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EN	EXPERIMENTELL	STUDIE	MED	EMOTIONELL	STROOP	AV	SVENSK-

ENGELSKTALANDE 
 

Anna	Forsling	och	Isabel	Olofsson 
 
 
Emotionellt	 innehåll	 i	 språk	 hos	 tvåspråkiga	 har	 tidigare	 undersökts	 genom	 exempelvis	
minnesstudier	och	 fysiologiska	mätningar,	med	motstridiga	 resultat	gällande	hur	det	emotionella	
innehållet	i	de	olika	språken	gestaltar	sig.	I	föreliggande	studie	användes	emotionell	Stroop	för	att	
jämföra	 processande	 av	 emotionsord	 på	 första-	 respektive	 andraspråket	 (svenska	 och	 engelska)	
hos	 40	 tvåspråkiga	 universitetsutbildade	 med	 hög	 skicklighet	 i	 sitt	 andraspråk.	 Enbart	 ett	 fåtal	
studier	 inom	ämnet	har	använt	emotionell	Stroop,	vilket	är	ett	verktyg	 för	att	undersöka	selektiv	
uppmärksamhet	 vid	 presentation	 av	 emotionellt	 laddade	 ord	 jämfört	 med	 neutrala	 ord.	 I	
föreliggande	studie	användes	neutrala	och	negativa	ord	på	svenska	och	engelska.	Resultatet	visade	
ingen	 skillnad	 i	 interferens	 mellan	 ordtyperna,	 men	 en	 signifikant	 effekt	 av	 språk	 återfanns.	
Deltagarna	blev	signifikant	mer	distraherade	när	orden	presenterades	på	förstaspråket.	Resultatet	
kan	förstås	utifrån	språkrelaterade	egenskaper	hos	urvalsgruppen,	och	pekar	på	att	språkdominans	
samt	vid	vilken	ålder	språk	förvärvats	är	två	viktiga	faktorer	för	förståelsen	av	detta	forskningsfält. 
 
Emotional	 content	 of	 language	 in	 bilinguals	 has	 previously	 been	 studied	 through,	 for	 example,	
memory	 studies	 and	 physiological	 measures,	 with	 contradictory	 results	 regarding	 how	 the	
emotional	 content	 of	 the	 different	 languages	 appear.	 In	 this	 study	 emotional	 Stroop	was	 used	 to	
compare	processing	of	emotion	words	in	the	first	and	second	language	(Swedish	and	English)	in	40	
university-educated	late	bilinguals	with	proficient	knowledge	of	their	second	language.	Only	a	few	
studies	within	 this	 field	have	used	emotional	 Stroop,	which	 is	 an	 instrument	measuring	 selective	
attention	when	 presenting	 emotion-laden	words	 compared	 to	 neutral	 words.	 Negative	 words	 in	
Swedish	 and	 English	 were	 used	 in	 this	 study.	 The	 result	 showed	 no	 difference	 in	 interference	
between	 the	 word	 types,	 but	 a	 significant	 effect	 for	 language	 was	 found.	 The	 participants	 were	
significantly	more	distracted	when	the	words	were	presented	in	their	first	language.	These	results	
could	be	explained	by	characteristics	of	the	sample	related	to	language,	and	suggest	that	language	
dominance	and	age	of	acquisition	are	 two	 important	 factors	 for	 the	understanding	of	 this	 field	of	
research. 
 
 
Det	 finns	 idag	 ett	 växande	 intresse	 inom	 det	 psykologiska	 forskningsfältet	 för	
emotionellt	 innehåll	 i	 språk,	 och	 på	 senare	 tid	 har	 detta	 intresse	 riktats	 mot	
tvåspråkighet.	Språk	kan	 läras	 in	 i	olika	kontexter	och	 tidsperioder	 i	människors	
uppväxt,	vilket	kan	påverka	hur	människor	uppfattar	det	emotionella	 innehållet	 i	
språket.	Inlärning	av	förstaspråket	sker	ofta	inom	familjen	och	blir	därför	närmare	
besläktat	med	tidiga	grundläggande	emotioner	(Harris,	Gleason	&	Ayçiçegi,	2006).	
Om	 personen	 även	 lär	 sig	 ett	 andraspråk	 tidigt	 och	 dessutom	 genom	 sociala	
interaktioner	 kan	 både	 första-	 och	 andraspråket	 vara	 nära	 associerat	 med	
emotionellt	innehåll.	Om	ett	andraspråk	däremot	lärs	in	senare	i	livet,	i	skol-	eller	
arbetsmiljö,	 finns	 inte	 samma	 möjlighet	 till	 emotionell	 betingning	 som	 i	
förstaspråket	 (Dewaele,	 2004;	 Pavlenko,	 2008).	 Emotionellt	 laddade	 uttryck	 i	
andraspråket	processas	därmed	inte	lika	automatiskt	och	djupgående	jämfört	med	
förstaspråket	 (Altarriba,	 2008;	 Anooshian	 &	 Hertel,	 1994;	 Bond	 &	 Lai,	 1986;	
Pavlenko,	2012).	Mot	bakgrund	av	detta	kan	emotioner	tänkas	representeras	olika	
i	första-	och	andraspråket	hos	tvåspråkiga.	
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Flertalet	studier	har	genomförts	i	syfte	att	identifiera	dessa	emotionella	skillnader.	
Tvåspråkiga	 uppger	 att	 svärord	 och	 tabuord	 upplevs	 ha	 en	 starkare	 emotionell	
kraft	 på	 förstaspråket	 än	 på	 språk	 som	 lärts	 in	 senare.	 Vidare	 upplevs	 den	
emotionella	 kraften	minska	 i	 förstaspråket	 om	 det	 inte	 längre	 är	 det	 dominanta	
språket	 hos	 talaren	 (Dewaele,	 2004).	 Det	 dominanta	 språket	 hos	 en	 tvåspråkig	
person	definieras	som	det	språk	som	både	används	mer	och	som	behärskas	bättre	
än	det	andra	språket	(Wei,	2007).	Det	har	även	visat	sig	att	tvåspråkiga	upplever	
det	lättare	att	prata	om	emotionellt	genanta	ämnen	på	sitt	andraspråk	jämfört	med	
sitt	 förstaspråk	 (Bond	 &	 Lai,	 1986).	 Detta	 kan	 ha	 inflytande	 på	 exempelvis	
psykoterapi.	Kliniska	 fallstudier	påvisar	att	 tvåspråkiga	klienter	minns	händelser	
från	 barn-	 och	 ungdomen	 mer	 detaljerat	 och	 mer	 emotionellt	 påtagligt	 när	
minnesframplockningen	sker	på	förstaspråket	än	på	andraspråket	(Schrauf,	2000).	
Liknande	 resultat	 har	 påvisats	 vid	 experiment	 där	 tvåspråkiga	 deltagare	 fick	
återge	 barndomsminnen	 på	 första-	 respektive	 andraspråket.	 Vid	 återgivning	
upplevde	 deltagarna	 högre	 emotionell	 intensitet	 när	 de	 använde	 förstaspråket	
jämfört	med	andraspråket	(Marian	&	Kaushanskaya,	2004).	Forskning	på	språkets	
roll	 i	 psykoterapi	 har	 visat	 att	 klienter	 som	 pratar	 om	 mycket	 emotionella	
upplevelser	 på	 sitt	 andraspråk	 inte	 alltid	 uppvisar	 ett	 känslouttryck	 som	
motsvarar	 den	 underliggande	 känslan	 (Marcos,	 1988),	 vilket	 härrör	 från	 att	
emotioner	knyts	an	till	förstaspråket	som	lärs	in	i	barndomen	(Guttfreund,	1990).	
Som	 tidigare	 nämnt	 representeras	 emotioner	 olika	 på	 de	 två	 språken	 hos	
tvåspråkiga	 individer.	 Emotionsord	 på	 förstaspråket	 har	 upplevts	 i	 många	 fler	
kontexter	 och	 applicerats	 på	 många	 fler	 sätt	 än	 emotionsord	 på	 andraspråket,	
vilket	 gör	 att	 de	 aktiverar	 mycket	 fler	 associationer	 än	 samma	 ord	 på	
andraspråket.	 Därför	 är	 det	 av	 vikt	 att	 tvåspråkiga	 i	 terapi	 väljer	 att	 prata	 det	
språk	i	vilket	de	kan	uttrycka	sig	på	bästa	sätt	(Santiago-Rivera	&	Altarriba,	2002).	
	
