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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöker jag 33 vanliga svenskars attityder till orden mormor och farmor, 

utifrån hypotesen att mormor upplevs som varmare och intimare och farmor som kärvare och 

mer distanserat. Undersökningen avser också huruvida en eventuell attitydskillnad kan kop-

plas till hur ofta informanten har träffat sin mormor och farmor. Undersökningsmetoden har 

bestått i en enkätundersökning som huvudsakligen lät informanten skatta en rad släktskapsord 

på s.k. Osgood-skalor, men samlade även in uppgifter om informantens umgänge med sin 

mormor och farmor under barndomen. Resultatet visar att mormor skattades högre än farmor 

och att männen på ett tydligt sätt skattade farmor högre än vad kvinnorna gjorde. Dessutom 

visade det sig att umgänget med mormodern och farmodern inte spelar någon nämnvärd roll 

för informanternas bedömningar av mormor, men däremot av farmor, som tydligt bedömdes 

positivare i takt med att umgängesfrekvensen ökade.    
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1 Inledning 
Min egen språkkänsla har länge skattat ordet farmor som något strängare och kyligare laddat 

än ordet mormor, som jag istället upplever som familjärare och varmare. Under åren har jag 

även kunnat registrera liknande attitydskillnader till dessa ord hos min omgivning, vilket lett 

mig till att vilja ta reda på hur det faktiskt står till. 

Om denna föraning skulle visa sig stämma är det intressant eftersom de flesta nog är av 

åsikten att en skillnad i det här avseendet inte borde föreligga. I grund och botten är ju orden 

blott beteckningar för ”mammas mamma” respektive ”pappas mamma”, sett till ordböckernas 

förklaringar av dem. Men så är det också en skillnad mellan folks åsikter och folks attityder. 

Dessa två begrepp kan ibland förväxlas, men Ellen Bijvoet erbjuder en översiktlig redogörelse 

för när det handlar om det ena och det andra och menar att åsikter är ”främst kognitiva till sin 

karaktär medan attityder är mer känslomässiga” (Bijvoet 2007:117). Detta betyder alltså att 

åsikterna mer än attityderna är underställda vår tankeprocess och lättare kan styras och for-

muleras i ord. Att attityder å andra sidan är mer känslomässiga bottnar i själva kärnan av 

deras natur. Enligt en allmänt vedertagen modell konstitueras attityder av olika komponenter, 

bland annat en kognitiv och en affektiv. Den kognitiva komponenten rymmer kunskap som 

hjärnan kan använda systematiskt, men den affektiva komponenten är den centrala för attityd-

begreppet. Där sker bedömningen mer okontrollerat efter känslomässiga värderingar som 

visserligen kopplas till kunskapen i den kognitiva komponenten, men utan att styras av den 

(ibid:115).  

Om man vill mäta folks attityder till ord är Osgood-skalor (efter psykologen Charles E. 

Osgood, 1916−1991) ett välkänt verktyg som bland andra Bijvoet har använt sig av i sin av-

handling Sverigefinnar tycker och talar (1998), som bl.a. handlar om sverigefinnars relation 

till och känsla för svenska ord. Osgood-skalor har även en framträdande plats i Gunilla 

Byrmans avhandling om Graviditetsuttryck i svenskan (1989). I denna undersökning försöker 

hon kartlägga hur tabut kring våra graviditetsuttryck ser ut, och jag återkommer till hennes 

metodstrategier i avsnitt 2.2. 

Därutöver har metoden använts av Lars-Gunnar Andersson i artikeln ”Killar och tjejer, 

farser och morser – om sociolingvistik på innehållsplanet” (1980), som handlar om hur ords 

stilistiska betydelse varierar på grund av social status, ålder och kön, och hur bruket av dessa 

ord korrelerar med olika samtalssituationer, samt av Therese Wenngren i hennes C-uppsats 
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”Mamma eller morsan, vad säger du? – en undersökning om bruk och attityd av de olika 

föräldraorden” (1999). 

Bijvoets undersökning skiljer sig dock något i användandet av Osgoods skalor mot hur jag 

gått tillväga. Medan hon intresserar sig för hur sverigefinnar uppfattar vissa svenska ord jäm-

fört med bland annat mälardalssvenskar, är det i min undersökning inte fokus på olika sociala 

och etniska gruppers språkkänsla, utan på vilka affektiva skillnader som kan finnas mellan de 

två orden mormor och farmor. 

Anderssons undersökning är däremot mer i linje med min egen, eftersom han mäter attityd-

skillnaden mellan orden tös − flicka − tjej, gosse − pojke – kille, mor – mamma – morsa, samt 

far – pappa – farsa. Detta möjliggör exempelvis en jämförelse mellan mamma – pappa och 

mitt egna ordpar mormor – farmor, vilket till viss del kan vara aktuellt då de båda är släkt-

skapsord, med olika grad av kvinnligt och manligt.  

Även Wenngrens undersökning har tillräckliga likheter för att åtminstone på ett sätt kunna 

jämföras med min egen. Bland annat söker hon liksom Andersson efter skillnader i folks 

attityder gentemot orden mamma och pappa, och båda dessa undersökningar återkommer jag 

till i avsnitt 2.2. 

I Östen Dahls bok Språkets enhet och mångfald (2007:29) nämns en undersökning av Eva 

Lindström om orden mormor och farmor och hur svenskar uppfattar sina mor- och farmödrar 

i jämförelse med bland annat britter och tyskar. Hon kommer fram till att svenskar redovisar 

en positivare bild av mormor än av farmor, medan folk från andra länder inte gör det. Detta 

kopplar Dahl till reella skillnader i samhället och barnbarns umgänge med mormodern 

respektive farmodern.1 

 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns någon skillnad i vanliga människors 

attityder till orden mormor och farmor. Att en sådan finns är uppsatsens huvudsakliga hypo-

tes, nämligen att farmor upplevs som något mer distanserat och kärvare än mormor, som 

istället uppfattas varmare och intimare. En andrahandshypotes är att även moster och faster 

får liknande bedömningar. Om sådana attitydskillnader kan uppmätas vill jag även koppla 

resultaten till uppgifter om vilka umgängessätt informanterna har haft med sin mormor 

respektive farmor under barndomen. Detta för att se hur språket och samhällsnormerna å ena 

sidan, och individuellt sociala erfarenheter å andra sidan konkurrerar med varandra. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Eftersom jag inte känt till Lindströms undersökning förrän i slutskedet av uppsatsarbetet har jag inte haft 
möjlighet att ta del av den annat än genom den korta redovisning som ges i Dahl 2007. 
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1.2 Disposition  
Uppsatsen inleder med att nämna den metod som undersökningen bygger på, fyra andra 

svenska undersökningar som använt sig av metoden, samt förklara uppsatsens huvudsakliga 

hypotes och skälet till denna. I avsnittet Tidigare forskning (2) förklaras kortfattat logiken 

bakom metoden (Osgoods semantiska differential) och likheterna mellan min undersökning 

och tre tidigare svenska undersökningar (Andersson, Wenngren och Byrman). Metod och 

material redogörs för i kapitel 3 och i kapitel 4 behandlas resultaten. Kapitel 5 avslutar med 

slutsatser av och diskussion kring resultaten.    

