk. Något 

som är gemensamt för dessa system är att de alla nyttjar NLP (Natural Language Processing) 

för att möjliggöra översättningar. Denna uppsats riktar sig mot att redogöra huruvida 

förekomsten av könspartiskt språk i engelsk text kan identifieras med NLP. Detta är relevant 

eftersom att ingen tidigare forskning inom detta område har påträffats och det finns därmed 

ett behov att studera detta närmare. För att undersöka detta har forskningsmetoden Design and 

Creation använts och en prototyp med avsikt att undersöka detta har utvecklats. Denna 

prototyp utgår från ett ramverk som redovisats i artikelserien Gender Across Languages för 

att definiera ett könspartiskt språk. Prototypen har testkörts på text från olika genrer 

(skönlitterär, tidningsartikel, akademisk) samt en uppsättning texter specifikt utformade för 

att vara könspartiska. Resultatet påvisar att det är fullt möjligt att utveckla denna typ av 

mjukvara, men att mer forskning inom området krävs. 

 

Nyckelord: 

 

NLP, coreference, male generics, gender biased language, Gender Across Language, 

Gendered Innovations 
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Abstract: 
 

Gendered Innovations (GI) has criticized many popular translation tools available online. (For 

example Google Translate, Bing Translate and Systran). This criticism is directed mainly 

towards the translations, since they often contains a gender-biased language. Common with 

all these systems is that they all utilize NLP (Natural Language Processing) to enable 

translations. This paper targets to evaluate whether the existence of gender biased language in 

English text can be identified through NLP. To investigate this, the research method Design 

and Creation has been used and a prototype with the intention to investigate this has been 

developed. The prototype is based on the framework published in Gender Across Language to 

define a gender-biased language. Texts from different genres (fiction, newspaper, academic) 

and text specifically designed to be gender biased has been analyzed with the prototype. The 

result demonstrates that it is possible to develop this type of software, but more research in 

this area is required. 

 

Keywords: 

 

NLP, CATA, coreference, male generics, gender biased language, Gender Across Language, 

Gendered Innovations 
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Begrepp och förkortningar 
 

 Coreference – samband mellan ord när de refererar till en och samma person. Har en 

stark koppling till pronomen. Se avsnitt 2.1.5. 

 NLP (Natural Language Processing) - datorstödd teknik vars syfte är att analysera 

eller läsa ut mening ur mänskligt språk. Se avsnitt 2.1.1. 

 MT (Machine Translation) – mjukvara som nyttjar NLP för att översätta text från ett 

språk till ett annat. 

 Könspartiskt språk – Ett språk som medför en skev representation av män respektive 

kvinnor. Se avsnitt 2.2. 

 Personliga substantiv - substantiv som refererar till personer.
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt redovisas bakgrunden till problemet, uppsatsens syfte och frågeställning samt 

varför detta är relevant.  

1.1 Bakgrund 
 

Det engelska språket språkets struktur leder till en ojämställd representation av män och 

kvinnor. Detta bygger främst på att den engelska grammatiken styrs av male generics (se 

avsnitt 2.2.3). Det som kännetecknar male generics är det faktum att mansspecifika pronomen 

(exempelvis he eller himself) även nyttjas vid referat till icke könsbestämda personer. Detta är 

något som bidrar med skapa en bild av att mannen är det generiska könet. (Hellinger & 

Bussman 2001, s. 10) 

 

I dagens samhälle, där jämställdhet är väldigt centralt, är ett könspartiskt språk något som 

aktivt motarbetas. Anges sökfrasen “avoid gender bias in writing” uppnås ca 2 510 000 

resultat (sökningen utfördes 2015-05-16). Studeras dessa sökträffar mer noggrant upptäcks 

det att dessa framförallt innefattar riktlinjer om hur ett könspartiskt språk kan undvikas vid 

konstruktion av engelsk text. Totalt sex av de tio första sökträffarna länkar direkt till 

universitets hemsidor.
 1

 

 

Gendered Innovations (GI) är ett pågående projekt vars syfte är att förse forskare med 

praktiska metoder för köns- och genusanalys samt att genomföra fallstudier för att konkret 

illustera hur köns- och genusanalyser kan förbättra forskning. Detta arbete utförs av en 

expertgrupp som etablerats av Europeiska Kommissionen 2011. (What is Gendered 

Innovations? (läst 2015)). 2012 genomförde GI en fallstudie som riktar kritik mot populära 

översättningsverktyg som exempelvis, Google Translate, Bing Translate och Systran. 

Fallstudien går under namnet Machine Translation: Analyzing Gender och finns publicerad på 

GI:s hemsida. (Machine Translation: Analyzing gender, läst 2015) 

 

Genom fallstudien har GI identifierat en genusrelaterad problematik berörande de 

översättningar som görs via populära Machine Translation-tjänster. Machine Translation 

(MT) är ett samlingsnamn för mjukvara som översätter ett språk till ett annat. Något som är 

gemensamt för moderna MT-system är att de alla nyttjar Natural Language Processing (NLP) 

för att möjliggöra översättningar (Clark, Fox, & Lappin 2010, s. 531). NLP är en term som 

används för att beskriva mjuk- eller hårdvara vars syfte är att analysera eller läsa ut mening ur 

mänskligt språk (Jackson & Moulinier 2002, s. 3). 

 

Problemet som studien belyser berör främst hur pronomen översätts. Detta benämns 

förekomma oberoende av om det är engelska som översätts till ett annat språk, eller om ett 

annat språk översätts till engelska. Huruvida detta förekommer vid översättningar mellan 

språk som inte är engelska framgår inte. 

                                                 
1
 Western Michigan University (Avoid Gender Bias in Writing, läst 2015); St. Cloud State University (Gender-

Biased Language, läst 2015); Saint Michael’s College (Gender-Biased Language, läst 2015); Purdue University 

(Stereotypes and Biased Language, läst 2015); University of North Corlina (Gender-Sensitive Language, läst 

2015); University of Hawaii (Avoiding Biased Language. läst 2015) 
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Enligt studien baserar nuvarande MT-system sina översättningar på frekvens snarare än 

sammanhang. Vanligen resulterar detta i att mannen är det standardiserade valet, men i vissa 

sammanhang är det kvinnan. Detta gör att översättningar ofta präglas av stereotypiska 

antaganden om vad som statistiskt sett (enligt MT-systemens databaser) är manligt eller 

kvinnligt. (Machine Translation: Analyzing gender, läst 2015) 

 

Vid närmare granskning av fenomenet upptäcks att översättningar gjorda från svenska till 

engelska inte är enhetliga med de riktlinjer som benämnts tidigare i inledningen. Nedan visas 

en bild som redogör ett exempel på hur detta kan yttra sig. 

 

 
Figur 1. Könspartisk översättning av Google Translate (Utfördes 2015-06-08) 

 

Inom studien föreslår GI att en översättningsalgoritm bör utvecklas som, vid översättning, 

identifierar könet hos de personer som pronomen refererar till och därefter genererar en 

översättning med korrekt pronomen. För att genomföra detta är systemet starkt beroende av 

känna av coreference (ett samband som uppstår när flera ord refererar till samma person, se 

avsnitt 2.1.5). Avslutningsvis belyser de att implementera denna typ av algoritm hos MT-

system är utmanande och troligtvis kommer att kräva nya algoritmer, ny förståelse samt nya 

verktyg. (Machine Translation: Analyzing gender, läst 2015) 

 

1.2 Problem och kunskapsbehov 
 

GI har identifierat en problematik berörande de översättningar som görs av populära MT-

tjänster. Kritik har riktats mot de översättningar som genereras eftersom de anses vara 

könspartiska och gör en tydlig distinktion mellan kvinnor och män. Vidare belyser de att lösa 

detta problem är en svår uppgift som kräver ny förståelse, nya algoritmer samt nya verktyg. 

 

Vi författare anser att en del av problematiken är att nuvarande MT-system inte har förmågan 

att inse när en könspartisk översättning har skett. Således kan det finnas en poäng i att 

implementera algoritmer som identifierar när ett könspartiskt språk förekommer. Artikeln 

berör att ett hänsynstagande gentemot coreference är nödvändigt för att lösa detta problem, 

några konkreta exempel på att detta gjorts tidigare redovisas inte.  

 

Vid granskning av tidigare forskning har vi författare inte identifierat något som tyder på att 

tidigare forskning har genomförts. Vi har granskat databaser som Google Scholar, Basket of 

Eight samt ProQuest. Inte heller sökningar på Google påvisar att detta är ett område som 

granskats tidigare. De sökfraser som har angets är framförallt uppsatsens nyckelord. 
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1.3 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att redogöra för huruvida det är möjligt att identifiera ett 

könspartiskt språk i engelsk text m.h.a. NLP. Arbetet ska även undersöka huruvida dessa 

identifikationer är pålitliga samt redogöra ett mått på deras tillförlitlighet. Vidare är även 

syftet att på ett generellt plan redogöra för eventuell problematik som uppstår vid skapande av 

denna typ av mjukvara. 

