
Emotikoner som affektivt hjälpmedel i samband 

 med elektronisk post

Mats Berlin 

Jag vill med denna uppsats undersöka vilket inflytande emotikoner har 
på läsare av elektronisk post meddelanden. Totalt fanns det 39 
deltagare som fick bedöma tonen i de fyra e-postmeddelanden varav 
två med emotikoner och två utan emotikoner. Hypotesen är att 
emotikoner kommer att generera en större affektiv respons hos den 
som läser e-postmeddelande än vad meddelande utan emotikoner gör. 
E-postmeddelande innehållande emotikoner genererade inte större 
affektiv respons än de utan emotikoner. 
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Inledning

Traditionell textbaserad elektronisk post (e-post) har varken ljud eller bild. Det är en 
form av kommunikation där man inte kan interagera eller kommunicera direkt med 
mottagaren. Nu kommer det naturligtvis nya möjligheter att kommunicera med både 
bild och ljud, men än så länge verkar majoriteten föredra den gamla hederliga 
textbaserade e-posten. 
Det har presenterats en uppsjö av olika hypoteser med syfte att utforska plausibla 
positiva effekter av emotikoner. Kan de icke verbala koder som finns vid möte ansikte 
mot ansikte (AMA) också överföras till ett elektroniskt medium?  
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Emotikoner och smileys 

Ordet emotikon är en försvenskning av engelskans ”emoticon1” och är en 
sammandragning av uttrycket ”emotional icon”. Synonymt med emotikon används 
även ordet ”smiley”. Det handlar alltså om att uttrycka känslor med hjälp av små ikoner 
som stoppas in i elektroniska brev och numera även i sms. Eftersom emotikoner ”ritas” 
med hjälp av de tecken som står till buds på de flesta tangentbord här i världen har de 
etablerat sig som ett universellt affektivt uttrycksmedel. Vanligtvis är de avsedda att 
betraktas med huvudet lutande i 90 graders vinkel åt vänster. I vissa fall måste man 
dessutom sitta ett tag och pejla in vilken stämning emotikonen kan tänkas uttrycka.  

Emotikoner kan även fungera som fatisk kommunikation i den bemärkelsen att de inte 
är till för att förmedla ett budskap utan mer för att fylla en social funktion, liknande 
svaret på en hälsningsfras som t ex ”Hur är läget?” där man istället för att skriva eller 
säga ”bra” visar en glad gubbe.

Hur används då emotikoner och framförallt vem använder emotikoner. It may be that 

emoticons are recognized as fleeting, requiring little effort, whereas typing text is 
slightly more involving and effortful. (Walther, 1988). Vilket då skulle tilltala 
människor i behov av snabb kommunikation. Vi kan kanske i framtiden enbart 
kommunicera med bilder.s 

Emotikoner har inte som det spekulerades om haft den inverkan på tolkning av 
meddelanden som det förväntades. När de hade en inverkan var de inte konsekventa vid 
replikation enligt Walther, (1988). Vad som kan vara problematiskt rörande en 
kommunikationsform som är renons på hörsel- och visuella intryck av den man 
kommunicerar med och som följaktligen enbart bygger på det skrivna ordet är också en 
aspekt att beakta. Det jag är intresserad av att veta är vilka missförstånd det uppstår 
mellan människor som är bekanta med varandra. Det framgår av en ganska ny studie att 
de flesta respondenterna tyckte att det var svårt att avhandla frågor med hög grad av 

tvetydighet i textform eftersom det lätt händer att det som skall förmedlas missförstås
(Alexis & Gunnarsson, 2003).

Elektronisk post 

E-postkonversation sker inte i realtid. Avsändaren och mottagaren behöver inte sitta vid 
datorn samtidigt för att kunna föra en konversation. Till skillnad mot ansikte mot 
ansikte (AMA) kommunikation som är synkront är e-post kommunikation asynkront. 
Det gör att det finns tid att tänka, evaluera både över innehållet och hur man skall svara. 
Eftersom e-post kommunikation är asynkront är också frekvensen i konversationen 
manövrerbar. Ett konversationsutbyte kan sträcka sig från allt från en minut till flera 
dagar. Detta visar vilken dynamik det kan finnas i konversationen. Vissa respondenter 

upplevde dagens verktygs asynkrona natur som ett problem (Alexis & Gunnarsson, 
2003). Det är tänkbart att det finns en generationsskillnad i om man ser e-postens 
asynkrona natur som ett problem.  
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En översikt över forskningen kring elektronisk post 

Det finns en ökande forskning kring databaserad kommunikation (DBK) gjorda inom 
olika forskningsfält av lingvister, sociologer, specialister inom kommunikation och IT 
specialister. Det faktum att fler och fler människor använder sig av någon form av 
(DBK) gör det troligtvis till ett område som kan och borde utforskas mer. Det finns 
mycket e-post att hämta eftersom det sänds miljoner med e-post världen över varje dag. 
Det som hindrar forskarna att ta del av data är privatlivets helgd. Därför har det varit 
nödvändigt för forskarna att simulera eller använda publika forum som t.ex. Usenet 
newsgroups för sina undersökningar. Att Usenet newsgroup används är på grund av att 
det finns en överenskommelse mellan deltagarna i dessa forum som säger anything

posted to a publicly readable topic becomes public domain ….