En	viktig	fråga	inom	forskningsfältet	är	huruvida	emotionsord	är	en	särskild	typ	av	
ord	 i	 vårt	 mentala	 lexikon	 (Grabovac	 &	 Pleh,	 2014).	 Det	 har	 visat	 sig	 att	
emotionsord	bedöms	ligga	mellan	abstrakt	och	konkret	gällande	hur	enkelt	det	är	
att	föreställa	sig	dem.	Det	förefaller	även	vara	svårare	att	sätta	in	emotionsord	i	en	
kontext,	 jämfört	 med	 mer	 konkreta	 ord.	 Vissa	 forskare	 argumenterar	 för	 att	
kunskapen	 om	 hur	 emotionsord	 upplevs	 och	 processas	 bör	 användas	 och	
analyseras	 separat	 i	 experiment	 och	 forskning	 (Altarriba,	 Bauer	 &	 Benvenuto,	
1999).	De	ordtyper	som	ofta	används	i	forskning	på	emotionellt	innehåll	i	språk	är	
positiva	 ord,	 neutrala	 ord,	 negativa	 ord	 samt	 tabu-ord.	 Gällande	 positiva	 ord	
verkar	 det	 variera	 huruvida	 de	 ger	 effekt	 eller	 inte,	 det	 vill	 säga	 att	
försöksdeltagare	 reagerar	mer	 på	 dessa	 än	 på	 neutrala	 ord.	 I	 en	 del	 studier	 har	
positiva	ord	inte	gett	någon	effekt	jämfört	med	neutrala	ord	(e.g.	Eilola,	Havelka	&	
Sharma,	2007;	Eilola	&	Havelka,	2011).	I	kontrast	till	detta	fann	en	annan	studie	att	
positiva	ord	påvisade	signifikant	större	effekt	än	neutrala	ord	(Ferré,	García,	Fraga,	
Sánchez-Casas	 &	 Molero,	 2010).	 Negativa	 ord	 och	 tabu-ord	 verkar	 ge	 en	 mer	
robust	effekt.	Studier	har	påvisat	att	personer	reagerar	mer	på	både	negativa	ord	
(e.g.	 Eilola	 et	 al.,	 2007;	 Eilola	 &	 Havelka,	 2011;	 Ferré	 et	 al.,	 2010;	 Sutton	 et	 al.,	
2007)	och	 tabu-ord	 (e.g.	 Eilola	 et	 al.,	 2007;	Eilola	&	Havelka,	 2011)	 jämfört	med	
neutrala	ord.	Detta	kan	betyda	att	negativa	ord	och	tabu-ord	processas	annorlunda	
jämfört	med	positiva	ord	och	neutrala	ord	(Räsänen	&	Pine,	2014).		
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Minnesstudier	och	emotionellt	innehåll	i	språk	
Emotionsord	 har	 bland	 annat	 använts	 som	 en	 särskild	 ordtyp	 i	minnestester	 av	
tvåspråkiga.	 En	 komponent	 som	 studerats	 är	 huruvida	 det	 finns	 skillnader	 i	
hågkomst	 mellan	 olika	 ordtyper.	 Studier	 gjorda	 på	 spansk-engelsktalande	
(Anooshian	&	Hertel,	1994;	Ferré	et	al.,	2010)	och	spansk-katalansktalande	(Ferré	
et	 al.,	 2010)	 har	 visat	 att	 deltagarna	 kunnat	 återge	 fler	 emotionsord	 än	neutrala	
ord.	 Vid	 test	 av	 turkisk-engelsktalande	 återfanns	 däremot	 ingen	 skillnad	 i	
återgivning	mellan	emotionella	respektive	neutrala	ord	(Ayçiçeği-Dinn	&	Caldwell-
Harris,	 2009).	 En	 annan	 komponent	 som	 studerats	 är	 huruvida	 eventuella	
skillnader	 i	 hågkomst	 varierar	 beroende	 på	 vilket	 språk	 orden	 presenteras	 på.	
Studier	gjorda	på	turkisk-engelsktalande	(Ayçiçeği-Dinn	&	Caldwell-Harris,	2009),	
spansk-engelsktalande	 och	 spansk-katalansktalande	 (Ferré	 et	 al.,	 2010)	 har	 inte	
kunnat	 påvisa	 skillnad	 i	 återgivning	 mellan	 ord	 presenterade	 på	 förstaspråket	
respektive	andraspråket.	Anooshian	och	Hertel	(1994)	fann	däremot	enbart	bättre	
hågkomst	 av	 emotionella	 än	 neutrala	 ord	 när	 orden	 presenterades	 på	
förstaspråket,	 vilket	 för	 hälften	 av	 studiens	 deltagare	 var	 spanska	 och	 hälften	
engelska.	 Vid	 en	 minnesstudie	 där	 deltagarna	 var	 trespråkiga	 visade	 resultatet	
signifikant	 bättre	 hågkomst	 av	 emotionsord	 på	 förstaspråket	 (finska)	 än	 på	
andraspråket	(engelska)	och	tredjespråket	(svenska).	Hågkomsten	av	emotionsord	
var	 vidare	 signifikant	 bättre	 på	 andraspråket	 än	 tredjespråket.	 Självskattning	
indikerade	att	 andraspråket	upplevdes	mer	emotionellt	och	mer	 frekvent	använt	
av	deltagarna	än	tredjespråket	(Räsänen	&	Pine,	2014).	
	
Fysiologiska	studier	och	emotionellt	innehåll	i	språk	
Electrodermal	activity	(EDA)	är	en	fysiologisk	mätmetod	som	ger	en	indikation	på	
nivå	av	arousal	och	som	utförs	med	hjälp	av	elektroder	som	placeras	på	fingrarna.	
EDA-studier	 gjorda	 på	 spansk-engelsktalande	 (Harris,	 2004)	 och	 turkisk-
engelsktalande	 (Harris,	 Ayçiçegi	&	Gleason,	 2003)	 har	 visat	 att	 i	 vilken	 ålder	 ett	
språk	 förvärvats	 påverkar	 den	 emotionella	 upplevelsen	 av	 språket,	 dock	 i	
huvudsak	 hos	 personer	 som	 lärt	 in	 andraspråket	 senare	 i	 livet	 och	 som	 är	
skickligare	 i	 sitt	 förstaspråk.	 EDA-nivåerna	hos	dessa	personer	 var	 högre	när	 de	
fick	 se	 eller	 höra	 negativa	 emotionsord	 och	 fraser	 på	 förstaspråket	 jämfört	med	
andraspråket.	När	deltagarna	var	skickligare	i	sitt	andraspråk	skiljde	sig	däremot	
inte	EDA-nivåerna	mellan	språken	(Harris,	2004;	Harris	et	al.,	2003).	I	motsats	till	
detta	visade	resultatet	i	en	experimentell	studie	med	spansk-tysktalande	deltagare	
ingen	 skillnad	 i	 det	 emotionella	 processandet	 av	 visuellt	 presenterade	
emotionsord	mellan	 första-	 och	 andraspråket.	 I	 denna	 studie	mättes	 deltagarnas	
hjärnaktivitet	med	elektroencefalografi	(EEG)	(Conrad,	Recio	&	Jacobs,	2011).	
	
Emotionell	Stroop	och	tvåspråkighet	
Förutom	tidigare	nämnda	minnestester	och	fysiologiska	tester	har	även	emotionell	
Stroop	 använts	 för	 att	 undersöka	 emotionella	 skillnader	 mellan	 första-	 och	
andraspråk	 hos	 tvåspråkiga.	 Emotionell	 Stroop	 är	 ett	 kognitivt	 test	 som	
härstammar	 från	 det	 ursprungliga	 Stroop-testet	 (Stroop,	 1935),	 men	 innehåller	
även	 emotionellt	 stimuli.	 Till	 skillnad	 från	 minnestester	 undersöker	 emotionell	
Stroop	ett	tidigt	automatiskt	processande	av	emotionellt	laddade	ord.	Proceduren	i	
emotionell	 Stroop	 går	 till	 så	 att	 negativt	 laddade	 emotionsord	 (exempelvis	 ilska,	
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rädsla,	 avundsjuka)	 samt	 neutrala	 ord	 (exempelvis	 båt,	 bil,	 tåg)	 presenteras	
visuellt	 för	 deltagarna	 istället	 för	 färgkongruenta	 ord	 (exempelvis	 ordet	 röd	
skrivet	 i	 röd	 färg)	 och	 färginkongruenta	 ord	 (exempelvis	 ordet	 röd	 skrivet	 i	 blå	
färg).	 Deltagarna	 ombedes	 svara	 på	 i	 vilken	 färg	 ordet	 presenteras	 (Sutton,	
Altarriba,	 Gianico	 &	 Basnight-Brown,	 2007)	 samt	 ignorera	 betydelsen	 av	 ordet	
(Wilson,	MacLeod	&	Campbell,	2007).		
	