 

1.4 Frågeställningar 
 

1. Är det möjligt att identifiera könspartiskhet i text m.h.a. NLP? 

2. Hur stor är tillförlitligheten hos dessa identifikationer? 

3. Var ligger eventuell problematik vid skapandet av denna typ av mjukvara? 

 

1.5 Kunskapsintressenter 
 

Visar det sig möjligt att m.h.a. datorer identifiera ett könspartiskt språk kan detta vara relevant 

för: 

 

 MT-verktyg, som då kan se till att översättningar inte präglas av ett könspartiskt språk 

 företag eller organisationer, som då kan verifiera att offentliga dokument inte 

innehåller ett könspartiskt språk 

 textredigeringsprogram, som då likt en stavningskontroll även kan identifiera ett 

könspartiskt språk autonomt 

 effektivisera undersökningar berörande könspartiskhet i text 

 komplementera den typ av riktlinjer som benämns i avsnitt 1.1  

 

1.6 Avgränsningar 
 

Detta arbete avgränsas från: 

 

 behandling av andra språk än engelska 

 behandling av andra ramverk än det som redovisas i Gender Across Languages (se 

avsnitt 2.2) 

 konstruerandet av en komplett ordlista (se avsnitt 2.1.6) 

 konstruerandet av en komplett parser (se avsnitt 2.1.3) 

 konstruerandet av en komplett algoritm för att matcha pronomen (se avsnitt 2.1.4) 
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2. Teori 
 

I detta avsnitt redovisas den teori som nyttjats inom detta arbete. Teorin berör dels ett ramverk 

för vad som definierar ett könspartiskt språk samt teori för NLP. 

2.1 Teori berörande NLP 
 

Inom detta avsnitt redogörs teorin berörande NLP som använts vid detta arbete. NLP har en 

stark koppling till Computer-Assisted Text Analysis (CATA) och därmed har även termer 

berörande CATA nyttjats. 

2.1.1 Natural Language Processing (NLP) 

NLP (Natural Language Processing) är en term som vanligen används för att beskriva mjuk- 

eller hårdvara vars syfte är att analysera eller läsa ut mening ur mänskligt språk. Ordet natural 

avser att särskilja det mänskliga språket från formella språk som exempelvis matematiska, 

logiska eller programmeringsspråk (Java, C#, etc). Det som framförallt skiljer det mänskliga 

språket från formella språk är det faktum att det mänskliga språket är oerhört komplext och 

det finns således utrymme för en mening som är bunden till språkets kontext. Detta existerar 

inte inom programmeringsspråk. (Jackson & Moulinier 2002, s. 2-3) 

 

I och med internets framväxt har NLP blivit allt mer betydelsefullt, detta på grund av den 

information som tillgängliggörs via just internet. I dagsläget är det sällan problem med 

mängden information som tillgängliggörs, utan snarare att tillgodose sig rätt information. Det 

är precis här som NLP fyller en viktig funktion. Rent specifikt har NLP många 

användningsområden, exempelvis summering av text, information extraction (IE) samt 

Machine Translation (MT). (ibid, s. 3) 

2.1.2 Units 

Något som vanligen nyttjas vid datoriserad analys av text är användandet av units. Texten 

som skall analyseras bryts ned i mindre delar - units - detta för att förenkla analysmaterialet 

på ett systematiskt sätt. En unit är ett eller flera ord som anses kompletta i sig själv. Valet av 

units är strikt beroende av de teoretiska och praktiska syftena vid undersökningen. (Popping 

2000, s. 15) Nedan redogörs för de typer av units som nyttjats för detta arbete. 

 

Sampling units - sampling units är textblock som är oberoende av varandra. Detta synliggörs 

vanligen genom att texterna är fysiskt avskärmade från varandra. (ibid, s. 15)  

 

Content units - content units refererar till det faktum att ord och namn kan placeras i olika 

kategorier. Exempelvis skulle orden boy och father kunna kategoriseras under kategorin male. 

Content units kan därefter nyttjas för att dra generella slutsatser om en texts innehåll. (ibid, s. 

15)  

 

Referential units - Referential units är definierade av speciella objekt, händelser, personer etc 

som ett uttryck refererar till. Exempel kan Margaret Thatcher  refereras till som she eller the 

lady. Referential units nyttjas för att känna igen dessa referat. Att definiera Referential units 
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kan vara problematiskt, detta eftersom språk kan vara komplext. (ibid, s. 16) Detta har en 

stark koppling till coreference. 

2.1.3 Parsing 

Parsing är ett begrepp som hänvisar till det första som sker när datoriserad textanalys äger 

rum. Texten bryts ned till stycken, stycken till meningar och meningar till ord. Det är här som 

textens units identifieras. Dessa taggas därefter med egenskaper som är relevanta för den 

specifika analysen. I stora drag bygger parsers på sentence delimiters, tokenizers, stemmers 

och part of speech (POS) taggers. (Jackson & Moulinier 2002, s. 9)  

 

Som nämns i avgränsningen avgränsar vi oss ifrån att utveckla en komplett parser. Denna 

avgränsning riktar sig direkt mot stemmers. Stemmers främsta uppgift är att associerar 

böjningar av verb till dess grundform. (ibid, s. 11) Eftersom att könspartiskt språk inte har 

någon koppling till verb (se avsnitt 2.2) är detta irrelevant i sammanhanget. Därmed har 

endast sentence delimiters, tokenizers och part of speech taggers använts och dessa redogörs 

för nedan. 

 

Sentence delimiters - sentence delimiters används för att definiera varje enskild mening. Att 

hitta det som avskärmar en mening från en annan kan vara problematiskt, detta eftersom att 

interpunktionstecken ofta har flera användningsområden (ibid, s. 11).  Att anta att tecken som 

punkt, frågetecken eller utropstecken alltid indikerar slutet på en mening kan medföra 

problem. Punkter, exempelvis, är något som även används för att notera förkortningar. För att 

kringgå undantag som detta måste parsern programmeras för att känna igen dem. (ibid, s. 11) 

 

Tokenizers - en tokenizers uppgift är att skapa meningsfulla units av en uppsättning tecken. 

Ett exempel på ett fall där en tokenizer blir relevant är om en mening innehållandes 

substringen “1,005.98” parsas. “1,005.98” bör tolkas som ett unit trots att strängen innehåller 

både kommatecken och punkt. (ibid, s. 12) Inom NLP är “token” en mer naturlig term än 

“ord”, detta eftersom att ett unit inte nödvändigtvis är just ett ord (ibid, s. 66). 

 

Part of speech taggers - Part of speech taggers bygger på tokenizers och sentence delimiters. 

När alla units i en mening har kategoriserats ansätts dessa units med lämpliga taggar. Det är i 

denna fas som textens content units identifieras. (ibid, s. 12) 

2.1.4 Matchning av pronomen 

En viktig funktion hos i detta scenario är att matcha pronomen med korrekt korresponderande 

substantiv eller namn. Problemet är att veta när ett pronomen refererar tillbaka till en tidigare 

förekommande referent. Att på ett effektivt sätt lösa detta problem kräver en effektiv parser. 

(Popping 2000, s. 172) Det finns alltid risk att s.k. “referent ambiguity” förekommer då ett 

pronomen kan referera till flera substantiv eller namn. Eftersom att detta är starkt beroende av 

meningens kontext är det väldigt svårt att datorisera detta. (ibid, s. 167) Detta leder oss in på 

“The coreference task”. 
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2.1.5 The coreference task 

Att hitta corefrence m.h.a. NLP är en svår uppgift. Coreference syftar till en grammatisk 

relation som förekommer mellan ord när de refererar till en och samma person. När det 

kommer till coreference är det framförallt tre huvudproblem som existerar. Dessa berör 

predikat nominativ, apposition och anaforer. Nedan kommer tre exempel från Jackson & 

Moulinier 2002: 

 
1. Predicate nominals: “Bill Clinton is the President of the United States.” 

2. Apposition: “Bill Clinton, President of the United States, said …” 

3. Bound anaphors: “The president asked his advisor.” 

 

I detta exempel är det framförallt (1) och (2) som är problematiska. Bägge av dessa fallen kan 

sträcka sig mellan olika dokument. Bill Clinton kan lika väl benämnas som “The president of 

the United States” trots att det aldrig i texten framgår att Bill Clinton faktiskt är “The 

president of the United States”. (ibid, s. 188) 

 

När det kommer till (3), d.v.s. anaforer hävdar Hobbs att naiva algoritmer, som söker 

meningar från vänster till höger för att hitta kandidater som är närbelägna ett givet pronomen, 

och samtidigt prioriterar kandidater i subjektposition aldrig fungerar som en fullständig 

lösning men däremot fungerar för att hitta potentiella kandidater. (Hobbs 1977, s. 311) 

 

Enligt Jackson och Moulinier (2002) finns det i dagsläget ingen heltäckande lösning på dessa 

problem. Mer avancerade system, som exempelvis CogNIAC erbjuder en precision på 90% 

eller högre när det kommer till alldagligt bruk av pronomen. (Jackson & Moulinier 2002, s. 

