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Mediet vi kommunicerar genom påverkar hur budskapet i meddelandet 
uppfattas. Detta gör att olika medier föredras vid olika tillfällen. Syftet 
med  denna  undersökning  var  att  experimentellt  undersöka  om  olika 
medier (film, radio och text) påverkar uppfattningen av ilska. Hypotesen 
var att ilskan skulle uppfattas snabbare och starkare när den visades som 
film eftersom det innebär att fler verktyg, som kroppsspråk och tonläge, 
är tillgängliga. I undersökningen presenterades ett bråk mellan en lärare 
och  en  elev  för  75  personer,  antingen  som  film,  ljud  eller  text.  
Deltagarna fick sedan besvara ett formulär skapat för studien om hur de 
uppfattade känslotillståndet hos personerna. Ingen skillnad fanns i hur 
stark ilskan uppfattades över de olika medierna. Däremot uppfattade fler 
deltagare  i  ljudbetingelsen  lärarens  känslotillstånd  som  ilska  än  i 
filmbetingelsen. Detta kan bero på lärarens överdrivna kroppsspråk. Ett 
överdrivet  kroppsspråk  kan  enligt  Wallbot  och  Scherer  (1986)  göra 
individens affektiva tillstånd svårare att tolka.
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Inledning

Utvecklingen av ny teknologi har möjliggjort fler  sätt  att kommunicera. E-post, chatt  och 
telefoner används dagligen för olika typer av kommunikation. Forskning på hur dessa typer 
av kommunikationsmedier  påverkar  meddelandet  har visat  både att  olika typer  av medier 
föredras  vid  olika  typer  av  kommunikation  och  att  ett  meddelande  kan  uppfattas  olika 
beroende på hur det levereras.

Mediers påverkan på upplevelsen av emotioner

Tidigare  studier  har  visat  att  emotioner  uppfattas  annorlunda  beroende  på  mediet 
kommunikationen sker i. Liess, Owen, Piemme, Golant och Davis (2008) undersökte nivån av 
affekt som uppfattades av människor i text eller videoformat. Positiv affekt överskattades och 
defensiv och fientlig affekt underskattades i textformat i jämförelse med videoformat. Detta 
kan antas bero på att text inte uttrycker intonationer, ansiktsuttryck och kroppshållning, vilket 
gör emotionerna svårare att tolka. 

Deltagare i politiska diskussioner på internet upplever mindre ångest men också mindre 
entusiasm än de som diskuterar öga mot öga. Deltagare som deltar i diskussioner både på 
internet och öga mot öga upplever också att de diskussioner som sker på internet skapar mer 
ilska (Baek, Wojcieszak & Carpini 2012). 

Kato, Kato och Akahori (2007) jämförde hur känslotillståndet hos personer med svag och 
stark emotionell sändning uppfattades via e-post (cue transmission). Med emotionell sändning 
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menas hur pass tydligt en individ signalerar sitt känslotillstånd. Vid stark emotionell sändning 
är det lättare att uppfatta vilket känslotillstånd en individ befinner sig i. Hos individer där den 
emotionella sändningen var svag upplevd mottagaren mer negativa emotioner som ilska och 
ångest. Den svaga sändningen verkade också skapa mer frustration hos mottagaren eftersom 
den upplevdes som förvirrande. 

Det har också visats att man föredrar olika kommunikationsmedier vid kommunikation av 
positiva eller negativa emotioner. Enligt Riordan och Kreuz (2010) är den största anledningen 
till att kommunicera öga mot öga istället för via e-post eller chatt att man kan använda fler 
verktyg för emotionell kodning och tolkning. Det anses vara enklare att förlita sig på icke-
verbal kommunikation som ögonkontakt och gester för att tolka emotioner. I chatt eller e-post 
kan emotioner uppfattas som mer ambivalenta. Att prata öga mot öga anses också vara mer 
effektivt för att uttrycka emotioner, mer personligt och bekvämt samt mindre permanent. Tid 
är också en faktor, det går att säga mer än vad man kan skriva under samma tidsrymd. De som 
föredrar e-post- eller chattkommunikation anser att datorn fungerar som en fysisk barriär och 
skyddar mot mottagarens reaktioner. Att man kan redigera sitt meddelande innan det skickas 
iväg och att det ses som mindre personlig kan också anses vara positivt.