Det	 emotionella	 Stroop-testet	 är	 ett	 verktyg	 för	 att	 undersöka	 selektiv	
uppmärksamhet	 i	 en	 tvåspråkig	 persons	 mentala	 lexikon	 vid	 presentation	 av	
emotionellt	 laddade	ord	 (Altarriba,	 2008;	Eilola	 et	 al.,	 2007;	 Sutton	 et	 al.,	 2007).	
Altarriba	och	Santiago-Rivera	(1994)	 förklarar	de	 forskningsresultat	som	påvisar	
skillnader	 i	 emotionellt	 innehåll	 mellan	 första-	 och	 andraspråket	 med	 att	 det	
dominanta	språket	hos	en	 tvåspråkig	person	 innehåller	 fler	associationer	och	ett	
begreppsmässigt	djup	som	 inte	återfinns	 i	det	 svagare	andraspråket.	Detta	anses	
bero	 på	 de	 olika	 kontexter	 i	 vilka	 språken	 lärs	 in	 (Altarriba	 &	 Santiago-Rivera,	
1994).	 Denna	 förklaring	 går	 i	 linje	 med	 the	 revised	 hierarchical	 model	 (Kroll	 &	
Stewart,	1994),	vilket	är	en	modell	över	lexikal	och	begreppsmässig	representation	
i	det	tvåspråkiga	minnet.	Enligt	modellen	lagras	ord	på	respektive	språk	i	separata	
lexikala	 minnessystem,	 medan	 begreppsmässig	 kunskap	 lagras	 i	 ett	 abstrakt	
minnessystem	som	är	gemensamt	för	båda	språken.	Förstaspråkets	minnessystem	
har	 starkare	 kopplingar	 till	 den	 begreppsmässiga	 kunskapen	 än	 andraspråkets	
minnessystem.	Därmed	 sker	 processen	 av	meningsgivande	 till	 ord	 snabbare	 och	
mer	tillförlitligt	på	förstaspråket	jämfört	med	andraspråket	(Kroll	&	Stewart,	1994;	
Winskel,	2013).	Detta	förutsatt	att	förstaspråket	är	det	dominanta	språket.	Därför	
kan	det	 förväntas	 större	 fördröjning	 i	 reaktionstid,	 även	kallad	 interferenseffekt,	
vid	 färgbenämning	 av	 ord	 på	 förstaspråket	 jämfört	med	 andraspråket	 (Winskel,	
2013).	 Detta	 är	 särskilt	 relevant	 vid	 det	 emotionella	 Stroop-testet	 eftersom	 det	
innefattar	 en	 automatisk	 tidig	 lexikal	nivå	 av	processande	 (Williams,	Mathews	&	
MacLeod,	 1996).	 Om	 andraspråket	 är	 det	 dominanta	 språket	 däremot,	 kan	
tvåspråkiga	personer	istället	lättare	få	tillgång	till	andraspråkets	mentala	lexikon,	
vilket	 kan	 påverka	 reaktionstiden	 vid	 ett	 emotionellt	 Stroop-test	 (Sutton	 et	 al.,	
2007).	
	
Forskning	har	även	visat	att	deltagare	tenderar	att	vara	långsammare	på	att	ange	
färgen	 på	 ord	 som	 är	 emotionellt	 laddade	 än	 på	 ord	 som	 är	 neutrala,	 vilket	
benämns	som	den	emotionella	Stroop-effekten	(ESE;	Chajut,	Mama,	Levy	&	Algom,	
2010).	Denna	interferenseffekt	i	det	emotionella	Stroop-testet	är	ett	resultat	av	det	
emotionella	innehållet	i	orden	och	inte	av	inkongruensen	mellan	det	skrivna	ordet	
och	färgen	på	det	(Sutton	et	al.,	2007).	Det	emotionella	Stroop-testet	visar	således	
om	 någon	 form	 av	 inhiberad	 respons	 sker	 vid	 förekomst	 av	 negativ	 semantisk	
information,	 vilket	 då	 blir	 synligt	 genom	 långsammare	 reaktionstid.	 Vilka	
underliggande	 kognitiva	 mekanismer	 som	 kan	 förklara	 fördröjningen	 är	
omdiskuterat	 (Algom,	 Chajut	 &	 Lev,	 2004).	 En	 förklaring	 härrör	 från	 tidiga	
teoretiska	 ramverk,	 vilka	 beskriver	 interferens	 som	 ett	 resultat	 av	 en	mekanism	
som	 automatiskt	 fångar	 uppmärksamhet.	 Denna	 mekanism	 har	 till	 uppgift	 att	
processa	negativ	emotionell	information	och	är	automatisk,	snabb	samt	sker	tidigt	
i	processandet	(Pratto	&	John,	1991;	Williams,	Watts,	MacLeod	&	Mathews,	1997).	
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Teorin	 att	 ESE	 är	 en	 snabb	 automatisk	 effekt	 har	 kompletterats	 med	 nyare	
forskning	som	har	visat	att	det	även	finns	en	långsam	komponent	som	medverkar	
till	 ESE,	 då	 presentationen	 av	 emotionsord	 har	 visat	 sig	 påverka	 processandet	 i	
efterföljande	 trials	 (Ashley	 &	 Swick,	 2009;	 Bertels	 &	 Kolinsky,	 2016;	 Clarke,	
Sharma	&	Salter,	2015;	Frings,	Englert,	Wentura,	&	Bermeitinger,	2010;	Kunde	&	
Mauer,	2008;	Waters,	Sayette,	Franken,	&	Schwartz,	2005).	Det	kan	antas	att	denna	
långsamma	 komponent	 påvisar	 en	 generell	 uppbromsning	 efter	 upptäckten	 av	
negativt	 stimuli	 (e.g.,	 Algom	 et	 al.,	 2004),	 det	 vill	 säga	 en	 svårighet	 att	 kognitivt	
släppa	 negativt	 stimuli	 (Ashley	 &	 Swick,	 2009).	 Detta	 antagande	 stöds	 av	
empiriska	fynd	som	har	visat	att	ESE	minskar,	eller	försvinner,	när	ord	med	olika	
typer	av	emotionell	laddning	presenteras	inom	ett	och	samma	block	istället	för	att	
slumpmässigt	 presentera	 ord	 med	 olika	 emotionellt	 innehåll	 efter	 varandra	
(Algom	et	al.,	2004).	
	
Forskning	 som	 undersökt	 ESE	 hos	 tvåspråkiga	 har	 fått	 något	 olika	 resultat.	
Resultaten	 i	 tre	 experimentella	 studier	 vars	 deltagare	 ansågs	 besitta	 hög	
skicklighet	 i	 sitt	 andraspråk	 visade	 en	 signifikant	 fördröjning	 i	 reaktionstid	 vid	
negativa	 ord	 jämfört	 med	 neutrala	 ord.	 Studierna	 fann	 vidare	 inga	 skillnader	 i	
emotionell	 interferens	 mellan	 första-	 och	 andraspråket	 (Eilola	 et	 al.,	 2007;	
Grabovac	 &	 Pleh,	 2014;	 Sutton	 et	 al.,	 2007).	 Dessa	 studier	 gjordes	 på	 finsk-
engelsktalande	 med	 okänd	 utbildningsnivå	 (Eilola	 et	 al.,	 2007),	 spansk-
engelsktalande	 universitetsstudenter	 (Sutton	 et	 al.,	 2007)	 respektive	 ungersk-
serbisktalande	 där	 majoriteten	 var	 gymnasieelever	 (Grabovac	 &	 Pleh,	 2014).	
Deltagarna	 i	 två	 av	dessa	 studier	 ansågs	ha	 sitt	 andraspråk	 som	dominant	 språk	
och	 hade	 förvärvat	 andraspråket	 tidigt	 (Grabovac	 &	 Pleh,	 2014;	 Sutton	 et	 al.,	
2007).	 Den	 tredje	 studien	 innefattade	 istället	 deltagare	 som	 ansågs	 ha	 sitt	
förstaspråk	 som	dominant	 språk	och	hade	 förvärvat	 andraspråket	 sent	 (Eilola	et	
al.,	2007).	
	
