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ABSTRACT 

Have you ever experienced doubt in whether a person is being ironic? It is hard to identify 

irony, especially when you don't know the context. Acoustic features, such as pitch, intensity 

and duration, have in previous studies been detected to explain differences between emotions. 

Irony and sarcasm have been found to have a higher pitch, intensity and longer duration than 

other emotions. In this study 20 people listened to 26 samples, from the test material made by 

Peder Palmér from the Institution of Behavioral science and Teaching in the University of  

Linköping, and were asked to determine which emotion that was used in each sample. Irony, 

sarcasm, anger, happiness and seriousness were portrayed emotions in the audio files. The 

results showed that the emotion happiness was the easiest and women were better able to 

determine this emotion. Acoustic differences were analyzed in Praat, the acoustic parameters 

used were based on previous surveys. Lower pitch, intensity and a longer duration were found 

to be characteristic for irony and sarcasm in this research. The outcome does not correlate 

with several of previous studies, probably because previous studies are not made in Swedish 

but one survey in German shows similar results. Another acoustic feature that was found in 

our survey is that the penultimate word has longer duration in irony and sarcasm than in other 

expressions. 

 



SAMMANFATTNING  

Har du någon gång varit med om att du inte förstår att din samtalspartner är ironisk, eller att 

du själv blivit missförstådd av samma anledning? Ironi är svårt att uppfatta och om hänsyn 

inte tas till kontexten, vad särskiljer då ironi från andra emotionella uttryck? Akustiska 

ledtrådar, som grundtonsfrekvens, intensitet och duration, har tidigare kartlagts för att till viss 

del kunna förklara skillnaderna mellan olika emotionella uttryckssätt. Ironiska och sarkastiska 

yttranden har i tidigare studier visats ha högre grundtonsfrekvens, intensitet samt längre 

duration i jämförelse med andra emotionella uttryckssätt. I detta arbete har 20 deltagare fått 

bedöma olika emotionella uttryckssätt för 26 ljudfiler, från ett testmaterial skapad av Peder 

Palmér, Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande vid Linköpings universitet. 

Emotionerna som gestaltades var ironi, sarkasm, ilska, glädje och allvarlighet. Resultatet 

visade att var lättast att bedöma emotionen glad och att kvinnor var statistiskt signifikant 

bättre än män på att bedöma emotionen. Akustiska skillnader undersöktes i programmet Praat, 

de valda parametrarna som undersöktes grundades på tidigare studier. Lägre 

grundtonsfrekvens, intensitet samt längre duration karaktäriserar ironiska och sarkastiska 

ljudfiler utifrån vår analys. Detta korrelerar inte med flertalet tidigare studier, troligtvis beror 

det på att tidigare studier gjorts på andra språk än det svenska, däremot visar en tysk studie 

liknande resultat. Ytterligare ett akustiskt kännetecken som uppmärksammades i vår studie 

var att det näst sista ordet i ironiska och sarkastiska yttranden tycks vara förlängda. 

 

Nyckelord: emotionella uttryckssätt, ironi, sarkasm, akustisk analys, könsskillnader.  
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FÖRORD 

 

Vi vill ge ett stort tack till samtliga deltagare i studien, utan er hade denna uppsats aldrig 

kunnat genomföras!  

 

Tack till vår handledare Örjan Dahlström för värdefull guidning, givande diskussioner, stor 

hjälp med statistisk analys samt konstruktion av datorprogrammet som användes vid testning. 

Utan din hjälp hade vi fortfarande arbetat med titeln! 

 

Slutligen vill vi ge ett varmt tack till Peder Palmér som gav oss tillgång till sitt testmaterial, 

studien hade varit mycket svårare att hinna genomföra utan det! 

 

Linköping februari 2014 

Moa	  Claar	  och	  Lina	  Larsson
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INLEDNING 

Ironi används dagligen av många olika typer av människor och i skilda sammanhang. 

Sarkasm används ofta synonymt med ironi (Lee & Kratz, 1998) och uttrycken innebär att säga 

en sak men mena något annat, däför är det en talstil som definitivt medför en risk för 

missuppfattning. Vilka akustiska parametrar kan tänkas förklara ironiskt tal och hur skiljer sig 

detta jämfört med andra emotionella uttryckssätt? Att kartlägga detta är av klinisk relevans då 

studiens resultat kan vara en grund för fortsatt arbete vid exempelvis utveckling av 

kommunikationshjälpmedel. 

 

Vi kan uppfatta en persons känsloläge och ibland även attityd, trots att denne talar ett annat 

språk. Känslor uttrycks via tal men också med kroppsspråk och mimik. Talapparaten styrs av 

muskler vars aktivitet skapar ljudvågor. Med andra ord; talapparaten översätter rörelsemönster 

till ljudmönster och känslor till ljud (Lindblad, 1992). 

 

BAKGRUND 

Många olika faktorer, så som ansiktsuttryck, kontext och röstläge bidrar till förståelse i 

vardagliga samtal. Om någon av dessa faktorer utelämnas måste lyssnaren uppmärksamma de 

övriga faktorerna för att kunna tolka samtalspartnern (Ting Wang, Lee, Sigman & Dapretto, 

2006). Enligt Nauke och Braun (2011) är män något bättre än kvinnor på att identifiera de 

emotionella uttryckssätten ironi och allvar, som studerades i den studien. 

 

Perception av emotionella uttryck 

Situationsbunden kontext är viktig vid förståelse av meningar med underliggande betydelse. 

Verbala uttryck i daglig kommunikation kan missförstås när dess betydelse är motsatsen från 

den litterära (Wakusawa et al., 2007). Theory of Mind (ToM) och mentalisering påverkar 

förmågan att kunna förstå underliggande meningar (Baron-Cohen, O’Riordan, Stone, Jones & 

Plaisted, 1999). ToM utvecklas under barndomen och är en pragmatisk förmåga som innebär 

att kunna sätta sig in i hur andra människor känner och tänker. Att ha en god ToM gör att 

metaforer, ironi och skämtsamhet kan förstås utan större svårigheter (Sahlén & Reuterskiöld 

Wagner, 1999).  