 

 

2 Tidigare forskning 
Detta kapitel inleds med att dels nämna fördelarna med den metod som jag har valt – Osgoods 

semantiska differential – och dels förklara logiken bakom den. Sedan presenteras några 

svenska undersökningar som har använt sig av metoden. 

  

2.1 Osgood-skalorna och den semantiska differentialen 
Intresserar man sig för ords mest grundläggande betydelse är komponentanalys en välkänd 

metod inom lingvistiken, där närmast objektiva bedömningar av det semantiska innehållet kan 

göras (McGregor 2009:139-141). Om man, som jag, istället är intresserad av att undersöka 

ordets bibetydelse, vilken inte används som ett direkt redskap i kommunikationen och språket 

utan snarare är något som ”kommer med på köpet”, är Osgood-skalorna ett lämpligt mät-

verktyg: precis som Gunilla Byrman motiverar varför hon valt att använda sig av Osgood-

skalor i undersökningen Graviditetsuttryck i svenskan (1989:117-118), ville jag själv få svar 

som kunde mätas numeriskt och därmed jämföras sinsemellan, samtidigt som de får upplevas 

som alltför torftiga eller obegripliga i sig själva, utan faktiskt innehar en tydlig relevans för 

frågeställningen. 

Kortfattat går metoden ut på att informanten skattar ett ord utifrån en rad polariserade 

adjektivpar, i stil med god−ond och stark−svag, genom att ge det ett värde mellan ett och sju.  

Det första som Osgood gjorde var att klargöra vilka generella betydelsedimensioner 

(general dimensions of meaning) vi tillämpar då vi bedömer vår omvärld. Detta svarar ju på 

den viktiga frågan: Vilka områden bör jag som forskare täcka för att ha störst chans att uppnå 

validitet med undersökningsmetoden? Han fann tre huvudsakliga dimensioner som han kom 
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att kalla evaluation, potency, activity. Kort sammanfattat inledde han denna undersökning i 

och med ett experiment omfattande 200 collegeungdomar (Osgood m.fl. 1978:33-34). Dessa 

fick lyssna till hur sammanlagt 40 substantiv lästes upp och blev instruerade till att efter vart 

och ett av dem omedelbart skriva ner det första, bäst beskrivande adjektiv som de kom att 

tänka på för ordet ifråga. Som exempel på upplästa substantiv och studenternas fritt asso-

cierade svar till dessa ges bland annat: HOUSE – big; PRIEST – good. Detta gav Osgood och 

hans medförfattare verktygen de behövde för att på ett mer kontrollerat sätt närma sig en 

uppfattning om i vilka generella betydelsedimensioner vi rör oss, och av de adjektiv som 

collegestudenterna givit till svar skapades polariserade skalor (Ex: good – bad) som sedan 

användes i en andra undersökning. 

Till skillnad från den förra var denna undersökning utformad på så vis att nya informanter 

återigen fick bedöma ord, men endast med hjälp av de utvalda och polariserade adjektivskal-

orna. Skalorna indelades i sju intervaller, för att kunna visa hur nära eller långt ifrån extrem-

erna som informantens bedömning förhöll sig. Varje informant bedömde 20 ord enligt 50 

skalor och resultatet visade att olika typer av adjektiv samverkade – aktiverades av samma 

koncept (Osgood talar om concept, vilket i det här sammanhanget ungefär innebär ordet för 

bedömning) – och att dessa adjektiv framförallt indelade sig i tre huvudkategorier. Redan 

tidigare, i en undersökning om sociala stereotyper hade Osgood lagt märke till hur vissa av 

adjektiven korrelerade med varandra:  
More important from the point of view of methodology, it was found that, as used by 
our subjects in making their judgements, the semantic scales fell into highly inter-
correlated clusters. For example, fair – unfair, high – low, kind – cruel, valuable – 
worthless, Christian – antiChristian, and honest – dishonest, were all found to 
correlate together […]. Such a cluster represents the operation of a single, general 
factor in social judgements, obviously here an evaluative factor. (Osgood m.fl. 
1978:24) 
 

Vad han upptäckte var alltså att de olika skalorna fair – unfair, high – low o. s. v. aktualisera-

des av i stort sett samma koncept. Denna tanke tog han med sig in i den undersökning i vilken 

han alltså återfann dessa grupperingar bland adjektivskalorna. Etiketteringen på de kluster 

som skalorna visade sig ingå i lät han avgöras av de adjektiv som hade mest tyngd i träfflistan 

– de som med störst tydlighet hade valts ut av informanterna för att beskriva koncepten. I den 

absoluta toppen av listan fanns: good – bad, beautiful – ugly, sweet – sour. Karaktären hos 

dessa ord fick honom att välja namnet evaluative factor (ibid:36), vilken också visade sig vara 

den största generella betydelsedimensionen, som de flesta av våra tolkningar av världen filt-

reras genom. Två andra viktiga kluster benämndes följaktligen strength och activity. Fortsätt-

ningsvis kommer jag att referera till dessa tre dimensioner som värderande, stabilitet och 
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aktivitet. Andra faktorer än dessa är mindre framträdande och blir alltså vanskligare att tillgå i 

mätprocesser. 

 En rimlig slutsats av Osgoods metodforskning är att man bör täcka dessa tre faktorer när 

man tar fram vilka adjektiv man ska ha med i sin undersökning.  

