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Ordklassers betydelse och effekter i enkäter: 

Abstraktionsnivåer och stereotyptänkande 
 

Mirco Andreani 

 

Enkäter används flitigt idag. Spector (1994) menade att endast en liten 

del av den förklarade variansen i enkäter utgörs av det som önskas 

mäta. Bryggan mellan respondenten och enkäten är språket. Enligt 

Whorf-Safir hypotesen styrs våra tankar av språket. Semin och Fiedler 

(1988) menade att ordklasserna har olika abstraktionsnivåer. Desto 

högre abstraktionsnivå ju mer rör den sig bort från kontexten 

resulterande i stereotyptänkande (Gilbert & Malone, 1995). Denna 

studie undersökte hur olika ordklasser påverkar svar. Huvudstudien 

var utformad som ett personlighetstest med påståenden. Resultatet 

uppvisade en skillnad mellan svaren då påståendena innehöll 

substantiv eller adjektiv. Respondenterna tenderade att instämma 

mindre då ordet var ett substantiv, något som förklarades med 

correspondence bias. Resultatet bekräftade tidigare studier. 

Replikering med engelsk enkät efterlystes. 

 

Keywords: ordklasser, substantiv, adjektiv, verb, enkäter, 

correspondence bias, stereotyptänkande, språk, abstraktionsnivåer 

 

 

Enkäters fördelar gentemot andra undersökningsmetoder såsom experiment är många, 

vilket återspeglas i hur stor utsträckning de används såväl som områden och vad de 

avser mäta. De är betydligt lättare att mäta abstrakta fenomen med enkäter än med 

experiment. Vidare går enkäter relativt snabbt att administrera utan någon större 

belastning för t ex företag då de använder personlighetsprofiltester vid anställning av 

personal, mäter arbetstrivsel eller dylikt. Detta medför ytterligare en fördel, det blir 

betydligt lättare att få tag i större sample. Men hur stor är då tillförlitligheten i enkäter? 

Mäter enkäterna det de avser mäta? I en studie gjord av Spector (1994), menade han att 

cirka 10-30% av den förklarade variansen i en enkätundersökning gällande 

personlighetsdrag utgjordes av osystematiskt fel, 50-80% utgjordes av metodfelet samt 

endast 10-20% av själva konstruktet det vill säga personlighetsdragen. Även om 

resultaten i denna studie har ifrågasatts, har dock vikten av att eliminera metodfelet i 

undersökningar genom noggrannhet och systematik bekräftats (Schmitt, 1994). Hur ska 

då, för att använda Spectors (1994) indelning av variansen, metodfelet elimineras eller 

åtminstone minskas? Kan även det osystematiska felet minskas? 

Enligt Whorf-Safir hypotesen, (Whorf, 1958), styrs våra tankar och därmed vår 

kognition av det medfödda språket. I dess starkaste form påverkar alltså vårt språk hur 

vi tänker och uppfattar världen. Trots att Whorf-Safir hypotesen från 1970-talet till stor 

del har förkastats, har den på senare tid åter blivit aktuell (Gentner & Goldin-Meadow, 

2003; Gumperz & Levinson, 1996; Hunt & Agnoli, 1991, refererad i Holtgraves & Y. 

Kashima, 2008). Studier genomförda av Y. Kashima, E. Kashima, Kim och Gelfand 

(2006) visar att koreaner tenderar använda verb när de beskriver sig själva eller andra, 

mot engelsmännen som använder adjektiv. Italienare använder i synnerhet adjektiv för 

att beskriva andra personer eller grupper. Skillnaden mellan ordklasserna verb och 
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adjektiv ligger framför allt i abstraktionsgraden, något som förklaras med linguistic 

category model, LCM (Semin & Fiedler, 1988). Enligt denna modell delas verb och 

adjektiv in i fyra abstraktionsnivåer; descriptive action verbs (t ex Adam slår Fredrik), 

interpretive action verbs (t ex Adam hjälper Fredrik), state verbs (t ex Adam gillar 

Fredrik) och adjektiv (t ex Adam är hjälpsam).  Adam slår Fredrik, är den mest 

beskrivande nivån med liten abstraktionsgrad där kontexten i meningen bibehålls. Adam 

är hjälpsam har den högsta abstraktionsnivån och medger en dekontextualisering, det 

vill säga att gå bort från huvudmeningen och skapa sig andra meningar. En rad studier 

som påvisar detta fenomen utfördes av Maass, Karasawa, Politi och Suga (2006) där 

italienare och japaner fick läsa en text innehållande bl.a. åtta kritiska delar av 

information om en arbetssökande. Fyra av dessa var skrivna som adjektiv och fyra 

beskrev den arbetssökande i form av beteendeförklarande verb. Efter att 

försökspersonerna fått göra en distraktionsuppgift skulle de fritt försöka komma ihåg de 

åtta kritiska informationsdelarna. Resultatet visade en signifikant interaktionseffekt 

mellan språk och hur väl deltagarna mindes personlighetsdrag mot beteende. De 

italienska försökspersonerna kom ihåg personlighetsdragen bättre och de japanska 

försökspersonerna var bättre på att komma ihåg beteendena. I ytterligare en studie 

utförd av Maass et al (2006) påminnande av den nyss nämnda, fick italienska och 

japanska försökspersoner läsa en text som beskrev en person innehållande 16 kritiska 

informationsdelar, åtta verb och åtta adjektiv samt några utfyllnadsord. Efter en 

distraktionsuppgift fick försökspersonerna en lista innehållande flera adjektiv och verb 

som utgick från samma ordstam som till exempel hjälpsam - hjälper, dominant – 

dominerar et cetera. Försökspersonerna skulle markera vilka ord de kom ihåg att de 

hade läst. Resultatet från denna studie visade en signifikant interaktionseffekt mellan 

språket och hur försöksdeltagarna felaktigt kom ihåg personlighetsdrag mot beteende 

och tvärtom. De italienska försökspersonerna tenderade till att göra om de i texten 

angivna beteendena (verb) till personlighetsdrag (adjektiv), det motsatta skedde dock 

inte för de japanska deltagarna. Detta går också hand i hand med de tendenser som råder 

hos västerlänningar, att försöka överensstämma en persons beteende med interna 

faktorer hos denne, något som också benämns som correspondence bias. Gilbert och 

Malone (1995) menade att det är möjligt att språk som har dessa tendenser, delvis bidrar 

till correspondence bias och dessutom upprätthåller det.  

I den tidigare nämnda LCM togs fyra abstraktionsnivåer upp men endast två 

ordklasser; verb och adjektiv. Carnaghi, Maass, Gresta, Bianchi, Cadinu och Arcuri 

(2008), menade att en femte abstraktionsnivå bör läggas till denna modell, substantivet 

vilket skulle motsvara den mest abstrakta nivån. De menade att det finns flera 

anledningar till det. För det första finns substantiv i alla språk till skillnad mot adjektiv 

som kan vara mer eller mindre ovanliga. I det koreanska språket saknas adjektiv i sin 

striktaste mening, istället används verb med hög abstraktionsnivå. Adjektiv saknas 

också på en rad andra platser men främst på lokal nivå. För det andra råder det en 

grammatisk skillnad mellan substantiv och de andra ordklasserna. Substantivet har en 

central roll i en mening eftersom både verbet och adjektivet beskriver vad substantivet 

gör och hur det är. Denna skillnad visar sig också i resultatet av en minnesstudie gjord 

av Kersten och Earles (2004). De lät personer läsa två listor med korta meningar i varje. 

Meningarna bestod av ett substantiv och ett verb där meningarnas substantiv respektive 

verb skulle kunna byta plats med varandra och skapa en ny kontext i varje mening. I ena 

meningen kunde det till exempel stå kasta boll, i den andra sparka grus. Om orden bytte 

plats blev det således kasta grus och sparka boll. Undersökningsdeltagarna delades in i 
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tre grupper där varje grupp uppmanades komma ihåg olika ord i de två listorna. Den ena 

gruppen uppmanades memorera substantiven från de två listorna och fick senare utföra 

ett minnestest för dessa. Den andra gruppen uppmanades memorera verben men skulle 

senare testas för substantiven. Den sista gruppen uppmanades memorera verben och 

testades för just verben. De fick sedan se fyra svarsalternativ för varje mening de skulle 

memorera. Alternativ 1 visade rätt mening, Alternativ 2 innehöll korrekt verb men fel 

substantiv, Alternativ 3 innehöll fel verb och rätt substantiv och Alternativ 4 varken rätt 

verb eller substantiv. Resultatet i studien visade att substantiven nästan alltid 

memorerades korrekt till skillnad mot verben. I studien menade Kersten och Earles 

(2004) att minnet av verb är beroende av den semantiska kontexten i högre grad än 

substantiv som i princip kan stå självt. För det tredje rymmer substantiv ett större antal 

egenskaper än själva ordet. Medan adjektivet blond refererar till en egenskap hos en 

person, rymmer substantivet blondin betydligt mer såsom kvinna, snygg, låg intelligens 

med mera (Wierzbicka, 1986, refererat i Carnaghi et al, 2008). Sist men inte minst 

tenderar substantiv grammatiskt till att vara av antingen-eller-karaktär, medan adjektiv 

tillåter nivåer (t ex sjuk, sjukare, sjukast). Sist men inte minst har substantivet en 

centralare roll i en mening än adjektivet, eftersom adjektivet beskriver substantivet. 