 



 2 

Auditiva mått 

I denna uppsats kommer termen grundtonsfrekvens (F0) användas, eftersom fokus ligger på 

det akustiska måttet och inte det perceptoriska, vilket termen pitch (tonhöjd) avser (Lindblad, 

1998). Tonhöjd handlar om perception medan grundtonsfrekvens är dess akustiska 

motsvarighet. Ökar F0 så höjs tonhöjden, även exempelvis ljudstyrkan påverkar tonhöjden. 

Det är främst stämläppsspänningen som påverkar F0 (Lindblad, 1992). Grundtonsfrekvensen, 

stämläppssvängningar per sekund, anges i Hertz (Hz) och är hos män 113 Hz (+/- 15 Hz), 

motsvarande siffra hos kvinnor är 188 Hz (+/- 20 Hz) enligt en studie av Pegoraro Krook 

(1988) i Hammarberg, Södersten och Lindestad (2008). Dessa värden har sin grund i 

stämläppslängden som även påverkar grundtonsfrekvensen. Män har längst, kvinnor har näst 

längst och barn har kortast stämläppar (Hammarberg et al., 2008). 

 

Intensitet är den akustiska termen för röststyrka, en ökad intensitet hos ett ljud upplevs som en 

ökad ljudstyrka. Måttet som oftast används för intensitet är dB ljudtrycksnivå (dB SPL). 

Normal röststyrka, intensitetsnivån uppmätt vid 1 meter från talaren, är ca 65 dB. Ungefär 45 

dB är motsvarande siffra vid tyst tal och 85 dB vid starkt rop, smärtgränsen ligger omkring 

120 dB. Vid ett normalt yttrande varierar intensiteten kraftigt, vilket är viktigt att beakta 

(Lindblad, 1992).  

 

Emotionella uttryck  

I denna studie kommer de emotionella uttrycken glädje, ilska, allvarlighet, ironi och sarkasm 

att studeras. Det är dessa emotionella uttryckssätt vi har tillgång till ifrån testmaterialet av 

Peder Palmérs kandidatuppsats. I de flesta akustiska dimensioner kan specifika kännetecken 

finnas för olika emotioner. Några auditiva mått som kan vara relevanta att undersöka vid 

studie av emotioner är bland annat uttryckets grundtonsfrekvens, intensitet och duration. 

Dessa auditiva mått är intressanta att studera då de är olika beroende på det emotionella 

uttrycket som presenteras (Lindblad, 1992). 

 

Glädje är en känsla som visar på att talaren uttrycker lycka, lättsamhet och ibland även 

upprymdhet. Ett utdraget finalt ord vid en mening som uttrycks på ett glatt vis har bekräftats 

vara säreget i en studie av Pell (2012), som har jämfört uttryckssättet via akustisk analys med 

andra emotionella uttryckssätt som ledsen, arg och neutral. Högre medelvärde av F0 samt mer 

varierande F0 upptäcktes även vid glatt uttryckssätt i jämförelse med ledsen respektive neutral 

emotion (Pell, 2012). Dessa ovanstående särdrag; stort frekvensomfång, omfattande  
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F0-förändringar samt hög genomsnittlig F0, bekräftas även av Lindblad (1992). 

 

Ilska kan uttryckas på två skilda vis. Den första varianten uttrycks med en hög genomsnittlig 

grundtonsfrekvens, en stark intensitet med starka övertoner, ett stort frekvensomfång och en 

höjd första formant som beror på en ökad käkvinkel, som också bidrar till en högre intensitet. 

Det förekommer även tvära variationer. Den andra uttrycksformen genomförs med en låg 

genomsnittlig grundtonsfrekvens, låg intensitet, litet frekvensomfång och med inslag av brus. 

Inom båda varianterna, speciellt vid stark ilska, förekommer inslag av oregelbundenheter 

(Lindblad, 1992). 

 

Allvarligt uttryckssätt kan förklaras med att vara seriös, ärlig och uppriktig där det inte finns 

något underliggande, utan talaren menar verkligen det som sägs. En större standardavvikelse 

för F0 konstaterades vid allvarsam ton, jämfört med sarkastisk, i en studie av Cheang och Pell 

(2008). 

 

Ironi är ett uttryckssätt som består av en verbal och en icke-verbal kod (Anolli, Ciceri & 

Infantino, 2000). Ofta används sarkasm och ironi som synonymer (Lee & Katz, 1998). I 

följande studie kommer dessa att studeras enskilt för att kunna upptäcka eventuella skillnader 

mellan uttryckssätten. Ironi kan delas in i flera olika typer av undergrupper, exempelvis 

gjorde Gibbs (2000) en indelning av ironi i fem undergrupper beroende på deras kontrast 

mellan den litterära och det egentliga meddelandet. Enligt Scharrer och Christmann (2011) 

gjordes en annan indelning av Groben, Seemann och Drinkmann (1985) som delade in ironi i 

fyra olika undergrupper. Undergrupperna delades in utefter vilka kommunikativa effekter de 

var lämpade att åstadkomma och efter kontexten som bidrog till deras produktion. 

 

I denna studie delas ironi upp i två grupper i enlighet med Anolli et al. (2000); sarkasm 

(sarkastisk ironi) och ironi (snäll ironi). Denna indelning ses som mest lämpad för följande 

studie där ironi och sarkasm är i fokus. Indelningen skiljer på de två ironiska uttryckssätten 

vad gäller den kommunikativa avsikten. I Anolli et al. (2000) står det att Knox (1961) menar 

att den första varianten av ironi är när en förolämpning ges som låter som beröm, att anklaga 

genom beröm, medan den andra varianten är när beröm ges men låter som en förolämpning, 

berömma genom klander. De kan definieras som sarkastisk ironi och snäll ironi, där sarkastisk 

ironi används för att skapa en konflikt och snäll ironi för att skapa en tillhörighet. 

Grundtonsfrekvensen är högst hos sarkastisk ironi och lägst vid spontantal, samma gäller 
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frekvensomfånget och intensitet. Pauser förekommer under en längre tid i spontantal än i 

något av de ironiska uttryckssätten (Anolli et al., 2000). 