 

2.2 Några svenska undersökningar som använt Osgood-skalorna 
I ”Killar och tjejer, farser och morser – om sociolingvistik på innehållsplanet” undersöker 

Andersson (1980) hur föräldraorden upplevs och används av olika sociala och i ålder upp-

delade grupper. På ett liknande sätt går Wenngren tillväga i C-uppsatsen ”Mamma eller 

morsan, vad säger du?” (1999). Ur båda dessa undersökningar kan jag bryta ut resultat för hur 

exempelvis ordet mamma upplevs jämfört med pappa och genomgående kan man säga att 

Anderssons resultat visar att pojke och pappa uppskattas som något tuffare och kyligare än 

flicka och mamma (Andersson 1980:212-214). Wenngrens undersökning visar att mamma 

anses slappare, tråkigare, passivare, vekare och svagare än pappa, som istället anses elakare, 

kallare, hårdare, osäkrare och vulgärare (Wenngren 1999:19-22). Det ska understrykas att 

Andersson och Wenngren har letat efter andra saker än jag i sina undersökningar, vilket natur-

ligtvis också har färgat deras val av adjektivskalor. Medan mina skalor är konstruerade så att 

en tydlig positiv och negativ pol finns att välja mellan, är det inte möjligt att se med samma 

konsekvens på deras skalor. Tre av Wenngrens skalor (tufft−vekt, högtidligt−vulgärt och 

strängt−slappt) är uppenbarligen inte gjorda för att entydigt kunna tolkas som positivt eller 

negativt. Hon har istället intresserat sig för (bland annat) att registrera vilken slagsida som 

råder i informantens identitet i olika samtalssituationer och med olika samtalspartners. 

 Gunilla Byrman (1989) har också använt sig av Osgoods adjektivskalor, då hon undersökte 

hur olika graviditetsuttryck i svenskan uppfattades. Hon förklarar sitt val av metod bland 

annat genom att lyfta fram de positiva med att få ett numeriskt värde för generaliserings-

processen och att slippa använda sig av öppna frågor som ofta kan ge luddiga svar och komp-

licera arbetet (1989:117-118). Hon påpekar dock att metoden inte ger en fullständigt nyans-

erad kartläggning av undersökningsobjektet, men har ändå valt metoden för dess förmåga att 

indikera i vilken riktning och med vilken intensitet informantens attityd rör sig. Enligt min 

uppfattning har hon också optimerat denna tillgång hos Osgood-skalorna genom att välja ut 

adjektiv som i sammanhanget kan anses vara antingen positiva eller negativa. Detta är en 

metod som passar såväl min egen som hennes undersökning och gynnar ett överskådligt 
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perspektiv, där man kan summera samtliga bedömningar för ett koncept i taget för att sedan 

ställa dem mot varandra. 

 För att få fram relevanta adjektivskalor, med högsta möjliga validitet, genomförde Byrman 

en förundersökning där totalt 36 skalor reducerades till 7 genom eliminering av de som endast 

givit utslag på mitten, vid det neutrala intervallet (ibid:119). Detta är en föredömlig metod 

som jag själv inte haft möjlighet att genomföra. Hur jag själv tänkt och gått tillväga med mina 

adjektivskalor återkommer jag utförligare till i avsnitt 3.1. 

 

 

3 Metod och material 
Jag valde att genomföra en enkätundersökning och lyckades engagera 33 informanter. 

(Enkätens utformning framgår av bilaga 1.) Enkäten besvarades anonymt, men informanterna 

ombads att uppge kön och ålder. I analysen har jag emellertid endast använt mig av uppgift-

erna om kön, eftersom åldersaspekten tycktes ge mindre intressanta resultat. Av de 33 infor-

manterna var 18 män och 15 kvinnor. Huvudsakligen utgjordes enkäten av ett Osgood-test där 

informanten ombads bedöma orden mormor, farmor, moster, faster, syster, bror, morbror och 

kusin enligt skalorna aktiv−passiv, god−ond, mjuk−hård, varm−kall, söt−sur, trygg−osäker, 

röd−grön, rolig−tråkig, djup−ytlig, snäll−elak, ljus−mörk och nära−avlägsen. (Adjektivparen 

återfinns i Bilaga 2, där det också redovisas vilken faktor dessa representerar.) I avsnitten 3.1 

och 3.2 förklarar jag utformningen av adjektivskalorna och valet av släktskapsord i Osgood-

testet.   

 

3.1 Adjektivskalorna 
Av två skäl har jag valt att gradera skalorna i sju intervall. För det första vill jag ha en neutral 

mittpunkt, så att informanten har möjlighet att antingen väga in lika stor betydelse från det 

ena adjektivet som från det andra, eller helt enkelt förklara de av mig utvalda adjektiven som 

irrelevanta i bedömningen av ordet. För det andra menar Osgood att just en sjugradig skala är 

gynnsam då vuxna skall bedöma ord (Osgood m.fl. 1978:85). I hans och medförfattarnas 

undersökningar visar det sig att sju olika graderingar används med jämnast frekvens, och 

därmed ger praktiska resultat, medan fem och nio graderingar upplevs som otillräckligt 

respektive överflödigt. 

 När det handlar om vilka polariserade adjektivpar som skall utgöra skalorna har jag haft tre 

saker i siktet: framförallt att representera de tre faktorer som Osgood menar är störst (värder-
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ande, stabilitet, aktivitet), men även att beakta relevansen för vilka adjektiv som lämpar sig 

för just min undersökning. Som ett exempel på hur jag har tänkt kan adjektivparet stor−liten 

fungera. Detta par har i Osgoods lista (ibid:37) en hög notering för korrelation inom stabil-

itetsfaktorn, vilket uppfyller ena kriteriet för att jag skall välja att använda paret i min under-

sökning. Men det passar mycket dåligt på så vis att kopplingen mellan exempelvis farmor och 

stor−liten är för konkret. Risken finns att informanten endast kommer att bedöma sin farmors 

kroppsfysik. Hur man än gör är det omöjligt att instruera folk till att endast beakta ett ord 

referenslöst, och här inte heller önskvärt. Men jag har velat främja en så öppen och nyanserad 

tolkning som möjligt hos informanterna och i möjligaste mån släppa in språkets påverkan, och 

inte alltför lättvindigt låta informanternas individuella erfarenheter styra. I denna anda och 

tanke har jag därför valt ut ett adjektivpar som mjuk−hård från Osgoods lista. Det har ett 

relativt högt korrelationsvärde inom stabilitetsfaktorn (om än inte lika högt som stor-liten), 

vilket betyder att vi ofta använder oss av dessa begrepp då vi skall bedöma saker och ting i 

vår omgivning. Samtidigt är det inte alltför simpelt kopplat till de mänskliga referenter som 

orden i denna undersökning har. Medan stor−liten säger för mycket om en enda sak, nämligen 

själva kroppen, omfattar ett adjektivpar som mjuk−hård flera dimensioner. Det kan exempel-

vis ha att göra med handlag, temperament, framtoning, röstläge och så vidare. Detta ger i jäm-

förelse en något mer mångfacetterad bild. Sedan är det givetvis av största vikt att adjektiv-

paret säger något som går att analysera, i den meningen att det går att applicera i bedöm-

ningen av uppsatsens två hypoteser. 

