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EFFEKTER AV VERTIKAL PRESENTATIONSORDNING PÅ 
PREFERENSJÄMFÖRELSER 

Vladimir Calderón 

 
För preferensskattningar av par av horisontellt åtskilda ord för 
företeelser uppstår en ordordningseffekt (Englund, 2008; Hellström 
2003) där den första/vänstra företeelsen viktas högre än den 
sista/högra. Detta innebär att om företeelserna i ett par attitydskattas 
högt så föredras den första/vänstra företeelsen och vice versa. I 
förevarande studie undersöks om det uppstår en ordordningseffekt för 
vertikalt åtskilda företeelser samt om det finns ett samband mellan 
effekten och personlighet. Hundratjugoen deltagare fyllde i en tredelad 
enkät: först en preferensskattningsdel med 20 par av företeelser, sedan 
ett personlighetstest baserad på femfaktormodellen och slutligen en 
attitydskattningsdel för samma 40 företeelser som i 
preferensskattningsdelen. Resultaten visade på en ordordningseffekt 
där övre företeelser viktades högre än undre. Detta tyder på att 
effekten uppkommer genom egenskapsmatchning och inte är en 
rumsordningeffekt. Eftersom inga samband mellan 
personlighetsfasetter och ordordningseffekten upptäcktes verkar den 
vara allmängiltig. 

 
 
Inom perceptionspsykologisk forskning är det välkänt att två ekvivalenta stimuli systematiskt 
kan upplevas som olika. Upplevelsen kan influeras av temporala och rumsliga faktorer. Redan 
på 1800-talet upptäckte Fechner (1860) att stimulijämförelser påverkas av en 
tidsordningseffekt (time order effect, TOE) och en rumsordningseffekt (space order effect, 
SOE). TOE uppstår när det finns en systematisk asymmetri mellan upplevelsen av två stimuli 
som separeras av ett tidsintervall av skiftande längd. Motsvarande gäller för SOE, med 
skillnaden att stimuli istället är lateralt separerade. Effekterna definieras som positiva 
(respektive negativa) om det tidigare/vänstra (respektive det senare/högra) stimulus 
övervärderas i jämförelse med det andra. Ju mer det övervärderas desto större är effekterna. 
Genom att variera separeringsgraden går det att få olika storlek och tecken på effekterna. 
Bland stimuli som jämförts vid TOE-experiment finns tyngder (Hellström, 2000). För SOE 
krävs visuella stimuli som kan presenteras samtidigt och lateralt. Exempel på sådana är 
linjelängder (Masin & Agostini, 1991). 
 
Ovanstående stimulijämförelser har gjorts med avseende på försökspersoners upplevelser av 
deras magnituder. Det är möjligt att även göra det med avseende på vilket som prefereras. Till 
exempel har TOE uppstått vid preferensomdömen av musikstycken (Koh, 1967) och 
färgmönster (Englund, 2007). 
 
På senare år har en ny effekt benämnd ordordningseffekt (word-order effect, WOE), grundad 
på preferensomdömen börjat studeras. Effekten påvisades för första gången i en 
enkätundersökning av Hellström (2003). Där föresattes deltagarna uppgiften att för 10 par av 
lateralt presenterade stimuli (ord som betecknade olika företeelser) välja vilket av sex uttryck 
för relativ preferens som bäst överensstämde med deras uppfattning om företeelserna. 
Deltagarna fick också skatta hur bra eller dåligt de tyckte om paren. Resultaten visade på ett 
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positivt linjärt samband mellan hur bra/dåligt deltagarna generellt tyckte om paren och värden 
på WOE (tecken och storlek av WOE definieras likadant som för TOE och SOE). Det innebar 
att om deltagarna tyckte bra om företeelserna i ett par så tenderade de att föredra det 
vänstra/första (positivt WOE) och vice versa. 
 