 

Snäll ironi karaktäriseras av en lägre F0 än vid sarkastisk ironi, denna kan vara något ojämn, 

en mild röstkvalitet och en lägre energi. Sarkastisk ironi karaktäriseras istället av en hög och 

avgränsad F0 samt en bred och snäv röstkvalitet. För att snäll ironi ska vara effektiv behövs 

ett större kontextuellt sammanhang än för sarkastisk ironi, då snäll ironi är mindre frekvent i 

sociala sammanhang och mer avgränsat (Anolli et al., 2000). Det finns olika resultat angående 

vilka akustiska parametrar som skiljer ironiska yttranden från icke-ironiska yttranden 

(Scharrer & Christmann, 2011). Vidare står det i Scharrer och Christanns artikel (2011) att 

Attardo, Eisterhold, Hay och Poggi (2003) menar att detta kan bero på att studierna har 

undersökt olika typer av ironi. En annan förklaring kan vara att de akustiska parametrarna för 

ironi är olika beroende på språk (Cheang & Pell, 2008). En tysk studie av Nauke och Braun 

(2011) visar att ironi har signifikant lägre grundtonsfrekvens, intensitet samt längre duration 

jämfört med ett allvarligt uttryckssätt.  

 

Sarkasm är en kontraktion av verbala och icke-verbala delar. Detta medför ofta en tvetydighet 

då en positivt formulerad förolämpning kan tolkas rätt vid observerande av de motsägande 

icke-verbala delarna. Därmed är det viktigt för mottagaren att vara uppmärksam på talarens 

icke-verbala beteende för att förstå att ett yttrande är sarkastiskt. Sarkasm förekommer när ett 

yttrande har en figurativ mening som är motsatsen till vad som litterärt menas. Exempelvis 

kan talaren underskatta innehållet i sitt yttrande för att förstärka det utan att ändra dess 

verkliga innebörd, ett exempel på detta är då någon säger ”Du är lite sen” till en person som är 

flera timmar sen (Laval & Bert-Erboul, 2005).  

 

Sarkasm skiljer sig från icke-sarkastiska yttranden både vid akustisk och perceptuell analys. 

Vid akustisk analys skiljer sig uttrycken vad gäller grundtonsfrekvens, frekvensomfång, 

yttrandelängd och pauser. Vid en perceptuell analys skiljer sig sarkastiska yttranden vad gäller 

grundtonsomfång, yttrandelängd och även pauser. Detta för att sarkastiska yttranden är längre 

och innehåller färre pauser än icke-sarkastiska yttranden. Sarkastiska yttranden har även en 

högre grundtonsfrekvens och ett större grundtonsomfång (Rockwell, 2007). 
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SYFTE 

Undersöka eventuella könsskillnader och möjligheter att identifiera ironi bland andra 

emotionella uttryck. Genom akustiska parametrar kartlägga varför vissa uttryck är svårare att 

identifiera än andra. Efter att författarna uttryckt ironi mot varandra och diskuterat ämnet 

utvecklades en hypotes om att ironi har lägre F0, intensitet samt längre duration än de övriga 

emotionella uttryckssätten. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

- Hur skiljer sig F0, intensitet och duration mellan ironi och andra emotionella uttryck?  

- Finns det en skillnad mellan män och kvinnors förmåga att identifiera de emotionella 

uttryckssätten? 

 

METOD 

Deltagare 

Antalet deltagare i studien var tjugo stycken, tio kvinnor och tio män. Medelåldern för 

männen var 25,7 år (SD=3,0) och för kvinnor 23,2 år (SD=1,7). Den totala medelåldern för 

deltagarna var 24,5 år (SD=2,7). Alla som deltog i studien självrapporterade normal hörsel. 

Vid val av deltagare genomfördes ett bekvämlighetsurval, således kände många deltagare 

varandra sen tidigare. De utgjorde en relativt begränsad åldersgrupp för att undvika 

åldersrelaterade felkällor. Deltagarna som valdes till studien var från 20 till 30 år, vilket 

innebär att de har en utvecklad Theory of Mind. Deltagarna kontaktades via e-post och telefon 

där studiens syfte och deltagarens roll presenterades. 

 

Etiska övervägande 

Deltagarna har vid inbjudan godkänt medverkande i studien. De har möjligheten att när som 

helst innan publicering av uppsatsen avbryta sitt deltagande i studien. Deltagarna är anonyma 

men könsskillnader kommer att diskuteras, dock utan att påverka anonymiteten. Denna studie 

medför inte några kända risker för försöksdeltagarna. 

 

Inspelningsmaterial 

Ett färdiginspelat material har använts i rapporten, från en kandidatuppsats av Peder Palmér 

(2013), Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, Linköpings Universitet. I 

kandidatuppsatsen av Palmér nämns inte kvaliteten vad gäller inspelningsmiljö. Dock 

uppfattas inte något bakgrundsljud, eko eller brus hos ljudfilerna. Headset användes vid 
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inspelningen för att det skulle vara ett konstant avstånd från munnen till mikrofonen. 

Personerna som gestaltade emotionerna gavs inte någon kontext till meningarna, utan fick i 

uppgift att spegla den emotion som efterfrågades av Peder Palmér. Ljudfilerna redigerades av 

Palmér så att det var en paus på ca 0,25 sekunder innan och efter tal för att ge en tyst 

referenspunkt.  

 

Till föreliggande studie valde författarna två av åtta personer från ljudinspelningen, en man 

och en kvinna. Utsorteringen gjordes efter en bedömning av samtliga inspelade 280 ljudfiler. 

För att testmaterialet inte skulle bli allt för omfattande valdes fyra meningar av sju, dessa fyra 

meningar ansågs, av författarna, gestalta emotionerna väl. Detta resulterade i totalt 40 ljudfiler 

bestående av fyra olika meningar med fem olika emotionella uttryckssätt vardera, med två 

uppläsare. Varje emotion gestaltas en gång per mening och uppläsare. De emotionella 

uttryckssätten är; ilska, glädje, allvarlighet, ironi och sarkasm.  

 

Förkortningar 

Förkortningar används för att benämna ljudfilerna. De fyra meningar som används illustreras i 

Tabell 1.  