Effekten av ökad abstraktionsnivå har bland annat påvisats av Gelman och Heyman 

(1999), där de lät femåringar som delats in i två grupper läsa en kort beskrivning av en 

person i verbform (t ex Hon äter morötter när hon kan) alternativt i substantivform (t ex 

Hon är en morotsätare). I fyra följdfrågor fick barnen sedan svara på frågor gällande 

hur ofta personen i berättelsen åt morötter, hur mycket hon kommer fortsätta med 

morotsätandet i framtiden och så vidare. Resultatet i studien visade ett signifikant 

samband mellan beskrivningar i substantivform och hur femåringarna tillskrev personen 

i berättelsen stabila beteenden. Detta resulterar alltså i skapande av stereotyper där 

externa och situerade effekter underskattas i förmån för interna faktorer, något som 

också beskriver det fundamentala attributionsfelet. Carnaghi et al (2008) har gjort 

liknade studier men på vuxna personer och bekräftat samma resultat som Gelman och 

Heyman (1999). Dock utförde de yttrligare några intressanta studier där italienska 

försökspersoner fick läsa korta beskrivningar av olika personer. Beskrivningarna 

utgjordes av fyra olika betingelser där varje betingelse skiljde sig i kombinationen av 

ordklasser; substantiv – substantiv, substantiv – adjektiv, adjektiv – substantiv och 

adjektiv – adjektiv. Sedan skulle försökspersonerna skatta i hur stor utsträckning de 

angivna personerna utförde ett av de två beteendena. Frågan gällande exempelvis 

betingelsen atlet - artistisk (substantiv – adjektiv), kunde vara hur ofta är personen ute 

och joggar? Resultatet i studien visade att substantivet i de olika betingelserna hade den 

största betydelsen för svaret. I det fall betingelsen bestod av två substantiv, var det 

främst den först angivna som påverkade svaren, det vill säga en ordningseffekt. 

Sammanfattningsvis finns det alltså en rad studier som tyder på att språket och dess 

abstraktionsnivåer påverkar vårt sätt att uttrycka oss, beskriva oss själva och andra, 

skapa mentala representationer i minnet samt göra kognitiva bedömningar. Utifrån detta 

perspektiv har det dessvärre förbisetts hur språket i enkäter bör kunna påverka 

respondenternas svar. Med resultaten i minnet från studien genomförd av Kashima et al 

(2006), nämnd tidigare som visade att västerlänningar hade en stor benägenhet att 

uttrycka sig med adjektiv, är det inte svårt att tänka sig att en majoritet av enkäter 

använder sig av främst adjektiv. Detta går också i linje med De Raad och Hoskens 

(1990) i deras studie om personlighetstest baserade på the Big Five modellen. Denna 

förhållandevis höga abstraktionsnivå borde därmed kunna påverka hur vi exempelvis 
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svarar på ett personlighetstest genom att bidra och upprätthålla correspondence bias, och 

därmed kunna resultera i det Spector (1994) menade vara metodfelet men även till det 

osystematiska felet.  Hur bidrar då correspondence bias som är en del av 

attributionsteorierna till ett metodfel? Gilbert och Malone (1995) skrev följande: 

 

Attribution theories suggest that the psychological world is a mirror of the physical 

world and that the two are therefore penetrated by the same logic. Ordinary people 

seem to believe that others behave as they do because of the kinds of others they are 

and because of the kinds of situations in which their behaviors unfold; thus, when a 

person makes an attribution about another, she or he attempts to determine which of 

these factors—the other person or the other person's situation—played the more 

significant role in shaping the other person's behavior. (s. 22) 

 

Gilbert och Malone (1995) tar upp ett exempel med en ballong som flyger. Om det är 

vindstilla och fint väder antar vi att ballongen är fylld med helium (en egenskap). Om vi 

istället ser samma ballong en blåsig dag, drar vi inte slutsatsen att den är fylld med 

helium (situerad). Då vi inte ser situationen görs därmed bedömningen utifrån de 

egenskaper vi tror någon besitta. Experiment genomförda av Bierbrauer (1979) där 

försökspersoner fick se videosekvenser från Milgrams lydnadsstudie (1963) påvisar just 

detta fenomen. Försökspersoner bedömde i hur stor grad situationen påverkade 

försökspersonerna i det testet i utdelandet av bestraffningar. Resultatet visade att 

egenskaper hos dessa antogs vara den bidragande orsaken. Om vi inte ser situationen 

kan vi inget veta om hur det är att vara i situationen (Gilbert & Malone, 1995). I det 

nyss nämnda försöket fick undersökningsdeltagarna förvisso se videosekvenser av 

situationen men en situation manifisteras av flera icke fysiska egenskaper såsom i detta 

fall stressen (Gilbert & Malone, 1995). Förhållandet blir däremot omvänt när vi ser till 

oss själva och våra beteenden. Eftersom vi känner oss själva väl, uppfattar vi att vi i 

större omfattning styrs av yttre faktorer, det vill säga vi är mer situerade. Vad händer då 

när vi exempelvis besvarar påståenden i personlighetstester med ord av olika 

abstraktionsnivå, där exempelvis substantiv befinner sig längre bort från kontexten än 

ett verb? Alla enkäter bygger på en kommunikation mellan testare och testtagare, och 

språket är bryggan mellan dessa. Därmed borde det inte vara svårt att dra slutsatsen att 

språket kanske utgör den viktigaste faktorn för en hög validitet. Vidare har inte heller 

tidigare forskning undersökt skillnader mellan samtliga fem abstraktionsnivåer, utan 

endast begränsat sig till verb – adjektiv eller substantiv – verb. De få studier som har 

tittat på skillnader mellan substantiv – adjektiv har främst begränsats till att undersöka 

hur vi som småbarn lär oss språk. Denna studie hade till syfte att undersöka hur 

användandet av olika ordklasser i en enkät kan påverka enkätens svar. Ordklasserna 

som användes var substantiv, adjektiv och verb. Hypotesen var att desto högre 

abstraktionsnivå ordklassen har i ett påstående gällande vårt beteende desto mindre 

anser vi det stämma överens med oss själva. 

 

 

Översikt på studierna och hypoteserna 

 

För att kunna besvara frågeställningen utfördes tre pilotstudier i syfte att undersöka, 

finna eventuella brister samt säkra validiteten för enkäterna till Huvudstudie 1 och 2. De 
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sistnämnda studierna hade för avsikt att mäta valens samt upptäcka skillnaden i 

användandet av ord med olika abstraktionsnivå. 

Pilotstudie 1 var explorativ med syfte att bana väg för en huvudstudie. En enkät 

utformades som ett personlighetstest med korta påståenden innehållande antingen 

substantiv, adjektiv eller verb. För varje påstående där nyckelordet var ett substantiv, 

fanns ytterligare två likadana frågor med nyckelorden som adjektiv och verb. Enkäten 

hade totalt 69 (3 ordklasser x 23 påståenden) påståenden. Hypotesen var att det skulle 

råda en signifikant skillnad mellan hur undersökningsdeltagarna besvarade påståendena 

på den sexgradiga svarsskalan som sträckte sig från 1 (stämmer inte alls) till 6 (stämmer 

precis) beroende på ordklassen. Förväntningen av resultatet var att 

undersökningsdeltagarna i högre grad skulle instämma på påståendena med nyckelorden 

i verbform, mindre med nyckelorden i adjektivform och minst då nyckelorden var i 

substantivform. 

Pilotstudie 2A avsåg validera de synonymer som användes till de senare 

huvudstudierna. Totalt 30 ord togs fram utifrån vissa kriterier. Orden skulle finnas i 

Svenska Akademins Ordbok (2006), vara relativt vanliga och beskriva beteenden. För 

varje ord togs en synonym fram i en annan ordklass. Ena ordet var i substantivform och 

synonymen i adjektivform. Underökningsdeltagare fick sedan besvara en enkät med 

dessa synonympar och värdera hur väl de överensstämde med varandra på en sexgradig 

skala som sträckte sig från 1 (stämmer inte alls) till 6 (stämmer precis). Ett gränsvärde 

sattes till 3.5 skalsteg för att orden senare skulle väljas. 

Pilotstudie 2B var en komplettering till Pilotstudie 2A för att komplettera den 

enkäten till huvudstudierna med fler synonympar. Detta på grund av bortfallet av 

synonympar i Pilotstudie 2A. 

Huvudstudie 1 hade två syften. Det ena var att validera synonymparen i Huvudstudie 

2, genom att säkerhetsställa att orden inom varje synonympar hade samma valens i 

termer av att vara positiva eller negativa. Synonympar där orden inom paret hade olika 

valens (positiv - negativ) skulle inte komma att analyseras i Huvudstudie 2. Det andra 

syftet var att påvisa att det råder en signifikant skillnad i valensgrad mellan ord i 

substantivform och adjektivform. Totalt 70 ord, samma som ingick i Huvudstudie 2 

användes. Undersökningsdeltagarna besvarade hur de värderade orden och dess 

innerbörd genom att ringa in ett alternativ på en sexgradig skala som sträckte sig från 1 

(mycket negativt) till 6 (mycket positivt). 

Hypotesen i denna studie var substantivord skulle ha en lägre valens än ord i 

adjektivform oavsett om båda synonymerna i paret var positiva eller negativa. 

Huvudstudie 2 var den viktigaste studien. Syftet med denna var att mäta hur svaren 

på påståenden i en enkät utformad som ett personlighetstest, där nyckelorden i varje 

påstående antingen utgjordes av ett substantiv eller adjektiv, påverkades av ordklassen. 