 En tredje riktlinje i arbetet med vilka skalor enkäten skulle bestå av har varit att skapa en 

möjlighet att kunna se den ena av extremerna som positivare än den andra. Detta öppnar näm-

ligen för en slutsummering av samtliga bedömningar per släktskapsord, och en grövre och 

mer överskådlig jämförelse låter sig göras.  

 För att undvika att informanterna, i ett slags effektivitetssträvan, börjar kryssa alltför 

snabbt och oövertänkt arrangerade jag ordningen på adjektivparens positiva och negativa 

poler omväxlande till höger och vänster. Exempelvis såg två av skalorna ut på följande sätt i 

enkäten: ljus−mörk, avlägsen−nära, vilket alltså representerar positivt−negativt respektive 

negativt−positivt. Förklaringen till dessa tudelade indelningar har sin grund i resultaten från 

Osgoods metodologiska forskning (som bl.a. nämndes i avsnitt 2.1). Därav framkommer att 

de fenomen som folk räknar som goda även bedöms som ljusa, medan de mindre goda för-

knippas med mörkare toner. Enligt samma mönster bedöms de fenomen som uppfattas vara 

aktiva varmare än de passiva, som istället bedöms som något kyligare. Slutligen har min egen 
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bedömning varit att hög aktivitet kännetecknar en positiv skattning av ett släktskapsord, 

liksom hög grad av stabilitet också gör det.  

 Sist skall också en närmare förklaring till valet av skalan röd−grön ges. Inledningsvis hyste 

jag viss tvekan angående folks associationer till färgerna röd och grön – huruvida någon utav 

dem nödvändigtvis behöver representera något tydligt positivt respektive negativt. Icke desto 

mindre är röd−grön liksom övriga skalor i denna undersökning prövad genom Osgoods 

metodologiska undersökning och han menar att den huvudsakligen ingår i aktivitetsfaktorn, 

men även skulle kunna höra hemma i den värderande faktorn, vilken, som tidigare nämndes 

(2.1), dessutom är ännu mer relevant för vår bedömning av omvärlden. Skälet till att jag slut-

ligen valde att ta med röd−grön-skalan var alltså snarare min tolkning av Osgoods och hans 

medarbetares forskningsresultat, än min egen intuitiva känsla. Min egen känsla stämmer där-

emot väl överens med uppfattningen att röd är en färg som symboliserar aktivitet, grön en viss 

passivitet eller i alla fall ett slags lugn. Om detta röda sedan tveklöst skall tolkas som positivt 

och det gröna som negativt i bedömningen av ett släktskapsord är en svårare fråga, men efter-

som min undersökning har velat mäta graden av något som liknar intimitet och förtrolighet 

(vilket implicit också kräver högre grad av aktivitet än något distanserat och stelnat) bestämde 

jag mig till slut för att röd−grön skulle kunna fungera och att färgen grön i det här avseendet 

kunde anses negativt. 

Efter att jag sammanställt resultaten blev det dock tydligt hur denna adjektivskala inte har 

fungerat på ett önskvärt sätt: jämfört med genomsnittet för alla skalor har nästan dubbelt så 

många fyror kryssats som svar på röd−grön, vilket ger en misstanke om att informanterna 

snarare har åsyftat betydelsen ”passar inte alls som beskrivning av ordet” än ”passar lika bra”. 

Det verkar alltså som att informanterna sett ringa relevans för röd−grön i sammanhanget, 

vilket på sätt vis alltså har varit självreglerande och inte spolierat det totala undersöknings-

resultatet. I de sammanlagda svarsvärdena finns svaren från röd−grön medräknade, men 

enskilda observationer och hänsyn angående skalan kommer varken att göras i resultat- eller 

analysdelen (kapitel 4 och 5).      

 

3.2 Val av släktskapsord 
Vilka övriga ord som skulle bedömas av informanterna blev en förlängning av utgångspunk-

ten mormor−farmor, och är därmed ord för ytterligare släktmedlemmar. En god sak med detta 

är att det även kan finnas intressanta skillnader mellan övriga släktskapsord, fastän de flesta 
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av dem i huvudsak är där för att skapa en naturlig och förvillande omgivning åt mormor och 

farmor. 

Åtta stycken släktskapsord kändes bra, med hänsyn till informantens uppskattade engage-

mang och tålamod. Av samma skäl har jag inte tagit fram ordningen för dessa slumpmässigt. 

Jag ville ha undersökningens två huvudkoncept på strategiskt sett bästa placering. Detta inne-

bar att jag inte ville placera dem först, medan informanten bekantade sig med adjektiv-

skalorna, och inte för långt bak, då denne kanske tröttnat en aning och börjat skynda på. 

Sedan ville jag heller inte att orden skulle förekomma alltför nära varandra, så att infor-

manten omedvetet svarade alltför lika på de båda orden. 

 Skälet till att farbror inte har tagits med är dess tvetydiga betydelse: ”pappas bror” res-

pektive ”vuxen man i allmänhet”. Utöver denna sista notering togs beslutet att inte göra 

enkäten längre än absolut nödvändigt – allt för att freda kvaliteten på de viktigaste svaren, om 

mormor och farmor. 
 

3.3 De avslutande frågorna 
Avsikten med enkätens avslutande frågor var att utröna informantens umgänge med sin mor-

mor och farmor. Om en attitydskillnad kunde finnas mellan orden mormor och farmor skulle 

detta kunna bero på olika saker. En faktor är den individuella erfarenheten, och frågorna blir 

här främst hur mycket tid man har tillbringat med sin mormor respektive farmor under barn-

domen. Jag har valt ut denna period i livet med tanken att begreppsbildningen för dessa släkt-

skapsord som tydligast borde modelleras fram då. Informanten får välja mellan svarsalter-

nativen ”nästan aldrig”, ”några dagar om året”, ”sammantaget 1−2 veckor om året”, 

”sammantaget mer än 2 veckor om året”, samt ”oregelbundet”. Det sista alternativet behövs 

för att täcka upp för de som kanske endast träffade sin mormor eller farmor upp till åtta års 

ålder och aldrig efteråt, eller vice versa. 

