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The impact of emotive words 
The aim of this experimental study is to determine the effects of emotive words or phrases. 
Students at Stockholm School of Economics (n = 38, 25, 38) were exposed to one of nine 
pairs of synonyms, either emotive words or neutral words, e.g. unintelligent pupil vs. a pupil 
with special needs. They were also exposed to pictures or a combinations of picture/word 1 
or picture/word 2. 
 
Three groups of respondents each examined 15 pictures/words/combinations in a way that 
they met just one of the synonyms. The participants responded by marking positions on 
semantic differential scales (Osgood 1957).  
 
The words (or phrases) represented nine themes (health, politics, gender, economy etc.), in 
their turn representing different strategies for creating euphemisms or words with 
intended emotive value (metaphors, change of perspective, code switch etc.). 
 
The data were computed in order to measure the emotive load and the evaluation of each 
item and differences within each sphere.  
 
The main results were: 
that emotive load and positive evaluation were almost the same (corr. 0,9) which means 
that the participants reacted on positive load but not on negative, 
that some of the words did not provoke the reaction that we had good reason to expect, 
which means the predictability was low, and 
that the euphemisms in general were evaluated better than the traditional words, but most 
of that effect was reduced or erased when the new word was exposed together with a 
picture.  
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2. Bakgrund 
 

Det blir allt vanligare att tilltro språket en förmåga att skapa eller förändra attityder. Om 
detta är sant eller inte vet vi inte. 
 
Vad vi däremot vet med fullkomlig visshet är att skribenter av många olika slag söker 
ersätta gamla etablerade, men i deras mening missvisande eller nedvärderande, 
benämningar med andra ord som förutsätts ha en neutralare laddning eller önskad 
påverkanseffekt vilken kan gå antingen i en positiv eller i en negativ riktning. I analyser av 
propaganda benämns det förstnämnda ”glänsande generalisering” (glittering generality) 
(Lee & Lee 1939, s. 47) eller transferering (transfer) (op cit., s. 69). Vid en eftersträvad 
negativ påverkanseffekt talar man om nedsättande ord (name calling) (op. cit., s. 26). 
 
Vi ser dagligen exempel på detta i kommersiella meddelanden, i politisk retorik, i 
ekonomisk information och i allmän debatt, och vårt intryck är att bruket ökar. Ett politiskt 
parti ville exempelvis i valrörelsen 2014 satsa på traineejobb i stället för 
handräckningstjänster i vården. Förslaget skulle uppenbarligen låna glans från 
traineeprogram för blivande chefer. I debatten om judisk omskärelse har man ibland använt 
ordet stympning, vilket är ett begrepp från skildringar av tortyr och uråldriga bestraffningar. 
Debattörerna hoppas förmodligen att de negativa konnotationerna ska smitta över till en 
religiös rit. Det finns också många exempel genom historien där somliga benämner vissa 
personer frihetskämpar medan de av andra kallas terrorister (Livingstone & Arnolds 1986). 
 
Produkt- och företagsnamn vittnar också om en stark förtröstan på namnets säljpotential, 
t.ex. genom att namnen direkt antyder positiva egenskaper hos produkterna såsom Bravo 
juice, Bra Böcker, Lyckolimpa, Bregott, Skona och Kalaspuffar, eller att produkterna ges mer 
exotiska namn än de vanligtvis använda såsom flintastek (i.s.f. rysstek), aubergine 
(äggplanta eller äggört), ruccola (senapskål), fläskkarré (grishals), oregano (kungsmynta) 
eller kvarg (kesella) (Håkansson & Wahlund 1996; Bird 1999; Marchand 1999). 
 
Vad vi också vet är att många ordprojekt misslyckats på längre sikt. Vi har mängder av fall 
där det ena ordbytet efterträtt det andra därför att själva det betecknade har sådan negativ 
värdering att det färgar varje nytt ord. Skola och vård erbjuder många exempel. Dumma 
ungar kallades svaga för att avsiktligt bli diffusare, sedan svagpresterande för att betona att 
det bara handlar om prestation, inte resten av individen, därefter elev med problem för att 
skilja på individ och problem, och i nästa steg elev med särskilda behov för att få bort det 
negativa problem och i stället fokusera på åtgärderna, och slutligen elev i särskilda behov 
för att markera att individerna är utan fel, och att eleven i stället befinner sig i en speciell 
situation som ställer vissa krav. 
 
I dessa, liksom de flesta andra fall, är ordbytena avsedda att skyla över något negativt i 
verkligheten, men motsatsen – att förfulande ord tappat effekt – har också observerats. 
Ordet skattetryck introducerades och användes huvudsakligen av liberaler som ville 
framhäva att skatter utgör en negativ belastning på medborgarna. Det vanliga och neutrala 
ordet var skattekvot, och det var detta ord som försvararna av ett högt skattetryck föredrog 
– till en början. I dag upplevs ordet skattetryck som neutralt och används av alla politiker. 
Och media – oavsett partifärg – föredrar oftast -tryck framför -kvot, och därmed har ordet 
skattetryck tappat sin laddning (se Wahlund 1991 för en analys av innebörden). 
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Numera är sådant bruk av ord inte bara en fråga om praxis. Till och med i den akademiska 
världen finns tankemönster som gynnar tilltron till språkets makt över tanken. Teorierna är 
många, t.ex. Sapir-Whorfhypotesen (Whorf 1956), socialkonstruktivism (Linell 2006) och 
linguistic turn (Vernon 1994). Den empiriska grunden är emellertid svag. Vi vet alltså inte 
helt säkert om Lyckolimpa gör oss lyckligare än t.ex. kavring. Och framför allt vet vi inte hur 
mycket lyckligare vi blir och om lyckokänslan består efter första tuggan. Och ännu mindre 
vet vi om hur processen skulle gå till. 
 
 

3. Forskningsbakgrund 
 
Att ord består av en betydelsekärna (denotation) och mer eller mindre framträdande 
personliga eller kulturella emotiva färgningar (konnotationer) är okontroversiellt. Likaså att 
värdeladdningen kan mätas med t.ex. semantiska differentialskalor (Osgood 1957) eller 
sensorer vid frontalloben (Maddock m.fl. 2003). Dessutom är värdeladdningen ofta så 
etablerad att den anges i lexikon med markörer som vulgärt, poetiskt, stötande etc. Vissa 
närsynonymer har som enda funktion att markera talarens attityd: petig (negativ), 
noggrann (neutral) och omsorgsfull (positiv). Problemet är i stället om värdeladdningen har 
någon annan effekt än att uttrycka talares attityd, t.ex. att påverka lyssnaren. Vi har 
förgäves sökt empirisk evidens för sådana antaganden. 
 
Den ringa mängden forskning står i bjärt kontrast till det stora intresse saken väckt. 
Fenomenet ”språkets makt över tanken” är av intresse för språkfilosofi och språkpsykologi 
samt för många utanför akademin: propagandemakare (spin doctors), marknadsförare, 
diverse aktivister och debattörer i skilda ämnen. 
 
De tidigaste antydningar om denna språkets makt över tanken kom från språkfilosofer, men 
deras arbeten bygger av naturliga skäl, mer på spekulation än på empiriska data. Ett av de 
mest förekommande citaten är Wittgensteins (1921) påstående att det vi inte har ord för 
det kan vi inte tänka på (s.k. språklig immanens): ”Die Grenzen meiner Sprache bedeuten 
die Grenzen meiner Welt”. 
 
Antaganden om språkets värdeskapande förmågor ligger också i botten för andra 
tankemönster, t.ex. socialkonstruktivism (Berger & Luckmann 1972), kognitiv semantik 
(Langacker 1987) och diskursanalys (Fairclough 1992). Dessa teoretiker har varken gjort 
egna undersökningar eller samarbetat med lingvister som gjort sådana. 
 
Psykolingvister har främst intresserat sig för Sapir-Whorfhypotesen, s.k. språklig relativism, 
och åtskilligt arbete har lagts ner på att jämföra hur olika modersmål påverkar 
språkbrukare. Minnesretentionen för färger, geometriska figurer, spatiala relationer m.m. 
har jämförts i flera undersökningar, och man har funnit en kodningseffekt (Labov 1973). 
 
I ett litet antal studier har forskare kunnat påvisa en effekt av modersmålet på 
världsuppfattningen: Exempelvis har Athanasopoulos (2013) funnit stöd för att svenskar 
och engelsmän har olika tendenser att i minnet koda aspektinformation, vilket tolkas som 
en följd av ing-formens höga frekvens i engelskan. 
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Boroditsky et al (2003) har exponerat föremål som har olika genus i tyska respektive 
spanska för modersmåltalare av de två språken. När försökspersonerna (fortsättningsvis 
förkortat fp) ombads att välja illustrationer till t.ex. orden för bro och nyckel tenderade 
spansktalande att välja bilder med bastanta broar och smäckra nycklar medan tyskarna 
gjorde tvärtom. Boroditsky förklarar utfallet med att det på spanska heter el puente men la 
clave och på tyska der Schlüssel men die Brücke. Dock är Boroditsky mycket knapphändig 
med redovisning av testdata. 
 