 

Tabell 1. Numrering och innehåll av utvalda meningar. 

Mening 
1. Tack så mycket 
2. Den här konserten är toppen 
3. Oj vad du är vacker 
4. Vilken underbar tårta 

	  

 

Varje mening sägs av en man eller en kvinna, detta benämns med ett M för mannen och K för 

kvinnan. Exempel. K1 = Kvinna som säger mening 1 ”Tack så mycket”. Därefter följs 

förkortningen utav det aktuella emotionella uttrycket. Exempelvis, M2_Glatt innebär att 

mannen säger mening 2 ”Den här konserten är toppen” på ett glatt sätt. 

 

Val av ljudfilsordning 

Ljudfilerna var placerade i en pseudorandomiserad ordning där emotionellt uttryck och/eller 

mening inte upprepades två på varandra följande gånger. Dessutom användes den manliga och 

kvinnliga uppläsaren omväxlande, ibland en, ibland två och ibland tre gånger innan byte. 

Efter genomförd datainsamling upptäcktes ett problem med ljudfilsordningen då flera av 
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ljudfilerna upprepades och andra uteblev från testmaterialet, de uteblivna ljudfilerna 

illustreras som grå celler i tabell 4.1, 4.2, 4.3 samt 5. Det resulterade i att 26 unika ljudfiler 

användes vid datainsamlingen, där 16 ljudfiler ej upprepades. Vid analys av data valdes 

resultaten för första gången ljudfilen spelades upp, alltså har ingen hänsyn tagits till de svar 

som gavs där ljudfilen upprepas. 

Instruktioner till deltagare 

För att undvika felkällor användes en instruktionsmall för att alla deltagare skulle ha samma 

förutsättningar att lyckas med testet, ljudfilerna presenterades utan kontext. Svarsalternativet 

”Annat” lades till för att deltagarna inte skulle kunna gissa sig till ett svar. Samtliga deltagare 

fick instruktionerna upplästa och hade under testet tillgång till ett papper där alla emotionella 

uttryckssätten fanns nerskrivna. Se bilaga, Appendix A och Appendix B. 

 

Undersökningsmetod 

Testet genomfördes med en programmering, utformad av Örjan Dahlström, i MatLab, där 

siffrorna 1-6 användes för de olika emotionella uttrycken. Metoden valdes istället för 

exempelvis en pappersenkät då detta datorprogram ansågs vara mer effektivt administrativt 

och miljövänligt. Dessutom valdes MatLab för att undvika felkällor som skulle kunnat uppstå 

om författarna fick spela upp ljudfilerna manuell. I programmet registrerade författarna 

antalet gånger som deltagarna lyssnade på ljudfilerna samt deras svar, deltagarna fick ej ta del 

av deras resultat. För att deltagarna skulle få en chans att uppfatta ljudfilen om de missade den 

första gången, fick de lyssna på varje ljudfil max tre gånger. Begränsningen gjordes för att de 

inte skulle lyssna på ljudfilen så många gånger att de drog ut på tiden och hinna bli för trötta 

för att bedöma de sista ljudfilerna. Huruvida deltagarnas prestation påverkades av antalet 

gånger de fick lyssna på ljudfilerna analyserades inte i denna studie på grund av studiens 

begränsade omfång. Programmet var kopplat till ljuduppspelning och för att försäkra att det 

var rätt volym kalibrerades hörlurarna innan testning. Författarna testade tio personer var. 

 

Val av parametrar 

Tonhöjd, duration och intensitet är parametrar som visats särskilja olika emotionella uttryck i 

flertalet tidigare studier (Anolli et al., 2000; Rockwell, 2007; Nauke & Braun, 2011). I denna 

uppsats har därmed ljudfilerna främst studerats utifrån dessa parametrar.  
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Analysmetod 

Akustisk analys av ljudfilerna utfördes i datorprogrammet Praat, där parametrar som 

grundtonsfrekvens, duration och intensitet är enkla att studera. Ett Chi2-test av homogenitet 

utfördes för att studera eventuella könsskillnader vad gäller prestation per emotionellt uttryck. 

Signifikansnivån som användes var p < .05. En tabell skapades för att kunna jämföra 

deltagarnas förmåga att bedöma emotioner. I tabellen illustrerades deltagarnas svar på alla 

ljudfiler. Om en deltagare hade svarat rätt emotionellt uttryck på en ljudfil illustrerades detta 

med en etta och när de svarat fel illustrerades det med en nolla. Därefter räknades antalet 

poäng ut per person, detta resultat användes därefter i ett Mann-Whitney U Test för att 

jämföra män och kvinnors förmåga att bedöma emotioner. 

 

För att jämföra de akustiska måtten hos de olika emotionerna valdes de meningar som 

deltagarna presterade bäst respektive sämst på. Näst bäst resultat av de sarkastiska och 

ironiska ljudfilerna analyserades också för att kunna göra jämförelser. Alla ljudfiler 

studerades enskilt i Praat och 16 av dem jämfördes med varandra. Dessa 16 ljudfiler bestod av 

fyra olika meningar, där två meningar yttrades av både mannen och kvinnan. De två övriga 

meningarna gestaltades antingen av mannen eller kvinnan. I de akustiska analyserna 

jämfördes grundtonsfrekvens, intensitet och duration mellan samtliga ljudfiler för att hitta 

specifika signum för de emotionella uttrycken.  

 

RESULTAT 

Könsskillnader 

Deltagarna presterade i genomsnitt 12 rätt av 26 möjliga (SD=2,5), kvinnor presterade i 

genomsnitt 12,9 (SD=2,5) och män 11,1 rätt (SD=2,3).  

 

För de olika ljudfilerna finns inga statistisk signifikanta skillnader i prestation mellan kvinnor 

och män, förutom vid en ljudfil av 26 möjliga. Ljudfilen M3_Glatt visar statistisk signifikant 

skillnad mellan män och kvinnors förmåga att bedöma emotionen glad, χ2(1, N=20)=6,67, 

p=.01. Här svarade alla kvinnor rätt och hälften av männen svarade fel. Denna ljudfil valdes 

därför till en jämförande akustisk analys trots att den inte var en av ljudfilerna som deltagarna 

presterade bäst eller sämst på.  