En annan möjlig faktor och förklaring till hur man uppfattar ord är yttre påverkan, som 

utgår från en motsatt punkt jämfört med de individuella erfarenheterna: samhället påverkar 

oss genom litteratur, filmer och vardagliga samtal. Detta hinner jag inte behandla i denna un-

dersökning. Däremot ville jag ha något slags indikator, hur grov den än är, för att se om det 

finns några motstridiga tendenser som skulle kunna tyda på en sådan effekt. De avslutande 

frågorna kanske kan fungera som en grov mätsticka i detta fall, ifall man exempelvis gör en 

kyligare bedömning av farmor trots regelbundet och frekvent umgänge med sin verkliga 

farmor – det vill säga om den personliga erfarenheten går stick i stäv mot värderingen av 

ordet. 
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Avsnittet med dessa avslutande frågor är inte ett bergsäkert mätinstrument i under-

sökningen: exempelvis kan ju en regelbunden och tät kontakt med mormor eller farmor ha 

präglats av mer eller mindre obehag, vilket inte beaktas här.  

Två frågor ställs även huruvida informanten har bröder respektive systrar. Detta är fram-

förallt för att förvilla informanten, för att ge sken av att undersökningen verkligen är lika 

intresserad av flera av släktskapsorden som han eller hon exponeras för och därmed inte lika 

lätt riskerar att störas av sitt eget medvetande och eventuellt skuldtyngda rannsakande just an-

gående mormor och farmor. Utöver detta fungerar följdfrågorna som ett slags möjlig bonus, 

ifall de ändå avslöjar intressanta samband. 

 

3.4 Sammanställning av data 

När jag sammanställde alla enkätsvar fick varje svar från adjektivskalorna ett intervallvärde 

mellan ett och sju2. Dessa grundar sig på adjektivparens negativa respektive positiva aspekt, 

där sju är positivast. (Logiken bakom denna värdeindelning nämndes i avsnitt 3.1.) Summan 

av dessa intervallvärden har sedan räknats om till medelvärden. I min tolkning av dessa har 

jag använt mig av principen att endast medräkna en decimal och av-runda nedåt då den andra 

decimalen understiger fem, annars avrunda uppåt. Den hårda konsekvensen av en regel (att 

alla skillnader behandlas på exakt samma sätt) får kliva in som en slumpens väktare och 

garant för att detta inte spolierar undersökningsresultaten. Det medför också att en skillnad på 

0,1 inte kommer att beaktas i analysen av resultaten. 

 

 

4 Resultat 
Resultaten i det följande bygger, som framgått, på 33 informanters svar. Av dessa är 18 män 

och 15 kvinnor. I stort sett är svaren fullständiga, men ett visst bortfall har skett: 

− En kvinnlig informant har ej bedömt mormor. 

− En manlig informant har ej bedömt syster. 

− En kvinnlig informant har ej bedömt faster enligt skalorna varm−kall och söt−sur. 

− En kvinnlig informant har ej besvarat den avslutande frågan (”Ungefär hur mycket träffade 

du din mormor när du var barn (om hon levde då)?”).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  I enkäten stod adjektivparen i omväxlande positiv-negativ och negativ-positiv ordning. Ex: ljus−mörk och 
avlägsen−nära. Detta för att undvika att informanten skulle slentriankryssa. 
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 Resultatkapitlet har jag valt att dela upp i sex huvudavsnitt, ett första som redovisar allas 

bedömningar av samtliga släktskapsord, ett andra som behandlar jämförelsen mellan 

mormor−farmor och moster−faster, ett tredje som behandlar jämförelserna mellan de ord som 

har kvinnliga och manliga referenter (syster−bror och moster−morbror) och ett fjärde som 

redovisar kvinnors och mäns bedömningar. I de femte och sjätte avsnitten behandlas resultat-

en från de avslutande frågorna. 

 

4.1 Attitydtestet 
För att få en översiktlig uppfattning om hur informanterna som helhet värderar de olika släkt-

skapsorden har alla genomsnittliga svarsvärden (ett för varje adjektivskala) summerats till ett 

totalvärde. Varje ord har bedömts enligt tolv skalor där sju är högsta och ett är lägsta möjliga 

svarsvärde, vilket betyder att ett släktskapsord som mest kan få 84 och minst 12 i totalvärde. 

Resultatet presenteras i diagram 1. Av diagrammet framgår att mormor är det ord som 

bedömts positivast av samtliga ord i undersökningen. Skillnaden mellan mormor och farmor 

är 3,9. Skillnaden mellan moster och faster är lägre, 1,4, men även här är det ord som pekar ut 

släktskap på moderns sida det som bedöms i positivaste ordalag. 

 

 
 

4.2 Mormor och moster positivare än farmor och faster 
I diagram 2 ser vi närmare på bedömningarna för mormor och farmor. Vid nio av tolv skalor 

har mormor fått positivare värderingar (röd−grön räknas ej, se avsnitt 3.1). Vid skalorna 

söt−sur och djup−ytlig blir det oavgjort. 
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Diagram 1. SUMMAN AV SAMTLIGA KONCEPTS GENOMSNITT 
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Den största skillnaden finner man vid skalan ljus−mörk, där mormor får 5,4 och farmor 4,6. 

En mellankategori infinner sig i och med skalorna god−ond, mjuk−hård, varm−kall, 

trygg−osäker och rolig−tråkig som alla uppvisar en fördel till mormor på 0,4. 

I diagram 1 såg vi att den totala skillnaden mellan moster och faster inte var lika stor som i 

fallet mormor−farmor, men av diagram 3 framgår att tendensen är densamma vid flera av ska-

lorna. Moster bedöms som aktivare, godare, mjukare, varmare och närmare, medan faster 

endast anses ljusare. 

 

 
 

4.3 Syster och moster positivare än bror och morbror 
Diagram 4 illustrerar skillnaderna mellan syster och bror. Syster skattas högre vid hela nio 

skalor, bror endast vid trygg−osäker. Oavgjort blir det vid rolig−tråkig. 
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Diagram 2. ALLAS BEDÖMNINGAR AV MORMOR & FARMOR 
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I diagram 5 ser vi hur moster har bedömts jämfört med morbror. Vid hälften av skalorna har 

moster skattats högre och vid resterande sex skalor bedömdes de båda orden likvärdigt. 