Det finns alltså visst stöd för en svag relativistisk syn på språket. Däremot tycks det inte 
finnas undersökningar som ställer alternativa uttryckssätt inom samma språk mot varandra. 
 
Relativismen har dock utsatts för hård kritik. Senast har Björk (2008) granskat teorins 
underliggande antaganden och hennes avhandling mynnar ut i följande vidräkning: 
 

If "speaking different languages" is interpreted as having learnt to speak in 
different cultural environments with all that this entails, then the answer may 
be yes [= talare av olika språk tänker annorlunda]. However, this conclusion 
has very little in common with the neo-Whorfian claim that spatial language or 
classificatory preference is caused by grammar or lexicon. 

 
Det finns emellertid experimentellt stöd för att man under vissa omständigheter kan 
manipulera med ord. 
 
Bäst känd är Kahneman (1984) som visat att exakt samma kunderbjudande kan få helt olika 
respons. Kunden vill hellre undvika ett överpris på en vara (med säg 50 kronor) än acceptera 
ett rabatterbjudande på samma summa. 
 
Skillnaden i reaktionen på ord som antyder en positiv respektive negativ riktning har sedan 
påvisats i flera undersökningar (Kahneman 2014; Wahlund 1989/2002; Wahlund et al. 
2016). Förlustaversionen innebär att vi i större utsträckning uppmärksammar och reagerar 
starkare (mer negativt) på förluster än på vinster (mindre positivt), och därmed även på ord 
som antyder förluster än ord som antyder vinster. Ett vanligt exempel är ett halvfullt glas 
att jämföras med ett halvtomt glas. I det första fallet fokuserar vi på det vi kan få (en vinst), 
i det andra på det vi gått miste om (en förlust). 
 
Wahlund (2006) testade experimentellt intresset bland Handelshögskolestudenterna för ett 
Trainee Program respektive ett Talent Management Program, en alternativ benämning som 
använts av flera företag. Intresset visade sig vara större för ett Trainee Program än för ett 
Talent Management Program. I just detta fall antogs orsaken vara att den förra 
benämningen var mer välkänd än den senare och att man därför hade bättre uppfattning 
om vad det innebar, vilket gjorde det mer intressant. (Kvinnor visade sig samtidigt vara mer 
intresserade av båda programmen än män.) 
 
Likaså har Thibodeau & Borodetsky (2011) visat att metaforer under vissa betingelser kan 
ha en övertalningseffekt. I ett experiment lät de fp ta ställning till åtgärder mot 
brottsligheten i ett samhälle. Den ena gruppen fick läsa en text där metaforen beast 
användes och den en text med metaforen virus. Experimentet gav ett signifikativt positivt 
resultat (p < 0,001) för att ”beast-gruppen” ville ha kraftfullare åtgärder än ”virus-gruppen”. 
 
Att metaforer generellt skulle ha en övertalningseffekt är dock högst tveksamt. Melin 
(2002) har inte funnit någon sådan effekt. Därmed blir det en viktig forskningsuppgift att 
studera under vilka betingelser som metaforer är verksamma. 
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På senare tid har också språkvården engagerat sig i frågor om språk och tänkande, även om 
de inte explicit aktualiserar relativistiska teorier. Exempelvis har Språkrådets bulletin 
Klarspråk (2015:1) tagit upp frågan om s.k. inkluderande språk. 
 
Vogel (2010) diskuterar laddade ord (främst vårdord som funktionsnedsättning) ur ett 
kognitivt semantiskt och ett diskursanalytiskt perspektiv. Hon definierar laddade ord som 
sådana som man försöker ersätta därför att de är missvisande eller nedsättande. Hon 
diskuterar emellertid inte ordens eventuella effekter. Andra skribenter, t.ex. Hornberger 
(2006) och Hornscheidt & Landqvist (2014) har arbetat med språk och diskriminering, men 
empiriska data och referenser till sådana saknas. 
 
Wojahn (2015) och Idevall (2016) diskuterar språk och ideologier som feminism respektive 
rasism. Genom båda avhandlingarna löper tankar av detta slag: ”Det konstruktivistiska 
perspektivet innebär en syn på verkligheten som konstruerad, det vill säga att identiteter, 
kategorier och idéer inte är på förhand givna eller har en neutral och stabil kärna (Wojahn 
2015:17). Istället skapas världen och vår uppfattning av den genom handlingar och de sätt 
på vilka de utförs i specifika kontexter. Språk är en sådan performativ handling: det vi säger 
blir verkligt och får effekter i och med att vi säger det (Austin 1975 [1962]).” (Idevall 2016). 
Men om dessa antaganden är välgrundade eller inte undersöks de inte, och det ges inte 
någon hänvisning till sådana undersökningar; den Austin som anges som referens är filosof. 
Än mindre ges en förklaring till den omedelbara ( = performativa) effekten som ord har. 
 
Frank Luntz (2007), en amerikansk konsult i politisk opinionsbildning, har drivit språkliga 
frågor i flera av sina kampanjer. Han uppger att han arbetat med fokusgrupper för att testa 
fram sina rekommendationer. Metoden beskrivs ytterst ofullständigt. En svensk 
motsvarighet är Per Schlingmann som gett Nya moderaterna språkliga råd och bl.a. skapat 
framgångsordet utanförskap. Schlingmann förefaller ha arbetat uteslutande på magkänsla. 
 
Inom marknadsföring kartläggs mönster för värdeladdade ord och studeras medel att ladda 
varumärken eller företagsnamn, framför allt i fråga om transformativ konsumentreklam, 
med önskade effekter på uppfattningar (Severin & Tankard 2013). En svensk översikt 
presenteras i Lange & Dahlén (2009). 
 
Att det är tunt med empiri betyder inte att den saknas helt. Den finns fläckvis, men den 
pekar åt olika håll. 
 
Man kan anta att primingeffekten (Swinney 1979) kan spela en viss roll i sammanhang som 
dessa. Vi vet att fp som exponerats för ett polysemt ord i den första fasen av 
ordigenkänning aktualiserar flera betydelser. Den som primats med ett ord som mus 
tenderar att få kortare perceptionstid för både ord som associeras med pekdon och sådana 
som associeras med råtta, t.ex. dator och ost. Detta gör det troligt att ett polysemt led som 
blod- i blodröd (1. syrebärande kroppsvätska, 2. metonymi för en färgnyans) kan aktualisera 
konnotationer från betydelse 1. fastän endast betydelse 2. gäller i sammansättningen. 
Primingeffekten är mycket kortvarig (under en sekund), och en eventuell effekt i 
sammanhang som dessa är inte oss veterligt experimentellt undersökt. 
 
Mot de relativistiska tankarna går några experimentella undersökningar av retoriska 
verkningsmedel (Melin 2002) och av illustrerad text (Melin 1999). Dessa visar att det finns 
anledning att ifrågasätta den magkänsla som säger att starkt uttryck får stark effekt. Det 
tycks tvärtom finnas ett tak för fp:s känsloengagemang, och ovanför det taket avtar den 
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persuasiva effekten. En ökad insats av retoriska verkningsmedel eller emotivt laddad 
illustration ökar läsarnas engagemang, men samtidigt sänks deras förtroende för texten 
med följd att det finns ett break even för övertalningseffekten: 
 
Fig 1: Den begränsade effekten av emotiva vekningsmedel enligt Melin (1999, 2002). 
 
Förtroende 
 
       Övertalningseffekt 
Engagemang 
 
   Mängd emotiva medel 
 
 
Det finns anledning att tro, och ingenting som motsäger det, att retoriska verkningsmedel 
huvudsakligen verkar på talarna själva, d.v.s. ger tillfredsställelsen av att ha funnit en 
språkform som är kongruent med den egna övertygelsen. Vi kan inte på förhand utesluta 
att motsvarande också gäller för känsloladdade ord, alltså att de i första hand höjer 
skribentens eget engagemang vilket ger hopp om spridningseffekter. 
 
Om det bara finns svag evidens för att värdeladdade ord har effekt finns det inte heller 
starka argument mot; problemet har helt enkelt inte varit föremål för vetenskapliga 
undersökningar. 
 
Mot tanken på ords makt över tanken talar det faktum att språk i själva verket är en ganska 
svag signal; språkbrukare tenderar att i flertalet situationer i första hand avläsa betydelse 
eller avsikt och fästa föga avseende vid den språkliga form som förmedlar innehållet. Detta 
har verifierats i en stor mängd undersökningar, t.ex. Sachs (1967). Förutom luckor i 
minnesretentionen finns också inferenser och lexikala och syntaktiska utbyten. Flertalet 
parsingmodeller, t.ex. Kimbal (1973), arbetar också med moduler som låter korttidsminnet 
bearbeta bitar av ytstrukturen och därefter lämnar bearbetad information vidare till 
långtidsminnet, något som självfallet innebär förlust av icke relevant information. 
Begreppet phonological repaire, d.v.s. att vi inte ens märker att vi fyller i en skadad del i 
talflödet, t.ex. ”go#ul” ”översätts” automatiskt till ”god jul” (Obusec & Warren 1973), har 
blivit klassiskt och omfattar de facto mer än enstaka ljud. Alla interaktionistiska 
språkförståelsemodeller, t ex Rumelhart & McClelland 1986), inbegriper ju en top 
downfunktion som i många fall kan slå ut bottom upinformation. Sammantaget blir den 
språkliga formen ganska illa åtgången i tolkningsprocessen, och vi kommer bara 
undantagsvis ihåg ordagranna yttranden, men ett sådant undantag kan för all del vara 
starkt värdeladdade ord. 
 