Undersökningsdeltagarna besvarade korta påståenden där nyckelordet kunde ha två 

olika betingelser (substantiv och adjektiv). Enkäten som var utformad som ett 

personlighetstest innehöll totalt 70 påståenden. Av dessa fanns 20 påståenden där 

nyckelordet var ett substantiv och 20 frågor med samma kontext där en synonym till 

respektive substantiv i form av ett adjektiv användes. De resterade frågorna var endast 

utfyllnadsord. Undersökningsdeltagarna besvarade hur väl de ansåg att påståendena 

stämde överens med deras beteenden. En sexgradig svarsskala som sträckte sig från 1 

(stämmer inte alls) till 6 (stämmer precis) användes i enkäten. Det antogs att vi upplever 

substantiven vara mer extrema (av allt eller inget karaktär) och mer stabila över tid än 
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adjektiven. Detta skulle leda till en benägenhet att svara mindre instämmande på 

påståenden ställda med substantiv än de ställda med adjektiv. 

 

 

Pilotstudie 1 

 

Syftet med denna pilotstudie var att bana väg för en studie i större omfattning inom ett 

område inom psykolingvistiken som är föga utforskat. Studien var av explorativ natur 

avsåg att mäta skillnader mellan hur undersökningsdeltagare uppfattar ord som är 

angivna som substantiv, adjektiv eller verb. Ord skrivna i de tre ordklasserna 

presenterades för undersökningsdeltagarna i vad de trodde var ett personlighetstest. 

Korta påståenden med ord från de tre olika ordklasserna besvarades på en sexgradig 

skala som sträckte sig från 1 (instämmer inte alls) till 6 (stämmer precis). Enkäten 

bestod av totalt 23 påståenden där varje påstående ställdes på tre olika sätt, i 

substantivform (ex. jag är en lagspelare), i adjektivform (ex. jag är samarbetsbenägen) 

och i verbform (ex. jag samarbetar med kollegor). Varje påstående hade således två 

påståenden till utspridda i enkäten där orden var synonymer till varandra, vilket 

resulterade till totalt 69 påståenden. Orden som valdes fanns alla med i Svenska 

Akademins Ordbok (2006) och antogs vidare inte ha någon direkt negativ valens, ej 

heller någon extremt positiv valens. Hypotesen antogs vara att undersökningsdeltagarna 

skulle svara att de instämde mer på påståenden ställda i verbform, mindre på påståenden 

ställda i adjektivform och minst beträffande påståenden ställda i substantivform. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare. I undersökning ingick ursprungligen 25 

undersökningsdeltagare. Eftersom en av undersökningsdeltagarna missade att svara på 

flera enkätfrågor, togs den bort vilket resulterade till 24 undersökningsdeltagare 

(M=31.0 år, S=12.3 år), varav 16 kvinnor och 8 män. Av dessa hade alla utom en person 

svenska som modersmål, dock talade alla flytande svenska. Deltagarna rekryterades på 

Stockholms universitet genom att testledaren frågade personer på campusområdet om de 

frivilligt ville ställa upp på att besvara en enkät. Personer som studerade på den 

psykologiska institutionen erbjöds undersökningsdeltagartid (UD-tid) motsvarande 30 

minuter. UD-tid innebär att studenter på Universitetets Psykologiska Institution måste 

delta ett visst antal timmar per termin i olika studier som genomförs av andra studenter 

eller forskare. Testledaren sa att enkäten som var ett personlighetstest skulle ta cirka 5 -

10 minuter att besvara och att all data skulle hanteras anonymt. 

Undersökningsdeltagarna delgavs att de när som helst kunde avbryta enkäten om något 

inte kändes bra. De uppmanades också att läsa informationen om testet och 

instruktionerna, och att kontrollera att alla frågor besvarats innan de återlämnade 

enkäten. 

Material. Materialet bestod av en enkät utformad som ett personlighetstest. Enkäten 

bestod av två blad med dubbelsidig utskrift vilket resulterade i fyra sidor. På förstasidan 

stod det angivet att det var ett personlighetstest. En efterkommande text beskrev att 

testet utgick från the Big Five modellen gällande personlighetsdrag. Det stod också att 

svaren från enkäterna skulle utgöra material för en övningsuppsats samt eventuellt för 

en C-uppsats. Det framgick också att all data skulle hanteras anonymt och att de när 
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som helst kunde välja att avsluta enkäten. Information om UD-tid samt beräknad tid för 

besvarande av enkäten, liksom en uppmaning att kontrollera att alla frågor besvarats 

fanns också tillgängliga. Undersökningsdeltagarna fick också reda på att de kunde ta del 

av resultatet för studien om de angav e-postadressen på ett separat blad utan koppling 

till enkäten. Under rubriken instruktioner på samma sida uppmanades 

undersökningsdeltagarna ringa in det svar som de ansåg stämma överrens med sig själva 

på en sexgradig skala som sträckte sig från 1 (stämmer inte alls), 2 (stämmer inte 

särskilt bra), 3 (stämmer delvis), 4 (stämmer ganska bra), 5 (stämmer bra), 6 (stämmer 

precis). De uppmanades också till att besvara frågorna i ordning en efter en, utan att gå 

tillbaka till redan besvarade frågor för att se vad de hade svarat. På andrasidan skulle 

bakgrundsfrågor såsom kön, födelseår samt modersmål besvaras. Kort efteråt återfanns 

själva enkätfrågorna som i grunden bestod av 23 korta påståenden som alltid föregicks 

av ”jag”. Varje påstående ställdes på tre olika sätt, i substantivform (ex. är en 

lagspelare), i adjektivform (ex. är samarbetsbenägen) och i verbform (ex. samarbetar 

med kollegor). Varje påstående hade således två andra påståenden utspridda i enkäten 

där orden var synonymer till varandra, vilket resulterade till totalt 69 påståenden. 

Enkäten utformades som ett personlighetstest främst för att undersökningsdeltagarnas 

vetskap om syftet med enkäten inte skulle påverka svaren. Vidare är det inte sällsynt att 

frågor liknande varandra ställs i olika personlighetstester. Detta var passande för denna 

studie där samma frågor återkom i olika ordklasser, för att undvika att 

undersökningsdeltagarna skulle reflektera över de upprepade frågeställningarna. En 

annan viktig aspekt var orden kognitivt skulle behandlas på en djupare nivå genom att 

representeras av abstrakta verbala representationer hos undersökningsdeltagarna och 

inte utgöras av mentala representationer, även om inslag av dessa kan samexistera i 

olika grad. Orden som användes beskrev därför vanliga beteenden och fanns alla med i 

Svenska Akademins Ordbok (2006). Inspiration kring vanliga frågor i personlighetstest 

enligt the Big Five modellen hämtades från ett gratis webbtest NEOLike från PIMA 

HB(2008) utan att på något sätt kopiera testet. Ytterligare kriterier för orden var att de 

gick att anpassa efter de tre ordklasserna utan att innebörden blev olika mellan 

synonymerna. För att svaren inte skulle påverkas av valensen i orden, valdes ord som 

inte antogs vara extrema. Synonymerna till varandra stod alltid uppställda på varsin sida 

i enkäten för att undvika minneseffekter. Anledningen till varför synonymer användes i 

enkäten istället för att använda avledningssuffix (ex. nyskapare – nyskapande) för att 

skapa nya ord i annan ordklass, var att det är svårt i svenska språket att böja ord mellan 

de olika ordklasserna utan att ordstammen blir en annan, t ex en led, leda, ledare. Ordet 

får därmed en ny betydelse. För att hitta lämpliga synonymer användes webbplatsen 

Synonymer.se (2005) i kombination med Svenska Akademins Ordbok (2006) för att 

orden inte skulle vara tvetydiga. Enkäten utvecklades självständigt till studien.  

Procedur. Försöksdeltagarna fick en kort inledande förklaring att det var ett 

personlighetstest och att de när som helst kunde välja att avbryta enkäten. De fick också 

reda på att testet inte skulle ge dem några resultat men att all data var av stort värde för 

studien. De uppmanades att läsa texten på första sidan samt att kontrollera att alla 

påståenden var besvarade innan de lämnade svaren till testledaren. Testdeltagarna 

gjorde testet vid närmsta lediga bord och stol om de inte redan satt vid ett bord. Efter 

testet fick de frågan om de önskade ta del av resultaten från studien när den var klar. 

Testledaren samlade in enkäterna och la dem i en plastmapp i oordning som senare 

blandades ytterligare en gång för att svaren skulle förbli anonyma. 
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Databearbetning. Studien var av inomindividsdesign där den oberoende variabeln 

utgjordes av om påståendena innehöll substantiv, adjektiv, verb. Eftersom det var 23 

frågor som ställde samma fråga och frågorna i sig inte var av intresse för denna studie, 

beräknades medelvärdet för svaren för respektive betingelse i varje enkät. En av 

frågorna togs bort eftersom betingelsen som skulle ha utgjorts av ett verb felaktigt hade 

skrivits som ett adjektiv. Detta resulterade till att endast 22 frågor bearbetades. Data 

analyserades sedan med en envägs beroende ANOVA (alfanivå 5 %) i datorprogrammet 

SPSS.  