Liksom i fallet syster−bror är det alltså ordet med kvinnlig referent som värderas högst. 

 

 
 

4.4 Kvinnors och mäns bedömningar 
I diagram 6 visas hur de olika könen gjort sina bedömningar av släktskapsorden. Till att börja 

med kan man konstatera att såväl kvinnorna som männen har värderat mormor högst i under-

sökningen. De har också värderat moster högre än faster och morbror. Flera skillnader finns 

dock mellan de olika könens bedömningar: medan männen har värderat syster, farmor och 

morbror högre än kvinnorna, har kvinnorna värderat mormor, bror, moster, faster och kusin 

högre än männen. Den största skillnaden infinner sig vid bedömningen av farmor, där män-

nens samlade genomsnitt är 4,2 högre än kvinnornas. 
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Diagram 4. ALLAS BEDÖMNINGAR AV SYSTER & BROR 
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4.4.1 Kvinnors och mäns bedömningar av mormor och farmor 
Av diagram 7 framgår att kvinnors högre värdering av mormor främst beror på associationen 

till aktiv, mjuk, trygg och djup. I övrigt är skillnaden liten, möjligen med undantag för att män 

har ett något högre värde än kvinnor för snäll. 

 

 
 

I diagram 8 ser man istället på vilka sätt männen skattar farmor högre än kvinnorna och här är 

skillnaderna större, jämfört med diagram 7. Endast vid två av skalorna har kvinnorna värderat 

högre: aktiv−passiv och nära−avlägsen. Vid resterande skalor skattar männen högre. 
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Vid en jämförelse mellan diagram 9 och 10 ser man en tydlig och intressant skillnad: medan 

männen inte gör särskilt stor skillnad på mormor och farmor gör kvinnorna uppenbarligen det. 

Kvinnorna värderar mormor högre än farmor och påfallande ofta även med god marginal. 

Männen ger mormor positivare omdömen i fyra fall och farmor i två fall, genom att anse 

mormor vara aktivare, roligare, ljusare och närmare, medan farmor anses vara djupare och 

sötare. 
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4.4.2 Kvinnors och mäns bedömningar av moster och faster 
I diagram 11 ser vi på vilka sätt som kvinnorna oftast bedömer moster högre. Männen 

värderar ordet högre vid endast två skalor, god−ond och snäll−elak. Vid skalan 

nära−avlägsen ger kvinnor 5 medan männen ger 3,8, vilket också ger det största differens-

värdet i hela undersökningen (1,2).  

 

 
 

Diagram 12 visar bedömningarna av faster uppdelat på kvinnor och män. Tendensen är den-

samma som i diagram 11, att kvinnorna värderar högre, och den mest slående likheten är hur 

tydligt över männen kvinnorna lägger sig vid skalan nära−avlägsen och även aktiv−passiv. 

 

 
 

4.4.3 Kvinnors och mäns bedömningar av syster och bror, moster och 

morbror 
I diagram 13 visas bedömningarna för syster, uppdelat på män och kvinnor. Männen värderar 

ordet genomgående högre än kvinnorna, förutom vid skalorna aktiv−passiv och 
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nära−avlägsen, vilket är en trend som går igen från bedömningarna av såväl mormor−farmor 

som moster−faster. 

 

 
 

I diagram 14 blir förhållandet omvänt när det kommer till bedömningarna av bror, fastän 

kvinnornas högre värderingar inte drar iväg lika långt som vid männens bedömningar av 

syster. Kvinnorna ligger även här över männen vid skalan aktiv−passiv, men vid 

nära−avlägsen blir det denna gång oavgjort. 

 

 
 

Diagram 15 och 16 visar att männen bedömer moster och morbror med större ambivalens än 

kvinnorna, vilka konstant skattar moster högre eller lika högt som morbror. Störst skillnad är 

det vid kvinnornas bedömning av nära−avlägsen, och den största skillnaden i männens be-

dömningar uppvisas vid söt−sur.  
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4.5 Umgänget med mormor och farmor 

I diagram 17 visas hur informanterna har svarat i relation till deras umgänge med sin mormor 

och farmor under barndomen. I bedömningen av mormor har umgänget uppenbarligen inte 

spelat lika stor roll som i bedömningen av farmor. Värderingen av farmor klättrar med tydliga 

trappsteg i takt med att umgänget med informantens farmor tilltar och den största skillnaden 

mäter 7,2. Vid bedömningen av mormor motsvaras denna skillnad av endast 2,6.  

Man kan även notera att det är 23 informanter som under barndomen träffat sin mormor 

mer än två veckor om året medan det endast är 14 som har träffat sin farmor lika ofta. Omvänt 

är de som inte har träffat sin farmor mer än några dagar om året 10, alltså betydligt fler än de 

tre som har träffat sin mormor lika sällan. 

Det skall tillfogas att jag har omtolkat ett svar, på frågan ”Ungefär hur mycket träffade du 

din mormor när du var barn (om hon fortfarande levde då)?”. Svaret löd: ”Oregelbundet – 

dagligen 0-9 år, sedan mer sällan på grund av utlandsflytt.” Jag har omtolkat detta till den ka-

tegori som representerar högst frekvens i umgänget med mormodern, eftersom jag menar att 

denna period (0−9 år) utgör en mycket stor del av barndomen, inte minst då informanten 

god mjuk varm söt trygg röd rolig djup snäll ljus nära 
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uppger sig ha haft daglig kontakt med mormodern. Den berörda informantens svarsvärden för 

mormor ligger genomgående över genomsnittet och har alltså höjt det totala genomsnittet för 

kategorin som den nu har fått ingå i.   