188) 

2.1.6 Ordlista 

När en datoriserad textanalys utförs krävs det att ord och fraser samlas i relevanta kategorier, 

concept categories, som relaterar till teoretiska koncept för det som skall analyseras. De ord 

och fraser som tillhör ett eftersökt koncept kallas search entries och det är dessa strängar som 

letas efter i texten. (Popping 2000, s. 17) 

 

NLP och CATA är starkt beroende av en fördefinierad ordlista innehållandes concept 

categories och de korresponderande sökentiteter. (ibid, s. 29). Att designa en komplett ordlista 

är en otroligt tidskrävande process (ibid, s. 45). 
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2.2 Könspartiskt språk enligt Gender Across Languages 
 

Det genusvetenskapliga ramverk som i detta arbete kommer att användas för att definiera ett 

könspartiskt språk kommer från artikelserien Gender Across Languages. Gender Across 

Languages är ett i dagsläget pågående projekt där författarna undersöker den lingvistiska 

representationen av män och kvinnor i 30 olika språk från olika sociokulturella bakgrunder. 

Det som är fundamentalt för projektet är hypotesen om att yttringen av kön bland människor 

följer generella och universella principer oberoende av språk. Författarna av Gender Across 

Languages märker ut dessa principer och specificerar de teoretiska och empiriska underlag 

som påståendet om könsliga strukturer inom språk bygger på. (Hellinger & Bussman 2001, s. 

3-4) 

 

Anledningen till att detta ramverk har valts grundar sig i det faktum att det täcker många 

språk. De termer som nyttjas för att beskriva ett könspartiskt språk är generella och går 

därmed att applicera på flera olika språk. Detta är relevant eftersom att dagens MT-system 

behandlar flera olika språk. 

 

I artikelserien introduceras ett antal termer berörande distinktioner som direkt fokuserar på 

representationen av män och kvinnor inom ett språk. De som är aktuella för det engelska 

språket är courtesy titles, lexical gender, male generics, social gender, och suffix. Dessa 

redogörs för nedan. 

2.2.1 Courtesy titles 

Courtesy titles är något som existerar inom det engelska språket och kan på svenska 

översättas till “artighetstitlar”. Vid nyttjandet av courtesy titles benämns män med termen Mr 

medan kvinnor benämns med antingen Miss eller Mrs - detta beroende på om de är gifta eller 

inte. Den sistnämnda är ett tydligt exempel på könspartiskhet inom språk. Skillnaden mellan 

Mrs och Miss skapar en kategorisering baserat på kvinnors civilstånd och denna distinktion 

görs inte hos män.  (Hellinger & Bussman 2001, s. 137) 

 

Sedan 1970 har titeln Ms uppmuntrats att användas som ett könsneutralt alternativ för att 

ersätta de traditionella Miss och Mrs. (ibid, s. 137) 

2.2.2 Lexical gender 

Lexical gender relaterar till en biologisk manlig- eller kvinnlighet, d.v.s. en manlig-

/kvinnlighet som befinner sig utanför det språkliga fältet. Personliga substantiv (exempelvis 

substantiv som mother, sister, son eller boy) är typexempel på ord som innhar ett lexical 

gender då alla dessa bär på egenskaper som antingen avser något manligt eller något 

kvinnligt. (ibid, s. 7) 

 

Substantiv inom det engelska språket är antingen genusspecifika (kvinnospecifika eller 

mansspecifika) eller genusneutrala. Exempel på genusneutrala engelska substantiv är citizen, 

patient eller individual. Rent generellt kräver genusspecifika termer ett val av semantisk 

korresponderande former av pronomen she eller he om en referens skall göras (sister refereras 

till som she och brother refereras till som he). När det kommer till genusneutrala former styrs 
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det pronominella valet av könet hos den som det refereras till eller male generics (se avsnitt 

2.2.3).  (ibid, s. 7) 

 

Lexical gender är en viktig parameter vad gäller strukturen av släktskapsterminologi (ord som 

avser släktingar, exempelvis aunt) och courtesy titles (se avsnitt 2.2.1). Inom engelskan är de 

flesta personliga substantiv inte formellt märkta med ett kön. Det finns dock några undantag 

som exempelvis widow - widower eller steward - stewardess vilket visar på en 

genusmärkning vad gäller ordens suffix (se avsnitt 2.2.5).  (ibid, s. 8) 

2.2.3 Male generics 

Inom engelskan är användandet av male generics förekommande när det görs referat till 

könsneutrala personliga substantiv. Det engelska språket bygger på ett grammatiskt 

genussystem, “generic he”, där he inte nödvändigtvis refererar till något manligt utan kan 

även referera till något neutralt. Ett exempel på detta är meningen “an American drinks his 

coffee black” där pronomen his är generisk och inte maskulint.  (ibid, s. 9) 

 

Valet av ett manspartiskt pronomen kan skapa tvetydigheter och missförstånd vad gäller vem 

det refereras till, och därmed har det tillkommit alternativa formuleringar för att ersätta det 

generiska he. Skall den ovan nämnda meningen könsneutraliseras kan detta göras genom att 

formulera meningen i pluralform: ”Americans drink their coffee black”.  (ibid, s. 10) 

 

Male generics hittas även som suffix i personliga substantiv. Många engelska substantiv slutar 

på -man trots att dessa ord kan referera till såväl män som kvinnor (fireman, policeman, etc.) 

och ses officiellt som könsneutrala ord. (ibid, s. 10) 

 

Förekomsten av male generics har länge varit centrum för debatten om lingvistisk sexism 

inom engelskan. Valet av maskulina uttryck som “den neutrala formen” tillsammans med 

osynliggörandet av feminina uttryck skapar förutfattade meningar om vad som är ett manligt 

respektive kvinnligt beteende.  (ibid, s. 10) 

2.2.4 Social Gender  

Social gender är en kategori som refererar till socialt konstruerade distinktioner för vad som 

anses vara manligt eller kvinnligt. Ett exempel på social gender inom engelskan är att 

högstatusyrken, som exempelvis lawyer, surgeon eller scientist, ofta pronomiseras med den 

mansspecifika pronomen he i kontext där könet hos den som det referas till är okänt eller 

irrelevant. Lågstatusyrken, som exempelvis secretary, nurse eller schoolteacher, 

pronomiseras istället med den kvinnospecifika pronomens she.  (ibid, s. 10-11) 

 

Ett annat scenario som social gender yttrar sig på är då avvikelser från stereotypa 

förutfattningar förekommer. Exempelvis har vi yrkena surgeon och nurse där en läkare 

stereotypiskt sett antas vara män och sjuksköterskor stereotypiskt sett antas vara kvinnor. 

Äger en avvikelse från normen rum görs ofta en formell märkning som exempelvis female 

surgeon eller male nurse.  (ibid, s. 11)  
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2.2.5 Suffix 

Inom engelskan skvallrar även suffixet hos vissa personliga substantiv om huruvida det 

hänvisar till en man eller en kvinna. Detta är en notation som bör undvikas för att skapa ett 

neutralt språk. Suffix som benämns som kritiska är -ette och -ess.  (ibid, s. 119) 

 

2.3 Könsneutralt kontra könspartiskt språk enligt Gender Across Languages 
 

Att könsneutralisera det engelska språket innebär undvikandet av de kategorier som redogörs i 

det tidigare avsnittet, så när som på Lexical Gender. Lexical gender är endast relevant för att 

förstå varför male generics förekommer. Nedan redogörs exempel för vad som är ett 

könsneutralt respektive ett könspartiskt språk. 

 

Courtesy Titles 

 
Könsneutralt     Könspartiskt 
Ms för kvinnor     Miss eller Mrs för kvinnor 

 

Male Generics 

 
 Könsneutralt     Könspartiskt 
 ”americans drink their coffe black”  ”the american drinks his coffee black” 
 salesperson     salesman 
 

Social gender 

 

Könsneutralt     Könspartiskt 
“The teacher wasn’t ready since he or she …” “The teacher wasn’t ready since she…” 
surgeon för män och kvinnor   surgeon för män, female surgeon för kvinnor 

 

Suffix 

 

Könsneutralt     Könspartiskt 
actor för män och kvinnor    actor för män, actress för kvinnor 
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3. Metod och Forskningsparadigm 
 

I detta avsnitt redogörs för den forskningsansats som använts, det forskningsparadim arbetet 

utgår ifrån samt hur insamling av data för analys och utveckling har gått till. 

 

3.1 Forsksningsansats: Design and Creation 
 

Tanken är att vi, genom att utveckla en prototyp, skall svara på arbetets frågeställning. Detta 

har en stark koppling till det som Oates 2006 benämner som ”proof of concept”. Proof of 

concept bygger på att en prototyp utvecklas med avsikt att demonstrera dess genomförbarhet. 

Den forskningsansats som nyttjats vid genomförandet av detta arbete har därmed varit Design 

and Creation. Det som kännetecknar Design and Creation är de fem iterativa stegen 

awareness, suggestion, development, evaluation och conclusion. (Oates 2006, s. 111)  

 

Awareness syftar till att ett problem har identifierats och bör studeras mer noggrant. (ibid, s. 