 

 

Resultat 

 

Medelvärdet för svaren på påståenden med substantiv var lägre än både medelvärdet 

för svaren på påståenden med adjektiv och med verb, se Tabell 1. Mellan de två 

sistnämnda hade adjektiven ett något högre medelvärde. Med dataprogrammet SPSS 

utfördes en envägs beroende ANOVA med alfanivån 5 %. Resultatet visade ett 

signifikant samband i skillnaden mellan svaren i enkäterna beroende på i vilket ordklass 

påståendena var ställda, F(2, 46) = 58.20, p < .001, η
2
 = .72 . En parvis jämförelse 

utfördes i SPSS för att ta reda på mellan vilka ordklasser det fanns signifikanta 

skillnader. Resultatet visade att det fanns signifikanta medelvärdesskillnader mellan 

svaren från påståenden ställda med substantiv och adjektiv (p < .05), samt mellan 

substantiv och verb (p < .05) . Ingen signifikant skillnad mellan adjektiv och verb 

erhölls (p = .18, ns). Medelvärdesskillnaderna var störst som det framgår i Tabell 1 

mellan substantiven och verben. 

 

 

Tabell 1 

 

Medelvärden och standardavvikelser för respektive ordklass. 

 

  Ordklass
a
 

 

M 

 

S 

 

Substantiv 

 

Adjektiv 

 

Verb 

 

3.19 

 

3.60 

 

3.69 

 

0.34 

 

0.32 

 

0.36 
 

Notering. 
a
n = 23 ord per ordklass. Angivna medelvärden och standardavvikelser avser skalsteg på en 

sexgradig skala från 1 (stämmer inte alls) till 6 (stämmer precis). 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om vi uppfattar ord i enkäter angivna som 

substantiv, adjektiv eller verb på olika sätt trots att de var synonymer till varandra. 

Enkäten bestod av totalt 23 påståenden där varje påstående ställdes på tre olika sätt, i 

substantivform (ex. jag är en lagspelare), i adjektivform (ex. jag är samarbetsbenägen) 

och i verbform (ex. jag samarbetar med kollegor). Varje påstående hade således två 
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påståenden till utspridda i enkäten där orden var synonymer till varandra, vilket 

resulterade till totalt 69 påståenden. Påståenden besvarades på en sexgradigskala från 1 

(stämmer inte alls) till 6 (stämmer precis). Hypotesen antogs vara att 

undersökningsdeltagarna skulle svara att de instämde mer på påståenden ställda i 

verbform, mindre på påståenden ställda i adjektivform och minst beträffande påståenden 

ställda i substantivform. Resultatet i studien påvisade just denna effekt. Det fanns 

signifikanta skillnader mellan svaren på påståenden ställda med substantiv och adjektiv 

samt mellan svaren på påståenden ställda med substantiv och verb. Inget signifikant 

samband fanns mellan adjektiv och verb. Medelvärdet var lägst för substantiven, större 

för adjektiven och störst för verben som därmed tenderade att röra sig uppåt på 

svarsskalan (mot stämmer precis). Resultatet gick således i samma riktning som det 

förväntade resultatet i studien.  Varför erhölls då inget signifikant samband mellan 

adjektiven och verben? Den troligaste förklaringen till detta är att det är svårt i det 

svenska språket att omvandla adjektiv till verb och tvärtom. I många fall måste ett 

adjektiv sättas in då inget alternativ finns. En annan möjlig förklaring är att graden av 

abstraktionsnivå mellan ett adjektiv och ett state verb alternativt interpretive action verb 

inte skiljer sig så mycket åt, eller inte tillräckligt för att signifikanta skillnader ska 

kunna erhållas. Eftersom denna studie behandlade ett område där förvisso vissa delar 

tidigare har belysts men andra förblivit outforskade, togs en enkät fram till denna studie 

som inte grundade sig i tidigare validerat material. Detta kan vara en bidragande orsak 

till det ickesignifikanta resultatet, men påverkar också validiteten i studien. Orden som 

valdes till enkäten var alla tagna or Svenska Akademins Ordbok (2008) och relativt 

vanliga för att inte ordförståelsen hos undersökningsdeltagarna skulle skapa något bias. 

Samtliga ord utgjordes av ickeextrema ord för att inte valensen i orden skulle vara den 

bidragande orsaken till medelvärdesskillnader. Detta validerades dock inte i studien. 

Synonymerna mellan ordklasserna togs fram med hjälp av hemsidan Synonymer.se 

(2005). Denna pilotstudie var explorativ och ämnad för att upptäcka eventuella brister 

för kommande studier. Kommande replikeringar av studien uppmanas att till att 

använda enkäter med valida synonymer och valid valens mellan synonymerna till ett 

påstående. Vidare vore det intressant att se om samma resultat uppnås vid enkäter på det 

engelska språket som medger lättare växling från verb till substantiv (t ex helps, 

helping, helpful).  

 

 

Pilotstudie 2: Synonymtest mellan ordklasser 

 

Syftet med denna pilotstudie var att ta reda på om de synonympar som var tänkta att 

användas i huvudstudierna statistiskt ansågs vara synonymer till varandra hos 

undersökningsdeltagare. Detta utfördes för att öka validiteten i huvudstudierna. 30 

synonympar presenterades för undersökningsdeltagarna där det vänstra ordet var ett 

substantiv och synonymen till ordet i adjektivform på höger sida. 

Undersökningsdeltagarna ombads svara hur väl de uppfattade orden vara synonymer till 

varandra på en sexgradig skala, från 1 (stämmer inte alls) till 6 (stämmer precis). 

Eftersom liknande studier saknas inom området var detta en explorativ studie. För att 

ord skulle komma att accepteras till huvudstudierna, sattes gränsvärdet till 4 (stämmer 

ganska bra). De synonymparen med medelvärden överstigande 3.5 (avrundades till 

närmsta heltal) accepterades således. Förväntningarna av resultatet var att de flesta 

orden skulle accepteras. 
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Pilotstudie 2A 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare. I denna studie ingick 17 undersökningsdeltagare (M=30.6  

år, S=22.4  år), varav 4 män och 13 kvinnor. 12 personer hade svenska som modersmål 

och 5 personer ett annat modersmål, alla talade dock svenska flytande. Deltagarna 

rekryterades främst på Stockholms universitet genom att testledaren frågade personer på 

campusområdet om de ville ställa upp på att frivilligt besvara en enkät med frågor. 

Testledaren sa att enkäten som handlade om att bedöma hur väl synonymord mellan två 

olika ordklasser stämmer överens med varandra, skulle ta cirka 5 minuter att besvara 

och att all data skulle hanteras anonymt. Undersökningsdeltagarna delgavs att de när 

som helst kunde avbryta enkäten om något inte kändes bra. De uppmanades också att 

läsa informationen om testet och instruktionerna, och att kontrollera att alla frågorna var 

besvarade på enkäten innan den återlämnades.  

Material. Materialet bestod av en enkät på tre sidor med dubbelsidig utskrift. På 

förstasidan stod titeln ”Synonymtest mellan ordklasser – En pilotstudie” samt att syftet 

med enkäten var att mäta hur väl synonymer i olika ordklasser matchade varandra. Det 

stod också att all data skulle analyseras och vara till grund för en kommande enkät som 

ingick i en C-uppsats. Vidare framgick det att all data skulle hanteras anonymt och att 

de när som helst kunde välja att avsluta enkäten. Information om UD-tid samt beräknad 

tid för besvarande av enkäten, liksom en uppmaning att kontrollera att alla frågor 

besvarats fanns också tillgängliga. Undersökningsdeltagarna fick också reda på att de 

kunde ta del av C-uppsatsen och dess resultat om de angav sin e-postadress på ett 

separat blad utan koppling till enkäten. Under rubriken instruktioner på andrasidan 

uppmanades undersökningsdeltagarna ringa in det svarsalternativ som de ansåg vara 

korrekt på en sexgradig skala, 1 (stämmer inte alls), 2 (stämmer inte särskilt bra), 3 

(stämmer delvis), 4 (stämmer ganska bra), 5 (stämmer bra) och 6 (stämmer precis). 

Undersökningsdeltagarna fick också instruktionen att de skulle besvara frågorna i 

ordning och undvika att titta på tidigare svar. På tredjesidan ombads 

undersökningsdeltagarna besvara bakgrundsfrågor om kön, födelseår samt modersmål. 

På samma sida återfanns själva enkätfrågorna. Två kolumner med totalt 30 synonympar 

stod uppställda. I den vänstra kolumnen stod substantivord (30 ord) med rubriken ”Vara 

en…”, som skulle läsas före varje ord. I den högra kolumnen stod adjektivord(30 ord) 

med rubriken ”Vara…” som skulle läsas före varje ord. Orden uppställda på varje rad 

var synonymer till varandra i olika ordklasser. Samtliga ord fanns med i Svenska 

Akademins Ordbok (2006). Synonymerna togs fram med hjälp av hemsidan 

Synonymer.se (2005). Orden i enkäten var relativt lätta att förstå för att undvika risk för 

bias på grund av ordförståelsefel och därmed erhålla en god validitet. Detta bekräftades 

av två oberoende personer. Vidare skulle samtliga ord motsvaras av kognitiva abstrakta 

verbala representationer (t ex realist, verklighetsförankrad) hos 

undersökningsdeltagarna och inte utgöras av visuella mentala representationer, även om 

inslag av dessa kan samexistera i olika grad. Synonymparens valens, om de beskrev en 

positiv eller negativ egenskap, var lika inom paren men varierade mellan paren. 

Synonymparen som användes skilde sig också i betydelse och beskrev olika egenskaper. 

Eftersom denna enkät skulle ligga till grund för den senare huvudstudien utformad som 

ett personlighetstest, hämtades inspiration till orden från ett gratis webbtest NEOLike 
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baserad på de fem personlighetsdragen the Big Five på hemsidan PIMAHD (2008) utan 

att på något sätt kopiera testet. 