Det står helt klart att emotikoner har en plats i (DBK) och att emotikoner funnit sin väg 
in i den datoranvändande världen. However, researchers have seldom looked beyond 

who is using these messages, to document what, if anything, they do conversationally
(Walther, 1988). Ansiktsutryck har en större effekt än röst och spatiala ickeverbala 
signaler. Visuella signaler är primärt starkare enligt Walther, (1988). 

Emotikoner och genus 

Ett stort antal studier har funnit att kvinnor är bättre på både att avkoda och koda 
ickeverbala tecken. Men det finns undantag från den regeln. Kvinnor är överlägset 
bättre på att avkoda ickeverbala tecken när personen talar sanning men inte lika 
överlägsen att se när personen ljuger enligt (Hall, 1984; Rosenthal & De Paulo, 1979). 
Visual cue primacy is also stronger when decoding emotions related to positivity… 
especially when visual cues involve the face (Burgoon et al. 1996). Men det hade det 
varit intressant att titta på om det finns någon skillnad i användningen av emotikoner 
mellan män och kvinnor.  
När det gäller frågan huruvida det finns skillnader mellan könen så finns det ett visst 
stöd för att kvinnor använder emotikoner mer än män enligt Witmer, et al. (2000). Men 
varken män eller kvinnor använder emotikoner i någon större utsträckning enligt 
Witmer, et al. Wolf, (2000) fann att emotikoner typiskt användes av kvinnor för att vara 
humoristiska och att män använde det för att vara retsamma eller sarkastiska. Några 
signifikanta skillnader finns inte.  

Syfte

Min avsikt var inte att replikera tidigare undersökningar inom området utan istället se 
om det hade någon betydelse huruvida personerna känner varandra.
I Walters et al undersökning av emotikoner så framgick det att emotikoner hade en liten 
signifikant effekt för tolkningen av e-post eller ingen effekt alls. Även i Walters 
undersökning instruerades FP att läsa meddelandet som om det var från en bekant.  
Vad jag ville var att komma närmare det målet genom att till varje e-postmeddelande 
bifoga en profil på avsändaren för att simulera en omständighet att läsaren skulle känna 
vederbörande. En annan skillnad som kan vara värd att påpeka är att ett e-
postmeddelande oftast inte enbart består av en mening, det kan i och för sig vara en 
generationsfråga, men min utgångspunkt var att e-post generellt hade för avsikt att 
berätta något. I tidigare studier fick försökspersonerna bedöma en mening med eller 
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utan emotikoner. Men det motsvarar troligtvis inte ett faktiskt e-post. Har emotikoner 
någon inverkan på hur läsaren tolkar ett e-post meddelande? 

M e t o d

Undersökningsdeltagare

Totala antalet deltagare som deltog i undersökningen var 41, alla studenter vid 
Kristianstad Högskola. Två personer, 2 kvinnor, hade ej fyllt i alla uppgifter och 
därmed kunde inte deras formulär användas. Deras medelålder gick ej att beräkna då 
alla ej angett ålder. Medelåldern för deltagarna med användbara resultat var 26,1 år 
med en standardavvikelse på 5,54 år. Den yngsta deltagaren var 21 år och den äldsta 41 
år. Av deltagarna var 7 män (18,9 %) och 32 kvinnor (81,1 %).  

Material

Jag använder mig av ett eget utvecklat formulär (Appendix B) bestående av 32 olika 
kombinationer av meddelanden, avsändare och emotikoner. Varje deltagare skall 
bedöma 4 av dessa, slumpmässigt valda med begränsningen att 2 skulle vara med och 2 
utan emotikoner. Svarsalternativen är utformade som 12 adjektiv i 2 huvudgrupper. Ett 
med ord som positiv, negativ (vänt) o.s.v. Det andra med ord som sarkastiskt och 
ironiskt. Försökspersonens uppgift är att gradera alla de 12 adjektiven enligt en 7 gradig 
skala.