111) I avsnitt 1.1 redogörs ett problem som GI identifierat berörande populära MT-tjänster 

och ett könspartiskt språk.  

 

Suggestion avser ett lösningsförslag till det identifierade problemet (ibid, s. 112). Vårt 

lösningsförslag grundar sig i att det vore fördelaktigt om NLP även kan nyttjas för att 

identifiera ett könspartiskt språk. Detta kan då användas för att, efter översättning, 

neutralisera texten om behov för detta finns. 

 

Development hänvisar till utvecklingen av den artefakt som skall lösa det identifierade 

problemet (ibid, s. 112). Hur utvecklingen gått till går att läsa i avsnitt 4. 

 

Evaluation inriktar sig på evalueringen av den slutgiltiga produkten. Centralt för 

evalueringen är att undersöka huruvida den uppfyller sitt syfte. (ibid, s. 112) För att evaluera 

huruvida prototypen kan identifiera ett könspartiskt språk samt utvärdera tillförlitligheten hos 

dessa identifikationer har den testkörts på en uppsättning texter. Hur dessa texter valts 

redogörs i avsnitt 3.3. Resultatet av dessa testkörningar har därefter jämförts med det resultat 

som vi författare har erhållit vid manuell sökning. Se avsnitt 6 för mer information om hur 

detta har gått till. 

 

Conclusion är det slutgiltiga resultatet samt en fastställning av det kunskapsbidrag som den 

utvecklade produkten tillfört. (ibid, s. 112) Detta redovisas i uppsatsens slutsats (se avsnitt 

10).  

 

3.2 Forskningsparadigm 
 

För att kunna utföra och bedöma forskning på ett korrekt sätt är det viktigt att forskning utförs 

i enlighet med tidigare etablerade forskningsparadigm. Ett paradigm är en uppsättning delade 

antaganden om hur en forskare bör förhålla sig till omvärlden. Varje paradigm har sina 

metoder, aspekter, strategier och sätt att tänka. (ibid s. 282) Oates redogör för tre olika 

forskningsparadigm. Dessa är positivism, interpretivism och critical research. Detta arbete 

utförs utifrån det positivistiska forskningsparadigmet. 
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3.2.1 Det positivistiska forskningsparadigmet 

Det positivistiska forskningsparadigmet grundar sig den vetenskapliga metoden. Den 

vetenskapliga metoden utgår från att världen är strukturerad och ordnad sådan att den kan 

betraktas objektivt av en utomstående observatör. Ett grundantagande är att det går att hitta 

generaliserbara fenomen genom att observera de lagar och mönster som världen utgörs av. 

(ibid s. 283-284). Nedan redogörs för hur detta arbete förhåller sig till den vetenskapliga 

metoden samt positivsmens karaktärsdrag. 

3.2.2 De grundläggande vetenskapliga teknikerna 

Den vetenskapliga metoden grundar sig i tre grundläggande vetenskapliga tekniker. Dessa är 

reductionism, repeatability och refutation. 

 

Reductionism syftar till att bryta ner komplexa ting till mindre och lättare delar, detta för att 

de enklare skall kunna bli studerade (ibid s. 285).  Detta arbete ämnar bryta ned det problem 

som GI har identifierat berörande MT och könspartiskt språk. Istället för att fokusera på 

grundproblemet – att översätta en text utan att den innefattar ett könspartiskt språk – fokuserar 

vi på att endast identifiera ett könspartiskt språk.  

 

Repeatability refererar till att forskare inte förlitar sig på ett experiment (ibid s. 285). Detta 

kan kopplas till det faktum att prototypen kommer att testköras på en uppsättning texter 

snarare än en enstaka. 

 

Refutation syftar till att andra forskare ska kunna genomföra ett experiment och erhålla 

samma resultat som de forskare som initialt genomfört arbetet (ibid s. 285). Eftersom att 

protoypen utgår från ett fastställt ramverk som definierar ett könspartiskt språk, samt en 

fastställd algoritm för att matcha pronomen, bör en replikation av protoypen, skapad av andra 

utvecklare, även ge samma resultat.  

3.2.3 Karaktärsdrag för positivism 

Oates (2006) benämner sex karaktärsdrag som utmärker det positivistiska 

forskningsparadigmet. Dessa är: 

 

 The world exists independently of humans 

 Measurement and modelling 

 Objectivity 

 Hypothesis testing 

 Quantitative data analysis 

 Universal laws 

 

Av ovanstående punkter har arbetet starkast koppling till objectivity, quantative data analayis 

och universal laws. Hur dessa förhåller sig till arbetet redogörs nedan. Övriga punkter 

kommer inte att beröras då de inte har en stark koppling till arbetet. 
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Objectivity syftar till att forskaren är neutral, objektiv och opartisk. (ibid, s. 186) Vi 

utvecklare har inte vägt in egna värderingar utan endast utgått från ett fastställt ramverk samt 

en fastställd algoritm för att matcha pronomen. Dessa har implementerats direkt, utan att ta 

hänsyn till subjektiva värderingar. 

 

Quantitative data analysis har en stark koppling till matematiska modeller och statistiska 

verktyg. Matematiken nyttjas för att få en logisk objektiv bild av observationer samt resultat. 

(ibid, s. 286) Vid utvärderingen av den prototyp som skapats har vi endast att utgått från den 

kvantitativa data som prototypen genererat. Denna data har därefter utvärderats med 

matematiska metoder. 

 

Universal laws förklaras enligt Oates som generalisationer av universella lagar och mönster 

som förblir sanna oavsett tillfälle (ibid, s. 286). Vi menar att resultaten som prototypen har 

genererat samt informationen om den problematisk som uppstått vid utvecklingen kan nyttjas 

på en generell nivå vid annan utveckling av liknande mjukvara. 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 
 

Nedan redogörs för hur insamlingen av analysmaterial gått till. Detta material ligger även till 

grund för programmets ordlista. 

3.3.1 Insamlade texter 

Under analysen och utvecklingsprocessen fanns behov av att ha en uppsättning texter som 

innehåller samtliga kategorier av genuspartiskt språk som redogörs i teoriavsnittet. Vid 

sökning inom databaserna Googel Scholar, KVINSAM samt sökningar på google kunde vi 

inte identifiera att det tidigare gjorts studier som nyttjat ett liknande material. Vi kunde inte 

heller identifiera att texter av denna karaktär existerar. 

 

Till följd av detta skapades en webbenkät där försökspersoner uppmanades att konstruera 

könspartiska texter i enlighet med bilaga 2. Urvalet av försökspersoner gjordes utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Det som kännetecknar ett bekvämlighetsurval är att respondenter väljs 

med avseende på deras lättillgänglighet, detta eftersom att de är lätta att kontakta och villiga 

att hjälpa till (ibid, s. 98). I vårt fall var det nära vänner som tog sig tid att svara på enkäten. 

Analysmaterialet samlades in via webbtjänsten SurveyMonkey. Totalt samlades fem texter in 

och dessa finns bifogade i bilaga 1. 
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För att verifiera att programmet även kan hantera texter som inte specifikt är utformade efter 

ramverket har ytterligare tre texter samlats in. Dessa texter har selektivt valts ut för att utmana 

programmet och även för att utsätta programmet för olika textgenrer. Detta är relevant 

eftersom att formuleringar kan skilja kraftigt mellan just genrer. De tre utvalda texterna är: 

 

- The Buissiness man av Edgar Allan Poe  

Denna text har valts eftersom att den innehåller ett könspartiskt språk och är av 

skönlitterär karaktär. 

 

- Ed Miliband lost the election because he ditched New Labour, says Tony Blair 

av Andrew Grice, The Independent 

Denna text har valts till följd av antalet courtesy titles (Mrs. Mr. etc)  som 

nyttjas samt för att den är en tidningsartikel. 

 

- Generic Pronouns and Sexist Language av John Gastil 

Denna text har valts eftersom den är av akademisk karaktär och även handlar 

om just om sexistiskt språk och förekomsten av male generics. Till följd av 

detta förekommer många he ur sin kontext och detta bör försvåra för 

programmet. 

3.3.2 Konstruerande av ordlista 

För att programmet skall ha en möjlighet att läsa in, tolka och analysera texter på ett korrekt 

sätt krävs det att nödvändiga ord finns i programmets ordlista. Att konstruera en komplett 

ordlista är tidskrävande (se avsnitt 2.1.6) och även något vi avgränsat oss från (se avsnitt 1.6). 

Således har endast relevanta ord från de analyserade texterna lagts in. 

 

De ord som lagts till i ordlistan är: 

 

 personliga substantiv 

 namn 

 ord som slutar på något av suffixen -ette eller -ess men som inte refererar till något 

kvinnligt 

 

De sistnämnda orden behövs i ordlistan eftersom att programmet ibland måste göra undantag. 

Det finns ord som slutar på ovanstående suffix utan att för den delen vara könspartiska 

(exempelvis guess, useless, etc). 