Hellströms (2003) resultat kan förklaras utifrån sensationsviktningsmodellen (sensation 
weighting model) (Hellström, 1979) som ursprungligen konstruerades för TOE men även är 
applicerbart på WOE. Den upplevda skillnaden, d, mellan två jämförda stimuli är  
 

 d = k {[s1 ψ1 + (1 - s1) ψr1] - [s2 ψ2 + (1 - s2) ψr2]} + b,                                               (1) 

där k står för en skalkonstant, s1 och s2 för viktningskoefficienter, ψ1 och ψ2 för upplevda 
stimulusmagnituder, ψr1 och ψr2 för upplevda magnituder av referensnivåer och b för ett 

eventuellt bias. Om ψ1  = ψ2 = ψ, samt givet att ψr1 = ψr2 = ψr  och b = 0, så kan WOE 
förenklas till 
 
WOE = d = k (s1 - s2) (ψ - ψr).                                                                                             (2) 

WOE är alltså en upplevd skillnad och Hellström (2003) kunde för laterala jämförelser få 
fram att s1 > s2. Där index 1 stod för ”vänster” och index 2 för ”höger”. Det betydde att om 

deltagarna tyckte bra om stimuli (dvs. att ψ > 0) så blev WOE > 0 och om deltagarna tyckte 
dåligt om stimuli (dvs. att ψ < 0) så blev WOE < 0. 
 
En replikering (Englund, 2008) av Hellströms (2003) studie gav liknande resultat. De 
viktigaste metodskillnaderna mellan studierna låg i att replikeringen hade en enhetlig 
preferensskala (istället för olika anpassade efter paren) och att attitydskattningarna avgjordes 
en företeelse i taget (istället för samtidigt i par). I och med att WOE fortfarande uppstod 
kunde Englund (2008) visa att det verkligen var skillnaden hos viktningskoefficienterna i 
sensationsviktningsmodellen som förklarade WOE och att det inte handlade om till exempel 
semantisk kongruitet (Banks, Clark & Lucy, 1975). 
 
Frågan om vad som möjligtvis kan orsaka WOE är fortfarande öppen. En plausibel förklaring 
vore att WOE är en sorts SOE. Stimuli var nämligen vid båda WOE-studierna (Englund, 
2008; Hellström, 2003) lateralt åtskilda (eftersom de ingått i meningar). Därför kan resultaten 
tolkas som att de beror på just att det ena stimulus är till vänster och det andra till höger. Detta 
skulle vara förenligt med tidigare SOE-studier (Masin & Agostini, 1991) som fått fram att s1 
> s2. Om SOE ligger bakom WOE skulle WOE vara en perceptuell effekt. 

 
Eftersom deltagarna läste orden för den ena företeelsen först och sedan för den andra kan 
resultaten lika gärna tolkas som om det var det temporala intervallet som var orsaken. WOE 
skulle då vara en sorts TOE. Det har ett TOE-experiment (Englund, 2007) visat vara omöjligt. 
I nämnda experiment så presenterades ord för två företeelser successivt, varefter 
preferensomdömmen gavs. Resultaten visade inte på någon TOE. Alltså är inte WOE ett 
specialfall av TOE. 
 
En annan möjlig förklaring till att WOE uppstår är istället egenskapsmatchning (Houston & 
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Sherman, 1995). Grunden till egenskapsmatchning ligger i att orden som ska jämföras i en 
sats har funktioner som subjekt eller referenter. I meningen ”Att få födelsedagspresenter 
tycker jag bättre om än att få julklappar” (ett svarsalternativ från förevarande studie) är ”att få 
födelsedagspresenter” subjekt och ”att få julklappar” referent. Då preferensomdömen görs så 
framträder subjektets egenskaper för bedömaren först. Hypotesen är att när det sedan jämförs 
med referenten så upphäver de gemensamma egenskaperna varandra och bara de unika hos 
subjektet kvarstår. Bedömningen skulle då göras utifrån dessa unika egenskaper. Det betyder 
att subjektet skulle föredras av två bra företeelser och referenten av två dåliga. Om 
egenskapsmatchning sker så skulle förklaringen till att någon väljer det alternativet kunna 
vara att: i) de gemensamma egenskaperna (som att man får en gåva och en överraskning) tar 
ut varandra; och ii) de unika egenskaperna (som att man inte har behövt stressa för att köpa 
gåvor till andra) avgör valet till fördel för subjektet. I så fall skulle WOE vara en kognitiv 
effekt. 
 