Procedur. Försöksdeltagarna fick en kort inledande förklaring att det var ett 

personlighetstest som skulle ta cirka 5 minuter och att de när som helst kunde välja att 

avbryta enkäten. De uppmanades att läsa texten på första sidan, instruktionerna på 

andrasidan samt att kontrollera att alla påståenden var besvarade innan de lämnade 

svaren till testledaren. Testdeltagarna gjorde testet vid närmsta lediga bord och stol om 

de inte redan satt vid ett bord. Efter testet fick de frågan om de önskade ta del av 

resultaten från studien när den var klar. Testledaren samlade in enkäterna och la dem i 

en plastmapp i oordning som senare blandades ytterligare en gång för att svaren skulle 

förbli anonyma. 

 

 

Resultat 

 

Gränsvärdet för att synonymparen skulle accepteras var bestämt till 4 (stämmer 

ganska bra) avrundat till närmsta heltal. Medelvärdesberäkningar för samtliga 30 

synonymparen (30 substantiv, 30 adjektiv) resulterade i att 8 synonympar hade 

medelvärden understigande 3.5 som därmed avrundades nedåt. Totalt 22 synonympar 

hade medelvärden överstigande 3.5.  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna pilotstudie var att ta fram synonympar från ordklasserna substantiv 

och adjektiv som statistiskt skulle matcha varandra till grund för enkäten till 

huvudstudien. Gränsvärdet 4 (stämmer ganska bra) bestämdes a priori för att skapa en 

god validitet för orden och därmed för de kommande huvudstudierna. Ett högre 

gränsvärde hade med största sannolikhet lett till ett alltför stort bortfall av önskade 

synonympar. Det valda gränsvärdet betraktades i studien som rimligt. Resultatet visade 

att 22 synonympar av totalt 30 hade medelvärden överstigande gränsvärdet 4 (stämmer 

ganska bra) på den sexgradiga skalan. Åtta synonympar hade medelvärden 

understigande gränsvärdet och förkastades därför. Detta kan eventuellt återspegla den 

skillnad som de senare studierna avser att mäta, att vi upplever en skillnad för ett 

begrepp beroende på vilken ordklass som beskriver detta, i detta fall substantiv eller 

adjektiv. Det förklarar i sådana fall det stora bortfallet av synonympar i denna studie. En 

viss risk fanns även för att en varierande ordförståelse hos undersökningsdeltagarna 

påverkade medelvärdena. Variationen i svar för varje enskilt synonympar var relativt 

stor då medelstandardavvikelsen för alla synonympar var 1,3 skalsteg på den sexgradiga 

svarsskalan. För att undersöka om modersmålet hos undersökningsdeltagarna kunde 

ligga till grund för en ökad spridning utfördes ett t-test för oberoende mätningar mellan 

medelsvaren för de med svenska som modersmål och de med annat modersmål. Inget 

signifikant resultat erhölls.  
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Pilotstudie 2B 

 

Syftet med denna studie var att pröva fler synonympar för att kompletter 

huvudstudien med fler ord pga det stora bortfallet i Pilotstudie 2A. I övrigt var denna 

studie densamma som Pilotstudie 2A. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare. I denna studie ingick 15 undersökningsdeltagare (M=37.0 

år, S=13.2 år), varav 1 man och 14 kvinnor. 14 personer hade svenska som modersmål 

och en person ett annat modersmål, alla talade svenska flytande. Deltagarna 

rekryterades främst på Stockholms Universitet genom att testledaren frågade personer 

på campusområdet om de ville ställa upp på att besvara en enkät med frågor frivilligt. 

Testledaren sa att enkäten som handlade om att bedöma hur väl synonymord mellan två 

olika ordklasser stämmer överens med varandra, skulle ta endast några minuter att 

besvara och att all data skulle hanteras anonymt. Undersökningsdeltagarna delgavs att 

de när som helst kunde avbryta enkäten om något inte kändes bra. De uppmanades 

också att läsa informationen om testet och instruktionerna, och att kontrollera att alla 

frågorna var besvarade på enkäten innan den återlämnades.  

Material. Materialet bestod av samma typ av enkät som i Pilotstudie 2A men bestod 

endast av två sidor på ett blad. Förstasidan var tillika den i Pilotstudie 2A. På andrasidan 

återfanns samma innehåll som på sidan två och tre i enkäten för Pilotstudie 2A, med 

skillnaden att endast fem synonympar stod uppställda. För samtliga fem nya 

synonympar var ett av orden i paret densamma som fem av de åtta förkastade orden i 

Pilotstudie 2A, antingen substantivet eller adjektivet. Kriterierna för valet av ord var 

densamma som de i Pilotstudie 2A. 

Procedur. Tillvägagångssättet var identiskt med det i Pilotstudie 2A. 

 

 

Resultat 

 

Gränsvärdet för att synonymparen skulle accepteras var bestämt till 4 (stämmer 

ganska bra) avrundat till närmsta heltal. Medelvärdesberäkningar för de fem 

synonymparen (fem substantiv, fem adjektiv) resulterade i att tre synonympar hade 

medelvärden understigande 3.5 som därmed avrundades nedåt. Två synonympar hade 

medelvärden överstigande 3.5.  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna pilotstudie var att ta fram fler synonympar från ordklasserna 

substantiv och adjektiv som statistiskt skulle matcha varandra, för att öka antalet 

synonympar till huvudstudien. Resultatet visade att två av de fem synonymparen hade 

medelvärden överstigande gränsen 4 (stämmer ganska bra) på den sexgradiga skalan. 

Samtliga synonympar hade ett ord i paret, substantivet eller adjektivet, som blivit 

uteslutna eftersom de understeg gränsen i Pilotstudie 2A. Anledningarna till det 60 % 

bortfallet av ord i denna studie tros vara densamma som i Pilotstudie 2A. Variationen i 
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svar för varje enskilt synonympar var tillika den i Pilotstudie 2A ganska stor, 1.2 

skalsteg mot 1.3 i den senare. I denna studie var antalet undersökningsdeltagare som 

hade ett annat modersmål än svenska endast en vilket inte resulterar till någon större 

påverkan på medelvärdet. En kontroll av eventuella extremvärden visade inga 

signifikanta skillnader. Därmed adderades de två accepterade synonymparen till de 22 

synonymparen i Pilotstudie 2A för att bli totalt 24 synonympar. 

 

 

Huvudstudie 1 

 

Det fanns två syften med denna studie. Det första var att ta reda på om de 22 

accepterade synonymparen från Pilotstudie 2A och 2B som senare skulle ingå i 

Huvudstudie 2, hade samma valens inom paret i termer av att vara positiva eller 

negativa. Ändamålet med detta var att öka validiteten i Huvudstudie 2. Det andra syftet 

med denna studie var att styrka det förväntade resultatet från Huvudstudie 2, att vi 

upplever en skillnad i betydelse om ett ord är angivet i substantivform eller i 

adjektivform trots att de beskriver samma betydelse. Undersökningsdeltagarna läste ett 

ord i taget av totalt 70 orden som inkluderade de 24 synonymparen (24 substantiv och 

24 adjektiv) från Pilotstudie 2A och 2B samt utfyllnadsord. De uppmanades besvara hur 

de värderade varje ord genom att ringa in ett av svarsalternativen på en sexgradig skala 

med skalstegen; 1 (mycket negativt), 2 (negativt), 3 (lite negativt), 4 (lite positivt), 5 

(positivt) och 6 (mycket positivt). Det första förväntade resultatet från denna studie var 

att majoriteten av synonymerna till varandra i varje synonympar (22 ordpar) skulle vara 

på samma sida om gränsvärdet 3.5, där medelvärdena avrundades till närmsta heltal 

(negativ valens < 3.5 < positiv valens). Det andra förväntade resultatet från denna studie 

var att det skulle råda en signifikant skillnad i hur undersökningsdeltagarna uppfattade 

valensen mellan substantiven och adjektiven. Alternativhypotesen var att vi upplever 

ord i substantivform beskrivande personlighetsdrag som mer stabila drag över tid och 

därmed tolkar beteendet som mer extremt, något som värderas lägre av oss oberoende 

om orden uppfattas som positiva eller negativa. Adjektiven förväntas istället vara mer 

situerade och därmed mindre extrema i sin natur. Dessa värderas högre av oss. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare. I denna studie ingick 33 undersökningsdeltagare (M=29.6 

år, S=12.3 år), varav 8 män och 25 kvinnor. Av alla undersökningsdeltagare hade 30 

personer svenska som modersmål och tre ett annat modersmål, alla talade svenska 

flytande. Deltagarna rekryterades främst på Stockholms universitet genom att 

testledaren frågade personer på campusområdet om de ville ställa upp på att frivilligt 

besvara två enkäter med frågor. Testledaren sa att den ena enkäten var ett 

personlighetstest och den andra ett ordvärderingstest som vardera skulle ta cirka 10 

minuter att genomföra. Vidare uppmanades undersökningsdeltagarna att besvara 

personlighetstestet innan ordvärderingstestet. Undersökningsdeltagarna delgavs att all 

data skulle hanteras anonymt och att de när som helst kunde avbryta enkäten om något 

inte kändes bra. De uppmanades också att läsa informationen om testet och 

instruktionerna, och att kontrollera att alla frågorna var besvarade på enkäterna innan de 

återlämnades. 
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Material. Materialet bestod av en enkät på fem sidor med dubbelsidig utskrift. På 

förstasidan stod titeln ”Värdering av ord och dess betydelser” samt att syftet med 

enkäten var att mäta hur orden och dess betydelser i enkäten upplevdes. Det stod också 

att studien ingick i en C-uppsats. Vidare framgick det att all data skulle hanteras 

anonymt och att de när som helst kunde välja att avsluta enkäten. Information om UD-

tid samt beräknad tid ca 5-10 minuter för besvarande av enkäten, liksom en uppmaning 

att kontrollera att alla frågor besvarats fanns också tillgängliga. 