 

Tillagda ord har även kategoriserats i de concept categories som redogörs i avsnitt 5. 
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4. Utvecklingsprocessen  
 

I detta avsnitt redogörs hur arbetsprocessen sett ut samt vilken utvecklingsmetod som nyttjats. 

Programmet har utvecklats i Visual Studio med programmeringsspråket C#. All 

programmeringskod har skrivits av oss författare förutom den kod som styr importering av 

XML- och pdf-filer samt exportering av resultat till Excel. Denna kod kommer från youtube-

tutorials vars länkar finns bifogade i källhänvisningen. 

 

4.1 Utvecklingsmetod: Prototyping 
 

Den utvecklingsmetod som valts är prototyping. Prototyping är särskilt effektiv när klienten 

för projektet inte på förhand vet hur en bra lösning kan se ut. Det som kännetecknar 

prototyping är att en inledande prototyp utvecklas. Denna prototyp testkörs av klienten, som 

sedan lämnar feedback till utvecklarna. Därefter utvecklas en förbättrad prototyp baserat på 

den feedback som erhållits.  Denna process utförs iterativt tills det att de eftersökta 

funktionskraven är uppfyllda eller tills det att klienten inte vill investera mer pengar i 

projektet. (Wysocki & Gillinghams 2014, s. 387). Nedan visas en figur över relationen mellan 

de aktiviteter som prototyping består i. 

 

 
 

Figur 2. Prototyping och dess aktiviteter (Källa: Wysocki & Gillinghams 2014, s. 387) 
 

4.1.1 Motiv till val av utvecklingsmetod 

De anledningar som ligger till grund för valet av utvecklingsmetod är huvudsakligen två. 

Först och främst är prototyping särskilt effektiv när klienten (vi) inte på förhand vet hur 

slutprodukten bör se ut. För det andra är det svårt att förutspå hur lång tid som utvecklingen 

faktiskt kommer att ta. Prototyping som utvecklingsmetod garanterar därmed att vi som minst 

kommer att ha en körbar prototyp förutsatt att vi hinner avverka en iteration. 
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4.2 Applicering av prototyping 
 

På följande sätt har utvecklingsmetoden applicerats i vårt arbete. Prototypen går under namnet 

DE_Genderize.  

4.2.1 Idea proposed  

Under kunskapsprojekteringen studerades intressanta forskningsområden och då föddes idéen 

till skapandet av denna mjukvara. 

4.2.2 Gather requirements 

I detta stadie skapades en kravspecifikation. Kravspecifikationen utformades på en generell 

nivå endast för att ha ett mål att arbeta mot. Att skapa en mer specifik kravspecifikation var 

inte möjligt eftersom att vi på förhand inte kände till vad som konkret behövde göras. Utöver 

kravspecifikationen skapades även en enkätundersökning (se bilaga 2) med syfte att ge oss 

textmaterial att analysera och buggtesta programmet med. Detta var nödvändigt för att 

säkerställa att programmet faktiskt fungerade som det var tänkt att göra och verifiera att 

algoritmerna fungerade korrekt. 

4.2.3 Plan next prototype, Develope prototype, Deliver prototype, Get client feedback 

Det första prototypen som skapades innehöll programmets grundfunktionalitet enligt 

kravspecifikationen. Att grundfunktionaliteten fungerade var direkt nödvändigt för att kunna 

implementera de algoritmer som var nödvändiga. 

 

Den iterativa delen i utvecklingen gick ut på att de texter som insamlats genom 

enkätundersökningen (totalt fem st) iterativt behandlades för att successivt identifiera och 

motverka buggar samt finslipa algoritmerna. Buggar som identifierades och löstes berörde 

främst slarvfel från vår sida som exempelvis ledde till dubbelräkning av identifikationer eller 

att algoritmerna inte matchade pronomen i enlighet med den utvalda algoritmen. 

4.2.4 Deliver final solution 

Efter att iterativt behandlat de totalt fem insamlade texterna samt identifierat och löst alla 

påträffade buggar ansågs programmet vara tillräckligt välfungerande för att avbryta 

utvecklingen. 
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4.3 Kravspecifikation 
 

Kravspecifikation för DE_Genderize 
 

Övergripande mål 
Dessa mål kommer att genomsyra hela skapandeprocessen 

 Designen skall vara minimalistisk för enkelt användande 

 
Grundfunktionalitet: 

Programmet skall kunna: 
 läsa in textfiler av något välkänt filformat (.pdf, .doc eller dylikt) 

 läsa in en extern ordlista (xml) 

 via färgkodning i texten visuellt framhäva ord/meningar som programmet reagerar på 

 exportera resultatet till en extern fil 

 parsa texten 

 definiera relevanta units utifrån ordlistan 

 
Algoritmer: 

Algoritmer för att identifiera 
 courtesy titles 

 lexical gender 

 male generic 

 social gender 

 suffix 
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5. Slutprodukten: DE_Genderize 
 

Inom detta avsnitt redogörs för hur DE_Genderize fungerar och förhåller sig till den 

redovisade teorin.  

 

5.1 Programmets GUI 
 

På följande sätt är DE_Genderize GUI designad. 

5.1.1 Bild på DE_Genderize 

 

 
  

Figur 3. Bild på DE_Genderize 
 

Fliken File 

Under fliken file kan användaren importera pdf-filer samt exportera resultat till Excel. 

Filken View 

Under fliken view kan användaren välja vilka av de genuskategorier som visuellt skall 

markeras i texten. 

Textrutan 

I textrutan visas den importerade texten. 

Tabbar 

Tabbarna i programmets högerkant visar på hur många fall som identifierats samt med vilken 

färg som de visuellt representeras med. 
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5.2 Programmets grundfunktionalitet 
 

På nedanstående sätt fungerar programmet: 

5.2.1 Ordlistan 

Ordlistan innehåller de search entities (ord eller fraser) och tillhörande concept categories. På 

nedanstående sätt har concept categories ordnats: 

 

Concept categories - de concept categories som existerar är lexicalgender, wordtype och 

status. 

 

 Lexicalgender - lexicalgender refererar till personliga substantivs lexikaliska kön eller 

könet på namn eller könet hos pronomen. Lexicalgender kan anta värdet male, female 

eller none. 

 Wordtype - wordtype refererar till vilken typ av ord det handlar om och detta kan anta 

värdet noun, pronoun, name, suffix, exception eller courtesytitle. Kategorin exceptions 

behövs eftersom att flera ord som inte refererar till något kvinnligt slutar på -ette eller 

–ess och dessa måste sållas bort. 

 Status - status refererar till om huruvida ett ord är ett hög- eller lågstatusyrke. Således 

är detta endast relevant till yrken. Detta kan anta värdet “high”, “low” eller “none”. 

 

Som konstaterat i avsnitt 2.1.6 är utvecklingen av en komplett ordlista tidskrävande. Till följd 

av detta har endast relevanta ord som förekommer i de analyserade texterna lagts till, detta 

utifrån det som redogörs i avsnitt 3.3.2. 

5.2.2 Units 

Nedan definieras de units som nyttjas. 

 

Sampling units - varje enskild text under analys utgör ett enskilt sampling unit. 

Content units - de search entities som hittas i texten från den angivna ordlistan. 

Referential units - för att hitta referenser har en algoritm nyttjats som redogörs i avsnitt 5.3. 

5.2.3 Parsing 

På nedanstående sätt parsas texten. 

Sentence delimiters 

Det första som sker under parsningen är att texten delas in i meningar. Det som utgör en 

mening är en substring som slutar med punkt, frågetecken eller utropstecken. 
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Tokenizers 

Tokenizern bygger på en switch-case-sats som reagerar på följande chars: 

 
case ' ': 
case '.': 
case '!': 
case '?': 
case ',': 
case ';': 
case ':': 
case '\n': 
case '(': 
case ')': 
case '\"': 
case '\'': 

 

Det som utgör varje token i en mening är alltså alla enskilda substrings som omfångas med 

någon av ovanstående chars. 

POS-tagging 

Samtliga meningar söks efter de search entities som finns definierade i ordlistan. Noteras 

förekomsten av en search entity lagras denna i en ordnad lista (ordnad efter entitetens index) 

tillhörande den exekverade meningen. 

 

5.3 Algoritmen för att hitta pronomen och dess referenser 
 

För att matcha pronomen med dess referenser nyttjas en algoritm som inspirerats av en annan 

algoritm som återfinns i studien Pronoun resolation algorithms. (Mitkov & Hallets 2007). 

Inom studien jämförs avancerade algoritmer för att matcha pronomen. Detta görs i relation till 

tre algoritmer som benämns som “naiva” och dessa används endast som referenser till de mer 

avancerade algoritmerna. Den algoritm av dessa tre referensalgoritmer som presterade allra 

bäst när det kom till att matcha personliga pronomen benämns som Baseline 3. (ibid, s. 280) 

Baseline 3-algoritmen  fungerar på följande sätt enligt Mitkov och Hallets 2007: 

 
“A baseline model that checks agreement in number and gender and, where more than one candidate 

remains, picks out as antecedent the most recent subject matching the gender and number of the 

anaphor.” 
 