Ett  sätt  att  uttrycka  känslor  icke-verbalt  i  textbaserad  kommunikation  är  att  använda 
emoticons (smileys).  Dessa kan dock inte ersätta icke-verbal kommunikation.  Det verbala 
meddelandet  väger  tyngre  än  medföljande  emoticon,  och  denna  kan  inte  heller  förändra 
valensen i ett textmeddelande. Däremot kan en medföljande glad emoticon förstärka ett redan 
glatt meddelande. Men att addera en glad emoticon till ett negativt meddelande påverkar inte 
hur det tolkas av mottagaren (Walthier & D'Addario, 2001).

Olika  icke-verbala  kommunikationssätt  används  för  att  förmedla  olika  känslor.  Till 
exempel  använder  skådespelare ofta  ett  energiskt,  aktivt  och intensivt  kroppsspråk för  att 
uttrycka ilska. Att överbetona detta, och uttrycka känslan på ett stereotypiskt sätt kan innebära 
att det blir svårare för mottagaren att tolka vilken känsla det rör sig om. Detta gäller inte 
enbart för ilska, utan även andra känslor som glädje och sorg. Detta är speciellt giltigt för 
kroppsspråk, effekten är mindre tydlig vid kommunikation som framförts enbart med rösten 
(Wallbot & Scherer, 1986).

Kommunikation  genom  e-post  eller  chatt  påverkar  upplevelsen  av  både  positiva  och 
negativa känslor. Positiv affekt kan överskattas och fientlig affekt kan underskattas och att 
diskutera  politiska  frågor  i  chatt  väcker  mer  ilska.  Det  upplevs  också  som  lättare  att 
kommunicera  känslor  öga  mot  öga  eftersom man  har  fler  redskap,  som kroppsspråk,  att 
använda sig av. Det uppfattas också som mer personligt. Så länge det inte rör sig om negativ 
kommunikation då datorbaserad kommunikation föredras eftersom man inte behöver möta 
personen man kommunicerar med och datorn fungerar då som ett skydd mot dennes respons.

Vad är ilska?

Ilska  är  ett  tillstånd  som består  av  interagerande  emotionella,  kognitiva  och  fysiologiska 
komponenter  (Deffenbacher,  1999).  Dessa  komponenter  interagerar  med  och  påverkar 
varandra på ett sådant sätt att de är svåra att urskiljas helt åt. Emotionellt upplevs ilska som ett 
känslotillstånd,  varierande i  intensitet  från lättare  irritation till  raseri.  Enligt  Deffenbacher 
(1999)  involverar  kognitiva  konsekvenser  av  ilska  skev  informationsbearbetning,  som 
överdriven känsla av att bli förorättad, tankar om hämnd, skuldbeläggande, externalisering 
och övergeneralisering. Fysiologiskt ökar muskelspänningar, frigivningen av adrenalin samt 
andra element i ”fight or flight”-responsen.

Ilskan kan orsakas av enbart externa händelser, som en kombination av externa händelser 
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och ilskerelaterade minnen eller interna stimuli. Externa händelser som kan orsaka ilska är till  
exempel att vänta i en långsam kö, att få kritik, att vänta på en långsam dator eller ens eget  
beteende eller egenskaper, som att försova sig eller glömma något. En kombination av externa 
händelser och ilskerelaterade minnen kan vara när en händelse påminner individen om en 
tidigare situation som orsakat ilska och denna ilska väcks igen. Interna stimuli som orsakar 
ilska är oftast tankar och känslor, som att tänka på en situation som väcker ilska. Ilska ska inte 
förväxlas  med  aggression  eftersom  aggression  är  en  typ  av  respons  som  följer  ilska 
(Deffenbacher, 1999).