Undersökningsdeltagarna fick också reda på att de kunde ta del av C-uppsatsen och dess 

resultat om de angav sin e-postadress på ett separat blad utan koppling till enkäten.  

Under rubriken instruktioner på andrasidan uppmanades undersökningsdeltagarna 

läsa de angivna orden och ringa in det svarsalternativ som de ansåg vara korrekt på en 

sexgradig skala, 1 (mycket negativt), 2 (negativt), 3 (lite negativt), 4 (lite positivt), 5 

(positivt) och 6 (mycket positivt). Efter instruktionerna följde några bakgrundsfrågor 

som skulle besvaras såsom kön, födelseår samt modersmål. På samma sida återfanns 

själva enkätfrågorna. På vänster sida stod ett ord angivet i substantivform eller 

adjektivform. På samma rad till höger fanns den sexgradiga svarsskalan. Orden 

omfattades av de 24 accepterade synonymparen från Pilotstudie 2A och 2B, totalt 48 

ord. 22 utfyllnadsord som inte skulle komma att analyseras, användes också. De senare 

orden bestod av icke-accepterade synonympar från Pilotstudie 2A och 2B (12 ord) samt 

tio handplockade ord av personlighetsbeskrivande karaktär utan synonymer med samma 

urvalskriterier som vid framtagningen av orden i Pilotstudie 2A och 2B. Totalt fanns 70 

ord presenterade. Orden som presenterades i enkäten var placerade så att orden inom 

synonymparen alltid stod på olika sidor i enkäten för att motverka att 

undersökningsdeltagarna skulle komma ihåg vad de svarat på den andra synonymen 

eller huvud taget upptäcka att det fanns en synonym till tidigare besvarade ord. 

Utfyllnadsorden hade också denna funktion. Substantivord och adjektivord stod för 

övrigt slumpmässigt blandade. 

Procedur. Försöksdeltagarna fick en kort inledande förklaring att det var ett 

ordvärderingsstest som skulle besvaras efter personlighetstestet. Det skulle ta cirka 5-10 

minuter att besvara den och att de när som helst kunde välja att avbryta enkäten. De 

uppmanades att läsa texten på första sidan, instruktionerna på andrasidan samt att 

kontrollera att alla påståenden var besvarade innan de lämnade svaren till testledaren. 

Testdeltagarna gjorde testet vid närmsta lediga bord och stol om de inte redan satt vid 

ett bord. Efter testet fick de frågan om de önskade ta del av resultaten från studien när 

den var klar. Testledaren samlade in enkäterna och la dem i en plastmapp i oordning 

som senare blandades ytterligare en gång för att svaren skulle förbli anonyma. 

 

 

Resultat 

 

Av de totalt 24 accepterade synonymparen från Pilotstudie 2A och 2B, hade 20 

synonympar båda orden under eller över gränsvärdet 3.5 på skalan. Fyra av 

synonymparen hade ena synonymen under och den andra över gränsvärdet. Av de 20 

synonymparen med samma valens (positiv eller negativ) var 17 synonympar positiva (> 

3.5) och 3 synonympar negativa (< 3.5). Medelvärdet för de positiva substantiven var 

något lägre än medelvärdet för de positiva adjektiven, se Tabell 2. Medelvärdet för de 

negativa substantiven var marginellt lägre än de negativa adjektiven, se Tabell 2. t-test 

för beroende mätningar med alfanivån 5 procent och dubbelsidig prövning visade att det 
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fanns en signifikant skillnad mellan positiva substantiv och dess synonymer positiva 

adjektiv, t(32) = -4.56, p <.001, d = .22. Medelvärdet för de positiva adjektiven var 

signifikant större än för de positiva substantiven. t-test för beroende mätningar med 

samma alfanivå och dubbelsidig prövning visade att ingen signifikant skillnad återfanns 

mellan de negativa substantiven och de negativa adjektiven, t(32) = -.12, p = .903 (ns). 

 

 

Tabell 2 

 

Medelvärden och standardavvikelser för respektive ordklass och valens. 

 

  Ordklass 

 

               n 

 

            M 

 

                 S 

 

Positiva substantiv 

 

Positiva adjektiv 

 

Negativa substantiv 

 

Negativa adjektiv 

 

              17 

 

              17 

 

                3 

 

                3 

 

          4.63 

 

          4.77 

 

          1.88 

 

          1.89 

 

               0.45 

 

               0.43 

 

               0.56 

 

               0.58 
Notering. Angivna medelvärden och standardavvikelser avser skalsteg på en sexgradig skala från 1 

(mycket negativt) till 6 (mycket positivt). 

 

 

Diskussion 

 

Denna studie hade två syften, det ena var att undersöka vilka och hur många av de 24 

synonymparen från Pilotstudie 2A och 2B som hade båda synonymerna inom paret på 

samma sida om gränsvärdet 3.5 på den sexgradiga svarsskalan. Detta innebar i sådana 

fall att båda orden inom paret hade samma valens i termer av att vara positiva eller 

negativa. Synonympar där ena ordet var positivt och det andra negativt, sållades bort. 

Det andra syftet med studien var att styrka det förväntade resultatet från Huvudstudie 2, 

att vi upplever en skillnad i betydelse om ett ord är angivet i substantivform eller i 

adjektivform trots att de beskriver samma betydelse. Förväntningen var att 

undersökningsdeltagarna skulle tillskriva substantiven som mindre positiva än 

adjektiven oberoende av om synonymparen var positiva eller negativa. Resultatet i 

studien visade att av de totalt 24 accepterade synonymparen från Pilotstudie 2A och 2B 

var 17 synonympar positiva (> 3.5 på svarsskalan), tre synonympar negativa (< 3.5 på 

svarsskalan) och fyra synonympar där ena synonymen var positiv och den andra 

negativ. t-test för beroende mätningar visade att det fanns en signifikant skillnad i 

svaren gällande valensen mellan positiva substantiv och positiva adjektiv, där den 

senare hade ett något högre medelvärde. Dock var effektstyrkan låg. Ingen signifikant 

skillnad fanns mellan de negativa substantiven och de negativa adjektiven, de 

sistnämnda hade endast en marginellt högre valens. Anledningen till det tros bero på att 

endast tre synonympar hade negativ valens. Denna snedfördelning mellan synonympar 

med positiv eller negativ valens blev resultatet av filtreringsfunktionerna som 

Pilotstudie 2A och 2B samt denna hade. Vidare var det svårt att hitta negativa 

substantivsynonymer till adjektiven för Pilotstudie 2A och 2B. De negativa substantiven 
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tenderade att vara mer extrema i sin karaktär, vilket skulle medföra bias i samband med 

beräkningar på medelvärdesskillnader i studierna.  

 

 

Huvudstudie 2: 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om vi upplevde skillnader i betydelsen för 

ord beroende på om de stod angivna som substantiv eller adjektiv. För att mäta denna 

skillnad var enkäten utformad som ett personlighetstest där undersökningsdeltagarna 

besvarade korta påståenden med orden i substantivform eller adjektivform (ex. Jag är 

en realist respektive Jag är verklighetsförankrad). Till skillnad mot Pilotstudie 1 var 

enkäten i denna studie validerad genom de filterfunktioner som Pilotstudie 2A och 2B, 

samt Huvudstudie 1 hade. I enkäten fanns totalt 70 påståenden som skulle besvaras. Av 

dessa fanns 20 synonympar där det ena ordet utgjordes av ett substantiv och det andra 

av ett adjektiv, där båda synonymerna inom paret hade samma valens (positiva eller 

negativa). Förväntningen av resultatet var att vi uppfattar beteenden angivna i substantiv 

som mer stabila över tid och mer extrema i sin natur. Som ett led av detta antogs det att 

svaren på påståendena ställda i substantivform skulle få lägre medelvärde än 

påståendena ställda i adjektivform på svarsskalan som gick från 1 (stämmer inte alls) till 

6 (stämmer precis), oberoende synonymparens valens. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare. I denna studie ingick samma 33 undersökningsdeltagare 

(M=29.6 år, S=12.3 år) som i Huvudstudie 1, varav 8 män och 25 kvinnor. Av dessa 

hade 30 undersökningsdeltagare svenska som modersmål och tre ett annat modersmål, 

alla talade svenska flytande. Deltagarna rekryterades främst på Stockholms universitet 

genom att testledaren frågade personer på campusområdet om de ville ställa upp på att 

frivilligt besvara två enkäter med frågor. Testledaren sa att den ena enkäten var ett 

personlighetstest och den andra ett ordvärderingstest som vardera skulle ta cirka 10 

minuter att genomföra. Vidare uppmanades undersökningsdeltagarna att besvara 

personlighetstestet innan ordvärderingstestet. Undersökningsdeltagarna delgavs att all 

data skulle hanteras anonymt och att de när som helst kunde avbryta enkäten om något 

inte kändes bra. De uppmanades också att läsa informationen om testet och 

instruktionerna, och att kontrollera att alla frågorna var besvarade på enkäterna innan de 

återlämnades. 