 



 9 

Det noteras att det finns en statistisk signifikant skillnad mellan kön vad gäller Glatt_Totalt, 

se Tabell 2, där kvinnorna presterar bättre än männen. Detta stämmer överens med Chi2-testet 

där emotionen glad var den emotion som särskilde sig.  

 

Tabell 2. Median för mäns och kvinnors prestation per emotionellt uttryck, max.värde anger antal 

möjliga rätt. Jämförelser angivna med Mann-Whitney U Test. p representerar signifikansvärdet. 

Totalt Män Kvinnor Max.värde p 
Ironiskt 2 3 6 0,24 
Sarkastiskt 1,5 1,5 5 0,72 
Argt 1 1 4 0,4 
Glatt 3,5 5 5  0,02 * 
Allvarligt 3 3 6 0,94  
* Signifikant 

	   	   	   	   

Akustisk analys mellan ironi och sarkasm 

För att exemplifiera eventuella skillnader mellan ironi och sarkasm väljs M4 ”Vilken 

underbar tårta” som är meningen där båda emotioner gestaltas  och deltagarna har flest rätt på, 

dessa visas i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Skillnad mellan ironi och sarkasm när mannen säger mening 4 ”Vilken underbar tårta”. 

Mean står för medelvärde, SD står för standardavvikelse. Duration anges i sekunder. 

 

Grundtonsfrekvens 
(F0)              Intensitet 

   Ljudfil Mean Hz SD Hz Mean dB SD dB Duration 
s Antal rätt 

M4_Ironiskt 99,2 13,5 54,5 7,4 1,24 10 
M4_Sarkastiskt 106,6 66,4 57,3 8,7 1,69 8 

 

Ironiskt yttrande är i M4 0,44 s kortare än det sarkastiska. Intensitetsskillnad mellan 

uttryckssätten är, vad gäller medelvärdet, 2,73 dB. Intensiteten är något högre vid sarkastiskt 

än vid ironiskt uttryckssätt. Grundtonsfrekvensen skiljer sig något mellan uttryckssätten, där 

sarkastiskt har en högre F0 på 106,6 Hz jämfört med det ironiska uttrycksättet som ligger på 

mean F0 (MF0) 99,2 Hz. Grundat på denna jämförelse som visar på små skillnader, kommer 

ironi och sarkasm betraktas som samma uttryck i delar av de följande analyserna. 

 

Akustisk analys av emotionella uttryckssätt 

En jämförelse av ironi och sarkasm mot övriga emotionella uttryck för samtliga ljudfiler 

genomförs. Tabellerna som följer är uppdelade efter grundtonsfrekvens (Tabell 4.1),  
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intensitet (Tabell 4.2) samt duration (Tabell 4.3). Grå celler illusterar de ljudfiler som uteblev 

från testmaterialet. 

 

Tabell 4.1. Medelvärde för grundtonsfrekvens (F0) anges i Hertz (Hz).  

 Ljudfil 

Ironiskt 

F0 

Sarkastiskt 

F0 

Argt  

F0 

Glatt  

F0 

Allvarligt 

F0 

Mean 

Ironi/Sarkasm Mean Alla 

M1 112,6 127,9 121,5     120,3 121,5 

M2   115,1   131,7 119,5 115,1 125,6 

M3 91,1   108,1 137,6 104,4 91,1 116,7 

M4 99,2 106,6     122 102,9 122 

K1 195,9   182,1 255,7   195,9 218,9 

K2   195,8 173,2 230,8 218,7 195,8 207,6 

K3 144,6     210,9 189,6 144,6 200,3 

K4 161,7 195,6     201,2 178,7 201,2 

 
Lägre grundtonsfrekvens vid ironiska yttranden än vid de övriga emotionella uttrycken 

inklusive sarkasm ses i samtliga analyser av ljudfilerna. Medelvärde av F0 för ironiska och 

sarkastiska yttranden tillsammans noteras alltid vara lägre än de övriga emotionella uttrycken. 

 

Tabell 4.2. Medelvärde för intensitet i decibel (dB). 

 Ljudfil 

Ironisk

t dB 

Sarkastiskt 

dB 

Argt  

dB 

Glatt  

dB 

Allvarlig

t dB 

Mean 

Ironi/Sarkasm 

Mean 

Alla 

M1 65,4 64,7 70,9     65,1 70,9 

M2   59,6   70,9 69,5 59,6 70,2 

M3 61,1   68,7 73,6 61,4 61,1 67,9 

M4 54,5 57,3     65,8 55,9 65,8 

K1 66,9   78,9 72,8   66,9 75,9 

K2   69,7 72 75,7 71,3 69,7 73 

K3 71,9     76,6 70,2 71,9 73,4 

K4 71,6 72,4     71,9 72 71,9 

 
Genomsnittlig intensitet är lägre vid ironiska yttranden än vid de övriga uttrycken inklusive 

sarkasm, i fyra av sex möjliga fall. Medelvärde av intensitet för ironiska och sarkastiska 

yttranden tillsammans är, vid sju av åtta möjliga fall, lägre än de övriga emotionella uttrycken. 
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Tabell 4.3. Total duration per ljudfil anges i sekunder. 

	  Ljudfil	  

	  

Ironiskt	  

s	  

Sarkastiskt	  

s	  

Argt	  	  

s	  

Glatt	  

s	  

Allvarligt	  

s	  

Mean	  

Ironi/Sarkasm	  

s	  

Mean	  Alla	  

s	  

M1	   0,74	   1,15	   0,76	   	  	   	  	   0,95	   0,76	  

M2	   	  	   1,72	   	  	   1,31	   1,22	   1,72	   1,27	  

M3	   1,62	   	  	   1	   1,27	   1,07	   1,62	   1,11	  

M4	   1,24	   1,69	   	  	   	  	   1,27	   1,47	   1,27	  

K1	   0,83	   	  	   0,8	   0,82	   	  	   0,83	   0,81	  

K2	   	  	   1,36	   1,25	   1,44	   1,4	   1,36	   1,36	  

K3	   1,48	   	  	   	  	   1,21	   0,91	   1,48	   1,06	  

K4	   1,57	   1,44	   	  	   	  	   1,44	   1,51	   1,44	  

 

I fyra av sex möjliga fall är det ironiska yttrandet längre än de övriga emotionella uttrycken. 