Inom alla dessa områden vi har berört, från filosofi till marknadsföring, tas det för givet att 
emotivt laddade ord är ”smittsamma”, d.v.s. påverkar den som exponeras för orden. Detta 
har ansetts så självklart att frågan inte bedömts värd en seriös undersökning. 
 
Bristen på evidens är påfallande och det är lätt att hålla med Harley (2009) som 
sammanfattar ett avsnitt om frågor som dessa med orden ”There has been surprisingly 
little empirical work on the subject”. 
 
Melin & Parkvall (2016) gör en populärvetenskaplig presentation av relativistiska och 
socialkonstruktivistiska tankar i dagens Sverige. 
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3. Syfte 
 
Följande studie avser att experimentellt undersöka vilka effekter val av ord kan få och 
studera effekten när två närsynonymer med olika värdeladdning presenteras med samma 
ickeverbala kontext. 
 

4. Material 
 
Testmaterialet består av nio betydelsedomäner, var och en representerad av två 
närsynonymer och en bild. De två närsynonymerna är ett ”gammalt” ord (GO), t.ex. 
vårdbiträde, och ett ”nytt” ord (NO) som skapats för att mildra effekterna av det gamla 
ordets betydelseinnehåll eller för att ge ökad glans åt detsamma, t.ex. traineejobb. Varje 
betydelseområde presenteras på fem sätt: endast gammalt ord, endast nytt ord, en bild, en 
bild med gammalt ord och samma bild med nytt ord. Materialet var organiserat i tre 
testserier om vardera femton sidor (bild, ord eller ord/bild) som presenterades för tre 
grupper fp (n = 38, 25, 38).  
 
Fp, som aldrig fick möta båda närsynonymerna, fick värdera materialet utifrån semantiska 
differentialskalor (Osgood 1957).  
 
Orden har valts från ett antal betydelsedomäner där värdeladdningsmanipulationer 
misstänks vara vanliga. Närsynonymerna har valts så att de har olika värdeladdning, t.ex. 
neutralt ord mot värdeladdat eller positivt mot negativt ord. Bilderna valdes med avsikt att 
så konkret som möjligt klargöra de två närsynonymernas betydelse. Starkt 
känsloprovocerande bilder har undvikits. Hur värdeord formellt ska avgränsas från andra 
ord diskuteras under 4.2. nedan.  
 
Bildernas funktion är att vara ett exempel på alternativ, icke-verbal information. De avser 
att simulera språkbrukarnas situation då de dels möter ord, dels konfronteras med något 
annat inom samma betydelsedomän: andra ord, annan information, möte med 
verkligheten, minnesbilder etc.  
 
För presentationerna användes följande koder: B (endast bild), GO (gammalt ord), NO (= 
nytt ord), BG (= bild med gammalt ord i en kort mening) och BN (= bild med nytt ord i en 
kort mening). Meningarna har konstruerats så att de ska överföra ett minimum av ny 
information. 
 
 

4.1. Testmaterial 
 
Testets bjudord är hämtade från nio betydelseområden: 
 
Område 1: politik 
Gammalt ord: vårdbiträde; nytt ord: traineejobb. 
Bild: Ett vårdbiträde hjälper en åldring. 
Ordet lanserades i denna betydelse under valrörelsen 2014.  
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Trolig avsikt: det negativa värde som kan vara knutet till ett lågstatusyrke som vårdbiträde 
ska ersättas av den positiva laddning som troligen är knuten till traineeprogram för blivande 
chefer.  
Mening i kombination med ord: Regeringen föreslår nya traineejobb. 
 
Område 2: ekonomi 
Gammalt ord: lånebehov ; nytt ord: refinansiering. 
Bild: vågskål med mer skulder än tillgångar. 
Ordet refinansieringsbehov är påtagligt vanligt i ekonomisk journalistik.  
Trolig avsikt: negativ värdeladdning ska minska. 
Mening i kombination med ord: AB Företag hade stort lånebehov/hade tung refinansiering 
på agendan.  
 
Område 3: Administration  
Gammalt ord: detaljstyra; nytt ord: kvalitetssäkra. 
Bild: en matta med paragraftecken. 
Kvalitetssäkring är sedan lång tid ett favoritord för administratörer som säger sig vilja 
uppnå goda resultat.  
Trolig avsikt: att betona resultatet snarare än vägen dit.  
Mening i kombination med ord:  Verksamheten i förskolan ska detaljstyras. 
 
Område 4: Skolan 
Gammalt ord: obegåvad elev; nytt ord: elev i särskilda behov. 
Bild: del av betygsblankett med idel E och F. 
Ända sedan grundskolans första läroplan 1968 har Skolöverstyrelsen (senare Skolverket) 
drivit en mycket aktiv nyordverksamhet.  
Trolig avsikt: förändra (= förbättra) synen på lågpresterande elever.  
Mening i kombination med ord: Obegåvade elever/Elever i särskilda behov får visst extra 
stöd. 
 
Område 5: Byråkrati 
Gammalt ord: renoveringsbehov; nytt ord: förbättringspotential. 
Bild: fallfärdig lagerbyggnad. 
Detta ord, och ord av detta slag, upplevs som vanliga i offentlig och privat administration. 
Observera att redan ”renoveringsbehov” är en eufemism för ”dåligt skick”.  
Trolig avsikt: En neutral byråkratisk stil byggs genom att ord med negativ värdering ersätts. 
Mening i kombination med ord: Lagerlokalen var i stort renoveringsbehov/hade stor 
förbättringspotential. 
 
Område 6: Vardag 
Negativt (här klassas som ”gammalt”) ord: blodrött; positivt (här klassat som ”nytt”) ord: 
rosenrött. 
Bild: liten flicka i röd klänning. 
Orden, som skapats speciellt för detta test, kunde spegla en talares omedvetna aversion 
mot eller uppskattning av färgen. Jfr blodapelsin som allt oftare kallas röd apelsin. 
Förväntad effekt: blodrött får negativ värdering och rosenrött får positiv. 
Mening i kombination med ord: Till slut valde hon en blodröd/rosenröd klänning. 
 
Område 7. Etnisk grupp 
Gammalt ord: lapp; nytt ord: same. 
Bild: same med ren och traditionella kläder. 
Lapp/same är en av flera etniska benämningar där SAOL ger rekommendationer.  
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Trolig avsikt: eventuellt negativa värderingar ska minska. 
Mening i kombination med ord: Få lappar/samer är i dag klädda så här. 
 
Område 8: Kön   
Gammalt ord: bankman; nytt ord: kontaktperson i banken.  
Bild: Kvinnlig asset manager i kundmöte.  
Yrkesteckningar som slutar på -man är flitigt diskuterade i feministisk debatt (Wojahn 
2015). 
Avsikt: negativa värderingar som eventuellt är knutna till könsmarkeringen -man ska 
minska. 
Mening i kombination med ord: Alla helkunder får en personlig bankman/egen 
kontaktperson i banken.  
 
Område 9: Mat  
Gammalt ord: bondomelett; nytt ord: omelette royal. 
(Kongruensfelet för det riktiga omelette royale har behållits i testet som ett exempel på 
köksfranskans speciella villkor. Vi tror inte att det påverkat resultaten, eftersom det är så 
gott som omärkligt för icke frankofona läsare). 
Bild: bondomelett från en receptsamling på nätet.  
Dessa ord har troligen skapats i olika miljöer, inte i konkurrens med varandra utan i avsikt 
att ge lämplig emotiv laddning åt respektive rätt: rustik husmanskost respektive 
gourmémat.   
Trolig avsikt: det gamla ordet som är knutet till vardagsmat ska bytas mot ett ord som bär 
på sådana positiva värderingar som är knutna till kunglighet och till franska som etablerat 
gourméspråk.  
Mening i kombination med ord: Hennes favoriträtt var bondomelett/omelette royal. 
 
Detta material ger exempel på att negativt ord ställs mot neutralt (obegåvad – elev i 
särskilda behov), positivt mot neutralt (omelette royal mot bondomelett), positivt mot 
negativt (vårdbiträde mot trainee), traditionellt ord mot rekommenderat (lapp mot same), 
omdebatterat ord mot neutralt (bankman mot kontaktperson i banken), gammal eufemism 
mot ny (renoveringsbehov mot förbättringspotential) och rena vardagsord (rosenröd mot 
blodröd).  
 
Testserierna och den semantiska differentialskalan presenteras på följande länkar: 
 
Serie 1: https://hhs.qualtrics.com/SE/?SID=SV_e3SPFbua6JYJho9 
  
Serie 2: https://hhs.qualtrics.com/SE/?SID=SV_dgSBjUz2ZX78X9X 
  
Serie 3: https://hhs.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3DgXDA1YhLfbnp3 
 
 

4.2. Ordbildningsstrategier 
 
En analys av de ord som använts i detta test eller övervägts för användning visar på vissa 
ordbildningsmönster. Den som vill ändra ords emotiva laddning har få alternativ. Å andra 
sidan kan dessa alternativ överlappa varandra.  
 