När ilskan är lätt eller måttlig kan den leda till anpassningsbart, konstruktivt och positivt 
beteende som positiv coping och potentiella lösningar av situationen samt en känsla av self-
efficacy och self-empowerment. När ilskan ökar i intensitet, frekvens och längd ökar också 
risken för negativa konsekvenser. Individen kan då känna maktlöshet, negativa inställningar 
till sig själv eller olycka (Deffenbacher, 1999).

Det har också visats att, i motsats till populära övertygelser, individer som ger utlopp åt sin 
ilska känner sig mer arga än individer som istället distraherar sig genom att tänka på annat. 
Individer som får ge utlopp åt sin ilska genom att slå på en boxningssäck samtidigt som de 
tänker på personen de är arga på upplever mer ilska än personer som försöker distrahera sig 
genom att tänka på annat (Bushman, 2002).

Ilska är också den känsla vars ansiktsuttryck är lättast att upptäcka i en grupp av människor 
(Hansen & Hansen, 1988; Öhman, Lundqvist & Esteves, 2001). Arga eller hotande ansikten 
är inte bara lättare att upptäcka, utan upptäcks både snabbare och identifieras mer korrekt än 
både glada och ledsna ansikten. Detta kan antas bero på att de arga kan ses som ett hot mot 
individen  (Öhman  et  al,  2001).  Detta  gäller  också  för  aggressiv  kroppshållning  (Gilbert, 
Martin & Coulson, 2011).

Ilska är alltså en känsla som består av ett flertal interagerande komponenter som kan vara 
svåra  att  skilja  åt.  Ilskan kan uppstå  av externa  händelser,  som att  få  kritik  eller  genom 
ilskerelaterde minnen eller en kombination av de båda. Ilskan behöver inte innebära något 
negativt, mild till måttlig ilska kan leda till positivt beteende och problemlösning. Stark ilska 
innebär däremot oftare negativa konsekvenser. När en individ är arg är det bättre att försöka 
distrahera sig än att  ge utlopp åt  ilskan eftersom detta  bara ökar ilskan.  Eftersom en arg 
individ kan ses som ett större hot mot personen upptäcks denna lättare i en folkmassa än glada 
eller neutrala individer.

Syfte

Syftet  med  studien  var  att  undersöka  om  ilska  uppfattas  annorlunda  beroende  på  vilket 
medium den presenteras i.  Studien utgick från hypotesen att  ilskan skulle  vara lättare  att 
identifiera och upplevas som starkare om den presenterades med både ljud och bild än om den 
bara  presenterades  genom ljud  eller  text.  Detta  eftersom både  ljud  och  bild  innebär  fler 
kanaler att förmedla känslan. Både synlig information som kroppsspråk och ansiktsuttryck 
används och även intonationer och röstläge, vilket borde göra meddelandet mer tydligt och 
öka förståelsen hos mottagaren. 
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Metod

Deltagare

Deltagarna  valdes  ut  av  tillgänglighetsskäl  och  var  studenter  som  läste  psykologi  och 
sociologi vid en högskola i Mellansverige. Sammanlagt besvarades 76 formulär av 10 män 
och 66 kvinnor. Den yngsta deltagaren var 19 år och den äldsta var 47 år (M = 25.26, SD = 
6.54).  Antalet  deltagare  som valde  att  inte  redovisa  ålder  var  14.  Ett  inlämnat  formulär 
exkluderades från undersökningen på grund av ofullständiga svar. Andra formulär med delvis 
ofullständiga svar användes för att inte förlora relevant data. Detta rörde sig dock bara om 
bortfall av max tre frågor och dessa formulär ansågs innehålla tillräckligt mycket information 
för  att  ändå  vara  relevanta  för  undersökningen.  Det  formulär  som exkluderades  innehöll 
enbart  svar  på en fråga.  Efter  exkludering ingick 75 deltagare i  studien.  Ingen ersättning 
utgick för att delta i undersökningen och respondenterna deltog av egen vilja.