Medelvärdet för durationen vid ironiska och sarkastiska yttranden tillsammans är, i sju av åtta 

möjliga fall, längre än de övriga emotionella uttryckssätten. 

 

I Tabell 5 som följer nedan, återfinns grundtonsfrekvensens medelvärde (Mean) i första 

spalten, standardavvikelse (SD) i andra och anges i Hertz (Hz). Intensitet anges i dB och 

återfinns i kolumn tre (Mean) och fyra (standardavvikelse, SD). Duration anges i sekunder (s). 

Antal rätt i sista kolumnen, av totalt 20 möjliga. 
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Tabell 5. Sammanställning av akustisk analys för de utvalda meningarna. 

	  
Grundtonsfrekvens	  (F0)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Intensitet	  

	   	  	  	   Mean	  Hz	   SD	  Hz	  	   Mean	  dB	  	   SD	  dB	  	   Duration	  s	   Antal	  rätt	  
K1_Glatt	   255,7	   60,8	   72,8	   11,6	   0,82	   19	  
K1_Ironiskt	   195,9	   43,6	   66,9	   7,9	   0,83	   3	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
K2_Argt 173,2 13,7 72 10,7 1,25 11 
K2_Allvarligt 218,7 90,6 71,3 12,1 1,4 14 
K2_Sarkastiskt 195,6 24,7 69,7 10,8 1,36 1 
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
K4_Allvarligt 201,2 63,8 71,9 10,1 1,44 10 
K4_Ironiskt 161,7 28,2 71,6 10,2 1,57 11 
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
M2_Glatt 131,7 40,5 70,9 10,7 1,31 14 
M2_Allvarligt 119,5 71,3 69,5 9,8 1,22 4 
M2_Sarkastiskt 115,1 86,6 59,6 9 1,72 9 
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
M3_Argt 108,1 15,3 68,7 9,5 1 1 
M3_Glatt 137,6 39,7 73,6 11,2 1,27 15 
M3_Allvarligt 104,4 18,9 61,4 8,3 1,1 11 
M3_Ironiskt 91,1 9,6 61,1 7,3 1,62 12 
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
M4_Allvarligt 122 68 65,8 8,4 1,25 8 
M4_Sarkastiskt 106,6 66,4 57,3 8,7 1,69 8 

 
De tre prediktionerna att ironi/sarkasm har lägst F0 och intensitet samt längst duration för de 

sex utvalda meningarna uppfylls vid 16 av 18 möjliga tillfällen. Enda tillfället då det inte 

uppfylls är vid K2, där K2_Argt har lägst F0 och K2_Allvarligt har längst duration. 

 

K1 ”Tack så mycket” 

K1_ironiskt har nästan lika lång duration som K1_glatt, skiljer sig däremot markant gällande 

intensitet och grundtonsfrekvens (MF0). K1_Glatt har både högre intensitet och 

grundtonsfrekvens. 

 

K2 ”Den här konserten är toppen” 

Grundtonsfrekvensen hos K2_Argt är lägst i jämförelse med K2_Allvarligt och 

K2_Sarkastiskt. Detta skiljer sig från de övriga ljudfilerna, där de sarkastiska eller ironiska 

uttryckssätten har lägst grundtonsfrekvens. Durationen hos det sarkastiska uttrycket skiljer sig 

inte avsevärt i jämförelse med neutralt uttryckssätt, som vid K2_Allvarligt. Vid 

K2_Sarkastiskt har bara en testdeltagare svarat rätt. 
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K4 ”Vilken underbar tårta” 

Det som främst skiljer sig mellan K4_Allvarligt och K4_Ironiskt är att det ironiska 

uttryckssättet har längre duration samt lägre grundtonsfrekvens. 

 

M2 ”Den här konserten är toppen” 

För M2_Sarkastiskt noteras lägre grundtonsfrekvens och intensitet samt längre duration 

jämfört med M2_Glatt och M2_Allvarligt. 

 

M3 ”Oj, vad du är vacker” 

M3_Glatt är ljudfilen som i Chi2-testet visar en statistisk signifikant skillnad mellan män och 

kvinnors förmåga att bedöma emotionen i denna ljudfil. Alla kvinnor och fem av männen 

svarar rätt och tre av männen svarar ”Annat” och en ”Ironiskt”, en ”Allvarligt”. Vid M3_Glatt 

noteras högre grundtonsfrekvens och intensitet än de övriga emotionella uttrycken. Vid 

jämförelse med M3_Argt och M3_Allvarligt så är M3_Ironiskt ca 0.6 sek längre.  

 

M4 ”Vilken underbar tårta” 

För M4_Sarkastiskt ses en lägre grundtonsfrekvens och intensitet jämfört med M4_Allvarligt. 

Det sarkastiska yttrandet har en längre duration, 0,44 sekunder längre än M4_Allvarligt. Vid 

analys noteras oktavfel vid 454 Hz i Praat, detta justeras genom att välja ett maxvärde på 450 

Hz istället för det förinställda på 600 Hz. 

 

Längd av näst sista ord 

Vid den akustiska analysen noterar författarna att det näst sista ordet är utdraget vid ironiska 

samt sarkastiska yttranden. Därav undersöks durationen av det näst sista ordet i meningarna 

M3, K4 och M4, se Tabell 6. K1 och M1 ”Tack så mycket” har uteslutits då det näst sista 

ordet ”så” är svårt att urskilja samt mäta i Praat, samma gäller för meningen K2 och M2 ”Den 

här konserten är toppen”.  
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Tabell 6. Längd av näst sista ordet vid representativa meningar, anges i sekunder.  