I	 kontrast	 till	 dessa	 resultat	 återfanns	 en	 skillnad	 i	 interferenseffekt	 vid	 test	 av	
thailändsk-engelsktalande	 universitetsstudenter.	 ESE	 påvisades	 i	 det	 dominanta	
förstaspråket,	 där	 en	 längre	 reaktionstid	 återfanns	vid	negativa	ord	 jämfört	med	
neutrala	 ord.	Denna	 effekt	 återfanns	 inte	 i	 det	 svagare	 andraspråket.	 Deltagarna	
ansågs	ha	förvärvat	andraspråket	sent	(Winskel,	2013).	Vidare	visade	resultaten	i	
en	experimentell	studie	gjord	på	grekisk-engelsktalande	universitetsstudenter	att	
ESE	var	lika	stark	i	förstaspråket	som	i	andraspråket.	Dock	uppmättes	även	EDA-
nivåer	under	det	emotionella	Stroop-testets	gång,	vilka	påvisade	skillnader	mellan	
experimentgruppen	och	kontrollgruppen.	De	sistnämnda,	vilka	hade	engelska	som	
förstaspråk,	 hade	 signifikant	 högre	 EDA-nivåer	 vid	 presentation	 av	 negativa	 ord	
jämfört	med	neutrala.	Den	här	 skillnaden	återfanns	 inte	hos	experimentgruppen,	
vilka	hade	engelska	som	andraspråk.	Således	 tydde	resultaten	på	att	även	om	de	
två	 grupperna	 beteendemässigt	 svarade	 likvärdigt	 på	 testet,	 så	 gav	 de	 negativa	
orden	 upphov	 till	 högre	 nivåer	 av	 fysiologisk	 arousal	 hos	 de	med	 engelska	 som	
förstaspråk	 än	 hos	 de	 som	 hade	 det	 som	 andraspråk.	 Deltagarna	 i	
experimentgruppen	ansågs	vara	skickliga	i	sitt	andraspråk	samt	ha	förvärvat	detta	
sent,	medan	förstaspråket	var	deras	dominanta	språk	(Eilola	&	Havelka,	2011).	
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Sammantaget	visar	den	 forskning	 som	gjorts	på	ESE	hos	 tvåspråkiga	att	ESE	har	
konsekvent	empiriskt	stöd.	Gällande	effekter	mellan	första-	respektive	andraspråk	
är	 resultaten	 tvetydiga,	 både	 i	 studier	med	 emotionell	 Stroop	 och	 andra	 studier	
som	har	undersökt	emotionellt	innehåll	i	språk	hos	tvåspråkiga.	De	verkar	bero	på	
de	 sammantagna	 effekterna	 av	hur	ofta	 språket	 i	 fråga	 används	 (Dewaele,	 2004;	
Grabovah	 &	 Pleh,	 2014;	 Räsänen	 &	 Pine,	 2014;	 Sutton	 et	 al.,	 2007),	 kontexten	 i	
vilket	 det	 lärdes	 in	 (Dewaele,	 2004;	 Eilola	 &	 Havelka,	 2011;	 Grabovah	 &	 Pleh,	
2014;	Harris	et	al.,	2006;	Räsänen	&	Pine,	2014),	i	vilken	ålder	inlärningen	skedde	
(Grabovah	 &	 Pleh,	 2014;	 Harris,	 2004;	 Harris	 et	 al.,	 2003;	 Harris	 et	 al.,	 2006;	
Pavlenko,	 2008;	 Räsänen	 &	 Pine,	 2014;	 Sutton	 et	 al.,	 2007),	 nivå	 av	 skicklighet	
(Dewaele,	2004;	Eilola	et	al.,	2007;	Grabovah	&	Pleh,	2014;	Harris,	2004;	Harris	et	
al.,	 2003;	 Räsänen	 &	 Pine,	 2014;	 Sutton	 et	 al.,	 2007;	 Winskel,	 2013)	 samt	
språkdominans	 (Dewaele,	 2004;	 Grabovac	 &	 Pleh,	 2014).	 Föreliggande	 studie	
syftar	till	att	vidare	utöka	forskningsfältet	då	det	enbart	finns	ett	fåtal	studier	som	
har	undersökt	ESE	hos	tvåspråkiga,	med	tvetydiga	resultat.	Vidare	kan	fältet	bidra	
med	kunskap	om	hur	emotionella	skillnader	 i	 språk	kan	påverka	hur	vi	samtalar	
och	i	förlängningen	terapeutiska	samtal.	ESE	kommer	här	att	studeras	hos	svensk-
engelsktalande	för	att	bidra	med	forskning	på	en	ny	målgrupp.	
	
Syfte	
Syftet	 med	 föreliggande	 studie	 var	 att	 med	 hjälp	 av	 ett	 emotionellt	 Stroop-test	
undersöka	om	det	förekommer	ESE	i	andraspråket	engelska	hos	en	grupp	svensk-
engelsktalande	 universitetsstudenter.	 Emotionsorden	 i	 testet	 utgjordes	 av	
negativa	 ord,	 eftersom	 denna	 ordtyp	 har	 visat	 sig	 ha	 mest	 robust	 effekt	 och	
beforskats	 mest.	 Baserat	 på	 tidigare	 forskning	 var	 hypotesen	 att	 inhibering	 av	
negativt	 emotionellt	 stimuli	på	 förstaspråket	 svenska	kommer	att	 vara	 sämre	än	
inhibering	 av	 neutralt	 stimuli	 på	 svenska.	 Utifrån	 detta	 var	 huvudsyftet	 att	
undersöka	om	dessa	deltagare	var	lika	distraherade	av	negativa	engelska	ord	som	
de	var	av	negativa	svenska	ord. 
	

Metod	
	
Deltagare	
Deltagarna	var	40	personer	som	antingen	studerade	på	universitet/högskola	eller	
hade	 en	 universitets-	 eller	 högskoleexamen.	 Deltagarna	 rekryterades	 genom	
affischer	på	Umeå	universitet,	via	sociala	medier	samt	via	mailutskick	till	studenter	
på	Umeå	universitet.	De	ombads	 svara	på	 en	webbenkät	 för	 att	 sedan	kontaktas	
om	de	uppfyllde	kriterierna	 för	den	 tilltänkta	urvalsgruppen.	Exklusionskriterier	
var	defekt	 färgseende,	depressivitet,	nedsatt	 (icke	korrigerad)	syn	samt	 läs-	eller	
skrivsvårigheter,	 vilket	 självrapporterades	 i	 webbenkäten.	 Deltagarna	 var	 i	
åldrarna	19-34	år	(M	=	25.05,	SD	=	3.26).	Tjugofyra	av	deltagarna	var	kvinnor	och	
16	män.	I	vilken	ålder	de	började	lära	sig	engelska	varierade	från	7	till	11	år	(M	=	
7.6,	SD	 =	0.93),	därav	kan	deltagarna	anses	vara	 sent	 tvåspråkiga.	Vidare	kan	de	
anses	 ha	 hög	 skicklighet	 i	 engelska,	 samt	 inneha	 svenska	 som	 dominant	 språk	
eftersom	 de	 är	 skickligare	 i	 svenska	 och	 använder	 svenska	mer	 än	 engelska	 (se	
Tabell	1).	Samtliga	deltagare	genomförde	en	svensk	version	av	The	Patient	Health	
Questionnaire	 (PHQ-9),	 vilket	 är	 ett	 självadministerat	 skattningsinstrument	 som	
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inkluderar	 alla	 nio	 DSM-kriterier	 för	 depression	 (Kroenke,	 Spitzer	 &	 Williams,	
2001).	 Den	 svenska	 versionen	 har	 bland	 annat	 använts	 inom	 Stockholms	 läns	
landsting	 för	 liknande	 syften.	 Gränsvärdet	 för	 deltagande	 var	 nio	 totalpoäng,	
eftersom	 värden	 upp	 till	 nio	 inte	 tyder	 på	 att	 egentlig	 depression	 föreligger	
(Kroenke	et	al.,	2001).	Detta	eftersom	urvalet	 skulle	 representera	en	 icke-klinisk	
population	samt	eftersom	depression	kan	påverka	prestationen	på	kognitiva	tester	
(Gotlib	&	Cane,	1987;	Segal,	Gemar,	Truchon,	Guirguis	&	Horowitz,	1995)	så	som	
emotionell	Stroop.	Varje	deltagare	erhöll	ersättning	i	form	av	en	biobiljett.		
	
Instrument	och	utrustning	
I	 webbenkäten	 ombads	 varje	 deltagare	 att	 skatta	 sin	 skicklighet	 i	 engelska	 i	
relation	till	sin	skicklighet	i	svenska	med	hjälp	av	skalan	Borg	CR-10	(Borg,	1982).	
Borgskalan	 är	 snarlik	 en	 numerisk	 logaritmisk	 skala	 som	 innefattar	 språkliga	
motsvarigheter.	 Skalan	 sträcker	 sig	 från	0	 (obefintlig)	 till	 10	 (extremt	 stark).	 Ett	
“absolut	 maximum”	 finns	 utanför	 den	 numrerade	 skalan	 för	 att	 undvika	
takeffekter.	Detta	innebär	att	det	inte	finns	någon	övre	gräns	för	vilket	tal	som	kan	
anges.	 I	 föreliggande	studie	motsvarade	siffran	10	språkförmågan	 i	 förstaspråket	
svenska.	Deltagarna	 instruerades	att	 leta	upp	ett	ord	 i	 skalan	som	beskrev	deras	
språkförmåga	 i	 engelska,	och	 sedan	ange	motsvarande	numeriskt	värde	gällande	
att	 läsa,	 skriva,	 prata	 och	 lyssna	 på	 engelska.	 För	 varje	 deltagare	 användes	
medelvärdet	 för	 dessa	 fyra	 värden	 för	 att	 avgränsa	 vilka	 som	 bedömdes	 ha	
tillräckligt	hög	skicklighet	i	engelska.	Gränsvärdet	för	att	få	delta	i	studien	var	fem,	
vilket	enligt	skalan	motsvarar	en	stark	förmåga	i	engelska.	Gällande	användning	av	
engelska	 ombads	 deltagarna	 ange	 hur	 många	 timmar	 per	 dag	 i	 genomsnitt	 de	
använder	engelska	vad	gäller	att	läsa,	skriva,	prata	och	lyssna	(se	Tabell	1).		
	
	
Tabell	1.	Medelvärden	(M)	och	standardavvikelser	(SD)	för	självskattning	av	
språkförmåga	i	engelska	med	skalan	Borg	CR10,	samt	för	självskattning	av	
genomsnittligt	antal	timmar	användning	av	engelska	per	dag.	
	