Denna algoritm baserar alltså sina matchningar efter antal (plural) och kön. Enligt teorin från 

avsnitt 2 identifieras ett könspartiskt språk bl.a. vid pronomisering av personliga substantiv i 

singularform. Därmed är pronomen som refererar till plural (exempelvis pronomen som we 

och they) inte relevana. 

 

I vårt fall har vi konstruerat en algoritm som bygger på samma grundprincip som baseline 3-

algoritmen men utelämnar matchning av antal. Vår algoritm matchar pronomen med det 

senaste personliga subsantiv/namn som matchar kön. Finns det flera kandidater i en mening 

prioriteras den som förekommer först. Detta görs eftersom att Engelska är ett SVO-språk, 
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d.v.s. ett språk där meningar tenderar att ha strukturen subjekt-verb-objekt (Meyer 2010, s. 

36). Subjektet finns således troligast vid meningens början. 

 

5.4 Identifiering av ett könspartiskt språk 
 

Nedan redogörs hur de termer från teorin berörande könspartiskt språk har identifierats.  

5.4.1 Lexical gender och pronomen 

Identifiering av Lexical Gender sker under POS-taggingen. Då identifieras samtliga 

personliga substantiv med ett lexikaliskt kön, namn och pronomen för att bilda content units. 

Förekomsten av dessa säger ingenting om huruvida texten är könsneutral eller könspartisk, 

dock ger ord med lexikaliskt kön samt pronomen indikationer på var i texten som programmet 

skulle kunna hitta förekomsten av både male generics och social gender. Namnen är relevanta 

eftersom att pronomen likväl kan referera till namn som personliga substantiv. 

5.4.2 Identifiera courtesy titles och suffix 

Det som skiljer courtesy titles och suffixen från lexical gender är att förekomsten av dessa 

direkt säger något om huruvida en text är könspartisk eller inte. Även dessa identifieras under 

POS-taggingen. 

Courtesy Titles 

Hittas förekomsten av orden Mrs eller Miss flaggar programmet för courtesy titles. 

Suffix 

Hittas förekomsten av ord som slutar på -ette eller -ess som inte finns inom kategorin 

“exceptions” flaggar programmet för suffix.  

5.4.3 Identifiera social gender 

För att identifiera förekomsten av social gender söker programmet efter: 

 

 könsmärkta former (exempelvis female doctor) 

 fall där lågstatusyrken pronomiseras med en kvinnospecifik pronomen 

 fall där högstatusyrken pronomiseras med en mansspecifik pronomen 

 

Könsmärkta former 

För att identifiera könsmärkta former utgår programmet från orden female och male. Hittas 

förekomsten av antingen ordet female eller male undersöks det nästföljande ordet. Är det 

nästföljande ordet ett personligt substantiv flaggar programmet för social gender. 

Fall där låg- och högstatusyrken pronomiseras med en kvinno/mansspecifik pronomen. 

För att identifiera detta utgår programmet från baseline 3-algoritmen och undersöker då 

huruvida ett singular personligt substantiv som refererar till ett hög- eller lågstatusyrke 

pronomiseras med en mansspecifik respektive kvinnospecifik pronomen. 
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5.4.4 Male generics 

För att identifiera förekomsten av male generics söker programmet efter: 

 

 generic he 

 suffixet man 

 

Generic he 

För att identifiera detta utgår programmet från baseline 3-algoritmen och undersöker då 

huruvida ett neutralt personligt substantiv pronomiseras en mansspecifik pronomen. 

 

Suffixet -man 

Programmet reagerar på alla ord som slutar på -man eller -men. Även detta utförs inom POS-

stadiet. 
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6.  Evaluering av DE_Genderize 
 

I detta avsnitt redogörs för hur evalueringen av DE_Gemderoze har gått till och vad som 

ligger till grund för den empiri som redovisas i avsnitt 7. 

 

6.1 Analysmaterial 
 

De texter som analyserats är: 

 

 text1, … , text5 (se bilaga 2) 

 The Business man av Edgar Allan Poe 

 Ed Miliband lost the election because he ditched New Labour, says Tony Blair av 

Andrew Grice, The Independent 

 Generic Pronouns and Sexist Language av John Gastil 

 

6.2 Evalueringsprocessen 
 

Problematiken med NLP-system, som benämns i avsnitt 2.1.1, bygger mycket på att datorer 

inte kan utläsa mening och sammanhang i det mänskliga språket med samma precision som 

just en människa. Till följd av detta är det direkt nödvändigt att jämföra DE_Genderizes 

resultat med det som framtas av människor och därefter granska hur pass väl de stämmer 

överens med varandra. Denna evaluering gjordes huvudsakligen i tre steg: 

 

1. Efter att alla relevanta ord lagts till i ordlistan (detta i enlighet med 2.2.2) skannades 

de totalt 8 texterna som ligger till grund för empirin. Alla identifikationer som 

DE_Genderize gjorde benämns som noterade. 

2. Texterna skannades därefter manuellt av oss författare.  Alla dessa identifikationer 

benämns som existerande.  

3. När en text skannats av både programmet och oss jämfördes resultatet för att 

identifiera vilka av de noterade träffarna som faktiskt också existerade. Dessa 

benämns som noterade existerade. 
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6.3 Utvärderingsmetod 
 

För att utvärdera huruvida programmet lyckats identifiera ett könspartiskt språk och fastställa 

mått på DE_Genderizes tillförlitlighet nyttjas måtten funna (%), missade (%) och precision 

(%).  

 

 

 
 

Figur 4. Relationen mellan noterade och existerande identifikationer 
 

Noterade - cirkeln till vänster avser alla noterade identifikationer. 

Existerande - cirkeln till höger avser alla existerande identifikationer. 

Existerande noterande - snittet mellan cirklarna (det gråmarkerade området) avser alla de 

identifikationer som både noterats och existerar. 

 

Måtten funna (%), missade (%) och precision (%) har beräknats på följande sätt: 

 

 Funna (%) avser hur stor andel av de existerande identifikationerna som faktiskt 

noterats och beräknas med formeln: 

 

         (
       

           
)      

 

 Missade (%) avser hur stor andel av de existerande identifikationerna som inte 

befinner sig bland de noterade fallen och beräknas med formeln: 

 

            (
                   

           
)      

 

 

 Precisionen (%) avser hur stor andel av de noterade identifikationerna som faktiskt 

var relevanta och beräknas med formeln: 

 

             (
       

        
)      
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7. Empiri 
 

Inom detta avsnitt redogörs resultatet av de analyser som textprogrammet har kommit fram 

till. 

 

7.1 Totalt resultat 
 

 
Funna (%) Missade (%) Precision (%) Noterade Existerande Noterade existerande 

Totalt 93.8 6.2 49.2 122 64 60 

Courtesy Titles 100 0 88,9 9 8 8 

Miss 100 0 50 2 1 1 

Mrs 100 0 100 7 7 7 

Male Gen 86.2 13.8 36.8 68 29 25 

Reference 71.4 28.6 20.8 48 14 10 

Male Suffixes 100 0 75 20 15 15 

Social Gen 100 0 43.8 32 14 14 

Sterotypes 100 0 10.7 28 3 3 

Notations 100 0 100 11 11 11 

Suffix 100 0 100 13 13 13 

ette: N/A N/A N/A 0 0 0 

ess: 100 0 100 13 13 13 

 
Tabell 1. Resultat från evaluering av DE_Genderize 

 

 Funna (%): Totalt identifierades 93.8 % av de identifikationer som existerade. 

 Missade (%): 6.2 % av de identifikationer som existerade upptäcktes aldrig av 

programmet. 

 Precision (%): Totalt var 49.2 % av de noterade fallen faktiskt existerande fall.  

 

7.2 Variation mellan texttyper 
 

Överlag noteras ingen stor skillnad mellan de olika texttyperna förutom text1 och Generic 

Pronouns and Sexist Language. 

7.2.1 text1 

Text1 sticker ut från de övriga analyserade texterna eftersom den är skriven på en generell 

form. De flesta personliga substantiv som nämns i texten avser att referera till såväl män som 

kvinnor och könet är därmed obestämt. Till följd av detta är precisionen för denna text 100% 

och andelen hittade fall är också 100 %. 
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7.2.2 Generic Pronouns and Sexist Language av John Gastil 

Generic Pronouns and Sexist Language är en akademisk text som handlar om just 

problematiken med generiska pronomen he. Till följd av detta förekommer många av de he 

som påträffas ur sitt konstext; de refererar inte till någon person inom texten. Programmet 

urskiljer dock inte detta och identifierar därmed många fall av male generics som egentligen 

inte existerar. 
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8. Analys 
 

I detta avsnitt analyseras resultatet som uppnåtts. 

8.1 Variation mellan identifikationstyper 
 

Totalt sett är det två typer av tillvägagångssätt som programmet nyttjat för att nå sitt resultat. 

Dels räknar programmet förekomsten av ord (courtesy titles, male generic suffix, social 

gender notations och suffix) och dels tittar programmet på hur personliga substantiv 

pronomiseras. 