Enklast är att ersätta det ”olämpliga” ordet med ett annat ord som har mindre 
genomskinlig betydelse, d.v.s. ett icke värdeord, antingen därför att det är abstrakt 

https://hhs.qualtrics.com/SE/?SID=SV_e3SPFbua6JYJho9
https://hhs.qualtrics.com/SE/?SID=SV_dgSBjUz2ZX78X9X
https://hhs.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3DgXDA1YhLfbnp3
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(man/person) eller bygger på icke svenskt morfemmaterial (lån/refinansiering) . Ordbytet 
same/lapp bygger på denna princip. Det invanda, och eventuellt negativt laddade, ersätts 
med något nytt som inte har samma associationspotential som det tidigare ordet.  
 
En mer sofistikerad modell är att översätta till ett prestigespråk, t.ex. franska för 
gourmémat: omelette royale. Prestigespråket kan naturligtvis växla till engelska (som dip 
för nedgång) eller latin (ad hoc som ofta betyder utan metod) beroende på 
textförutsättningar. Refinansiering har drag av detta eftersom det är byggt på romanska 
morfem.  
 
Man kan välja metaforer eller metonymier med lämplig laddning (t ex blod/rosen-röd). 
Etablerade varianter är värnskatt och Robin Hoodskatt. Vi utgår alltså från att flertalet 
språkbrukare låter ordets grundbetydelse färga själva ordet i dess nya användning; normalt 
ogillar man blodspillan men uppskattar rosor.  
 
Man kan välja ett ord som huvudsakligen används inom ett prestigeområde (trainee eller 
royal). Detta är synnerligen vanligt inom konsumentreklam där ord som hämtats från 
aristokrati, diplomati, kungahus, stjärnhimlen och prestigefulla orter är mycket frekventa.  
 
Mest sofistikerat är att ändra perspektivet, så att man fokuserar på det hägrande resultatet 
(kvalitetssäkra) i stället för den plågsamma vägen dit (detaljstyrning) eller stora 
möjligheterna (förbättringspotential) i stället för den tvingande nödvändigheten 
(reparationsbehov). Denna metod leder ibland till långa och klumpiga prepositionsfraser 
som avser att visa problemet ur en ny vinkel: elev i särskilda behov (se sid 00). Ett numera 
vanligt exempel på detta är att tala om utmaningar i stället för svårigheter och om halvfulla 
flaskor hellre än halvtomma. 
 
Ord som används i detta test är antingen konstruerade efter dessa modeller eller 
excerperade från sammanhang där ordet haft funktion som eufemism eller emotiv 
förstärkning. Oftast gäller båda kriterierna. 
 

5. Metod 

5.1. Försökspersoner 
 
Fp var förstaterminsstudenter vid Handelshögskolan i Stockholm (n = 38, 25, 38) vt 2015. 
 

5.2. Enkäten 
 
Materialet presenterades i ett enkätprogram från Qualtrics där ord, bilder och ord-
bildkombinationer visades tillsammans med frågor. Se 4.1 ovan.  Fp fick följande 
instruktion: 
 

Du kommer nu att få se femton illustrationer, en i taget, vilka utgörs antingen 
av en bild, ett eller flera ord, eller en bild plus ord. Efter varje illustration följer 
några skalor med motsatta ord i respektive ända, t.ex. varm – kall. 
  
Markera på varje skala din spontana reaktion på illustrationen, alltså hur du 
upplever den. Börja med att titta på illustrationen innan du svarar på frågorna. 
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Det kan ta några sekunder innan illustrationen (bilden/orden) framträder. 

 
Fp använde mindre än en minut per sida för att se presentationen och besvara frågorna. 
 
Fp:s värdering lämnades med markeringar på en semantisk differentialskala:  

 
varm   1 2 3 4 5 6 7  kall  
otrevlig  1 2 3 4 5 6 7  trevlig 
snäll  1 2 3 4 5 6 7  elak 
liten  1 2 3 4 5 6 7  stor 
ond  1 2 3 4 5 6 7  god 
hård  1 2 3 4 5 6 7  mjuk 
maskulin 1 2 3 4 5 6 7  feminin 

 

5.3. Använda mått 
 
Det ursprungliga Osgoodtestet (Osgood 1957) användes för fördjupad analys av 
enskilda ords semantiska och emotionella potential, och det byggde därför på 
väsentligt fler kontraster än de sju som används här. Dessa kontraster kategoriserades 
för att mäta värden som Activity, Potency och Evalution. Det ingår inte i denna 
undersökning att fördjupat beskriva de undersökta synonymparens 
konnotationspotential. Däremot kan Osgoodtestets polariteter utnyttjas för att – utöver 
det självklara (fp:s grad av uppskattning av bjudordet) – också registrera svängningar 
mellan höga och låga svarsval som ett mått på emotionellt engagemang, m.a.o. 
bjudordets karaktär av just värdeord. Dessa svängningar uppstår som en naturlig effekt 
av att ”goda” och ”onda” värden slumpvis placerats till höger eller vänster. Den fp som 
reagerar kraftfullt på ett bjudord kommer alltså att ge mätdata som kan avläsas som 
hög standaravvikelse. Observera att standardavvikelsen endast mäter graden av 
emotivt engagemang, så både positivt och ett negativt engagemang generar hög 
standardavvikelse medan likgiltighet resulterar i låg. Med denna algoritm blir alla 
underkategorier, Activity etc., onödiga. 
 
De kontraster fp får ta ställning till har således ingenting med de just undersökta 
bjudorden att göra utan är enbart valda för att ge ett mått på det emotiva engagemang 
som bjudorden (och bilderna) kan provocera. Ett par av konstrasterna, t.ex. stor/liten 
och maskulin/feminin, har närmast karaktär av distraktorer; de ger ingen tolkbar 
information för undersökningen men de kan förstärka volatiliteten.  
 
Skalvärdena genererar alltså två mått: 
  
 1. Värdering: summan av värdena för valen varm, trevlig, snäll, god och mjuk ger 
 godhetspoäng, GP. 
 2. Emotiv laddning: standardavvikelsen (σ) för samtliga skalor.  
 
Av dessa två mått är det första, värdering, viktigast. Den emotiva laddningen får ses 
som en faktor som driver processen mot försökspersonernas värderingar.  
 
Fem beräkningar har gjorts för alla nio betydelseområdena i avsikt att operationalisera 
de effekter som värdeladdade ord kan få: 
 



12 
 

1. Ordeffekt ≈ differensen NO – GO. Värderades NO högre än GO? Vid positivt värde är det 
nya ordet starkare. Alltså, är rosenröd starkare och godare än blodröd? 
 
2. Bildeffekt ≈ NO – BN. Tål det nya ordet att möta annan, icke-verbal information? Positivt 
värde anger hur mycket det nya ordet tappar i styrka när det kombineras med annan 
information. Negativt värde anger hur mycket det nya ordet vinner i styrka genom att 
kombineras med annan information. Alltså, tycker fp lika mycket om rosenrött även om de 
får se klänningen tillsammans med ordet?  
 
3. Modalitet ≈ BN – B. Värderas bilden högre om den kombineras med det nya ordet eller 
värderas ordet högre än bilden? Alltså förskönar det nya ordet information som 
presenteras i annan form? Positivt värde anger hur mycket bättre fp tycker om den icke-
verbala informationen om den kombineras med det nya ordet. Negativt värde visar att det 
nya ordet sänker den icke verbala informationen. Med andra ord, tycker fp bättre om ordet 
rosenröd än om känningens färg? 
 
4. Kontexteffekt ≈ BN – BG. Gör det gamla ordet att fp värderar alternativ information olika 
beroende på vilket ord den kombineras med? Alltså, vilket föredrar fp, en rosenröd 
klänning eller en blodröd? Positivt värde anger att det nya ordet värderas högre.  
 
5. Realism ≈ BG – B. Speglar det gamla ordet den alternativa information som finns i bilden? 
Noll anger att ord och bild är värderingsmässigt kongruenta. Positiva tal anger att det gamla 
ordet förhöjer upplevelsen av den alternativa informationen i bilden, negativt att ordet 
färgar informationen negativt, vilket vore normalt för ett negativt GO. I det positiva fallet 
överestimerar det gamla ordet den alternativa informationen, det negativa fallet 
underestimerar den.  
 

5.4. Två hypoteser 
 
Följande två hypoteser – H1 och H2 – testas:  
 
H1: Ett nytt ord värderas mer positivt än gammalt ord, men i konfrontationen med icke-

verbal information neutraliseras denna högre värdering. 
 
H2: Ordmanipulatörens avsikt att, exempelvis, den rosenröda klänningen ska framstå som 

bättre än den blodröda, realiseras. Själva poängen med att välja ett ersättningsord är 
ju att modaliteten och kontexteffekten ska stiga, d.v.s. att ordet ska påverka hur vi 
uppfattar icke-verbal information. Och avsikten med en ordmanipulation är att man 
kalkylerar med negativ realism: det gamla ordet underestimerar verkligheten.  