Material. Materialet bestod av en enkät på fem sidor med dubbelsidig utskrift. På 

förstasidan stod titeln ”Personlighetstest” samt att syftet med enkäten var att mäta de 

fem personlighetsdragen efter the Big Five modellen. Det stod också att studien ingick i 

en C-uppsats. Vidare framgick det att all data skulle hanteras anonymt och att de när 

som helst kunde välja att avsluta enkäten. Information om UD-tid samt beräknad tid 

cirka 5-10 minuter för besvarande av enkäten, liksom en uppmaning att kontrollera att 

alla frågor besvarats fanns också tillgängliga. Undersökningsdeltagarna fick också reda 

på att de kunde ta del av C-uppsatsen och dess resultat om de angav sin e-postadress på 

ett separat blad utan koppling till enkäten.  

Under rubriken instruktioner på andrasidan uppmanades undersökningsdeltagarna 

läsa de angivna påståendena och ringa in det svarsalternativ som de ansåg stämma 
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överens med dem själva på en sexgradig skala, 1 (stämmer inte alls), 2 (stämmer inte 

särskilt bra), 3 (stämmer delvis), 4 (stämmer ganska bra), 5 (stämmer bra) och 6 

(stämmer precis). Efter instruktionerna följde några bakgrundsfrågor som skulle 

besvaras såsom kön, födelseår samt modersmål. På samma sida återfanns själva 

enkätfrågorna. På vänster sida stod ett kort påstående till exempel ”Är en 

risktagare”(substantivform) eller ”Är praktisk” (adjektivform). 

Undersökningsdeltagarna ombads läsa ”Jag…” före varje påstående (Jag är en 

risktagare). På höger sida på samma rad fanns den sexgradiga svarsskalan. Orden var 

densamma som de i Huvudstudie 1 det vill säga 70 ord. Av dessa ingick endast 20 

synonympar som skulle komma att analyseras i studien. De resterade orden var endast 

utfyllnadsord. Eftersom inga tidigare studier gjorts inom samma område, fanns inget 

validerat material att utgå ifrån. Enkäten som användes i denna studie var grundad på 

resultaten från Pilotstudie 2A och 2B samt utfallet av huvudstudie 1. I pilotstudierna 

togs 24 synonympar fram som statistiskt bekräftade att synonymerna hade samma 

innebörd. Ett gränsvärde sattes i pilotstudierna för hur väl orden i respektive par var 

synonymer till varandra, endast synonympar överstigande gränsvärdet valdes till 

huvudstudierna. Huvudstudie 1 hade delvis syftet att mäta om orden inom de 24 

synonymparen som utgjordes av ett substantivord och ett adjektivord hade samma 

valens i termer av att vara positiva eller negativa. Av dessa synonympar uppfyllde 20 

ordpar villkoret och togs därför med i denna studie, varav 17 synonympar hade positiv 

valens och 3 ord hade negativ valens. Därmed säkerhetsställdes att synonymparen 

verkligen var synonymer samt att båda synonymerna inom paret tolkades som antingen 

positiva eller negativa. Detta för att enkäten i denna studie skulle få en god validitet. 

Samtliga 70 ord i personlighetstestet stod uppställda i samma ordning som i 

Huvudstudie 1, synonymen till ett ord stod alltid på en annan sida för att motverka att 

undersökningsdeltagarna skulle komma ihåg vad de svarat på en tidigare synonym eller 

huvud taget upptäcka att det fanns en synonym till tidigare besvarade ord. 

Substantivorden och adjektivorden var utplacerade i slumpmässigt ordning.  

Procedur. Försöksdeltagarna fick en kort inledande förklaring att de skulle besvara 

två enkäter varav den första var ett personlighetstest. Då detta test var över skulle de 

besvara ett ordvärderingstest. De fick reda på att det skulle ta cirka 5-10 minuter att 

besvara varje enkät och att de när som helst kunde välja att avbryta enkäten. De 

uppmanades att läsa texten på första sidan, instruktionerna på andrasidan samt att 

kontrollera att alla påståenden var besvarade innan de lämnade svaren till testledaren. 

Testdeltagarna gjorde testet vid närmsta lediga bord och stol om de inte redan satt vid 

ett bord. Efter testet fick de frågan om de önskade ta del av resultaten från studien när 

den var klar. Testledaren samlade in enkäterna och la dem i en plastmapp i oordning 

som senare blandades ytterligare en gång för att svaren skulle förbli anonyma. 

Databearbetning. Personlighetstestet innefattade de 24 synonympar som uppfyllde 

kriterierna från Pilotstudie 2A och 2B. Eftersom denna studie samt Huvudstudie 1 

genomfördes efter varandra av samma undersökningsdeltagare, skedde gallringen av 

synonympar där orden i paren hade olika valens under databearbetningen. Data från 

Huvudstudie 1 analyserades först för att ligga till grund för denna studie. De 

synonympar (4 par) som inte uppfyllde villkoren i Huvudstudie 1, kom inte att 

bearbetas i denna. Därefter analyserades endast de resterade 20 synonymparen.  
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Resultat 

 

Medelvärdet för de positiva substantiven var lägre än medelvärdet för de positiva 

adjektiven, se Tabell 3. Medelvärdet för de negativa substantiven var något högre än 

medelvärdet för de negativa adjektiven, se Tabell 3.  t-test för beroende mätningar med 

alfanivån 5 % och dubbelsidig prövning visade att det fanns en signifikant skillnad 

mellan positiva substantiv och dess synonymer positiva adjektiv, t(32) = -7.09, p <  

.001, d = 1.23. Medelvärdet för de positiva adjektiven var signifikant större än för de 

positiva substantiven. t-test för beroende mätningar med samma alfanivå och 

dubbelsidig prövning visade att ingen signifikant skillnad återfanns mellan de negativa 

substantiven och de negativa adjektiven, t(32) = 1.92, p = .065 (ns).  

 

 

Tabell 3 

 

Medelvärden och standardavvikelser för respektive ordklass och valens. 

 

  Ordklass 

 

               n 

 

            M 

 

                S 

 

Positiva substantiv 

 

Positiva adjektiv 

 

Negativa substantiv 

 

Negativa adjektiv 

 

              17 

 

              17 

 

                3 

 

                3 

 

           3.65 

 

           4.00 

 

           2.75 

 

           2.55 

 

              0.62 

 

              0.53 

 

              0.84 

 

              0.78 
Notering. Angivna medelvärden och standardavvikelser avser skalsteg på en sexgradig skala från 1 

(stämmer inte alls) till 6 (stämmer precis). 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om vi upplever skillnader i betydelsen för 

ord beroende på om de står angivna som substantiv eller adjektiv. För att mäta denna 

skillnad var enkäten utformad som ett personlighetstest där undersökningsdeltagarna 

besvarade korta påståenden med orden i substantivform eller adjektivform (ex. Jag är 

en realist respektive Jag är verklighetsförankrad). I enkäten fanns 20 synonympar där 

det ena ordet utgjordes av ett substantiv och det andra av ett adjektiv, där båda 

synonymerna inom paret hade samma valens (positiva eller negativa). Förväntningen av 

resultatet var att vi uppfattar beteenden angivna i substantiv som mer stabila över tid 

och mer extrema i sin natur. Som ett led av detta antogs det att svaren på påståendena 

ställda i substantivform skulle få lägre medelvärde än påståendena ställda i adjektivform 

på svarsskalan som gick från 1 (stämmer inte alls) till 6 (stämmer precis), oberoende av 

synonymparens valens. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan de 

positiva substantiven och de positiva adjektiven, där de senare hade ett högre 

medelvärde. Effektstyrkan var väldigt hög. Ingen signifikant skillnad återfanns mellan 

de negativa substantiven och de negativa adjektiven, dock var det ganska nära. 

Medelvärdet för de negativa substantiven var något högre än för de negativa adjektiven. 
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Detta resultat styrker den alternativhypotes som ställdes i studien gällande de 

synonympar som hade positiv valens (17 synonympar). När det gäller synonymparen 

med negativ valens var medelvärdet för substantiven dock högre än för adjektiven, även 

om ingen signifikant skillnad erhölls. Detta kan med stor sannolikhet bero på att antalet 

synonympar med negativ valens endast var tre till antalet. Denna snedfördelning mellan 

synonympar med positiv respektive negativ valens blev resultatet av urvalsprocessen för 

lämpliga ord i Pilotstudierna 2A, 2B samt Huvudstudie 1. Antalet synonympar med 

negativ valens var ursprungligen större. Anledningen till bortfallet av negativa 

synonymord tros bero på just den skillnad i hur vi upplever och tolkar substantiv mot 

adjektiv. Substantiv med negativ valens tenderar i många fall att vara starkt orienterade i 

just den negativa riktningen. Synonymord i substantivform för exempelvis ordet lat 

(adjektiv) är t ex slöfock och latmask. Dessa två substantivsynonymer lägger till 

ändelser till rotmorfemet slö, i detta fall morfemen fock och mask, vilket i sin tur skapar 

ytterligare associationer och som i flera fall också har en negativ valens. Givetvis finns 

även negativa substantivord som är uppbyggda på annat sätt. En sökning på synonymer 

till ordet slarver gjordes på Synonymer.se (2005), några av orden som följde var, 

odåga, slusk, slyngel, hafser, drönare och drullputte. Samtliga av dessa ord har en stark 

negativ valens. I kontrast mot detta har positiva ord i substantivform en benägenhet att 

inte polarisera sig på samma sätt. En sökning på ordet nyskapare på Synonymer.se 

(2005) hittade bla synonymerna nydanare, förnyare, innovatör och reformator. Dessa 

ord är förhållandevis inte lika starka som de negativa synonymerna till ordet slarver. 