Det finns alltså två rimliga förklaringar till WOE – SOE och egenskapsmatchning. Genom att 
presentera stimuli vertikalt åtskilda kan det undersökas vilken förklaring som är mer trolig. 
Då finns inget stimulus till höger eller till vänster och de är i det avseendet likvärdiga. 
Däremot kommer det första fortfarande att vara subjekt och det andra referent om de ingår i 
satser. Därigenom kan man få en ledtråd till huruvida WOE är en perceptuell eller kognitiv 
effekt. 
 
Människors perceptuella funktioner och kognitiva förmågor har visat sig påverkas av deras 
personlighet. En taxonomi som avser förklara personlighet är femfaktormodellen (five factor 
model, FFM). De fem faktorerna är tänkta att vara universella och stabila 
personlighetsegenskaper och kallas för traits. Dessa är agreeableness (att bl. a. vara 
samarbetsvillig, mild, godhjärtad, ärlig), conscientiousness (att bl. a. vara noggrann, 
ansvarsfull), extraversion (att bl. a. vara utåtriktad, social, pratglad, äventyrlig), neuroticism 
(att bl. a. vara nervös, orolig, labil) och öppenhet (att bl. a. vara konstnärlig, intellektuell, 
fantasifull). Personligheten betraktas enligt modellen som sammansatt av dessa traits, som alla 
är mer eller mindre framträdande. Traiten kan underkategoriseras i korrelerande 
personlighetsfasetter (som de på traiten efterföljande inom parentes). 
 
Det existerar många studier som hittat samband mellan traits och kognitiva eller perceptuella 
fenomen. Bland annat mellan extraversion och tidsperception (Zakay, Lomaranz, & Kaziniz, 
1984) och mellan öppenhet och kristalliserad intelligens (McCrae, 1987). Med tanke på att 
personlighet inverkar på så skilda företeelser är det intressant att undersöka om det även 
påverkar WOE. 
 
Det huvudsakliga syftet med föreliggande studie var att undersöka om det uppstår en WOE 
vid preferensomdömen av vertikalt presenterade företeelser och hur den i så fall gestaltar sig. 
Ett sekundärt syfte var, om effekten skulle uppstå, att studera hurvida det finns ett samband 
mellan den och personlighet. Om WOE existerar även för vertikalt presenterade företeelser så 
skulle det ge stöd för att effekten beror på egenskapsmatchning, medan om den inte existerar 
beror den sannolikt på SOE. 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

I denna enkätundersökning deltog 121 undersökningsdeltagare (79 kvinnor och 42 män) med 
en medelålder av 28,6 år (sa = 10,6 år). Samtliga deltagare var bosatta i Stockholm, varav 66 
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deltog frivilligt utan ersättning. Återstående 55 undersökningsdeltagare var 
psykologistuderande på grundnivå från Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet, 
som deltog för att uppfylla ett kursändamål. 

På framsidan av enkäten fanns information om att deltagandet var frivilligt och att uppgifterna 
skulle behandlas anonymt. På sista sidan kunde de undersökningsdeltagare som så önskade 
skriva ner sina e-postadresser, för att få reda på syften och resultat från studien. Sidan revs av 
efter att datainsamlingen var färdig, för att inte kunna kopplas samman med personens svar. 
Dessa åtgärder vidtogs för att följa Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer. 

Deltagarna fördelades slumpmässigt till två grupper benämnda Grupp AB (59 deltagare) och 
Grupp BA (62 deltagare). Grupperna fyllde i olikt utformade enkäter. 

Material och procedur 

Till studien användes en tredelad enkät som innehöll en preferensskattningsdel, ett 
personlighetstest och en attitydskattningsdel. Varje del föregicks av en kort skriftlig 
instruktion för ifyllandet. 