 
  Hypotes 1  Hypotes 2  
 
Ordeffekt  ↑  ↑ 
Bildeffekt  ↑   0 
Modalitet   0  ↑ 
Kontesteffekt  0  ↑ 
Realism   0  ↓ 
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6. Resultat 
 
De svar som fp lämnat har beräknats dels med avseende på värdering av ord och bilder dels 
med avseende på de hypoteser som redovisas i avsnitt 5.4 ovan. 
 

6.1. Ord- och bildanalys 
 
Fp:s värdering av orden och bilderna har beräknats med avseende på den emotiva 
laddningen (σ) och på den positiva värderingen (GP). Observera att emotiv laddning här kan 
gå i både positiv och negativ riktning och att värdet därför inte anger om fp reagerade 
positivt eller negativt, bara hur stark reaktionen var. Se 5.3 Använda mått ovan.  

6.1.1 Orden 
 
I tabellen här nedan redovisas fp:s värdering av samtliga ord. Kolumnerna för σ och GP är 
sorterade från högsta till lägsta värde. Rangordningen av orden med hög standardavvikelse 
står till vänster och med hög GP till höger.  
 
Fig. 2: Rangordning av orden med avseende med emotiv laddning och positiv värdering. 
Fetstilta ord har värderats annorlunda än förväntat.  
 
                         σ       GP 

1. rosenröd 2 30 1. rosenröd 

2. bondomelett 1,7 27,9 2. bondomelett 

3. vårdbiträde 1,6 27,1 3. vårdbiträde 

4. obegåvad 1,5 27 4. same 
5. elev i särskilda 
behov 1,5 25,4 5. elev i särskilda behov 

6. same 1,5 25,3 6. omelette royal 

7. bankman 1,4 23,7 7. kvalitetssäkra 

8.förbättringspotential 1,4 22 8. blodröd 

9. detaljstyrning 1,4 22 9. kontaktperson  

10. kvalitetssäkra 1,4 21 10. trainee 

11. trainee 1,3 20,9 11. bankman 

12. blodröd 1,3 20,8 12. lapp 

13. lånebehov 1,2 19,5 13. refinansiering 

14. omelette royal 1,1 19,3 14.förbättringspotential 

15. renoveringsbehov 1,1 18,7 15. lånebehov 

16. refinansiering 1 18,3 16. renovering 
17. kontaktperson i 
banken 0,9 17,3 17. detaljstyrning 

18. lapp 0,9 15,3 18. obegåvad 

    Medeltal 1,3 22,3 
 Median 1,4 21,5 
 Rangkorrelation 0,9 
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Variationskoefficient  21 %      18 % 
 
Den som maximalt ogillar eller maximalt uppskattar ett ord får σ 3,2; indifferens ger 0. 
Minimivärdet för GP är 5 och maxvärdet 35.  
 
Variationskoefficienten på 21 respektive 18 procent visar att ordens emotiva laddning och 
positiv värdering var måttlig. Visserligen har ord med misstänkt stark laddning undvikits, 
men variationskoefficienten var ändå lägre än förväntat.  
 
Denna tabell visar dels att korrelationen mellan emotiv laddning (σ) och positiv värdering 
(GP) är hög (rangkorrelation 0,9), dels att vissa ord, här markerade med fetstil hamnat på 
icke förväntad plats; det förväntade är att alla GO hamnar på plats 10 – 18 och alla NO på 
de första nio positionerna.  
 
Den höga korrelationen mellan emotiv laddning och positiv värdering innebär att fp inte 
störs nämnvärt av negativa ord. Exempelvis får obegåvad elev den lägsta värderingen av 
alla medan den emotiva laddningen ligger strax över medianen, exakt samma värde som 
den neutrala närsynonymen Elev i särskilda behov. Likaså är det självklart inte bra att en 
lagerlokal är i sådant skick att den behöver renoveras, och orden som betecknar detta får 
därför mediokra GP. Men orden får också mediokra värden för emotivt laddning. Fp ser och 
ogillar alltså felet, men de upprörs inte av det. På samma sätt värderas rosenröd högre än 
blodröd i GP, men blodröd ligger precis på medelvärdet för σ. För positiva ord gäller, 
tvärtom, att hög värdering och hög emotiv laddning följs åt. Rosenröd ligger exempelvis 
högst på båda listorna. Ord kan alltså höja det emotiva engagemanget men sänker det 
sällan i detta test. Enskilda fp kan givetvis ha kombinationen låg GP + hög σ, men på 
gruppnivå får vi aldrig det utfallet.  
 
Detta förhållande gäller också de två kontroversiella orden i undersökningen, lapp och 
bankman. Båda får låg σ, vilket innebär att fp var likgiltiga, inte att de ogillade orden.  
 
”Felplaceringarna” innebär att ord som vi iakttagit som eufemismer i åtskilliga texter har 
hamnat under medianen, t.ex. refinansiering, och ord som vi haft grundad anledning att 
misstänka har negativ laddning ligger över medianen, t.ex. vårdbiträde. Ett ord som, 
trainee, ligger precis på medianen, trots att det borde representera ett åtråvärt karriärsteg.  
 
Men inte ens om man tar hänsyn till dessa ”felplaceringar” motsvarar uppställningen det 
förväntade utfallet med stora avstånd mellan GO och NO, d.v.s. som de två omelettorden 
som positionerar sig på 2 och 14. Tvärtom finns det två fall då orden kommer direkt efter 
varandra (obegåvad/elev i särskilda behov respektive kvalitetssäkra/detaljstyra).  
 
Man kan t.o.m. ifrågasätta om vissa ord kring medianen uppfattas som värdeord trots att 
de excerperats ur texter där de haft denna funktion, t.ex. förbättringspotential och 
kvalitetssäkring.  
 
 

6.1.2 Bilderna 
 
Fig. 3 nedan visar en motsvarande uppställning för bilderna: 
 
Fig. 3: Bildernas laddning 
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                 σ         GP  
 

klänning 2,3 31 vårdbiträde 

bank 2,1 31 bank 

vårdbiträde 2 29,9 omelett 

elev 1,9 29,8 klänning 

omelett 1,8 25 same 

renovering 1,5 19,2 lånebehov 

same 1,4 18,8 kvalitet 

lånebehov 1,4 18 renovering 

kvalitet 1,2 13,5 elev 

    medeltal 1,7 24,0 
 median 1,8 25 
 korrelation 0,9 

  Standardavvikelse 0,3  6,7 
  Variationskoefficient   20        28 

 
En första slutsats är att bilder får högre värden än ord. Medeltalen visar en differens på 59 
% för emotiv laddning och 9 % för värdering.  
 
Även här är korrelationen hög, vilket troligen ska tolkas på samma sätt som orden. Det finns 
dock ett undantag som ger ungefärligen förväntade värden. Elevbilden (en betygsbankett 
med idel E och F) värderades lägst av alla bilder, och i kraft av sin emotiva styrka triggade 
den en hög standardavvikelse, nr 4 på ranglistan här ovan.  
 
Det är svårt att se ett mönster i värderingen av orden, d.v.s. tolka varför vissa 
betydelseområden är mer laddade än andra. En möjlig förklaring (dock med begränsad 
räckvidd) skulle kunna vara att fp föredrar att se bilder av människor framför abstrakta ting 
som vågskålar och betygsbanketter.  
 
Vad vi däremot med säkerhet kan konstatera är att ingen av bilderna orsakade extrema 
reaktioner utan alla låg väl samlade kring medelvärdet, vilket också var det förväntade. 
Variationskoefficienten är 20 respektive 28 procent, något som ligger över motsvarande 
värden för orden men ändå får ses som modest. 
 

6.2. Hypotesprövning 
 
De differenser som presenterades under 5. Metod har beräknats för materialet som helhet, 
för olika typer av NO och för enskilda ordpar. Analysen är inriktad på värdering, dels därför 
att emotiv laddning ses som ett steg mot värdering: värdeladdning ger värdering, dels 
därför att korrelationen mellan värdering och emotivladdning är synnerligen hög (se 6.1 
ovan).  
 

6.2.1 Hela materialet 
 
För hela materialet har de fem effekterna beräknats enl. följande: 
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Tab. 1: Hela materialet 
 

 
GP 

   
GP 

GO 24,1 
 

ordeffekt 
 

0,3*** 

NO 24,4 
 

bildeffekt 1,4** 

B 23,6 
 

modalitet -0,6 

BG 23,1 
 

kontexteffekt -0,1 

BN 23 
 

realism 
 

-1 
 
(I tabellerna redovisas signifikansgrad p < ,05 med en asterisk, < ,01 med två och p = .001 med 

tre. Signifikansen har mätts med t-test.) 
 

Utfallet för värdering stöder i stort sett hypotes 1 genom att en mycket svag ordeffekt äts 
upp av en starkare bildeffekt, men effekterna är svaga. Modalitets- och kontexteffekterna 
blir svagt negativa vilket går emot hypotes 2. En rimlig slutsats är att ordbyte snarast har en 
negativ effekt. Det nya ordet har visserligen något högre värdering än det gamla, men efter 
bildeffekten blir nettot negativt. Värdena är statistiskt signifikanta, men det finns, som vi 
kommer att se, andra problem med denna helhetsbild. 
 
Alternativa tolkningar av materialet som helhet diskuteras under 6.2.3.1 och 6.2.3.9 nedan.  
 