 Mening 

 
M3 

”Oj vad du är vacker” 

K4 

”Vilken underbar tårta” 

M4 

”Vilken underbar tårta” 

Argt 0,08   

Glatt 0,07   

Allvarligt 0,09 0,56 0,44 

Ironiskt 0,61 0,82 0,45 

Sarkastiskt  0,62 0,57 

 

Ordet ”är” i M3_Ironiskt uppmätts till att vara drygt 0,5 s längre jämfört med respektive ord i 

ljudfilerna M3_Argt, M3_Glatt samt M3_Allvarligt. Ordet ”underbar” i det ironiska 

uttryckssättet är 0,26 s längre än K4_Allvarligt. Ordet ”underbar” i M4_Sarkastiskt är 0,13 s 

längre än vid M4_Allvarligt. 

 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka möjligheter med att identifiera ironi och sarkasm bland 

andra emotionella uttryck som ilska, glädje och allvarlighet. Akustisk analys visar att de 

ironiska och sarkastiska ljudfilerna som använts i studien har i 22 av 24 möjliga fall lägre F0, 

intensitet och längre duration jämfört med de övriga emotionella uttrycken. Det finns inga 

tydliga skillnader mellan de ironiska och sarkastiska ljudfilerna som använts i studien. Vidare 

noteras en förlängd duration vid näst sista ordet vid ironiskt och sarkastiskt yttrande, till 

skillnad från övriga emotioner.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att de kvinnor som deltog i studien var något bättre än de manliga deltagarna 

på att bedöma emotioner, speciellt vad gäller emotionen glad. Detta resultat skiljer sig från 

studien av Nauke och Braun (2011), som kom fram till det motsatta vad gäller ironi och 

allvar, som var de enda emotionerna som undersöktes i studien. Skillnaden mellan studierna 

kan bero på antalet studerade emotioner men även antalet deltagare. I studien av Nauke och 

Braun (2011) deltog 22 kvinnor och 6 män. Stickprovet är inte tillräckligt stort för att kunna 

säga något om den totala populationen, speciellt inte vad gäller männen. Dessutom var det tio 

kvinnor som illustrerade meningarna i den tyska studien, till skillnad från denna studie där en 

manlig och en kvinnlig uppläsare presenterade ljudfilerna. Dessa faktorer kan ha påverkat 
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studiernas resultat på olika sätt, vilket därmed försvårar möjligheten att göra jämförelser 

mellan dem.  

 

Ironi och sarkasm har i tidigare studier visats ha liknande akustiska kännetecken (Anolli et al., 

2000), vilket även bekräftas i denna studie, vad gäller grundtonsfrekvens, intensitet och 

duration. Dessutom används ironi och sarkasm ofta som synonymer, vilket tidigare har 

nämnts (Lee & Katz, 1998).  

 

Akustisk analys i föreliggande studie visar att ironi och sarkasm i regel har lägre F0 och 

intensitet samt längre duration än övriga emotionella uttryck. Detta stöds inte av flertalet 

tidigare studier (Anolli et al., 2000; Rockwell, 2007) som har konstaterat det motsatta vad 

gäller F0 och intensitet. En skillnad mellan dessa tidigare studier och denna är i vilket språk 

ironi har undersökts. Då tidigare studier gjorts på italienska och engelska, är denna, enligt vår 

kännedom, den första studien vad gäller ironi och sarkasm i det svenska språket. Däremot 

överensstämmer studiens resultat med en tysk studie av Nauke och Braun (2011) där lägre F0, 

intensitet samt längre duration påvisades vid ironiska yttranden. Därav kan presenterat resultat 

vara adekvat för det svenska språket. Det är av stor vikt att ta hänsyn till det aktuella språket 

när det kommer till att urskilja ironi (Cheang & Pell, 2008). Ytterligare kan studierna ha 

undersökt olika typer av ironi som därmed kan ha påverkat resultaten på olika sätt, vilket 

Attardo et al., (2003) påpekar enligt Scharrer och Christmann (2011). Vidare bör hänsyn tas 

till att de akustiska analyserna i föreliggande studie inte har beräknats statistiskt. Därav kan de 

akustiska skillnaderna som kartlades i studien inte konstateras.  

 

Det finns specifika egenskaper hos olika meningar som gör att de tolkas på skilda sätt. I denna 

studie har vi valt att inte studera detta för varje enskild mening. Däremot valde vi att studera 

mening två som sägs av kvinnan på samtliga emotionella sätt och M3_Glatt för att dessa 

utmärkte sig från övriga meningar vad gäller deltagarnas prestation. 

 

Akustiskt resultat för K2 (”Den här konserten är toppen”) kan vara påverkat av kvinnans sätt 

att uttala ordet ”konserten” då detta påpekas av många testdeltagare. En hypotes är att detta 

kan försämra testdeltagarens fokus för att bedöma emotionen. Vid K2_Sarkastiskt har enbart 

en testdeltagare bedömt rätt, detta kan bero på att uttryckssättet inte sägs med tillräckligt låg 

F0 i jämförelse med de övriga uttryckssätten. 
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Chi2-testet visar att ljudfilen M3_Glatt (”Oj vad du är vacker”) har en statistisk signifikant 

skillnad mellan kvinnor och mäns prestation. Samtliga kvinnor svarar rätt men hälften av 

männen svarar fel, tre svarar ”Annat”, en ”Ironiskt” och en ”Allvarligt”. Flera av männen 

påpekar att de tycker att han låter förvånad, vilket kan förklara varför männen svarat fel. En 

reflektion av författarna kring varför alla kvinnor svarade rätt kan vara att de vägde in den 

semantiska betydelsen.  

 

Metoddiskussion 

Statistiskt signifikant resultat fanns vid könsskillnaden vad gäller bedömning av emotionen 

glad, där kvinnor presterade bättre än män. Ytterligare fanns ett statistiskt signifikant resultat 

vid bedömning av ljudfilen M3_Glatt, där alla kvinnor svarade rätt och hälften av männen 

svarade fel. Utifrån den data som insamlats kan inte några slutsatser dras om populationen då 

studien har ett förhållandevis litet stickprov (n=20). På grund av tidsbegränsningen, studiens 

tänkta omfång och antal möjliga testdeltagare är urvalet inte så stort. Många av testdeltagarna 

var nära vänner vilket bör beaktas vid analys av resultat, då de kan ha liknande uppfattning 

om ironi och sarkasm.  