	
	 M	(SD)	för	språkförmåga		 M	(SD)	för	användning	
	
	
Att	läsa	 7.11	(1.27)	 	 	 1.84	(1.56)	
Att	prata	 6.50	(1.57)	 	 	 0.66	(0.94)	
Att	skriva	 6.21	(1.38)	 	 	 0.67	(0.82)	
Att	lyssna	 7.46	(1.42)	 	 	 3.07	(2.55)	
Notering:	Referensvärdet	10	motsvarade	språkförmåga	i	förstaspråket	svenska.	
	
Testningen	skedde	på	en	dator	av	modellen	HP	Elitedesk	800	G2	SFF	Business	PC	
med	 operativsystemet	 Windows	 10	 i	 programmet	 E-Prime	 version	 2.0.	 Det	
emotionella	Stroop-testet	bestod	av	16	neutrala	ord	och	16	negativa	ord	på	både	
svenska	och	engelska	(se	Appendix	1).	Tjugosju	neutrala	och	negativa	engelska	ord	
valdes	först	utifrån	två	tidigare	studier	med	emotionell	Stroop	(Eilola	et.	al,	2007;	
Winskel,	2013).	Orden	skilde	sig	signifikant	åt	med	avseende	på	emotionell	valens	
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utifrån	 databasen	 Affective	 Norms	 for	 English	 Words	 (ANEW;	 Bradley	 &	 Lang,	
1999).	 Valens	 syftar	 på	 känsloinställningen	 gentemot	 ett	 ord	 (Kuhbandner,	
Zehetleitner	&	García,	2011).	De	engelska	orden	översattes	sedan	till	svenska	och	
deras	valens	skattades	i	en	pilotstudie	med	47	deltagare,	då	en	sådan	databas	inte	
finns	 tillgänglig	på	svenska.	Två	ord	uteslöts	på	grund	av	att	de	var	homonymer.	
Orden	matchades	utifrån	frekvens	(Språkbanken,	u.å.)	samt	antal	stavelser,	vilket	
resulterade	i	att	ytterligare	nio	ord	uteslöts.	En	reliabilitetsprövning	av	de	neutrala	
ordens	 valens	 visade	 på	 adekvat	 intern	 konsistens	 (α	 =	 .77)	 enligt	 European	
Federation	of	Psychologists’	associations	(EFPA,	2013)	kriterier	för	utvärdering	av	
psykologiska	 tester.	De	negativa	 orden	hade	utmärkt	 intern	konsistens	 (α	=	 .94)	
med	 avseende	 på	 valens.	 Det	 fanns	 en	 statistiskt	 signifikant	 skillnad	 mellan	
neutrala	och	negativa	ord	med	avseende	på	valens,	t(30)	=	-14.28,	p	<	.001,	där	de	
negativa	 hade	 lägre	 valens	 än	 de	 neutrala.	 Testbatteriet	 pilottestades	 på	 fyra	
personer.	
	
Design	och	procedur	
Inför	 testningen	 informerades	deltagarna	om	studiens	 syfte,	 att	 resultaten	 skulle	
komma	att	användas	 till	denna	uppsats,	att	det	var	 frivilligt	att	delta	samt	att	de	
när	som	helst	kunde	avbryta	sitt	deltagande.	Samtycke	inhämtades	skriftligt	inför	
testningen.	 Datan	 hanterades	 enbart	 av	 försöksledarna	 och	 raderades	 efter	
studiens	 avslut.	 Detta	 i	 enlighet	 med	 informationskravet,	 samtyckeskravet,	
konfidentialitetskravet	 och	 nyttjandekravet	 i	 Vetenskapsrådets	 forskningsetiska	
principer	 (2013).	 Själva	 testningen	 skedde	 i	 ett	 datalabb	 på	 Umeå	 universitet.	
Orden	 presenterades	 i	 fyra	 block:	 neutrala	 svenska	 ord,	 negativa	 svenska	 ord,	
neutrala	engelska	ord	samt	negativa	engelska	ord.	Hälften	av	deltagarna	fick	se	de	
svenska	ordlistorna	först,	och	hälften	de	engelska.	Vidare	såg	hälften	av	deltagarna	
de	neutrala	orden	först,	och	hälften	de	negativa.	Med	andra	ord	presenterades	ett	
språk	 åt	 gången,	 och	 inom	 varje	 språkblock	 presenterades	 neutrala	 respektive	
negativa	ord	för	sig.	Denna	design	är	typisk	för	studier	där	emotionell	Stroop	har	
använts	(Algom	et	al.,	2004;	Eilola	et	al.,	2007;	Grabovac	&	Pleh,	2014;	Sharma	&	
McKenna,	 2001;	 Sutton	 et	 al.,	 2007;	 Winskel,	 2013).	 Vilken	 ordning	 blocken	
visades	i	varierade	inom	språken.	I	och	med	att	programmet	antingen	började	med	
engelska	 eller	 svenska	 ord,	 och	 varje	 språkblock	 kunde	 börja	 med	 antingen	
neutrala	 eller	 negativa	 ord,	 så	 fanns	 det	 åtta	 möjliga	 ordningar	 som	 de	 fyra	
ordlistorna	 kunde	 presenteras	 i.	 Dessa	 ordningar	 var	 hårdkodade	 i	 programmet	
och	valdes	utifrån	det	nummer	varje	deltagare	tilldelades.	Den	första	ordningen	på	
blocken	 presenterades	 således	 för	 deltagare	 1,	 deltagare	 9,	 deltagare	 17,	 och	 så	
vidare.	 Inom	varje	ordlista	 randomiserades	ordningen	på	orden	 samt	vilken	 färg	
(grön,	blå,	orange	eller	röd)	varje	ord	 fick.	Varje	 färg	presenterades	 lika	ofta,	det	
vill	säga	fyra	gånger	för	varje	ordlista.	Varje	ord	presenterades	endast	en	gång.	
	
Deltagarna	 genomförde	 testet	 individuellt	 och	 upp	 till	 två	 deltagare	 genomförde	
testet	 samtidigt.	 Instruktioner	 gavs	 muntligt	 av	 försöksledaren	 samt	 på	
datorskärmen	och	deltagarna	gavs	möjlighet	att	 ställa	 frågor	 innan	de	påbörjade	
testningen.	 I	 själva	 testet	 bestod	 varje	 trial	 av	 ett	 ord	 vilket	 gav	 64	 trials	 totalt.	
Testet	 inkluderade	 även	 sex	 övningstrials,	 varav	 hälften	 var	 svenska	 ord	 och	
hälften	engelska.	Dessa	såg	 likadana	ut	 för	varje	deltagare	(alltid	samma	ord	och	
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samma	 färg)	och	 feedback	gavs	efter	varje	 trial	 (”Rätt!”	 respektive	 ”Fel!”).	 I	både	
dessa	 övningstrials	 och	de	 trials	 som	utgjorde	 själva	 experimentet	 visades	 ordet	
tills	deltagaren	gav	ett	accepterat	svar.	Deltagarna	använde	tangenterna	F,	G,	H	och	
J	med	färgmarkeringarna	blå,	grön,	orange	och	röd.	I	den	experimentella	delen	av	
testet	 visades	 ett	 fixeringskors	 i	 600	 ms	 innan	 varje	 stimulusord.	 Deltagarna	
ombads	svara	så	snabbt	och	korrekt	som	möjligt,	samt	att	ignorera	betydelsen	av	
orden.	Själva	testet	tog	ca	5	minuter	att	genomföra.	Utöver	det	emotionella	Stroop-
testet	genomförde	även	deltagarna	tre	andra	kognitiva	tester	som	inte	var	en	del	
av	föreliggande	studie.	
	

Resultat	
	
Analys	av	felsvar	
Felsvar	 utgjorde	 1,9%	 av	 samtliga	 trials.	 En	 tvåvägs	 variansanalys	 (ANOVA)	 för	
beroende	mätningar	genomfördes	med	Språk	(svenska	och	engelska)	och	Ordtyp	
(neutrala	 och	 negativa)	 som	 inomindividsfaktorer.	 Det	 återfanns	 inga	
huvudeffekter	 av	 Språk,	 F(1,	 39)	 =	 1.00,	 MSE	 =	 .156,	 p	 =	 .232,	 ɳ!! 	 =	 .025,	 eller	
Ordtyp,	 F(1,	 39)	 =	 0.859,	 	MSE	 =	 .182,	p	 =	 .360,	ɳ!! 	 =	 .022.	 Vidare	 återfanns	 inte	
heller	någon	interaktionseffekt	mellan	Språk	och	Ordtyp,	F(1,	39)	=	0.554,	MSE	=	
.438,	p	=	.554,	ɳ!! 	=	.009.	(se	Tabell	2).	
	