I första delen fick försökspersonerna göra preferensskattningar för 20 par av företeelser. 
Dessa par (uppställda i Tabell 2) valdes utifrån tre kriterier: i) att företeelserna i paren är 
jämförbara, ii) att urvalet generellt sett förväntas tycka ungefär lika bra/illa om företeelserna i 
paren, iii) att paren gemensamt sprider sig någorlunda över hela spektret från mycket bra 
genom neutralt till mycket illa. Varje par ingick i ett unikt item där den första företeelsen var 
centrerat utskriven överst och den andra centrerat underst, med sex svarsalternativ på enskilda 
rader däremellan: "[A] tycker jag i allmänhet [mycket bättre/bättre/något bättre/något 
sämre/sämre/mycket sämre] om än [B]". Enkäter som delades ut till Grupp AB fick 
företeelserna i paren presenterade i samma ordning som i Tabell 2 (A/B), medan de i Grupp 
BA fick dem i omvänd ordning (B/A). Ordningen items emellan var fullständigt 
randomiserad. 

Andra delen bestod av ett personlighetstest, vilket också fungerade som en 
distraktionsuppgift. Eftersom ett fullskaligt personlighetstest oftast innehåller flera hundra 
items valdes ett mindre tidskrävande test kallad HP5i (Gustavsson, Jonsson, Linder & 
Weinryb, 2003) med 22 items på svenska (se Tabell 1). Testet korresponderar med FFM-
taxonomin och mäter en fasett av respektive personlighetstrait: alexitymi, antagonism, 
impulsivitet, hedonism och negativ affekt. Undersökningsdeltagarna tog i vardera item 
ställning till hur väl påståenden i jagform stämde överens med deras syn på sig själva. Svaren 
gavs på en skala med fem steg numrerade från 1 ("Stämmer inte alls") till 5 (”Stämmer helt”). 
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Tabell 1. Personlighetstestets fasetter med motsvarande trait, Cronbachs α och exempelitem. 

Personlighetstrait Personlighetsfasett Cronbachs α Exempelitem 

Öppenhet Alexitymi 0,61 Jag brukar inte analysera mina 
känslor så noga 

Agreeableness Antagonism 0,67 Om man blir illa behandlad av 
någon tycker jag i princip att 
man ska ge igen 

Extravesion Hedonism 0,65 Jag är alltid pigg på att prova nya 
saker 

Conscientiousness Impulsivitet 0,76 Jag har en tendens att handla på 
ögonblickets ingivelse utan att 
tänka mig för så noga 

Neuroticism Negativ affekt 0,70 Ibland känner jag mig olustig 
och obehaglig till mods utan 
påtaglig anledning 

 

I tredje delen fick försökspersonerna göra attitydskattningar av samma företeelser som i 
preferensskattningsdelen, men nu var för sig i en sjugradig skala. Vilket resulterade i 40 items 
av formen "[C] tycker jag i allmänhet [mycket bra/bra/ganska bra/varken bra eller illa/ganska 
illa/illa/mycket illa] om", uppställda på samma sätt som i preferensskattningsdelen. Ordningen 
emellan items var även här randomiserad med villkoret att det för två items som innehöll 
företeelser från samma par skulle finnas minst fem andra items mellan. 

Enkäterna delades ut utan muntliga instruktioner och utan att avslöja syftet. Efter att 
försökspersonerna självständigt fyllt i enkäterna samlades dessa in. 

Datakodning 

Ur samtliga analyser utelämnades 9 undersökningsdeltagare på grund av ofullständigt ifyllda 
enkäter. För Grupp AB kodades preferensskattningarna från 2,5 (för "tycker jag i allmänhet 
mycket mer om än") till -2,5 (för "tycker jag i allmänhet mycket mindre om än") med jämna 
steg på 1. För Grupp BA kodades preferensskattningarna i stället från -2,5 till 2,5. Svaren från 
personlighetstestet kodades med de korresponderade siffrorna från svarsalternativen. 
Attitydskattningarna kodades från 3 (”tycker jag i allmänhet mycket bra om”) till -3 (”tycker 
jag i allmänhet mycket illa om”). 

 

Resultat 

Statistiska analyser utfördes på två datamängder. Dels för samtliga data och dels för en 
delmängd av dem, kallad trimmade data. Från samtliga data uteslöts de par, individuella för 
undersökningsdeltagarna, där skillnaden mellan deltagarens attityder gentemot företeelserna i 
respektive par var större än eller lika med 3. Denna reducerade mängd utgjorde trimmade 
data. Eftersom paren för trimmade data uppfyllde kriterium ii) bättre gav de en adekvatare 
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bild av effekten. En α-nivå på 0,05 användes för alla signifikansprövningar utom när annat 
anges. 