 

 
 

4.6 Bedömningar av de som har och inte har någon syster respektive bror 
I diagram 18 och 19 ser vi bedömningarna av orden syster och bror, uppdelat på de som har 

och inte har någon syster respektive bror. Det är tydligt hur informanter med minst en bror har 

bedömt ordet bror högre än de utan någon bror (med totalt 4,2 i skillnad), medan ett sådant 

förhållande överhuvudtaget inte finns i fallet syster (här råder endast en skillnad på 1,0 och då 

är det dessutom de utan någon syster som har skattat högst). 
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Diagram 17. UMGÄNGE MED MORMOR & FARMOR UNDER BARNDOMEN, KOPPLAT 
TILL SUMMAN AV GENOMSNITTLIGA SVARSVÄRDEN FÖR DESAMMA 
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Diagram 18. BEDÖMNINGAR AV BROR KOPPLAT TILL HURUVIDA MAN HAR ELLER 
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5 Slutsatser och kommentarer 
Sett till uppsatsens huvudsakliga hypotes har resultaten bekräftat denna. Andrahands-

hypotesen kan däremot både sägas stämma och inte stämma, beroende på vilket man lägger 

störst vikt vid: trend (som pekar på att moster bedöms positivare än faster) eller storleken i 

faktiska, uppmätta skillnader (som är så liten att det kanske inte går att säga något om folks 

eventuella attitydskillnader gentemot orden moster och faster). 

  

5.1 Uppsatsens huvudhypotes 
Uppsatsens huvudsakliga hypotes, att mormor skulle bedömas i positivare ordalag än farmor, 

stämmer i stort sett. Fastän skillnaden är liten i vissa fall är tendensen stark: vid nio av tolv 

skalor bedöms mormor positivare och vid resterande två skalor blir det oavgjort (skillnaden 

vid skalan röd−grön är inte medräknad här, enligt tidigare förklaring i avsnitt 3.1). 

När det sedan kommer till hur kvinnor och män gör sina bedömningar visar sig ibland 

intressanta skillnader mellan könen. Båda värderar mormor högre, men medan kvinnorna gör 

det vid elva av tolv skalor, gör männen det endast vid fyra. Det verkar alltså som att mormor 

hyser en positivare klang än farmor även över könsgränserna, och förklaringen till att männen 

ändå bedömer farmor som positivare i fyra fall kan jag här endast spekulera i. Kanske finns 

det något slags ansvarstagande hos sonen, för faderns del av släkten? En extra stark lojalitet 

som inte påverkar kvinnorna? 

En annan faktor för hur informanterna skulle bedöma orden, som jag antog inledningsvis i 

uppsatsen, var deras reella umgängesvanor med farmodern och mormodern under barndomen. 

Detta visade sig inte spela någon avgörande roll när det gällde bedömningarna av mormor, 

aktiv god mjuk varm söt trygg röd rolig djup snäll ljus nära 
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Diagram 19. BEDÖMNINGAR AV SYSTER KOPPLAT TILL HURURVIDA MAN HAR ELLER 
INTE HAR NÅGON SYSTER 

HAR MINST EN SYSTER 

HAR INGEN SYSTER 
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men däremot för bedömningarna av farmor. En skillnad så stor som 7,2 (mellan de som inte 

träffat sin farmor mer än några dagar om året under barndomen och de som träffat henne mer 

än två veckor om året) motsvarar 0,9 per adjektivskala. 

Utan att riskera att säga för mycket utifrån ett tunt material (med endast tre informanter i 

kategorin ”Träffade mormor max några dagar om året”) vill jag påstå att ordet mormor verkar 

stabilare i sig självt, medan farmor påverkas mer av den personliga erfarenheten hos talaren. 

De som har träffat sin farmor ofta skattar ordet farmor betydligt positivare än de som inte har 

det. Mormor präglas i detta avseende av en jämförelsevis marginell skillnad och skattas 

positivare än farmor i nästan alla kategorier, av såväl kvinnor som män. Utgångspunkten för 

farmor verkar vara en helt annan än den för mormor och tills motsatsen är bevisad (i form av 

individuella och sociala erfarenheter hos talaren) får ordet dras med kyligare omdömen.  

I Inledning (1) nämnde jag Eva Lindströms undersökning, som idémässigt är nära 

besläktad med min egen. Östen Dahls tolkning av hennes resultat antyder ett slags infekterad 

svärmor−svärdotterrelation, där modern i en familj hellre vänder sig till sin egen mor för att få 

hjälp med familjebestyren – såsom barnpassning – än till mannens mor. Detta är säkert fort-

farande sant (implicit: att modern är den som i första hand sköter familjebestyren) och skapar 

såklart en struktur som inte direkt gynnar farmoderns kontakt med barnen. I denna under-

sökning visar det sig dessutom att farmodern oftare har gått bort (13 mot 5) och i de fall där 

både far- och morföräldrarna har gått bort har farmodern oftast gjort det tidigare. Detta skulle 

kunna vara en kedjereaktion på den – förmodligen – vanligare typ av åldersskillnad som råder 

i äktenskap, där mannen är äldre. Detta ger också vid handen att farmodern ofta är äldre än 

mormodern och rimligtvis sämre beställd att medverka som en andra hand i småbarns-

familjen. 

 

5.2 Uppsatsens andrahandshypotes 
Angående uppsatsens andrahandshypotes råder endast en marginell skillnad mellan orden 

moster och faster, på 1,4. Men en trend där moster bedöms som positivare i fem fall fler än 

faster uppvisas (faster bedöms endast som ljusare, medan moster bedöms som aktivare, 

godare, mjukare, varmare och närmare).  

När det kommer till bedömningarna uppdelat på kvinnor och män upprepas inte mönstret 

från bedömningarna av mormor och farmor, där männen verkade extra lojala mot faderns 

mor. Här ger kvinnorna ett marginellt positivare omdöme åt såväl faster som moster med 2,3 

mer än männen. 
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Om uppsatsens två uttalade hypoteser kan man sammanfattningsvis säga att de båda två 

stämmer – såväl den om att mormor skulle bedömas positivare än farmor, som den om att 

moster skulle bedömas positivare än faster. Detta är sant sett till hur trenden går i samtligas 

bedömningar av de två ordparen, däremot har inte skillnaderna visat sig vara mer än mar-

ginella i jämförelsen moster−faster. 

 

5.3 Ytterligare intressanta fynd 

En lika oväntad som intressant skillnad uppvisades mellan kvinnornas och männens bedöm-

ningar av syster och bror. Summariskt kan man säga att kvinnorna bedömde bror positivare 

än männen och åt andra hållet då det gällde syster. Förklaringen till omsorgen för det motsatta 

könet i syskonförhållandet kan jag inte avtäcka i denna undersökning. Däremot föreligger en 

parallell mellan bedömningarna av ordet bror och ordet farmor, på så sätt att förekomsten av 

en bror och frekvent umgänge med farmodern leder till klart positivare värderingar. När det 

kommer till syster finns ingen sådan koppling. Möjligtvis kan man tolka sambandet som 

följer: de två orden farmor och bror – det ena som pekar ut släktskap på fädernet och det 

andra som betecknar en viss typ av man – verkar behöva draghjälp för att ta sig upp och 

komma närmare mormor och syster i folks bedömningar.  