8.1.1 Räkning av ord 

Vad gäller räkning av ord uppnår programmet som väntat en otroligt hög precision och missar 

endast två fall (var av ett av dem förekom vid upprepade tillfällen). Dessa är  

 

 business man (male generics suffix) 

 Miss (courtesy titles) 

 

Vad gäller business man noterar inte programmet denna eftersom att ordet särskrives. 

Programmet är designat för att hitta suffix i hela ord och inte särskriva ord. När det kommer 

till miss tolkar programmet ordet miss (som i att missa) som en courtesy title och flaggar 

därmed för det. 

 

Båda av dessa problem hade kunnat avhjälpas. Att hitta man i särskrivna ord som business 

man kan enkelt lösas genom att lägga in business man i ordlistan. Att inte beblanda ordet miss 

som i att missa med courtesy titlen Miss är därmed svårare. Överlag brukar courtesy titles 

alltid skrivas med stor bokstav och detta skulle programmet kunna programmeras för att 

känna igen. Dock kvarstår problemet om miss som i att missa förekommer först i en mening. 

8.1.2 Pronominella referenser (coreference) 

Att identifiera male generics och social gender har varit det som medfört störst problem. 

Studeras empirin framgår det att bägge dessa har en låg precision på 20.8 % och 8.8 % 

respektive. Detta problem bygger i stora drag på två grundproblem. 

 

1. algoritmen för att hitta en menings subjekt och definitioner av tokens 

2. veta om ett personligt substantiv refererar till en person som är könsbestämd 

 

Problematik med algoritmen för att hitta en menings subjekt 

Vid matchning av pronomen antar algoritmen att ett pronomen alltid refererar till det senaste 

personliga substantivet som stämmer överens med kön. Finns flera kandidater i en och samma 

mening prioriteras den första då den antas vara meningens subjekt. Vad gäller kön utgår 

algoritmen från att maskulina pronomen refererar till neutrala eller maskulina subjekt och 

feminina pronomen refererar till feminina subjekt. 

 



27 

 

Ett problem som ligger till grund för en hög felmarginal är det faktum att programmet inte 

känner igen särskrivna subjekt. Skulle en mening som börjar med “Professor Stephen 

Hawkins ...” köras i programmet skulle ett mansspecifikt pronomen i samma mening antas 

referera till professor (neutral). Programmet inser alltså inte att subjektet egentligen bör vara 

Stephen Hawkins. Till följd av detta skulle programmet flagga för male generics om ett 

mansspecifik pronomen fanns i samma mening. 

 

Detta problem grundar sig främst i det faktum att programmet definierar varje token utifrån 

alldeles för simplistiska förhållanden. Det hade naturligtvis varit fördelaktigt om ”Professor 

Stephen Hawkins” tolkades som en token. Detta påvisas även av Jackson & Moulinier (2002) 

som något som kan vara problematiskt:  

 
“At first sight, tokenization apperas rather straight forward: a token can be taken as any sequence of characters 

separated by white spaces. Such a simple approach may be appropriate for some applications, but it can lead to 

inaccuracies.” 

Könsbestämning av personliga substantiv 

När det kommer till social gender och male generics förekommer detta endast om pronomen 

refererar till icke-könsbestämda personliga substantiv. För att förklara detta tydligare redogörs 

ett exempel. 

 

Exempel inom male generics från The Business Man: 

 
“My little dog, too, was quite fat and up to all varieties of snuff. He had been in the trade a long time, and, I may 

say, understood it.” 
 

I detta scenario pronomiseras det neutrala ordet dog med den mansspecifika pronomen he, 

något som programmet tolkar som ett fall av male generics. Problemet som uppstår här är 

dock att huvudpersonen talar om sin hund och det är därmed väldigt sannolikt att valet av 

pronomen är relaterat till hundens manliga kön. Fall som dessa har vi författare inte 

kategoriserat som male generics. Hade huvudpersonen, däremot, talat om hundar i allmänhet 

och pronomiserat ordet dog med he hade det varit ett fall av male generics. Liknande fall 

förekommer även vid social gender. 
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9. Självkritik 
 

Berörande slutprodukten DE_Genderize är det huvudsakligen två aspekter som vi anser vara 

problematiska. 

9.1 Val av analysmaterial 
 

Det faktum att en stor del av det textmaterial som empirin grundas i är specifikt utformat efter 

ramverket (text1-5) kan anses problematiskt. Även mängden analysmaterial medför att 

resultatet endast bör ses som riktlinjer till hur väl denna mjukvara faktiskt presterar. 

 

9.2 Algoritm för matchning av pronomen 
 

DE_Genderizes utgår från en naiv algoritm för att matcha pronomen. Enligt det resultat som 

detta arbete kommit fram till är detta inte ett problem. Detta grundas antagligen i det faktum 

att analysmaterialet varit begränsat. Vi författare anser att en mer avancerad algoritm bör 

nyttjas vid utveckling av mjukvara likt denna. 
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10. Slutsats 
 

10.1 Slutsats 
 

Baserat på det som redogjorts vid empiri- och analysavsnittet har följande slutsatser dragits i 

relation till den aktuella frågeställningen: 

 

1. Det går att identifiera ett könspartiskt språk med NLP. 

2. Tillförlitligheten är hög. Som redogörs i empiriavsnittet identifieras 93.8 % av fallen. 

Däremot skvallrar den låga precision om att programmet identifierar 49.2 % fler fall 

än vad som faktiskt förekommer och det kan därmed vara lämpligt att kontrollera 

varje unikt fall manuellt. 

3. Problematiken vid utveckling av denna typ av mjukvara ligger främst vid att få 

programmet att identifiera särskrivna subjekt samt identifiera huruvida personliga 

substantiv är könsbestämda eller inte. 

 

10.2 Forskningsbidrag 
 

Enligt analysen ligger mycket av problematiken i att korrekt identifiera särskrivna subjekt 

samt identifiera huruvida ett personligt substantiv är könsbestämd eller inte. Denna 

information är relevant vid utveckling av MT-tjänster som erbjuder könsneutrala 

översättningar. 

10.3 Fortsatt forskning 

 
Att skapa ett program som dels identifierar, men också neutraliserar, könspartiskt språk är 

direkt nödvändigt för att detta skall fylla en funktion i nuvarande MT-system. Detta kräver 

dock att mjukvarans precision förbättras avsevärt. Eftersom att den prototyp som vi utvecklat 

identifierar fall av könspartiskt språk som i själva verket inte existerar är det av stor vikt att 

precisionen ökar innan de identifierade fallen även neutraliseras. Mer forskning inom dessa 

områden skulle därmed vara relevant. 

 

Nuvarande MT-system erbjuder även översättningar mellan språk som inte är engelska. Att 

studera andra språk än just engelska är därmed också relevant.  
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Bilaga 1 – Insamlat analysmaterial 
 

text1 
 

People say that an American should never trust his doctor or his lawyer. Well, a doctor must 

always observe his duty of care towards his patients, and otherwise the lawyer would sue him, 

so who's to be trusted? Mrs Dawson, a middle-aged waitress, was a patient at a hospital in 

Cleveland, Ohio, and her problem was that her doctor WAS her lawyer. I guess that in this 

day and age, no man can be trusted. With all these over-achievers over at Harvard and what-

not no young American wants to become a football player but is just focusing on his career as 

a doctor/lawyer. It seems strange to me. 

 

People say that Americans should never trust their doctor or their lawyer. Well, a doctor must 

always observe his or her duty of care towards his or her patients, and otherwise the lawyer 

would sue the doctor, so who's to be trusted? Ms Dawson, a middle-aged waiter, was a patient 

at a hospital in Cleveland, Ohio, and her problem was that her doctor WAS her lawyer. I 

guess that in this day and age, no one can be trusted. With all these over-achievers over at 

Harvard and what-not no young Americans want to become football players but are just 

focusing on their career as doctors/lawyers. It seems strange to me. 