Samtliga data 

För att analysera WOE på gruppnivå gjordes som följer. Först beräknades medelvärden av 
paren för attityd- och preferensskattningarna hos grupperna (Tabell 2). Attitydskattningarnas 
medelvärden är hälften av summan av medelvärdena för företeelse Ai och företeelse Bi (i Par 
i). 

Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelser) för preferensskattningar och 
attitydskattningar. 

 Preferensskattningar Attitydskattningar 
Par i (Ai-Bi) Grupp AB Grupp BA  
1. Att frysa-Att svettas -0,57 (1,49) -0,67 (1,40) -1.42 (0,77) 

2. Att få födelsedagspresenter– 
    Att få julklappar 

0,07 (1,42) 0,05 (1,34) 1.98 (1,04) 

3. Att ha feber-Att kräkas 0,98 (1,50) 1,40 (1,45) -2.25 (0,88) 

4. Att vara arg-Att vara ledsen 0,69 (1,22) 0,36 (1,48) -1.58 (0,86) 

5. Att åka buss-Att åka tunnelbana 0,46 (1,69) 0,85 (1,38) 0.41 (1,03) 

6. Bananskal-Äppelskrutt -0,28 (1,45) -0,60 (1,33) -0.77 (0,92) 

7. Blomdoft-Parfymdoft 0,91 (1,46) 0,59 (1,67) 1.46 (0,89) 

8. Brädspel-Kortspel 0,06 (1,57) -0,38 (1,30) 1.17 (1,26) 

9. Cirklar-Trianglar 0,65 (1,02) 0,62 (1,03) 0.76 (0,82) 

10. Havsblått-Skogsgrönt 0,50 (1,60) 0,00 (1,68) 1.89 (0,70) 

11. Huvudvärk-Magont -0,65 (1,50) -0,12 (1,30) -1.91 (0,82) 

12. Hosta-Snuva -0,06 (1,27) 0,48 (1,52) -2.29 (0,92) 

13. Höst-Vinter 0,13 (1,69) 0,12 (1,65) 0.83 (1,23) 

14. Kassaköer-Telefonköer 0,35 (1,55) 0,31 (1,55) -1.59 (0,89) 

15. Läsa-Skriva 0,72 (1,34) 0,50 (1,46) 1.79 (0,88) 

16. Ormar-Spindlar 0,13 (1,82) -0,02 (1,49) -0.94 (1,10) 

17. Pasta-Ris 0,46 (1,62) 0,62 (1,33) 0.37 (0,69) 

18. Papperspåsar-Plastpåsar 0,61 (1,37) 0,43 (1,09) 1.75 (0,94) 

19. Radiobrus-Trafikbuller -0,54 (1,45) -0,07 (1,54) -1.46 (0,87) 

20. Regn-Snöslask 1,78 (0,96) 1,64 (1,25) -1.01 (0,86) 
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Den upplevda skillnaden mellan de två företeelserna/stimuli i preferensskattningarna för 
Grupp AB och Grupp BA (dAB och dBA), kan (utifrån Ekvation 1) uttryckas som 

dAB = k {[sÖ ψA + (1 - sÖ) ψrÖ] - [sU ψB + (1 - sU) ψrU]} + b                                        (3) 

dBA = k {[sÖ ψB + (1 - sÖ) ψrÖ] - [sU ψA + (1 - sU) ψrU]} + b.                                       (4) 

 

där index Ö står för övre och index U för undre. WOE skulle då bli 

WOE = (dAB + dBA) / 2.                      (5)  
 
Ett enskilt pars WOE blir alltså halva summan av gruppernas olika 
medelpreferensskattningar. Om både den övre och undre företeelsen skulle skattas likadant 
oavsett ordning skulle alltså WOE = 0. Genom att sätta in Ekvation 3 och 4 i Ekvation 5 fås 
efter förenkling 

WOE = k {[sÖ – sU ]- [(ψA + ψB)) / 2] - ψr} + b,                                        (6)  

 
givet att ψr = ψrÖ = ψrU. Denna ekvation användes för att beräkna WOE för data i 

förevarande studie. 