Material 

Materialet bestod av en ett filmat bråk mellan en lärare och elev.1 Detta klipp valdes eftersom 
det visade en autentisk konversation mellan två personer och eftersom både lärare och elev 
upplevdes som arga. Filmen är inspelad på en gymnasie- eller högstadieskola och börjar mitt i 
konversationen mellan lärare och elev. Bråket är inspelad med en mobiltelefon och följer inte 
hela  tiden  samma  personer.  Detta  medför  att  man  ibland  inte  kan  se  alla  deltagares 
ansiktsuttryck och ibland är det svårt att urskilja vad som sägs. Något som kan noteras är att 
läraren  uppvisar  ett  väldigt  aggressivt  beteende  och  bland  annat  smäller  i  dörrar  och 
gestikulerar vilt. Både lärare och elev höjer rösten flera gånger i konversationen.

Vid varje tillfälle presenterades stimulusmaterialet på ett av tre sätt: som film, ljud eller 
transkriberat i pappersform. Transkriberingen bestod enbart av ordväxlingen som skedde utan 
beskrivning av situationen. Efter detta delades ett formulär ut som innehöll 2 bakgrundsfrågor 
där deltagaren ombads ange kön och ålder samt 16 frågor om hur konversationen upplevts. 
Några av dessa var: 1) Vilken huvudsaklig känsla anser du att läraren uppvisade? 2) Hur stark 
anser du att denna känsla var? 3) Vilken huvudsaklig känsla anser du att eleven uppvisade? 4) 
Hur stark anser du att denna känsla var? Frågorna där en känsla efterfrågades besvarades med 
ett fritextsvar där deltagaren fritt fick ange en känsla. Resterande frågor besvarades med ja 
respektive nej eller med en femgradig skattningsskala (1 = Inte stark alls, 5 = Extremt stark). 

Procedur

Formulären delades ut vid tre olika föreläsningar där föreläsaren i förväg kontaktats via e-post 
med förfrågan om undersökningarna kunde göras på dennes föreläsningar. Detta godkändes 
och tre tider bokades in. Ett av de olika presentationsmedierna användes vid varsitt tillfälle, 
vilket  innebär  att  tre  grupper  skapades.  Två  av  grupperna  bestod  av  elever  som  läste 
psykologi  och  av  elever  som  läste  sociologi.  Filmgruppen  undersöktes  i  slutet  av  en 
föreläsning  och  de  två  andra  i  början.  Urvalet  var  ett  bekvämlighetsurval.  Experimentet 

1 http://www.youtube.com/watch?v=VvdyRWu0400
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började  med  en  kort  presentation  av  undersökningsledaren  och  undersökningen  och 
deltagarna  frågades  om  de  ville  deltaga.  I  linje  med  Forskningsrådets  etiska  principer 
informerades  de  också  om att  undersökningens  syfte  var  att  undersöka bedömningar  och 
upplevelser av känslor, att deltagande var frivilligt och anonymt samt att insamlat material 
enbart  skulle  användas  i  den  aktuella  studien  (Vetenskapsrådet,  2002).  Eftersom  att 
undersökningsledaren var på plats vid datainsamlingen kunde denna besvara eventuella frågor 
från deltagarna.

Resultat 

Det var 47 deltagare som ansåg att lärarens huvudsakliga eller sekundära känslotillstånd var 
ilska och 23 deltagare ansåg att elevens huvudsakliga eller sekundära känslotillstånd var ilska. 
Elevens känslotillstånd verkade vara svårare att tyda då fler olika svarsalternativ registrerades 
på dessa frågor.  20 olika svarsalternativ  registrerades  på frågan om elevens huvudsakliga 
känsla och motsvarande antal för läraren var 10. Eftersom studiens syfte var att undersöka hur 
ilska  uppfattades  beroende  på  medium ansågs  det  därför  intressantare  att  undersöka  hur 
läraren uppfattades eftersom denne i högre grad uppfattades som arg av deltagarna.