 

5.4 Slutord 
Utgångspunkten för den här uppsatsen har varit att släktskapsorden kan vara känslomässigt 

laddade. Även om vi tycker att de t.ex. borde kunna indelas i par utan någon självklar värde-

skillnad (ex: mormor−farmor), så kan våra attityder till dessa ord skilja sig åt. Denna studie 

har också visat att så är fallet. Att beskriva orden mormor och farmor som ”mammas 

mamma” respektive ”pappas mamma” är alltså bara en del av sanningen. Generellt förknippas 

mormor i högre grad än farmor med adjektiv som aktiv, god, mjuk, varm, trygg, rolig, ljus och 

nära. 

 I Östen Dahls bok Språkets enhet och mångfald (2007:29) nämns, vilket framgick i kapitlet 

Inledning (1), en annan undersökning (av Eva Lindström) som visar att svenskar har en 

positivare bild av mormor än av farmor. I samma studie, som bl.a. jämförde svenskar med 

tyskar och britter, tycktes denna specifika svenska värdering kopplas samman med graden av 

familjeinteraktion. 

Min undersökning av attityderna till orden mormor och farmor bekräftar delvis, men inte 

helt interaktionens betydelse. Vi såg å ena sidan tydligt hur bedömningen av farmor stadigt 
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ökade ju frekventare umgänget blev med farmodern, vilket kan tyda på en viss logik i över-

föringen mellan verkligheten och språket (vilket även stämmer med Dahls tolkning av 

Lindströms resultat). Å andra sidan halkar farmor ständigt efter mormor, som helt gratis får 

jämförelsevis höga noteringar trots att umgänget har varit skralt. Här kan man nog tala om en 

språklig påverkan, troligtvis gödd av historiska förhållanden där männen i större utsträckning 

än nu var fjärmade från hushållsbestyren och därmed indirekt också deras mödrar. Att det del-

vis fortfarande förhåller sig så kan möjligtvis anses bekräftat i denna studie, fast man bör hålla 

i minnet att våra samhällsnormer speglas i språket med fördröjning. 
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Bilaga 1 
Enkätundersökning 

 
Jag heter Henrik Sandström och studerar svenska på Uppsala universitet. Jag vore mycket 
tacksam om du ville hjälpa mig med en undersökning om några svenska ord genom att 
besvara denna enkät! Enkäten tar uppskattningsvis tio minuter att besvara. 
 

Instruktioner 
På var och en av de följande åtta sidorna presenteras överst ett ord i fetstil som du skall 
bedöma genom att sätta ett kryss på de olika skalorna på sidan. Med ditt kryss anger du i 
vilken grad du anser att något av adjektiven i ändarna på skalan stämmer in som beskrivning 
av det givna ordet. 
 
Här följer två exempel på hur man kan kryssa. 
 
 
 
 
 
 
 

miljonär 
 

rik X       fattig 
 
 
 
 
 
 
 
 

miljonär 
 

rik    X    fattig 
 
 
Obs! Du skall endast sätta ett kryss på varje skala. 
 
Bedöm orden i den ordning de kommer och försök att hålla en ganska hög hastighet – utan att 
se tillbaka på dina tidigare svar. På sista sidan kommer några avslutande frågor. Det finns 
inga rätta eller felaktiga svar – endast din personliga uppfattning är av intresse. Dina svar 
behandlas helt och hållet anonymt. 

Inledningsvis ber jag dig att besvara följande två frågor:  
 
Jag som besvarar enkäten är kvinna    man   
 
Hur gammal är du?  15-34 år  35-54 år  55 år eller äldre  

	  

Adjektivet	  rik	  passar	  mycket	  
bra	  som	  beskrivning	  av	  ordet	  
miljonär.	  

	  

Adjektiven	  rik	  och	  fattig	  passar	  
lika	  bra	  eller	  inte	  alls	  som	  be-‐
skrivning	  av	  ordet	  miljonär.	  

	  



(I enkäten fanns sammanlagt åtta sådana här sidor: en för varje släktskapsord.) 
 

kusin
 

passiv        aktiv 
 

 
 

god        ond 
 
 
 

mjuk        hård 
 
 
 

kall        varm 
 
 
 

söt        sur 
 
 
 

osäker        trygg 
 
 
 

grön        röd 
 
 
 

tråkig        rolig 
 
 
 

djup        ytlig 
 
 
 

snäll        elak 
 
 
 

ljus        mörk 
 
 
 
avlägsen        nära 
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Avslutande frågor 
 
 
 
Hur många bröder har du? ingen bror   1 bror  2 eller fler  
        
Hur många systrar har du? ingen syster  1 syster  2 eller fler  
 
 
Lever din farmor?  Ja   Nej, hon gick bort när jag var ………år. 
 
Lever din mormor?  Ja   Nej, hon gick bort när jag var ………år. 
 
 
 
Ungefär hur mycket träffade du din farmor när du var barn (om hon levde då)? 
 
nästan aldrig  

  
några dagar om året  

  
sammantaget 1–2 veckor om året  

  
sammantaget mer än 2 veckor om året  

  
oregelbundet  
 
Om oregelbundet, på vilket sätt? 
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Ungefär hur mycket träffade du din mormor när du var barn (om hon levde då)? 
 
nästan aldrig  

  
några dagar om året  

  
sammantaget 1–2 veckor om året  

  
sammantaget mer än 2 veckor om året  

  
oregelbundet  
 
Om oregelbundet, på vilket sätt? 
………………………………………………………………………………… 
 
 

Tack för Din medverkan! 



Bilaga 2 
 
 

Adjektivparens faktorindelning 
 
 

 
 

Värderande 
(positivt−negativt) 

 
god−ond 
söt−sur 

snäll−elak 
ljus−mörk 

nära−avlägsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stabilitet 
(positivt−negativt) 

 
mjuk−hård 

trygg−osäker 
djup−ytlig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitet 
(positivt−negativt) 

 
aktiv−passiv 
varm−kall 
röd−grön 

rolig−tråkig 
 
        
        
        
        
        
        
        
 