Sambandet mellan de beräknade WOE-värdena och attitydmedelskattningarna (från Tabell 2) 
analyserades i en enkel linjär regression (Figur 1). Ett kombinerat t-test visade att 
regressionskoefficienten på 0,058 var signifikant (t(18) = 2,769, p = 0,013) men inte 
interceptet (t(18) = 0,499, p = 0,624). 
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Figur 1. Regressionssambandet (r = 0,547, p = 0,013) mellan ordordningseffekt och 
attitydskattningsmedelvärden, med anpassad regressionslinje och parnummer. 
 
På individnivå var förfarandet något annorlunda. Från Ekvation 1 kan k(ψr1 - ψr2 + s2ψr2 - 
s1ψr1) = A lösas ut och därigenom få att 
 
WOE = d = WÖ ψÖ – WU ψU + A,     (7) 
 
där WÖ = k sÖ och WU = k sU . 
 
För att få fram värden på Wö och Wu gjordes en multipel linjär regressionsanalys för en 
deltagare i taget, med individens attitydskattningar av den övre och undre företeelsen som 
oberoende variabler. Den genomsnittliga korrelationen för deltagarna blev 0,648 (sa = 0,164). 
W-värdena motsvaras av regressionskoefficienterna, vars medelvärden blev WÖ = 0,650 och 

WU = 0,587. Detta betyder att sÖ  > sU  (eftersom k är konstant) vilket signifikanstestades 
(t(110) = 3,494, p < 0,001). 

Trimmade data 
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Beträffande trimmade data så utfördes analyser analogt med de för samtliga data. Den enkla 
linjära regressionen på gruppnivå (Figur 2) gav en regressionskoefficient på 0,065 (t(18) = 
3,232, p = 0,005) och ett icke-signifikant intercept på 0,033 (t(18) = 1,028, p = 0,318). 

 
Figur 2. Regressionssambandet (r = 0,606, p = 0,005) mellan ordordningseffekt och 
attityskattningsmedelvärden, med anpassad regressionslinje och parnummer. 
 

På individnivå blev den genomsnittliga korrelationen 0,612 (sa = 0,180) från den multipla 
linjära regressionsanalysen. WÖ blev 0,811 (sa = 0,399) och WU blev 0,738 (sa = 0,373). 

Även för trimmade data blev alltså sÖ  > sU  (t(110) = 3,782,  p < 0,001). 

Personlighet och WOE 

Personlighetsfasetternas medelvärden och standardavvikelser för alla deltagare bräknades. 
Dessa finns uppställda i Tabell 3. 
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Tabell 3. Cronbachs alfa, medelvärden och standardavvikelser för personlighetsfasetterna. 

Personlighetsfasett Cronbachs alfa Medelvärde Standardavvikelse 
Alexitymi 0,66 2,04 0,74 
Antagonism 0,74 2,81 0,91 
Hedonism 0,66 3,95 0,55 
Impulsivitet 0,71 2,69 0,78 
Negativ affekt 0,73 3,15 0,91 
 

Storleken på WOE beror på skillnaden mellan W-värdena (och varierar med individens attityd 
gentemot paren). Genom att korrelera värdet på personlighetsfasetterna med WÖ  - WU kunde 

inga signifikanta samband upptäckas (Tabell 4). För dessa test Bonferronikorrigerades α-
nivån till 0,01. 

Tabell 4. Korrelationer (och p-värden) mellan personlighetsfasetter och WÖ  - WU för 

samtliga och trimmade data. 

                                   WÖ  - WU 

Personlighetsfasett Samtliga data Trimmade data 
Alexitymi 0,20 (0.03) 0,14 (0,14) 
Antagonism -0,07 (0,47) -0,01 (0,95) 
Hedonism -0,12 (0,20) -0,14 (0,14) 
Impulsivitet 0,00 (0,99) -0,03 (0,73) 
Negativ affekt -0,01 (0,92) -0,04 (0,66) 
df = 110 för samtliga korrelationer 

Det fanns inget signifikant samband mellan W-värdesdifferensen och kön (t(110) = -0,888, p 
> 0,05) eller ålder (r = -0,010, p > 0.05) för samtliga data. 