Eftersom materialet är på ordinalnivå användes Kruskal Wallis H-test för att undersöka om 
det fanns eventuella skillnader mellan grupperna. Detta test visade ingen signifikant skillnad i 
nivån av uppfattad ilska hos läraren mellan de tre grupperna  χ² (2, 47) = 4,028,  p = .133). 
Medianen skiljde sig  inte  hos  de tre  grupperna (Mdn =  4).  Ett  till  Kruskal  Wallis  H-test 
gjordes för att undersöka skillnaden i nivån av uppfattad ilska hos eleven. Inte heller denna 
var signifikant, χ² (2, 23) = 4,299,  p = .117. Även här var medianen densamma för alla tre 
grupper (Mdn = 4).

Av de känslor som rapporterades in om läraren utgjorde ilska och frustration en majoritet. 
Här  används enbart  data  rörande lärarens  huvudsakliga  känsla,  då det  vid genomgång av 
materialet  visade sig att  vissa deltagare inte  gjort  någon skillnad mellan huvudsaklig och 
sekundär känsla. Detta visades bland annat genom att vissa graderat den sekundära känslan 
som starkare än den huvudsakliga.  Fördelningen av de olika känslorna kan ses i tabell 1. En 
specifik  analys  gjordes  där  enstaka upplevelser  togs  bort  och endast  ilska och frustration 
användes. Antalet deltagare som exkluderades var 16. En χ², test för oberoende visade att det 
fanns  en  signifikant  effekt  av  grupp  och  känsla  hos  läraren,  χ²  (2)  =  9.83,  p =  .046.  I 
ljudgruppen var andelen deltagare som rapporterat känslan ilska mycket högre än för de två 
andra grupperna. Mer information om detta kan ses i tabell 2.

Eftersom antalet deltagare i textgruppen som angivit ilska eller frustration var mycket färre 
än i de andra två grupperna och de ansågs vara för få för att användas i beräkningen, gjordes 
ett till test där denna grupp exkluderades. Även där fanns en signifikant effekt av grupp och 
känsla hos läraren, χ² (1) = 3.993, p = .046
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Tabell 1
Inrapporterad huvudsaklig känsla hos läraren
Känsla Frekvens
Ilska 38
Frustration 21
Upprörd 6
Förakt 2
Uppgiven 2
Irritation 2
Brist på tålamod 1
Utmattad 1
Skam 1
Anklagad 1
Totalt 75

Tabell 2
Inrapporterad huvudsaklig känsla hos lärare uppdelad på grupp.
Känsla Film Ljud Text
Ilska 18 16 4
Frustration 11 2 8

Diskussion

Studiens  syfte  var  att  undersöka  om  ilska  uppfattas  annorlunda  beroende  på  om  den 
presenteras i film-, ljud- eller textform. Ett Kruskal Wallis H-test visade att uppfattningen om 
ilskans  styrka  inte  påverkas  om  ilskan  presenteras  i  film-,  ljud-  eller  textformat.  Detta 
stämmer  inte  överens  med  tidigare  studier.  Liess  et  al.  (2008)  visade  att  negativ  affekt 
underskattas  i  textformat  i  jämförelse  med  videoformat.  Anledningen  till  denna 
underskattning kan antas bero på att fler verktyg för att förmedla känslan finns tillgängliga i  
videoformatet. I text går både kroppsspråk och röstläge förlorat. Det kan dock tänkas att ilska 
är en så pass stark och lättigenkännlig känsla att styrkan kan bedömas utan dessa verktyg.