 

text2 
 

It was a lovely day in St Raspberry Salesman Charles had just finished his usual morning 

round of visits to nearby companies whos employees might be interested in purchasing the 

type of service that Charles was hired to sell. He liked this job, oh yes. He had a keep eye for 

his secretary, Ms Winterplum, with whom he had recently discussed both things that matters 

and not. She seemed to always have something to say. Wether it was about the female firemen 

whom the local newspapers had been writing so much about, or her little princess Adelle (a 

daugther of 5), who dreamed of becoming a female president - it mattered not. Charles would 

happily listen to all of it and reply happily. He headed back to the office, and the cleaning 

staff was just about to take the elevator upstairs. Hold it please, shouted Charles, and she 

quickly inserted a mop between the shutting doors, cancelling the procedure. Charles was 

allowed into the elevator against his fate, all thanks to Mrs. May I ask your name, he 

pondered. Genine, she replied firmly. Lovely, said Charles. Later that day the postman came 

to their lobby bearing ill news. A female doctor and two manly nurses had apparently been 

assigned to operate on a couple stuck together - unable to seperate for the life of them. How is 

it that they are stuck together so severely, Charles asked the postman. Well, surely that could 

only mean one thing, Mr Charles he replied. Still not fully aware of the situation, Charles 

wondering gaze made the postman state it more clearly. Intercourse, he burst out. Oh gosh, 

reacted our salesman shocked. By dinner that night, events were shared from the familys 

separate day. It seems like a police woman had arrested a man and his monkey pickpocketing 

poor civilians on the main street. Charles wife the secretary had stamped fourhundred and 

seventy six documents, and his son had filled in a sheet for the teacher telling her he wanted 

to grow up an actress. You must mean actor, right son, Charles inquired. Oh, yes father, his 

son answered. They both chuckled. 
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text3 
 

Mr Lyndon was a particularly nasty man. Mrs Johnson, the landlady, thought so as well. She 

used to put on a particularly grumpy face whenever he was nearby, and coming from her, 

such a feat was astonishing. Mr Lyndon was a doctor. A surgeon, even, as he never failed to 

mention when given the opportunity. He particularly enjoyed pointing it out whenever a nurse 

dared voice an opinion about the prescriptions he was giving; he would lower his eyes on the 

poor soul, point out to her that he had six years of medical training to base his judgement on, 

while she had only three. That the nurse had worked there longer than he had walked the 

Earth, he seemed blissfully unaware of. I lived in the apartment next to Mr Lyndon and had 

the great misfortune of sharing a wall with him. Whenever I had guests over who happened to 

laugh a bit too loudly, or played a piece of music I enjoyed that wasn’t to his liking, he would 

first bang at the walls until the noise was gone. If that did not work, he would come knocking 

on the door in his finest checkered morning gown, pipe in the corner of his mouth, and ask 

that we quieten down. There was nothing quite like his all-too grave face to bring all my 

friends into a fit of laughter, however, and no stern look from him could stem the giggles. 

Eventually, he would give up, put his nose into the air, and stride off. Out of pure courtesy, at 

that point we used to quieten down, my friends still hiccoughing slightly of amusement. On 

one occasion, I had a more varied assortment of guests than usual. I was throwing a release 

party for one of my writers, and lawyers, writers, well-connected housewives, politicians, 

actors and actresses, were all milling about the flat, cheeringly chatting away. At eight 

o’clock, on the dot, I heard behind the general chatter the front door opening and closing, and 

then Mr Lyndon’s door was unlocked, opened and closed. Politely feigning interest in Mrs 

Dallows talk of dahlias, I counted the seconds silently in my head. One, two, three. I had 

reached 35 when again Mr Lyndon’s door opened. Sighing, I excused myself and slipped 

away from Mrs Dallow’s monologue. I had just crossed the Persian carpet and passed Mr 

Peters and Ms Kahoon, our visitors from Australia, when the knock came. “Tap-tap-tap!” The 

chatter continued behind me as I put on a friendly smile and opened the door. Outside was Mr 

Lyndon, uptight as usual. And yet, there was something odd. With a gasp, I jumped 

backwards quick as I could. Silence fell across the room as Mr Lyndon tottered inside, his 

face contorted with pain, and fell headfirst onto the carpet. 

 

text4 
 

The female doctor to work. At the hospital she was greeted by her male nurse. "How are you 

today?", she asked. "I'm fine", the male nurse answered. "Are you getting your surgery 

today?", she continued asking. "Yes", the male nurse answered, "the surgeon finally had an 

appointment!" "How nice that he finally had time for you", said the female doctor. In the 

hallway a group of japanese business men were hanging around. "Why are they here?", asked 

the female doctor. "They are waiting to talk to you about the thing that happened yesterday", 

said the male nurse. "The actress who was in that car accident. They are her lawyers." "Oh", 

said the female doctor. "The japanse sure do care for their women!" 

 

The doctor to work. At the hospital she was greeted by her nurse. "How are you today?", she 

asked. "I'm fine", he answered. "Are you getting your surgery today?", she continued asking. 

"Yes", he answered, "the surgeon finally had an appointment!" "How nice that they finally 

had time for you", said the doctor. In the hallway a group of japanese business people were 
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hanging around. "Why are they here?", asked the doctor. "They are waiting to talk to you 

about the thing that happened yesterday", said the nurse. "The actor who was in that car 

accident. They are her lawyers." "Oh", said the doctor. "The japanse sure do care for their 

people!"  

text5 
 

The buisnessmen sat down at the table and took their orders from the waitress. She was a bit 

clumpsy and when she served the stockbroker she accidently spilled beer on his fancy suit. 

The lawyer, who saw it all, got upset and he started to yell at her: "Excuse me miss, what are 

you doing". The waitress got so nervous from his yelling that she ran out to the kitchen. The 

chef comforted the poor waitress, he even told her to take a short break. She sneaked off into 

the alley for a smoke. Whilst there she saw a glimpse of her old teacher, with his wife. Or at 

least she thought so. Little did the waitress know that she actually was his mistress, and a 

famous seamstress for a big fashion designer. The fashion designer, who also was in love with 

the seamstress, was married to a doctor. Because of their failed marriage they had seeked 

counseling. The marriage counselor, Mrs Smith, told the fashion designer that it would be 

better if his wife, the doctor, stopped working long hours at the hospital. That she should 

spend more time with her husband. Mrs Smith was not aware of the fact that the fashion 

designer was in love with the famous seamstress. Who at this moment was with her lover, the 

teacher, near the alley where a waitress took her very well needed break. 
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Bilaga 2 - Enkäten 
 

Enkäten för insamling av analysmaterialet 

 

Könsbaserade fördomar i engelsk text 

 

Förord 

Vi är två universitetsstudenter som i dagsläget skriver C-uppsats inom systemvetenskap. 
Vår uppgift är att utveckla en programvara som skall identifiera förekomsten av ett 
könspartiskt språk i engelska texter. Vi behöver därmed ett analysmaterial att testköra 
vår programvara med. Det vore därmed trevligt om Ni kunde hjälpa oss med att skapa 
detta material. 
 

Kort information om ett könspartiskt språk 
Vår programvara kommer att utgå från Gender Across Languages. Enligt detta ramverk 
är det nedanstående aspekter som ligger till grund för ett könspartiskt språk: 
 
1. Male generics 
 

Male generics hänvisar till det faktum att ordet man och he kan användas för att 
referera till såväl män som kvinnor. Rent grammatiskt tenderar kvinnliga 
personliga pronomen att vara just kvinnospecifika, medans maskulina pronomen 
har ett betydligt vidare refereringspotential. Detta bidrar till att ge en bild av att just 
mannen är det “generiska könet”. 

 

Det generiska “he” bör undvikas. Detta kan göras m.h.a. pronominell splittring 
(d.v.s. att skriva he or she) eller att skriva i pluralform. 

 
Könsneutralt     Könspartiskt 
americans drinks their coffee black  the american drinks his coffee black 
salesperson     salesman 

 
2. Social gender 
 

Social gender baseras på stereotypiska antaganden på vad som är “lämpliga” 
sociala roller för män respektive kvinnor. Ett exempel på social gender är det 
faktum att högstatusyrken som exempelvis lawyer, surgeon eller scientist 
vanligen pronomiseras med den mansspecifika pronomen he. Lågstatusyrken, 
som exempelvis secretary, nurse eller schoolteacher tenderar att pronomiseras 
med den kvinnospecifika pronomen she. Detta görs frekvent vid scenarion där 
könet egentligen är okänt. 

 

Social gender innefattar även överflödiga notationer av kön som exempelvis 
female surgeon eller male schoolteacher. 

 
Könsneutralt     Könspartiskt  
“The teacher wasn’t ready since he or she…” “The teacher wasn’t ready since she…” 
surgeon för män och kvinnor   surgeon för män, female surgeon för kvinnor 
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3. Courtesy Titles 
 

Courtesy Titles (Mr, Ms, Miss, Mrs, etc…) är problematiska eftersom att det görs 
en distinktion mellan gifta respektive ogifta kvinnor. Detta görs inte för män. För 
att undvika detta bör det neutrala Ms alltid användas för kvinnor. 

 
Könsneutralt     Könspartiskt 
Ms för kvinnor     Miss eller Mrs för kvinnor 

 
4. Suffix 
 

Somliga suffix hos substantiv skvallrar om huruvida det är en man eller kvinna 
som ordet hänvisar till. Kritiska suffix är exempelvis -ette eller -ess. Detta bör 
undvikas om en text skall vara neutral. 

 
Könsneutralt     Könspartiskt 
actor för män och kvinnor   actor för män, actress för kvinnor 

 

 

Uppgiften 

 

1. Konstruerar en kort sammanhängande text (20-40 meningar) av könspartisk karaktär. 
Texten skall innehålla tidigare nämnda kategorier. (male generics, social gender, 
courtesy titles och suffix) 
 

2. När texten är konstruerad så revideras den så att den istället blir könsneutral. 
 

3. Lämna in båda texterna. 
 

Tack på förhand! 
 

MVH Anton Kronosjö & Burch Gürler 
 