Diskussion 

Det huvudsakliga syftet med förevarande studie var att undersöka om WOE uppstår när 
stimuli/företeelser presenteras vertikalt separerade. Resultaten pekar entydigt på att så är 
fallet. Storleken av effekten har visats bero på att övre stimuli viktas mer än undre. Detta 
eftersom deltagarna tenderade att föredra det övre av två stimuli som de attitydskattat högt 
och det lägre av två lågt skattade. 

Att undersöka om det fanns ett samband mellan personlighet och WOE var det sekundära 
syftet. Resultaten indikerar att det för personlighetsfasetterna antagonism, impusivitet, 
hedonism negativ affekt och alexitymi inte existerar några samband.  

Eftersom personlighetstestet endast mätte fem fasetter kan det inte uteslutas att WOE har 
samband med någon annan personlighetsegenskap. Däremot kan det betraktas som mindre 
sannolikt eftersom fasetterna korrelerar med sina motsvarande traits (Gustavsson, Jonsson, 
Linder & Weinryb, 2003). För att säkerställa att personlighet inte inverkar på WOE skulle ett 
fullskaligt personlighetstest behövas, vilket det inte fanns plats för i den här undersökningen.  
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Om personlighet faktiskt inte påverkar WOE så verkar det vara en allmängiltig effekt. Varken 
i Hellströms (2003), Englunds (2008) eller förevarande undersökning har något samband 
mellan kön eller ålder och WOE funnits i data. 

Att analyserna på trimmade data gav tydligare resultat på gruppnivå tyder på att kriterium ii) 
är viktigt. Om företeelsena som ska jämföras är någorlunda likvärdiga för en person uppstår 
WOE. Om de inte är det så är det troligt att effekten inte påverkar preferensomdömet – 
personen har redan en bestämd åsikt. I de tidigare WOE-studierna (Englund, 2008; Hellström, 
2003) har kriteriet tagits för givet men inte testats. 

Resultaten från förevarande studie överensstämde i övrigt med de tidigare WOE-studierna. 
För den linjära regressionen på gruppnivå för samtliga data blev korrelationen något lägre 
men regressionskoefficienten på 0,058 ligger ytterst nära värdena från Englunds (2008) studie 
(0,056) med samma skala. Detta tyder på att WOE inte påverkas av om företeelserna 
presenteras vertikat eller horisontellt åtskilda. 

Utifrån resultaten kan man förmodligen utesluta möjligheten att WOE är ett specialfall av 
SOE. Däremot är det inte säkert att egenskapsmatchning är förklaringen till WOE. Det skulle 
även kunna vara ett lingvistiskt fenomen. Om någon säger att ”X är bättre än Y” så betyder 
det inte nödvändigtvis samma sak som att ”Y är sämre än X”, trots att de är logiskt 
ekvivalenta. Ofta styrs valet av adjektiv av personens attityder till det som jämförs (Choplin & 
Hummel, 2002). Till exempel kan två uttalanden som ”Bach är bättre än Beethoven” och 
”Carola Häggkvist är sämre än Kikki Danielsson” säga mycket om en persons musiksmak. I 
denna studie kan det kännas språkvidrigt att kryssa för exempelvis ”Att kräkas tycker jag 
mycket bättre om än att ha feber”. Även om det är rimligt att förvänta att deltagarna anpassar 
sig till skalan, så att inte sådant inverkar. 

I en framtida studie bör det undersökas om WOE uppstår när stimuli inte är subjekt eller 
referent, genom att till exempel använda en numrerad skala för preferenser. Ett ytterligare steg 
i WOE-forskningen vore att se hur ordordning påverkar jämförelser av fler än två stimuli i 
taget. 

WOE har praktisk betydelse och bör tas i beaktande under enkätkonstruktioner och vid 
tolkningar av enkäters resultat. Det är tydligt att olika ordordning i ett item kan ge 
missvisande svar utan försiktighetsåtgärder, vilket även kan missbrukas (i exempelvis 
produktundersökningar). 
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