En  skillnad  mellan  betingelserna  fanns  däremot  i  vilken  huvudsaklig  känsla  som 
uppfattades hos läraren. Deltagarnas upplevelser i filmbetingelsen var ganska jämnt fördelade 
mellan ilska och frustration.  I  ljudgruppen angav majoriteten ilska som den huvudsakliga 
känslan hos läraren och endast ett fåtal angav frustration. Detta resultat kan ha påverkats av 
lärarens kroppsspråk. Detta resultat är i linje med Wallbot och Scherer (1986). Det är främst 
genom  kroppsspråk  och  röstläge  som  ilska  uppfattas.  Ett  ilsket  kroppsspråk  innebär 
expansiva,  snabba  och  energiska  rörelser.  Om  detta  överdrivs  eller  porträtteras  på  ett 
stereotypiskt sätt blir det dock svårare att uppfatta ilskan. I filmklippet som visades kan det 
vara  möjligt  att  tolka  lärarens  kroppsspråk  som  överdrivet.  Denne  gestikulerar  vilt  med 
händerna, rycker i olika föremål, slår händerna i bordet och slår i dörrar. I ljudbetingelsen 
påverkar inte detta uppfattningen av läraren eftersom det inte går att se vad det är som låter 
och  detta  beteende  noteras  inte  av  dessa  deltagare.  Det  kan  vara  så  att  detta  överdrivna 
kroppsspråk snarare uppfattas som roligt än obehagligt av åskådaren, och detta påverkar hur 
känslan uppfattas. Det kan också vara så att deltagarna i filmbetingelsen får fler signaler, både 
verbala  och icke-verbala  att  tyda  och detta  innebär  en  större  tvetydighet  i  tolkningen  av 
materialet. I ljudbetingelsen har deltagarna tillgång till färre signaler och mindre information, 
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vilket gör att man inte har så mycket att ta hänsyn till när beteendet tolkas. 
Resultat i denna studie innebär att emotioner som presenteras i film inte behöver vara så 

lätta att uppfatta som det kan tros. Eftersom det blir allt vanligare att filmklipp filmade med 
mobilkamera används i olika sammanhang, som till exempel vid nyhetsrapportering och som 
bevis vid rättegångar, kan detta vara värt att uppmärksammas. Ett misstolkat filmklipp kan 
innebära att felaktig information sprids och en individ kan felaktig pekas ut som skyldig till 
brott.

Att använda sig av ett klipp med riktiga människor som stimulusmaterial har både fördelar 
och  nackdelar.  En  av  nackdelarna  är  att  det  kan  skapa  obehag  för  de  som medverkar  i 
materialet. Samtidigt hämtades materialet från en webbsida, och var alltså redan tillgängligt 
för  allmänheten.  Det  som  händer  i  ett  klassrum  borde  också  vara  offentligt  och  inte 
hemlighållas. Fördelen med materialet var att det visade ilska på ett autentiskt sätt som är 
svårt,  om inte omöjligt,  att  uppnås med skådespelare.  Fördelarna med att  använda klippet 
ansågs därför väga tyngre än nackdelarna.

Formuläret som användes i undersökningen skapades enbart för denna studie. Det finns 
därför ingen möjlighet att kontrollera dess validitet. Tidigare studier som rör emotioner och 
medier har främst observerat individer som kommunicerar genom olika medier eller genom 
att  tillfråga individer  om deras preferenser av kommunikationsmedier.  Det  går därför inte 
heller  att  jämföra  resultatet  med  tidigare  studier  i  ämnet.  Undersökningsledaren  var 
närvarande vid alla tillfällen då formulär fylldes i,  vilket innebar att  eventuella oklarheter 
kunde redas ut och deltagarna kunde få sina eventuella frågor besvarade på plats. Detta kan ha 
medfört  den höga svarsfrekvensen och att  endast  ett  formulär  fick  uteslutas  på  grund av 
ofullständiga svar.