6.2.2. Positiva respektive neutrala NO 
 
Resultat har också beräknats för de två huvudkategorierna ordpar med positiva respektive 
neutrala NO.  
 
6.2.1. Neutrala NO (elev i särskilda behov, kontaktperson, refinansiering och same): 
  
Tab. 2: Neutrala NO 
 

 
GP 

  
           GP 

GO 19,4 
 

ordeffekt 
 

4,4* 

NO 23,8 
 

bildeffekt 1,3 

B 23 
 

modalitet -0,5 

BG 23,2 
 

kontexteffekt -0,7 

BN 22,5 
 

realism 
 

0 

       
6.2.2 Positiva NO (förbättringspotential, kvalitetssäkra, omelette royal, rosenröd och 
trainee): 
 
Tab. 3: Positiva NO 
 

 
GP 

  
  GP 

GO 22,5 
 

ordeffekt 
 

1,8 

NO 24,3 
 

bildeffekt -0,2 

B 25,7 
 

modalitet -1,2 

BG 23 
 

kontexteffekt 1,5 
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BN 23,6 
 

realism 
 

-3 
 
Värdena för de neutrala NO stöder i stort hypotes 1 med höjd ord- och bildeffekt. 
Modalitetseffekten är svagt negativ, vilket visar att NO inte bidrar positivt till uppskattning 
av blandad information.  
 
Den tydligaste skillnaden mellan de två delkategorierna är ordeffekten som är mer än 
dubbelt så hög för de neutrala orden. Man skulle kunna tolka detta som att den som vill 
manipulera med ord når säkrare resultat med neutrala ord, typ lapp/same, än med positiva, 
typ vårdbiträde/trainee. Men beräkningar under 6.2.2.9 visar komplikationer med denna 
slutsats. 
 
Värdena för de positiva NO är mycket otydliga, och av skäl som framgår under 6.2.3.1 drivs 
analysen inte längre här.  
 
En alternativ beräkning av positiva NO redovisas under 6.2.3.9 nedan.  
 

6.2.3. Synonymparen ett och ett 
 
Det utfall vi hittills sett maskerar stora variationer mellan olika ordpar. För att kunna förstå 
dessa variationer och för att kunna dra rimliga slutsatser om testet som helhet måste vi 
alltså studera variationerna på ordparsnivå.  

6.2.3.1. Ordparet traineejobb/vårdbiträde: 
 
Tab. 4: Taineejobb/vårdbiträde 
 

 
GP 

  
  GP 

GO 27,1 
 

ordeffekt 
 

-6** 

NO 21,1 
 

bildeffekt -6,6** 

B 31,4 
 

modalitet -3,7* 

BG 30 
 

kontexteffekt -2,6 

BN 28 
 

realism 
 

-1 
 
Detta ordpar är det mest överraskande i undersökningen. Ordet traineejobb lanserades i 
denna betydelse (handräckningstjänst i vården ≈ vårdbiträde) av Socialdemokraterna i 
valrörelsen 2014. De måste ha valt ordet p.g.a. dess höga prestigevärde. Detta 
prestigevärde borde rimligtvis vara ännu högre bland fp på Handelshögskolan där många 
hoppas på att få inleda sin karriär med ett traineeprogram (se Wahlund 2006). Men i detta 
test gav ordet inte förväntat utslag: det gamla ordet värderades högre, och bilden 
värderades ännu högre.  
 
Om vi accepterar fp:s värdering pekar resultatet på en stark (omvänd) ordeffekt som direkt 
slukas av en lika stark (omvänd) bildeffekt. Här bekräftas alltså i huvudsak inversen av 
hypotes 1. Värdena för kontext- och modalitetseffekt beror mer på bildens mycket höga 
värdering än på differensen mellan bjudorden.  
 
Med tanke på att det oväntade resultatet kan ha snedvridit hela undersökningen vore det 
motiverat att göra en beräkning av hela materialet exklusive detta ord. En sådan redovisas 
också under 6.2.3.9 nedan. 
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6.2.3.2. Ordparet nya lån/refinansiering 
 
Tab. 5: lån/refinansiering 
 

 
GP 

  
  GP 

GO 18,7 
 

ordeffekt 
 

0,8 

NO 19,5 
 

bildeffekt 1,5 

B 19,2 
 

modalitet -1,2 

BG 17,3 
 

kontexteffekt 0,7 

BN 18 
 

realism 
 

-2 
 
 
Ordets värdering bekräftar hypotes 1 med mycket liten marginal med svag ordeffekt och 
dubbelt så stark bildeffekt. Orsaken till de svaga utslagen är att ingångsvärdena för GO och 
NO är mycket lika, varför det inte kan bli några emotions- eller värdekrockar. Övriga 
effekter är svaga, icke signifikanta och något förvirrande; det är svårt att förstå varför BN 
värderas lägre än både B och NO. 
  

6.2.3.3. Ordparet detaljstyra/kvalitetssäkra 
 
Tab. 6: Detaljstyra/kvalitetssäkra 
 

 
GP 

   
GP 

GO 17,3 
 

ordeffekt 
 

6,4** 

NO 23,7 
 

bildeffekt 1,4** 

B 18,8 
 

modalitet 3,5* 

BG 13 
 

kontexteffekt 9,3** 

BN 22,3 
 

realism 
 

-6** 
 
Detta ordpar stöder hypotes 2 fullt ut. Den starka ordeffekten förtas knappast alls av 
bildeffekten, därför att bilden i just detta fall har lägre ingångsvärde än NO vilket innebär 
att både kontext- och modalitetseffekterna blir kraftfulla. Framgången för NO beror i hög 
grad på GO:s låga värdering (näst lägst i materialet), vilken också ger en mycket stark 
negativ realism.  
 
Bilden, en matta med idel paragraftecken, mottogs svalt, men bättre än GO. Trots detta 
hade bilden inte någon dämpande effekt på det nya ordet, vilket framgår av värdet för BN.  
 

6.2.3.4. Ordparet obegåvad elev/elev i särskilda behov 
 
Tab. 7: obegåvad elev/elev i särskilda behov 
 

 
GP 

   
GP 

GO 15,3 
 

ordeffekt 
 

10,1** 

NO 25,4 
 

bildeffekt 6,1** 

B 13,5 
 

modalitet 5,8** 

BG 17,5 
 

kontexteffekt 1,8 
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BN 19,3 
 

realism 
 

4 
 
Detta resultat bekräftar i huvudsak hypotes 1 eftersom både ord- och bildeffekt är stark. 
Dock är modaliteten besvärande för hypotes 1. Det är bildens extremt låga värdering som 
ger starkt utslag. Inget GO i materialet har så låg värdering som detta (jfr 6.1). Ett märkligt 
fenomen är att BG värderas mer positivt än bild och ord var för sig. Möjligen har bildtexten 
som utlovar visst stöd för obegåvade elever en (icke avsedd) värderingshöjande effekt.  

6.2.3.5. Ordparet renoveringsbehov/förbättringspotential  
 
Tab. 8: renoveringsbehov/förbättringspotential 
 

 
GP 

   
GP 

GO 18,3 
 

ordeffekt 
 

1 

NO 19,3 
 

bildeffekt -7,7 

B 18 
 

modalitet 9 

BG 20 
 

kontexteffekt 7 

BN 27 
 

realism 
 

2 
 
Detta är ett exempel på hur en gammal eufemism ersätts av ett positivt ord. Här inträffar 
det märkliga att ordeffekten är minimal medan bildeffekten är starkt negativ, d.v.s. bilden 
förstärks av att kombineras med det nya ordet, vilket även ger starka effekter för modalitet 
och kontext. Resultatet stöder inte någon av hypoteserna. Det finns inte någon 
näraliggande förklaring till att BN värderas väsentligt högre än B och NO var för sig. 
 

6.2.3.6. Ordparet blodrött/rosenrött  
 
Tab. 9: blodrött/rosenrött 
 

 
GP 

   
GP 

GO 22 
 

ordeffekt 
 

8** 

NO 30 
 

bildeffekt 13,3** 

B 29,8 
 

modalitet -13,1* 

BG 24 
 

kontexteffekt -7,3 

BN 17 
 

realism    -6 
 
Här bekräftas i stort sett hypotes 1, men det var inte förväntat att modalitets- och 
kontexteffekterna skulle bli negativa. Detta är dock ett resultat som mer förkastar än stöder 
hypotes 2. Både ord- och bildeffekt är starka. Bildeffekten är så stark att den lämnar ett 
negativt netto. Det är ju också bilden som har den tyngsta emotiva laddningen av alla (se 
3.3.2). Det nya ordets framgång är alltså begränsad trots sina mycket starka ingångsvärden, 
eftersom bilden förlorar starkt på att kombineras med det gamla ordet. Det är svårt att 
förklara det med bildtexten ”Till slut valde hon en rosenröd klänning”, å andra sidan är det 
den enda tillkommande informationen som kunnat åstadkomma förändringen.  
 