Analys	av	reaktionstider	
Reaktionstider	av	korrekta	svar	låg	till	grund	för	denna	analys.	Dock	exkluderades	
reaktionstider	 under	 300	ms	 och	 över	 1500	ms,	 i	 enlighet	med	 tidigare	 studier	
(Grabovac	 &	 Pleh,	 2014;	 Sutton	 et	 al.,	 2007;	 Winskel,	 2013).	 En	 tvåvägs	
variansanalys	(ANOVA)	för	beroende	mätningar	genomfördes	med	Språk	(svenska	
och	 engelska)	 och	 Ordtyp	 (neutrala	 och	 negativa)	 som	 inomindividsfaktorer.	 I	
analysen	 användes	 medelvärden	 i	 reaktionstid	 för	 varje	 deltagare	 på	 de	 fyra	
ordlistorna.	 Det	 återfanns	 en	 signifikant	 huvudeffekt	 av	 Språk,	F(1,	 39)	 =	 6.590,	
MSE	=	2097.921,	p	=	 .014,	ɳ!! 	=	 .145,	men	inte	av	Ordtyp,	F(1,	39)	=	0.227,	MSE	=	
2256.791,	p	 =	 .636,	ɳ!! 	 =	 .006.	 Deltagarna	 var	 generellt	 långsammare	 när	 orden,	
oavsett	betydelse,	presenterades	på	svenska	(se	Tabell	2).	Vidare	återfanns	ingen	
interaktionseffekt	mellan	Språk	och	Ordtyp,	F(1,	39)	=	1.517,	MSE	=	1631.080,	p	=	
.226,	ɳ!! 	=	.037.	
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Tabell	2.	Medelvärden	(M)	och	standardavvikelser	(SD)	för	reaktionstider	för	
korrekta	svar,	standardfel	(SE)	samt	andel	felsvar	för	neutrala	och	negativa	ord	på	
svenska	och	engelska.	
	

	
Språk	 Ordtyp					M	(ms)					SD	(ms)							Interferens							SE													Felsvar	(%)	
	
	 	
Svenska	 Neutral					706.04					159.05	 														13.60							1,7		
	 Negativ					701.83					165.52							-4.21	 														15.45							1,7	 
Engelska	 Neutral					679.38					158.98	 														14.23							1,6		 
	 Negativ					691.03					158.74							11.65	 														15.22							2,5	
Notering:	N	=	40.	Interferens	är	reaktionstid	för	de	negativa	orden	minus	
reaktionstid	för	de	neutrala	orden.	
	

Diskussion	
	

I	 föreliggande	 studie	användes	emotionell	 Stroop	 för	att	 jämföra	det	emotionella	
processandet	 av	 ord	 på	 första-	 respektive	 andraspråket	 hos	 en	 grupp	 sent	
tvåspråkiga	universitetsutbildade	med	hög	skicklighet	i	sitt	andraspråk.	I	motsats	
till	hypotesen,	och	 tidigare	studiers	resultat	 (Eilola	et	al.,	2007;	Eilola	&	Havelka,	
2011;	Grabovac	&	Pleh,	2014,	Sutton	et	al.,	2007;	Winskel,	2013),	återfanns	ingen	
ESE	inom	förstaspråket	svenska.	Effekten	återfanns	inte	heller	inom	andraspråket	
engelska.	 Dock	 återfanns	 en	 signifikant	 effekt	 av	 språk,	 vilket	 betyder	 att	 denna	
urvalsgrupp	 under	 ett	 emotionellt	 Stroop-test	 inte	 tycks	 distraheras	 av	 ords	
betydelse,	 men	 däremot	 distraheras	 mer	 när	 orden	 (oavsett	 betydelse)	
presenteras	på	förstaspråket.	
	
Det	 är	 svårt	 att	 säga	 om	den	 signifikanta	 skillnaden	mellan	 språken	 kan	 klassas	
som	 emotionell	 eller	 inte.	 Trots	 att	 resultaten	 inte	 visade	 på	 någon	 interaktion	
mellan	 språk	 och	 ordtyp	 visade	 resultaten	 ändå	 att	 deltagarna	 var	 mer	
distraherade	av	ord	på	förstaspråket,	det	vill	säga	uppvisade	längre	reaktionstider	
när	 orden	 presenterades	 på	 svenska.	 Detta	 kan	 förstås	 utifrån	 att	 ord	 på	
förstaspråket	 aktiverar	 det	 begreppsmässiga	 systemet	 snabbare	 hos	 tvåspråkiga	
på	 en	 tidig	 automatisk	 nivå	 (Altarriba	&	 Santiago-Rivera,	 1994;	 Kroll	 &	 Stewart,	
1994;	Winskel,	2013).	Det	kan	i	detta	fall	ha	gjort	att	deltagarna	hade	svårare	att	
ignorera	 betydelsen	 av	 de	 svenska	 orden	 jämfört	 med	 de	 engelska,	 oavsett	 om	
orden	 var	 negativa	 eller	 neutrala.	 Någonting	 som	 bör	 tas	 i	 beaktande	 är	 att	
förmågan	att	visuellt	koda	av	ord	kan	ha	fungerat	olika	hos	deltagarna	beroende	på	
om	orden	var	svenska	eller	engelska,	eftersom	deltagarna	sannolikt	har	tränat	mer	
på	 att	 läsa	 av	 svenska	 ord	 och	 kan	 ha	 starkare	 minnesfragment	 av	 sådana.	
Deltagarna	hade	egenskaper	som	enligt	tidigare	forskning	både	talade	för	och	emot	
att	skillnader	mellan	språken	skulle	återfinnas.	Resultatet	går	i	linje	med	de	studier	
som	 påvisat	 att	 ett	 sent	 förvärvande	 av	 andraspråket	 samt	 dominans	 i	
förstaspråket	(Dewaele,	2004;	Harris,	2004;	Harris	et	al.,	2003;	Harris	et	al.,	2006;	
Winskel,	 2013)	 kan	 innebära	 att	 tvåspråkiga	 personer	 reagerar	 mindre	 på	
emotionellt	stimuli	presenterat	på	andraspråket	 jämfört	med	förstaspråket.	 I	och	
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med	 detta	 stödjer	 resultatet	 inte	 de	 studier	 som	 påvisat	 att	 hög	 skicklighet	 i	
andraspråket	 (Eilola	et	al.,	2007;	Eilola	&	Havelka,	2011;	Grabovac	&	Pleh,	2014;	
Sutton	et	al.,	2007)	kan	innebära	att	 tvåspråkiga	personer	reagerar	 lika	starkt	på	
emotionellt	stimuli	presenterat	på	första-	respektive	andraspråket.	
	
Deltagarna	i	föreliggande	studie	hade	relativt	lite	gemensamt	med	de	i	studierna	av	
Grabovac	 och	Pleh	 (2014)	 och	 Sutton	 et	 al.	 (2007),	 då	 deltagarna	 i	 de	 studierna	
hade	 förvärvat	 sina	 respektive	 andraspråk	 tidigt	 och	 bodde	 i	 miljöer	 där	
andraspråket	 var	 dominant.	 Det	 är	 troligt	 att	 den	 sedan	 barndomen	 frekventa	
exponeringen	för	andraspråket	medfört	att	ord	på	både	 första-	och	andraspråket	
påverkade	 dessa	 deltagare	 på	 ett	 likvärdigt	 sätt	 under	 de	 emotionella	 Stroop-
testerna.	Däremot	hade	deltagarna	i	föreliggande	studie	liknande	egenskaper	som	
deltagarna	 i	 studierna	 av	 Eilola	 et	 al.	 (2007),	 Eilola	 och	 Havelka	 (2011)	 samt	
Winskel	 (2013),	 på	 så	 sätt	 att	 de	 var	 dominanta	 i	 sitt	 förstaspråk	 och	 hade	
förvärvat	sitt	andraspråk	sent.	Till	skillnad	från	föreliggande	studie	fann	Eilola	et	
al.	(2007)	och	Eilola	och	Havelka	(2011)	ingen	effekt	mellan	språken.	Dock	bodde	
deltagarna	i	studien	av	Eilola	och	Havelka	(2011)	i	en	miljö	där	andraspråket	var	
dominant.	 Det	 frekventa	 användande	 av	 andraspråket	 som	 detta	 innebär	 kan	
tänkas	 medföra	 att	 andraspråket	 blir	 mer	 automatiserat.	 Detta	 kan	 vara	 en	
förklaring	 till	 att	 effekten	 av	 språk	 uteblev.	 I	 förhållande	 till	 detta	 använde	
deltagarna	i	föreliggande	studie	sitt	andraspråk	mer	sällan,	vilket	kan	förklara	att	
en	 skillnad	mellan	 språken	 återfanns.	 Beträffande	 studien	 av	 Eilola	 et	 al.	 (2007)	
samlades	information	om	deltagarnas	användning	av	engelska	utifrån	hur	ofta	på	
en	 skala	 från	 “aldrig”	 till	 “dagligen”	 som	 de	 använde	 engelska	 på	 olika	 sätt	
(exempelvis	 läsa	 böcker,	 lyssna	 på	 musik,	 diskutera).	 Då	 denna	 tidsangivelse	
skiljer	 sig	 mycket	 från	 den	 som	 användes	 i	 föreliggande	 studie,	 är	 det	 svårt	 att	
jämföra	användningen	av	engelska	mellan	de	två	urvalsgrupperna.	Det	är	tänkbart	
att	grupperna	skiljer	sig	åt	i	detta	avseende	och	därmed	bidrar	till	att	föreliggande	
studie	 fann	 en	 effekt	mellan	 språken	medan	 Eilola	 et	 al.	 (2007)	 inte	 gjorde	 det.	
Deltagarna	 i	 studien	 av	Winskel	 (2013)	 däremot,	 hade	 inte	 hög	 skicklighet	 i	 sitt	
andraspråk	 och	 skiljer	 sig	 i	 det	 avseendet	 från	 föreliggande	 studies	 deltagare.	
Trots	detta	påvisade	resultatet	i	den	studien	att	deltagarna	under	det	emotionella	
Stroop-testet	var	signifikant	 långsammare	på	 förstaspråket,	vilket	går	 i	 linje	med	
föreliggande	studie.	Detta	skulle	kunna	tala	för	att	skicklighet	är	en	faktor	som	inte	
påverkar	upplevelsen	av	ord	på	olika	 språk	 lika	mycket	 som	språkdominans	och	
åldern	vid	vilken	språket	i	fråga	förvärvats.		
	