Följaktligen bör det finnas en risk för att vi i större grad associerar negativa substantiv 

till andra negativa synonymer som skapar en större skillnad mellan valensen från dessa 

och den negativa synonymen i adjektivform än hos de positiva synonymparen. Som ett 

led av detta filtrerades de negativa synonymparen bort i Pilotstudierna 2A och 2B. Det 

var också svårt att hitta lämpliga negativa substantivsynonymer till de negativa 

adjektiven vid framtagandet av enkäten till Pilotstudie 2A och 2B som ett led av detta. 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med hela denna studie var att undersöka om olika ordklassers abstraktionsnivå 

påverkar oss då vi besvarar enkäter. Förklaringen skulle ligga i det som kallas 

correspondence bias, att vi anser oss själva främst styras av situationer och yttre 

faktorer. Ord med hög abstraktionsnivå såsom substantiv, dekontextualiserar och syftar 

till något stabilt över tid såsom en egenskap. Verb har istället den lägsta 

abstraktionsnivån och styrs mest av kontexten. Därmed var hypotesen att då vi svarar på 

enkäter med korta påståenden gällande våra personlighetsdrag i de tre ordklasserna 

substantiv, adjektiv och verb, skulle vi tendera att svara mindre instämmande på de med 

högre abstraktionsnivå. Detta oberoende om orden hade positiv eller negativ valens. 

Resultaten i studien påvisade just denna effekt mellan substantiv–adjektiv då 

synonymerna inom paret hade samma valens (positiva). Undersökningsdeltagarnas svar 

tenderade alltså att röra sig mot instämmer precis då adjektiv användes. Ingen 

signifikant skillnad fanns mellan de negativa substantiv-adjektiven. I Pilotstudie 1 

återfanns en signifikant skillnad även mellan substantiv-verb. Eftersom synonymorden 

till varandra i den enkäten inte hade validerats i likhet med den i Huvudstudie 2, finns 

det därmed en risk för bias. Ingen signifikant skillnad återfanns mellan adjektiv-verb i 

Pilotstudie 1. Anledningen till det tros vara densamma. I studien erhölls vidare en 
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signifikant skillnad i valensgrad mellan hur undersökningsdeltagarna uppfattade 

synonymorden inom varje par då de båda uppfattades ha samma valens i termer av att 

vara positiva. Adjektiven uppfattades som mer positiva än substantiven. Hos de 

negativa synonymorden fanns ingen signifikant skillnad i valensgrad mellan 

ordklasserna. 

Orden som valdes till enkäterna fanns alla med i Svenska Akademins Ordbok (2006). 

De var relativt vanliga och ansågs inte vara svårförståeliga . Två oberoende personer 

granskade orden och bekräftade detta. För framtagning av synonymer i de andra 

ordklasserna användes hemsidan Synonymer.se (2005) som är en av de största svenska 

sökfunktionerna för detta ändamål på internet. Eftersom påståendena i 

personlighetstesten från Pilotstudie 1 och Huvudstudie 2 var ställda på samma sätt (t ex 

jag är en realist), var det av stor vikt att orden i allmänhet inte var för laddade mellan 

synonymerna inom ordparen. Detta skulle i sådana fall leda till skillnader i medelvärden 

mellan ordklasserna resulterande till bias. I Pilotstudie 1 validerades inte orden för 

detta, även om orden ansågs vara relativt neutrala. Därmed talar mycket för att 

Pilotstudie 1 har en allmänt låg validitet. Till Huvudstudie 2 kontrollerades detta genom 

Huvudstudie 1 som filtrerade bort de synonympar där ena ordet i paret hade positiv 

valens och det andra negativ. Kvar blev 17 positiva och 3 negativa synonympar. Denna 

sneda fördelning berodde på två faktorer, substantiv med negativ valens tenderar ofta 

till att bli starkt negativa. Det var därför svårt att hitta lämpliga adjektivsynonymer med 

samma valensgrad. Filtreringsfunktionen i Pilotstudie 2A och 2B samt Huvudstudie 1 

såg i sin tur till att ta bort många negativa synonympar. Syftet med Huvudstudie 1 var 

också att hitta signifikanta skillnader i uppfattningen av valensgrad hos de olika 

ordklasserna. Då resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan de positiva 

substantiven och de positiva adjektiven borde det också borga för signifikanta skillnader 

i Huvudstudie 2. Det var just det som också var ett delsyfte med Huvudstudie 1, att 

korrelera med resultatet från Huvudstudie 2. Varför inga signifikanta resultat erhöll 

gällande de negativa synonymparen tros främst bero på det lilla antalet, endast tre 

påståenden. På grund av att flera signifikansprövningar utförs i studien finns också en 

risk för massignifikanseffekten. Ingen korrektion för detta utfördes i studien, dock 

signifikansprövades aldrig samma medelvärden med varandra upprepade gånger. 

Resultaten i studien går i samma riktning med de resultat som Carnaghi et al (2008) 

erhöll mellan substantiv och adjektiv. De menade att substantiven utgör en femte och 

högsta abstraktionsnivån ibland de ord som presenteras i LCM (Semin & Fiedler, 1988). 

Resultat från studier gjorda av Gelman och Heyman (1999) stärker också substantivets 

roll som den ordklassen med högst abstraktionsnivå. Femåringarna i deras studie, nämnt 

i inledningen, uppfattade en morotsätare (substantiv) som mer benägen att äta morätter i 

framtiden än då detta stod i verbform, hon äter morötter när hon kan (adjektiv). 

Carnaghi et al (2008) menar att substantiven tenderar till att skapa fördomar just genom 

dekontextualisera och tilldela den som beskrivs egenskaper som kanske inte stämmer 

med denne, och därmed skapar stereotyper. Att vi dessutom har lättare att minnas just 

substantiv visade Kersten och Earles (2004) i sin minnesstudie mellan substantiv och 

verb. Det påvisar den centrala roll substantiv har i meningar. En skillnad mellan denna 

studie och andra liknande studier är hur resultaten visar sig och bör tolkas. I 

correspondence bias finns två perspektiv (Gilbert & Malone, 1995), aktören och 

åskådaren. I de andra studierna ligger fokus främst i åskådarens perspektiv, hur vi 

attribuerar fel när vi ser en annans beteende och försöker förstå det. Denna studie utgick 

istället från aktörens perspektiv och måste således tolkas därefter. Eftersom vi själva 
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upplever händelserna och situationer omkring oss, vet vi också att vi i hög grad styrs av 

yttre faktorer. Detta resulterar därmed i att vi har svårt att se oss själva som en stereotyp 

utan snarare någon som påverkas av yttre omständigheter. Det förklarar därmed varför 

vi tenderar att svara mindre instämmande på påståenden ställda med substantiv i ett 

personlighetstest. 

Idag används enkäter i väldigt stor utsträckning inom flera områden. I 

arbetssammanhang finns personlighetsprofiltester och enkäter för arbetstrivsel. Enkäter 

används vidare för marknadsundersökningar, relationer med mera. Eftersom enkäter i 

många fall mäter sådant som är abstrakt och svårt att mäta på annat vis, blir språket 

avgörande för hur respondenter svarar, något som visade sig ifrån resultatet i denna 

studie. Även om Whorf-Safir hypotesen (Whorf, 1958) till viss del har förkastats, visar 

resultatet från denna studie att språket i en enkät påverkar svaren och att språk och 

kognition står i någon form av förbindelse med varandra. Därmed borde det inte vara 

omöjligt att även språket då det används verbalt, påverkar den respons som erhålls i t ex 

en intervju. 

Resultatet från denna studie bör kanske tas i beaktning vid skapandet av nya enkäter, 

främst under pilotstadiet. Exempelvis kan två eller flera olika enkäter innehållande 

nyckelord med skilda ordklasser skapas och distribueras ut under pilotstadiet. Genom 

att jämföra resultatet från dessa med varandra kan eventuella skillnader fångas upp och 

analyseras innan en slutgiltig version av enkäten ges ut. Detta för att just minska det 

Spector (1994) menade vara det osystematiska felet samt metodfelet. 

Vidare studier inom detta område eller replikeringar är av stor vikt då det finns 

utrymme för att ytterligare höja validiteten i enkäterna. Vidare är det av stort intresse att 

utveckla en liknande enkät på ett annat västerländskt språk. Det engelska språket 

medger i högre grad böjningar av ord mellan olika ordklasser än det svenska. Det skulle 

innebära att samma ordstam kunde användas istället för synonymer. En annan viktig 

aspekt gällande framtida undersökningar är användandet av mer komplexa enkäter. I 

denna manipulerades korta påståenden med syftet att hitta skillnader mellan 

ordklasserna. Många enkäter som används idag innehåller längre meningar. Det kan 

innebära flera substantiv, adjektiv och verb i samma mening. I dessa fall blir det svårt 

att hitta dessa skillnader. Nya tekniker för att mäta valens såsom latent semantic 

analysis (LSA) och valence extraction (VE) (Sikström, 2008) kan betydligt lättare 

uppfatta detta. Med hjälp av dessa datoriserade tekniker kan stora textmaterial 

analyseras endast utifrån ord som används just i den texten utan behov av ordlistor. 
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