Sammanfattningsvis: det gamla ordet underestimerar bildinformationen, medan det nya 
överestimerar den.  
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6.2.3.7. Ordparet lapp/same 
 
Tab. 10: lapp/same 
 

 
GP 

   
GP 

GO 20,8 
 

ordeffekt 
 

6,2** 

NO 27 
 

bildeffekt 3,0* 

B 25 
 

modalitet -1 

BG 23 
 

kontexteffekt 0,7 

BN 24 
 

realism 
 

-2 
 
NO värderas högre än GO, men i mötet med bilden utjämnas skillnaderna trots att bilden är 
svagare än ordet. Trots ordeffekten blir vare sig kontext- eller modalitetseffekterna 
märkbara. Alltså bekräftas hypotes 1.  
 

6.2.3.8. Frasparet personlig bankman/kontaktperson på banken 
 
Tab. 11: bankman/kontaktperson i banken 
 

 
GP 

   
GP 

GO 20,9 
 

ordeffekt 
 

1,1 

NO 22 
 

bildeffekt -11,0** 

B 31 
 

modalitet 2 

BG 31,5 
 

kontexteffekt 1,5 

BN 33 
 

realism 
 

1 
 
 
B är högst värderat, och de båda orden ligger nära varandra. Bilden är så stark att den höjer 
både BG och BN nästan lika mycket. Kontext- och modalitetseffekterna blir små. Resultatet 
bekräftar inte någon av hypoteserna, men den extremt starka negativa bildeffekten går 
direkt emot hypotes 2, eftersom det i detta fall är bilden som påverkar ordet.  
 
För alla 45 presentationerna mättes skalan maskulint – feminint, men data är enbart 
relevanta för just detta ord: 
 
 BG 2,1 
 BN 3,9 
 B 5,8 
 BG 5,5 
 BN 5,2 
 
Bankman inverkade alltså tydligt på fp:s tolkning medan person var perfekt könsneutralt. 
BG och BN ligger varandra nära, men BG:s bankman är faktiskt lite femininare än BN:s 
kontaktperson. Obs att det förekommer endast kvinnor på bilden.  
 
Ordparen 7 och 8 har det gemensamt att de är resultat av en öppen språkpolitik, SAOL:s 
princip om etniska benämningar respektive ett feministiskt avståndstagande från ord som 
markerar kön där detta inte är relevant. Om denna ambition kan man först konstatera att 
behovet av åtgärder skiftar: fp ser knappast något fel i benämningen bankman medan lapp 
däremot värderas lågt. Därnäst kan man konstatera att kontexteffekten är synnerligen låg; i 
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kontext ser fp inte någon större skillnad mellan orden. Endast för same/lapp finns en 
påtaglig ordeffekt som dock halveras av bildeffekten.  
 

6.2.3.9. Ordparet bondomelett/omelette royal 
 
Tab 12: bondomelett/omelette royal 
 

 
GP 

   
GP 

GO 27,9 
 

ordeffekt -2,6 

NO 25,3 
 

bildeffekt -5,8 

B 29,9 
 

modalitet 1,2 

BG 28,9 
 

kontexteffekt 2,2 

BN 31,1 
 

realism -1 
 
Fp lät sig inte förföras av kunglig glans och ett franskt gourméord. Det var GO, bondomelett, 
som höjde den emotiva laddningen och gav fler godhetspoäng än NO. Vi utesluter att 
kongruensfelet (royal/royale) har påverkat resultatet. Bara någon enstaka person som 
hanterat detta material har uppmärksammat det. Detta gör att alla andra effekter blir 
omvända: både ord- och bildeffekt blir negativa, men kontexteffekten är ändå svagt positiv: 
fp föredrar bilden med det nya ordet, och det gamla ordet är, trots allt, inte i nivå med 
bildinformationen. Detta bekräftar, i likhet med ordparet vårdbiträde/trainee (6.2.3.1) 
ovan, reversen av hypotes 1.  
 
Eftersom detta ord, liksom trainee (6.2.3.1 ovan) bygger på ett felantagande om vilket ord 
som fp uppfattar som mest positivt finns det anledning att räkna om dels resultatet för hela 
materialet, dels delresultatet för positiva NO. 
 
Tab. 13: Alla betydelseområden utom vård och omelett: 
 

 
GP 

   
GP 

GO 19,4 
 

ordeffekt 
 

4,8** 

NO 24,2 
 

bildeffekt 1,8 

B 22,8 
 

modalitet -0,4 

BG 21,8 
 

kontexteffekt 0,6 

BG 22,4 
 

realism 
 

-1 
 
 
Tab. 14. Alla positiva NO utom vård och omelett: 
 

 
GP 

   
GP 

GO 21,2 
 

ordeffekt 
 

3,5* 

NO 24,7 
 

bildeffekt 0,8 

B 24,2 
 

modalitet -0,3 

BG 21,6 
 

kontexteffekt 2,3 

BG 23,9 
 

realism 
 

-3 
 

     
  

          Båda beräkningarna stöder i hypotes 1 med viss ordeffekt och en bildeffekt som förtar en 
del av ordeffekten, om än ytterst måttligt för de positiva. Både kontext och modalitet ger 
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försumbara utslag, vilket förutsägs av hypotes 1. Som värdena för realism visar beror NO:s 
framgångar på GO:s låga värdering mot bilden.  
 
Under 6.2.2 redovisades data som kunde tolkas som att en ordmanipulatör har större 
möjligheter att lyckas med neutrala än med positiva NO. Det kan nu omformuleras så att 
problemet är att undvika ord som trainee och omelette royal. 
 
Vi kunde anse att detta är ett mer rättvisande resultat av testet som helhet, men det 
innebär i så fall att vi accepterar att ordmanipulationer har ett inslag av gambling; drygt en 
femtedel av insatsorden går i annan riktning än den avsedda.  
 
Sammanfattningvis är det mer i detta test som stöder hypotes 1 än hypotes 2, men det 
dominerande intrycket är att det är olämpligt att försöka fånga in en mängd ordpar med 
högst olika reaktionsmönster under en formel. Ordmanipulation tycks vara ett spel med 
osäker utgång.  
 

6.3. Ordbildningsalternativ 
 
Testet innehåller flera typer av ordbildningar, och det är intressant att se om någon av 
dessa ordbildningsstrategier är framgångsrikare än andra. I avsnittet 4. Material ovan 
kategoriseras orden i fem grupper (med viss överlappning). Här jämförs den positiva 
ordeffekten för dessa alternativ. 
 
1. NO med mindre genomskinlig betydelse än GO. I materialet finns tre exempel: 
 
 kontaktperson   ordeffekt 1,1 
 same     ordeffekt 6,2 
 refinansiering  ordeffekt 0,8 
 
2. NO på prestigespråk. I materialet finns dels gourméfranska dels andra 
ickegermanska:morfem: 
 
 omelette royal,   negativ ordeffekt  
 refinansiering  ordeffekt 0,8 
 
3. Metafor/metonymi: 
 
 rosenröd   ordeffekt 8 
 
4 NO lånat från ett prestigeområde. I materialet finns ord från management och hov: 
 
  trainee    negativ ordeffekt 
  omelette royal  negativ ordeffekt  
 
5. NO erbjuder annat perspektiv än GO. Materialet har tre exempel:  
 
 kvalitetssäkra  ordeffekt 6,4 
 förbättringspotential  ordeffekt 6,4 
 elev i särskilda behov ordeffekt 10 
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Att döma av detta lilla material är perspektivbyte och metaforer en framgångsväg och lån 
från prestigeområde ett lika säkert misslyckande.  
 

7. Resultatdiskussion 
 
De resultat som redovisades under 6.2.1 ovan visade att ordmanipulationer i allmänhet inte 
lönar sig. Detta resultat är knappast generellt sant, bara en sammanfattning av ord som går 
i mycket olika riktningar. 
 
Två ord, omelette royal och trainee, visade sig ha helt andra effekter än de förväntade. Ett 
tredje ord, förbättringspotential, betedde sig synnerligen nyckfullt, och resultatet är 
svårtolkat. Två ord, rosenröd och kvalitetssäkra, stödde var sin hypotes. Och ett sjätte, 
refinansiering, gav mycket svaga utslag. 
 
De resterande tre, kontaktperson, same och elev i särskilda behov ger inte heller någon 
sammanhållen bild även om de i huvudsak stöder hypotes 1. 
 
Det finns alltså inte något självklart svar på våra två hypoteser. Men det finns två generella 
slutsatser: 
 
1. att det är mycket svårt att förutse hur ord ska värderas och 
2. att fp reagerar positivt på ord som de bedömer som positiva men inte negativt på ord de 
värderar lågt (se 6.1 ovan). 
 
Därtill finns visst stöd för: 
 
3. att den effekt man kan uppnå med ett starkare ord (ordeffekten) oftast (sju av nio 
synonympar) till en del äts upp av bildeffekten (bildens möte med annan information), 
detta trots att de bilder vi valt inte upplevdes som starkt emotivt laddade (se 6.1.2 ovan). 
 
4. att perspektivbyten är en framgångsrikare ordbildningsstrategi än andra.  
 
5. att bilder nästan alltid (sju fall av nio) har starkare emotiv laddning än ord. 
 
När det, slutligen, gäller frågan om språkets makt över tanken finns två reflexioner. 
 