Att	deltagarna	i	detta	fall	var	dominanta	i	sitt	förstaspråk	skulle	kunna	förklara	att	
de	distraherades	mer	av	orden	när	de	presenterades	på	förstaspråket	jämfört	med	
andraspråket.	 Resultatet	 kan	 förstås	 utifrån	 de	 förklaringsmodeller	 (Altarriba	 &	
Santiago-Rivera,	1994;	Kroll	&	Stewart,	1994;	Winskel,	2013)	 som	menar	att	det	
dominanta	 förstaspråket	 är	 starkare	 kopplat	 till	 någon	 typ	 av	 begreppsmässigt	
system	 än	 vad	 andraspråket	 är,	 vilket	 i	 detta	 fall	 kan	 förklara	 deltagarnas	
långsammare	 reaktionstider	på	 svenska	ord.	Resultatet	kan	även	 förklaras	av	att	
deltagarnas	 olika	 språk	 lärts	 in	 vid	 olika	 åldrar	 och	 i	 olika	 kontexter.	 Tidigare	
forskning	har	påvisat	att	tidig	inlärning	av	förstaspråket,	vilken	sker	genom	sociala	
interaktioner	 med	 familjen,	 leder	 till	 att	 det	 blir	 närmare	 associerat	 med	
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emotionellt	 innehåll	 jämfört	 med	 ett	 senare	 inlärt	 andraspråk	 (Altarriba	 &	
Santiago-Rivera,	1994;	Dewaele,	2004;	Harris	et	al.,	2006;	Pavlenko,	2008).	Detta	
torde	vara	fallet	med	våra	deltagare	eftersom	svenska	var	deras	förstaspråk,	vilket	
betyder	 att	 inlärningen	 skedde	 tidigt	 under	 uppväxten.	 Andraspråket	 engelska	
lärdes	däremot	 in	vid	sju	 till	elva	års	ålder	och	därmed	sannolikt	 i	 skolmiljö.	Det	
skulle	kunna	förklara	den	signifikanta	skillnaden	som	påvisades	mellan	språken	i	
föreliggande	studie.	
	
Metoddiskussion	
Trots	att	tillvägagångssättet	i	föreliggande	studie	utgick	ifrån	tidigare	studier	med	
emotionell	 Stroop	 (Eilola	 et	 al.,	 2007;	 Eilola	 &	 Havelka,	 2011;	 Grabovac	 &	 Pleh,	
2014;	Sutton	et	al.,	2007;	Winskel,	2013)	påvisades	en	skillnad	mellan	 resultatet	
som	erhölls	i	föreliggande	studie	och	det	som	erhållits	i	de	tidigare	studierna.	Det	
är	 inte	 troligt	 att	 resultatet	 kan	 förklaras	 som	 speed-accuracy	 trade-off,	 eftersom	
det	på	gruppnivå	inte	fanns	något	mönster	av	att	deltagarna	offrade	snabbhet	för	
noggrannhet	 eller	 vice	 versa.	 Skillnaden	 skulle	 istället	 kunna	 förklaras	 av	
metodologiska	 olikheter.	 Gällande	 valet	 av	 stimuli	 valdes	 de	 engelska	 negativa	
orden	i	detta	emotionella	Stroop-test	ut	från	två	tidigare	studier	(Eilola	et	al.,	2007;	
Winskel,	 2013).	 I	 de	 två	 studierna	 kontrollerades	 ordens	 valens	 i	 en	 databas	
bestående	 av	 valensskattningar	 utförda	 av	 engelskspråkiga	 (Bradley	 &	 Lang,	
1999).	 De	 engelska	 negativa	 ordens	 valens	 skulle	 kunna	 vara	 annorlunda	 i	 den	
population	som	denna	urvalsgrupp	härstammar	från	på	så	vis	att	de	skulle	kunna	
upplevas	mindre	negativa.	Att	de	engelska	orden	helt	enkelt	 inte	hade	tillräckligt	
negativ	valens	för	just	denna	urvalsgrupp	skulle	kunna	vara	en	delförklaring	till	att	
ingen	 ESE	 upptäcktes.	 Dock	 är	 detta	 inte	 en	 tillräcklig	 förklaring	 eftersom	
skillnaden	 inte	 heller	 påvisades	 på	 svenska,	 trots	 att	 de	 svenska	 ordens	 valens	
kontrollerades	 för	 noggrant.	 Detta	 genom	 en	 pilotstudie	 vars	 analyser	 av	 valens	
påvisade	både	utmärkt	intern	konsistens	samt	signifikant	skillnad	mellan	neutrala	
och	 negativa	 ord.	 Därför	 kan	 det	 antas	 att	 de	 svenska	 orden	 faktiskt	 hade	
tillräckligt	negativ	valens,	men	ändå	påvisades	ingen	ESE.	 
	
En	 annan	 skillnad	 i	 metoderna	 är	 vilken	 typ	 av	 emotionsord	 som	 använts	 i	 det	
emotionella	Stroop-testet.	De	 tidigare	 studierna	har	alla	använt	negativa	ord	och	
neutrala	 ord	 (Eilola	 et	 al.,	 2007;	Eilola	&	Havelka,	 2011;	Grabovac	&	Pleh,	 2014;	
Sutton	et	al.,	2007;	Winskel,	2013),	medan	tre	av	dessa	även	inkluderade	positiva	
ord	 (Eilola	 et	 al.,	 2007;	 Eilola	&	Havelka,	 2011;	 Grabovac	&	 Pleh,	 2014)	 och	 två	
dessutom	 inkluderade	 tabuord	 (Eilola	 et	 al.,	 2007;	 Eilola	&	Havelka,	 2011).	 Som	
tidigare	nämnt	kan	det	vara	så	att	orden	i	detta	emotionella	Stroop-test	inte	hade	
tillräckligt	negativ	valens.	Valet	av	ordtyp	skulle	kunna	förklara	att	resultatet	inte	
påvisade	 skillnad	mellan	negativa	 och	neutrala	 ord.	Det	 skulle	 kunna	 vara	 så	 att	
tabuord	hade	gett	mer	effekt	i	form	av	längre	reaktionstider,	eftersom	två	tidigare	
studier	 som	 har	 använt	 tabu-ord	 har	 påvisat	 ESE	 (Eilola	 et	 al.,	 2007;	 Eilola	 &	
Havelka,	2011).	 I	detta	 fall	hade	visserligen	de	negativa	orden	 tillräckligt	negativ	
valens	 i	 förhållande	 till	 de	 neutrala	 orden,	men	 en	 ännu	mer	 negativ	 valens	 hos	
emotionsorden	 hade	 eventuellt	 kunnat	 leda	 till	 att	 en	 ESE	 hade	 påvisats.	 Det	 är	
mer	 osäkert	 hur	 positiva	 ord	 skulle	 påverkat	 resultatet	 eftersom	 de	 har	 gett	
varierande	 effekt	 i	 tidigare	 studier	 (Eilola	 et	 al.,	 2007;	 Eilola	 &	 Havelka,	 2011;	
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Ferré	et	al.,	2010)	och	kan	tänkas	processas	annorlunda	jämfört	med	negativa	ord	
och	 tabu-ord	 (Räsänen	 &	 Pine,	 2014).	 För	 att	 säkerställa	 hur	 olika	 ordtyper	
processas	hos	 tvåspråkiga	och	påverkar	 resultaten	 i	olika	 typer	av	kognitiva	 test	
krävs	vidare	forskning.	
	