Eftersom antalet män som deltog i undersökningen var få, endast 9 av 75, gick det inte att 
undersöka  eventuella  könsskillnader.  Inga  sådana  resultat  har  dock  funnits  i  tidigare 
forskning. Det är inte heller möjligt att generalisera resultatet till en manlig population. Det 
låga  antalet  män  berodde  främst  på  den  ojämna könsfördelningen  av  personer  som läser 
beteendevetenskapliga  ämnen.  Detta  hade  kunnat  åtgärdas  genom  att  också  rekrytera 
deltagare från andra utbildningar till  studien.  Att  ett  bekvämlighetsurval  användes  och att 
deltagarantalet  var relativt  lågt,  endast 75 personer gör det också svårt  att  säga något om 
resultatets  generaliserbarhet.  Eftersom  det  passade  bäst  för  föreläsaren  undersöktes 
filmgruppen i slutet av en föreläsning och de andra två grupperna i början. Detta skulle kunna 
ha påverkat noggrannheten i svaren hos denna grupp då de kan antas ha vart tröttare och 
benägna att få gå hem. 

Ett annat problem var att det i formuläret frågades specifikt efter vilka känslor deltagarna 
uppfattade i materialet.  I  några fall besvarades dock dessa frågor med annat, som åsikter.  
Detta tyder på att frågorna inte uppfattades korrekt. På detta sätt hade eventuella oklarheter 
kunnat upptäckas och åtgärdas innan huvudundersökningen. En annan lösning hade vart att 
deltagarna fått välja bland känslor i en lista istället för att använda helt öppna frågor. Eftersom 
frågeställningen  handlade  om  ilska  hade  man  också  kunnat  fråga  direkt  efter  ilska  i 
formuläret. Att man inte gjorde det berodde på att ledande frågor ville undvikas.

Framtida forskning

Kommunikation på internet är ett relativt nytt fenomen och sociala regler och koder uppfattas 
inte  alltid  lika  starka  när  man  sitter  bakom  en  datorskärm  som  den  skulle  göra  vid 
kommunikation ansikte mot ansikte. Den aktuella studien tyder dock på att medium inte alltid 
spelar någon roll för den uppfattade intensiteten av ilska. Eftersom det förekommer mycket 
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negativ kommunikation på internet, speciellt då möjligheten till anonymitet finns, kan detta 
vara värt att uppmärksamma och forska vidare i för att öka förståelsen för hur textbaserad 
kommunikation påverkar mottagarens emotionella tillstånd.  Forskning i  detta område sker 
tyvärr  oftast  på  barn  och  endast  ett  fåtal  undersökningar  har  gjorts  angående  vuxnas 
aggression på internet (Schenk & Fremouw, 2012; Sevcikova & Smahel, 2009).

Det skulle vara av intresse att vidare undersöka skillnaden som i undersökningen fanns 
mellan film- och ljudbetingelsen.  Detta skulle kunna göras genom att  använda sig av två 
filmer där en visar en mer intensiv och stereotypisk ilska än det andra. Det skulle då vara 
möjligt  att  undersöka om mildare grader  av ilska  också uppfattas  annorlunda i  film-  och 
ljudformat. Att undersöka om resultatet ser annorlunda ut om ilskan byts ut mot en annan 
känsla, som glädje eller sorg skulle också vara av intresse.

Det  skulle  också  vara  intressant  att  göra  en  liknande  undersökning  med  ett  större 
deltagarantal samt en bättre fördelning mellan kön och ålder för att se om resultatet skulle bli 
detsamma.  Med en jämnare köns-  och åldersfördelning kan man undersöka om det  finns 
några skillnader mellan män samt kvinnor och mellan unga och gamla. I tidigare forskning 
(Calder et al., 2003) har man funnit att äldre personer har svårare att känna igen emotionella 
ansiktsuttryck. Att undersöka hur olika åldersgrupper tolkar emotioner i medier skulle därför 
kunna vara  av  intresse.  Ett  slumpmässigt  urval  skulle  också  ge  en  mer  rättvis  avbild  av 
populationen som undersöks och ge ett mer generaliserbart resultat. Vidare skulle man också 
kunna  modifiera  formuläret  så  att  frågorna  tydligare  klargör  att  det  är  känslor  som  ska 
rapporteras för att undvika missförstånd och irrelevanta svar. 
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