1. Den som vill manipulera med ord har två val: att gå på huvudresultatet av detta test, 
d.v.s. undvika positivt laddade NO och ta hem en svagare ordeffekt, eller förlita sig på sin 
magkänsla, spela högt och kanske vinna med kvalitetssäkring eller förlora med trainee.  
 
2. Den som tror på språkets makt över tanken har mycket litet stöd i denna undersökning. 
Ordeffekten visar visserligen att ordvalet är ett kraftfullt medel att påverka tanken, men lika 
sant är att den alternativa information som erbjuds i bild har effekt på hur ordet uppfattas. 
Bildeffekten reducerar oftast ordeffekten, och kontext- och modalitetseffekter är normalt 
mycket små och ibland t.o.m. negativa. 
 
I detta test ställs verbal information mot icke-verbal, d.v.s. en bild. I verkliga livet kan den 
alternativa informationen ta sig väsentligt fler former: andra ord, andra föreställningar, 
minnen av upplevda händelser, nyheter, skvaller, fiktion etc. Och vi måste göra oss 
föreställningar om att dessa informationskällor kan utöva ett väsentligt mer varierat 
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inflytande på människors värderingsmönster än vad bilden i detta test kunde göra. Och 
med stöd av detta test: vi har mycket svårt att förutse slutresultatet i människors 
sammanvägning av olika informationskällor. 
 
Men slutordet blir: detta var avsett som ett brett test, ett test som spänner över många 
betydelseområden, många kombinationer av GO och NO och många ordbildningsalternativ. 
Testet ger en meny av uppslag för framtida mer dedicerade undersökningar.  

8. Referenser 
 
Athanasopoulos, Panos & Bylund, Emanuel (2013) Does grammatical aspect affect 
motion event cognition?: a cross-linguistic comparison of English and Swedish speakers 
In: Cognitive Science. 37, 2, p. 286-309 24 p. 
 
Berger, Peter.L. & Luckmann, Thomas (1972) The social construction of reality: A 
treatise in the sociology of knowledge. Harmondsworth, Middlesex: Penguin.  
 
Bird, W., Jr. (1999). Better Living: Advertising, Media and the New Vocabulary of Business 
Leadership, 1935-1955. Evanston, Ill.: Northwestern University Press. 
 
Björk, Ingrid (2008) Relativizing linguistic relativity. Investigating underlying 
assumptions about language in the neo-Whorfianliterature. Diss. Uppsala universitet.  
 
Boroditsky, Lera., Schmidt, Lauren, & Phillips, Webb (2003) Sex, Syntax, and Semantics. 
In Language in mind: Advances in the study of language and cognition, ed. D. Gentner & 
S. Goldin-Meadow, pp. 61- 80. Cambridge University Press. 
 
Fairclough, Norman (1992) Discourse and social change. Cambridge: Polity Press. 
 
Harley, Trevor, A (2008).The psychology of language. From data to theory. Psychology 
Press. 
 
Hornberger, Nancy, H (2006) Frameworks and models in language policy and planning. 
In: Ricento T (ed) An introduction to Language Policy: Theory and Method. Malden, MA: 
Blackwell Publishing, pp. 24–41.  
 
Hornscheidt Lann & Landqvist Mats (2014) Språk och diskriminering. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Håkansson, P & Wahlund, R (1996) Varumärken: från teori till praktik. 
Handelshögskolan i Stockholm. 
 
Idevall Hagren, Karin (2916) Språk och rasism. Privilegiering och diskriminering 

i offentlig, medierad interaktion. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid 
Uppsala universitet, 92. 
 
Kahneman, David (2014) Tänka, snabbt och tänka långsamt. Sthlm Volante.  
 
Kahneman, David & Tversky, Amos. (1984). Choices, Values, and Frames”. American 
Psychologist 39 (4): sid. 341–350 
 

http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/publications/does-grammatical-aspect-affect-motion-event-cognition%286ba0967e-8529-4b14-aaaa-d078eee0ee82%29.html
http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/publications/does-grammatical-aspect-affect-motion-event-cognition%286ba0967e-8529-4b14-aaaa-d078eee0ee82%29.html
http://www.stanford.edu/class/linguist156/Boroditsky_ea_2003.pdf
http://dirkbergemann.commons.yale.edu/files/kahnemann-1984-choices-values-frames.pdf


25 
 

Kimball, J., (1973) Seven principles of surface structure parsing in natural language. 
Cognition, 2, 15 – 47. 
 
Klarspråk (2015:1) Bulletin från Språkrådet.  
 
Labov, Wilhelm (1973) The bounderies of words and their meaning. I: Baily & Shuy, 
New ways of analyzing variation in English, vol 1. Woshington Georgtown University. 
 
Langacker, Ronald (1987). Foundations of cognitive grammar. 1. Stanford: Stanford 
University Press. 
 
Lange, Fredrik & Dahlén, Micael (2009), Optimal marknadskommunikation. Liber.  
 
Linell, Per (2006) Bara prat? I: Kylhammar, M & Battail, J-F, Det vanställda ordet. 
Stockholm. 
 
Livingstone, N. C. & T. E. Arnolds, eds. (1986). Fighting Back: Winning the War against 
Terrorism. Lexington, Mass.: Lexington Books.  
 
Luntz Frank (2006) Words That Work: It's Not What You Say, It's What People Hear. 
Hyperion.  
 
Maddock, R J, Garret A S, Buonocore M H (2003) Posterior cingulate cortex activation by 
emotional words. I: Hum Brain Mapp. 2003 Jan;18(1):30-41. Department of Psychiatry, 
University of California-Davis Medical Center, 2230 Stockton Boulevard, Sacramento, CA 
95817, USA. rjmaddock@ucdavis.edu. 
 
Marchand, R. (1999). Creating the Corporate Soul: The Rise of Public Relations and 
Corporate Imagery in American Big Business. Berkeley: University of California Press. 
 
Melin, Lars (1998) Gör illustrationen vad vi tror? Nordicom 1-2:1999. 
 
Melin, Lars (2002) Övertygad? En experimentell studie i vilka retoriska medel som är 
verksammast i text. I: Svenskans beskrivning 2002. 
 
Melin, Lars & Parkvall, Mikael (2016), Laddade ord. Om tankens makt över språket. 
Morfem förlag. 
 
Obusek, C.J. & Warren, Richard M. Relation of the verbal transformation and the 
phonemic restoration effects. Cognitive Psychologi, 5, 97 - 107 
 
Osgood, Charles m fl (1957) The measurement of meaning. Urbana: University of Illinois 
Press. 
 
Rumelhart, David E. & McClelland, James L. (1986) Parallel distributed processing: Vol. 
2. Foundations. Cambridge, MA: MIT Press.  
 
Sachs, J.S. (1967). Recognition memory for syntactic and semantic aspects of connected 
discourse. Perception and Psychophysics, 2, 437 – 442. 
 
Severin, Werner. J. & Tankard, James. W. (2013) Communicaion theories. Pearson 
Education.  
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12454910
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12454910
mailto:rjmaddock@ucdavis.edu


26 
 

Swinney, David A (1979) Lexical access during sentence comprehension: 
(Re)consideration of context effects. Journal of verbal learning and verbal behavior, 18. 
 
Thibodeau, Paul H & Boroditsky, Lera (2011) Metaphors We Think With: The Role of 
Metaphor in Reasoning. PLOS.  
 
Vernon, James (1994), 'Who's afraid of the linguistic turn? The politics of social history 
and its discontents', Social History, 19, 1 (1994), 81–97 
 
Vogel, Anna (2010) Laddade ord. I: Svenskans beskrivning 30. Institutionen för nordiska 
språk i Stockholm. 
 
Wahlund, Rickard (1991) Skatter och ekonomiskt beteende. En studie i ekonomisk 
psykologi om främst skattefusk och sparande utifrån 1982 års skattereform. 
Handelshögskolan i Stockholm. 
 
 
Wahlund, R. (1989/1996/2002). Att fatta beslut under osäkerhet och risk. Stockholm: 
Norstedts Juridik. 
 
Wahlund, Richard (1991). Skatter och ekonomiskt beteende. En studie i ekonomisk psykologi 
om främst skattefusk och sparande utifrån 1982 års skattereform. Doktorsavhandling. 
Handelshögskolan i Stockholm. 
 
Wahlund, Richard (2006). Handelshögskolans Imagebarometer 2005. Om 
Handelshögskolestudenternas intresse för olika arbetsgivare, branscher, länder, 
anställningsförhållanden samt egenföretagande. Stockholm: Handelshögskolan i 
Stockholm. 
 
Wahlund, R., D. Dellham, D. Åberg & E. Lakomaa (2016). Anseenderisker och dataskydd. I 
Wahlund, R. (red.), Risker och Riskhantering i näringsliv och samhälle. Stockholm School of 
Economics Institute for Research. 
Whorf, Benjamin, L (1956) Language.Thought and Reality. Selected writings of B L 
Whorf. Ed J B Carroll. Camridge, Mass: The M.I.T. Press. 
 
Wittgenstein, Ludwig (192) Tractatus Logico-Philosophicus. Edition Suhrkamp, 

Frankfurt am Main, 1978. 
 
Wojahn, Daniel (2015) Språkaktivism. Diskussioner om feministiska språkförändringar. 
Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, 92. 
 
 
 
 