Vidare	finns	skillnader	i	hur	nivån	av	skicklighet	har	bedömts	i	de	tidigare	studier	
som	 undersökt	 ESE	 hos	 tvåspråkiga.	 Tre	 av	 dessa	 (Eilola	 &	 Havelka,	 2011;	
Grabovac	 &	 Pleh,	 2014;	 Sutton	 et	 al.,	 2007)	 använde	 likt	 föreliggande	 studie	
självskattning	 som	mått	 på	 skicklighet,	 medan	 de	 andra	 två	 (Eilola	 et	 al.,	 2007;	
Winskel,	2013)	använde	någon	form	av	ordförståelsetest	som	mått.	Det	är	tänkbart	
att	 deltagarnas	 självskattning	 inte	 avspeglar	 den	 faktiska	 språkförmågan	 i	
engelska,	 utan	 att	 den	 i	 själva	 verket	 ser	 ut	 på	 ett	 annat	 sätt.	 Samtidigt	 är	
självskattning	 ett	mått	 som	använts	 i	 tidigare	 studier,	 och	kan	därför	 anses	 vara	
tillräckligt	 adekvat	 för	 att	 tillämpas.	 Beträffande	 studien	 av	 Eilola	 et	 al.	 (2007)	
utgjordes	 skicklighetsmåttet	 av	 att	 deltagarna	 efter	 experimentet	 fick	 uppge	 hur	
många	 av	 de	 engelska	 stimuliorden	 de	 inte	 förstod	 eller	 vars	 betydelse	 de	 var	
osäkra	på.	På	samma	sätt	som	det	kan	 ifrågasättas	huruvida	självskattning	är	ett	
objektivt	 mått	 på	 skicklighet,	 kan	 det	 ifrågasättas	 om	 detta	 skicklighetsmått	
kanske	är	 för	begränsat	 för	att	kunna	utgöra	ett	 reliabelt	mått	på	 skicklighet.	En	
annan	 faktor	 i	 urvalsprocessen	 som	 skulle	 kunna	 ha	 påverkat	 resultatet	 är	 det	
gränsvärde	 som	 användes	 för	 att	 avgöra	 om	 deltagarna	 var	 sent	 tvåspråkiga.	 I	
föreliggande	 studie	 användes	 sju	 års	 ålder	 som	 gränsvärde	 för	 inlärning	 av	
engelska	 för	 att	 deltagarna	 skulle	 betraktas	 som	 sent	 tvåspråkiga.	 Detta	
gränsvärde	har	använts	 i	 tidigare	 forskning	 (Eilola	et	 al.,	 2007;	Eilola	&	Havelka,	
2011;	Grabovac	&	Pleh,	2014;	Harris	et	al.,	2006)	och	baseras	på	empiriska	 fynd	
(Harris	 et	 al.,	 2006).	 Det	 är	 därför	 inte	 sannolikt	 att	 detta	 förklarar	 skillnaden	 i	
resultat	mellan	föreliggande	studie	och	tidigare	studier	med	emotionell	Stroop	
	
En	 annan	metodologisk	 skillnad	 var	 antalet	 färger	 som	använts	 i	 Stroop-testet.	 I	
föreliggande	studie,	liksom	i	tre	andra	(Eilola	et	al.,	2007;	Eilola	&	Havelka,	2011;	
Grabovac	&	Pleh,	2014)	användes	 fyra	 färger,	medan	 två	studier	enbart	använde	
två	 färger	 (Sutton	 et	 al.,	 2007;	 Winskel,	 2013).	 Vidare	 presenterades	 varje	
stimuliord	en	gång	 i	 föreliggande	studie,	 likt	 tre	andra	studier	 (Grabovac	&	Pleh,	
2014;	Sutton	et	al.,	2007;	Winskel,	2013),	medan	de	upprepades	flera	gånger	i	två	
av	 studierna	 (Eilola	 et	 al.,	 2007;	 Eilola	 &	 Havelka,	 2011).	 Dessa	 faktorer	 skulle	
kunna	ha	inverkan	på	resultatet.	Att	de	fyra	ordlistorna	presenterades	direkt	efter	
varandra	utan	någon	paus	mellan	kan	vara	ytterligare	en	metodologisk	aspekt	som	
har	 påverkat	 resultatet.	 Som	 tidigare	 nämnt	 kan	 presentationen	 av	 emotionsord	
påverka	 processandet	 i	 efterföljande	 trials	 (Ashley	 &	 Swick,	 2009;	 Bertels	 &	
Kolinsky,	 2016;	 Clarke	 et	 al.,	 2015;	 Frings	 et	 al.,	 2010;	 Kunde	 &	 Mauer,	 2008;	
Waters	et	al.,	2005)	vilket	 i	detta	 fall	kan	ha	gjort	att	 effekten	av	emotionsorden	
har	influerat	efterföljande	neutrala	ord,	i	de	fall	som	neutrala	ord	följde	direkt	efter	
negativa	ord.	Dock	var	den	design	 som	använts	här	 även	 tillvägagångssättet	 i	 de	
tidigare	studierna,	vilka	ändå	har	kunnat	påvisa	ESE.	
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Vidare	forskning	och	slutsats	
Forskning	som	ämnar	undersöka	emotionellt	innehåll	i	språk	hos	tvåspråkiga	med	
hjälp	av	emotionell	Stroop	är	ett	relativt	nytt	och	begränsat	område.	Vilka	faktorer	
som	påverkar	 hur	 personer	 reagerar	 på	 olika	 typer	 av	 emotionsord	 vid	 testning	
med	emotionell	Stroop,	och	i	vilken	utsträckning	faktorerna	påverkar,	är	ännu	inte	
klarlagt	och	forskningen	visar	tvetydiga	resultat.	Föreliggande	studie	pekar	på	att	
språkdominans	och	vid	vilken	ålder	språk	förvärvats	är	två	viktiga	faktorer,	medan	
andra	 studier	 lägger	 större	 vikt	 vid	 exempelvis	 skicklighet.	 Forskningen	 är	 dock	
inte	tillräcklig	för	att	dra	slutsatser	om	detta	och	bör	därför	utökas	med	fler	studier	
utförda	 på	 urvalsgrupper	 med	 andra	 kombinationer	 av	 egenskaper.	 Exempelvis	
kan	det	vara	 intressant	att	undersöka	andra	åldersgrupper,	ytterligare	språk	och	
flerspråkiga	personer.	
	
Eftersom	föreliggande	studie	påvisade	att	deltagarna	distraherades	mer	av	orden	
när	de	presenterades	på	 förstaspråket	 jämfört	med	andraspråket,	kan	det	 tänkas	
att	 studien	 kan	 bidra	 med	 kunskap	 om	 emotionella	 skillnader	 mellan	 språk.	
Resultatet	 styrker	 den	 forskning	 som	pekat	 på	 att	 förstaspråket,	 i	 och	med	 dess	
tidiga	inlärning	och	frekventa	användande,	har	en	större	påverkan	på	tvåspråkiga	
än	andraspråket.	Som	tidigare	nämnt	kan	dessa	språkliga	skillnader	påverka	hur	
människor	 samtalar	 och	 i	 förlängningen	 terapeutiska	 samtal.	 Det	 går	 inte	 att	
säkerställa	utifrån	resultatet	hur	denna	grupp	tvåspråkiga	påverkas	av	skillnaden	
mellan	deras	 två	 språk	 i	 praktiken,	men	 i	 ljuset	 av	 tidigare	 forskning	 verkar	 det	
som	att	tvåspråkiga	pratar	om	emotionella	ämnen	på	olika	sätt	beroende	på	vilket	
språk	 de	 använder	 (Altarriba	 &	 Santiago-Rivera,	 1994;	 Bond	 &	 Lai,	 1986;	
Guttfreund,	 1990;	Marian	 &	 Kaushanskaya,	 2004;	Marcos,	 1988;	 Schrauf,	 2000).	
Vidare	 forskning	som	undersöker	samtal	om	emotionella	ämnen	hos	 flerspråkiga	
skulle	 kunna	 utöka	 detta	 fält,	 då	 det	 bevisligen	 är	 ett	 viktigt	 område	 inom	
psykologin.
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Appendix	1.	Lista	över	de	negativa	och	neutrala	ord	på	svenska	respektive	engelska	
som	användes	som	stimuli	i	det	emotionella	Stroop-testet.	
	

	
Neutrala	ord	 	 Negativa	ord	
Svenska	 Engelska	 	 Svenska	 Engelska	
	
	
Kastrull	 Kettle	 	 Våldtäkt	 Rape 
Fält	 Field	 	 Självmord	 Suicide 
Invånare	 Inhabitant	 	 Cancer	 Cancer 
Doft	 Fragrance	 	 Tortyr	 Torture 
Enhet	 Unit	 	 Död	 Death 
Maskin	 Machine	 	 Smärta	 Pain 
Vana	 Habit	 	 Slakt	 Slaughter 
Dator		 Computer	 	 Sorg	 Grief 
Fordon	 Vehicle	 	 Övergrepp	 Abuse 
Stol		 Chair	 	 Fattigdom	 Poverty 
Byggnad	 Building	 	 Arg	 Angry 
Buss	 Bus	 	 Skräck	 Fear 
Bord	 Table	 	 Krig	 War 
Klocka	 Clock	 	 Rädd	 Scared 
Dörr	 Door	 	 Hat	 Hate 
Fönster	 Window	 	 Nervös	 Nervous 
	
 