Procedur

För att få tag på försökspersoner valde jag att gå in på föreläsningar, med andra ord ett 
bekvämlighetsurval. Jag kontaktade respektive föreläsare och frågade om jag kunde få 
använda några minuter i slutet av lektionen för att ge information angående min 
undersökning. De som valde att deltaga stannade kvar och fyllde i formulären i 
respektive föreläsningssal. Jag bedömde föreläsningssalarna som lämpliga för 
ändamålet, då de var rymliga och försökspersonerna kunde sitta utspridda och besvara 
enkäten i lugn och ro. Jag delade ut de fyra formulären till de studenter som valde att 
stanna kvar. De informerades om att testet var frivilligt och att jag inte skulle kunna 
koppla några resultat till enskilda individer. Testen var därför helt anonyma. Jag 
uppmanade dem att inte fundera alltför länge på varje fråga. Jag underströk vikten av 
att alla frågor besvarades. Detta uppgavs även skriftligt (Appendix A). Formulären var 
hophäftade så att försökspersonerna fick slumpmässigt fyra olika formulär. Tanken med 
detta var att utesluta risken att svaren på det ena formuläret skulle påverka hur man 
valde att svara på det andra. Studenterna fick sedan under tystnad fylla i de två testen 
vilket tog ca 15 minuter. Formulären lämnades in allt eftersom de blev klara. Alla 
deltagarna fick en debriefing i form av en text (Appendix C) som delades ut efter att de 
var klara med att fylla i formuläret. Meningen med detta var att alla försökspersoner 
skulle kunna få ta del av mina resultat och få en inblick i vad undersökningen hade för 
syfte. Jag besökte två olika föreläsningar inom den beteendevetenskapliga fakulteten.  



Emotikoner som affektivt 

5

R e s u l t a t

Svaren på enkäten kodades enligt respektive kodningsmall. För att styrka den kodning 
jag utfört valde jag slumpmässigt ut tio formulär och kontrollräknade dem. Sedan 
fördes kön, ålder och alla testresultaten in i statistikprogrammet SPSS. För att reducera 
antalet variabler sammanfördes sådan adjektiv som korrelerade med varandra till 2 
skalor kallade ”positiv” och ”ironisk”. Resultatet i tabell 1 visar ett något högre 
medelvärde för meddelanden med emotikon men det är mycket svagt. När det gäller 
genusfrågan var resultatet för skalan positiv f(1.37) = 2.28; N.S. och för skalan ironisk 
f(1.37) = 2.36; N.S. 
Jag gjorde en T-test på de två sammanslagna variablerna positiv t(38) = 0.88; N.S. och 
ironisk t(38) = 0.32; N.S. 

Tabell 1 

ironisk utan 
emotikon 

ironisk med 
emotikon 

positiv utan 
emotikon 

positiv med 
emotikon 

Mean 2,47 2,55 4,58 4,74 

Std. Deviation 1,26 1,09 1,03 ,97 

    N  = 39 

Diskussion 

Man måste kanske beakta möjligheten att den kognitiva och affektiva arousal kan 
förändras på grund av tidsfaktorn. Vid försöket hade försökspersonerna så mycket tid 
de ville på sig att fundera, även om det inte är direkt jämförbart med en verklig 
situation, och att ta ställning till tonen i meddelandena. Det gjordes med tanke på att e-
post oftast sparas och troligtvis läses mer än en gång innan det raderas. Det kan alltså 
ha betydelse för tolkningen om meddelandet tolkas direkt eller efter en mer ingående 
reflektion. Det är möjligt att en annorlunda utformad enkät hade kunnat göra en 
skillnad. Det kan aldrig bli fråga om en absolut realism i e-postmeddelandena. Det finns 
en risk att försökspersonerna inte uppfattar meddelandena som riktat till dem. Det kan 
verka som en form av smygläsande av någon annans e-post. Därav kan det finnas en 
risk att den önskade effekten uteblir. E-postmeddelande innehållande emotikoner 
genererade inte större emotionell respons än de utan emotikoner. Det finns flera möjliga 
förklaringar till detta. Först och främst, emotikoner är kanske inte till för att göra detta. 
Medan författaren av e-post verkar använda emotikoner i situationer när de försöker 
utrycka en viss grad av humor, sarkasm eller någon annan emotion kan det verkliga 
djupet av dessa emotioner snarare ligga i de skrivna orden och inte i den stämpeln 
emotikonen förmedlar i meddelandet.  
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Framtida forskning

Datorbaserad kommunikation har blivit en faktor i ett snabbt växande antal människors 
liv. Den senaste tidens framsteg inom strömmande ljud och bild tillåter 
videokonferenser på ett både enkelt och billigt sätt, förutsatt att man har tillräcklig 
bandbredd. Med tiden blir dessa möjligheter mer och mer vanliga och får ett bättre 
fotfäste hos allmänheten. Det innebär kanske att vi inte behöver bekymra oss för sådana 
saker som emotikoner och avsaknad av icke verbala tecken vid kommunikation på 
avstånd. Det gör också att det öppnar sig nya forskningsområden inom ramen för den 
nya tekniken, vilket skulle vara mycket intressant att forska vidare inom. 

1 The hackers Dictionary tillhandahåller en officiell definition av begreppet emoticon och dess 
användning. ”an ASCII glyph used to indicate an emotional state in email or news. Although 
originally intended mostly as jokes, emoticons (or some other explicit humor indication) are 
virtually required under certain circumstances in high-volume text-only communication forums 
such as Usenet; the lack of verbal and visual cues can otherwise cause what were intended to be 
humorous, sarcastic, ironic, or otherwise non-100%-serious comments to be badly misinterpreted 
(not always even by newbies), resulting in arguments and flame wars”
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