 

Testet genomfördes med datorprogrammet MatLab där ljudfilerna spelades upp efter en 

bestämd ordning. Insamling av data delades lika mellan testinstruktörerna och samma 

informationsblad användes för att informera samtliga deltagare. När datainsamlingen var 

färdig upptäcktes ett problem med ljudfilsordningen, det saknades 14 ljudfiler som skulle 

ingått i studien då flera ljudfiler istället upprepades. Därav användes ljudfilerna som inte 

upprepades samt svarsresultaten för de upprepade ljudfilerna första gången de spelades upp. 

På grund av detta finns inte samtliga emotionella uttryck representerade i lika stor 

utsträckning i testmaterialet. Detta medförde komplikationer vid den akustiska analysen där 

samtliga emotioner skulle jämföras med varandra. Studiens resultat bör med hänsyn till detta 

problem betraktas med försiktighet, studiens tillförlitlighet kan ifrågasättas. Därmed är det 

viktigt att utföra en pilotstudie för att säkerställa att testningen genomförs korrekt för att 

undvika liknande problem. 

 

Vid urvalet av personer i det tidigare inspelningsmaterialet valdes en man och en kvinna. 

Detta för att författarna ansåg att de övriga personerna inte gestaltade emotionerna tillräckligt 

väl. Urvalet blir därmed subjektivt och hänsyn bör tas till detta vid betraktande av studiens 

resultat. Anledningen till att meningarna baserades på två individer som uttryckte 
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emotionerna var för att studien inte skulle bli för omfattande. Problematiken med urvalet är att 

de är för få för att kunna representera populationen. För att få en hög validitet i testningen 

borde fler personer yttra de emotionella uttrycken i det inspelade testmaterialet. Vidare är det 

svårt att jämföra ljudfilerna med varandra då könsskillnaderna spelar en viktig roll vad gäller 

de akustiska parametrarna.  

 

I denna studie är ljudfilerna tagna ur sin kontext, vilket var ett medvetet val när endast 

auditiva skillnader skulle jämföras. Studien säger däremot inget om hur lätt eller svårt det är 

att uppfatta emotionella uttryck i vardagliga situationer där hjälp kan fås av kontexten. Olika 

emotioner kan ha olika stor hjälp av kontexten, detta är dock inget som är bekräftat. Däremot 

menar Wakusawa et al. (2007) att en ljudfil som presenteras i en kontext säkerligen är lättare 

att bedöma. En reflektion är att det eventuellt är lättare att förstå om en person är ironisk när 

samtalspartnern känner denne sen tidigare. I denna studie var det, för deltagarna, okända 

personer som gestaltade ljudfilerna, vilket därmed kan ha påverkat resultatet negativt. 

 

FRAMTIDA STUDIER 

I framtida studier kan vikten av kontext och kroppsspråk för uppfattande av emotionella 

uttryck undersökas. En kartläggning av skillnader mellan enbart akustisk bedömning och 

uppfattande vid samtal kan också genomföras, vad gäller bedömning av emotioner. Vidare 

kan vikten av hur väl lyssnaren känner samtalspartnern studeras när det kommer till 

uppfattandet av ironi. Utöver detta kan en studie göras som undersöker eventuella 

åldersskillnader hos barn, vuxna och äldre vid identifiering av ironi. Att näst sista ordet tycks 

vara längre vid ironiska uttryck än andra är något som uppdagats i denna studie. Framtida 

studier skulle därmed kunna innebära att använda sig av meningar där näst sista ordet i 

yttrandet är ett substantiv och inte småord som prepositioner, hjälpverb eller liknande. Detta 

för att sådana ord i regel är obetonade, korta och därmed är det svårare att mäta dess duration 

samt förlänga ordet i tal. Ytterligare studier skulle kunna vara att studera antalet repetitioner 

av samma yttrande och dess korrelation med antal rätt. I denna studie fann vi tendenser till att 

det är lättare att bedöma ljudfiler korrekt om de upprepas. Exempelvis upprepades K1_Argt 

tre gånger, vid första uppspelningen plats 1 – 5/20 rätt, plats 18 – 18/20 rätt och plats 34 – 

19/20 rätt. Denna studie fann att ironiska yttranden både har lägre F0 samt intensitet jämfört 

med flera tidigare studier där högre F0 och intensitet ses vid ironiska yttranden jämfört med 

exempelvis ett neutralt yttrande. En utförlig kartläggning av ironiska yttranden kopplat till det 

svenska språket är därför något som vore intressant och meningsfullt att genomföra. 
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SLUTSATS 

Det finns endast en statistiskt signifikant skillnad vad gäller bedömning av emotionen glad, 

där kvinnorna presterade bättre än männen. Vidare konstateras att det inte finns några större 

akustiska skillnader mellan ironi och sarkasm. Däremot skiljer sig ironi och sarkasm från de 

övriga uttryckssätten beträffande F0, intensitet och duration. Studiens akustiska analys 

överensstämmer med en tysk studie av Nauke och Braun (2011) men inte med tidigare studier 

som har gjorts på det engelska och italienska språket (Rockwell, 2007; Annolli et al., 2000). 

Ironi och sarkasm har ett akustiskt kännetecken där det näst sista ordet tycks vara utdraget, 

något som i framtida studier vore intressant att vidare undersöka.  
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Appendix A: Instruktioner till testdeltagare 

 

Du kommer nu få lyssna på ett antal ljudfiler. Varje mening sägs av två olika 

personer, en man och en kvinna, och på olika emotionella sätt. Din uppgift är att välja 

det emotionella uttryck som du tycker bäst stämmer överens med det du hör. Om du 

inte tycker att något av de emotionella uttrycken motsvarar det du hör, ange 

alternativet Annat. Du kommer att, vid önskan, få lyssna på varje ljudfil max tre 

gånger. Varje ljudfil är ca en till tre sekunder långa. 

 



 

Appendix B: Svarsalternativ vid test 

 

Alternativ på emotionella uttryck: 

Glad 

Arg 

Allvarlig 

Ironisk 

Sarkastisk 

Annat 

 


