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ABSTRACT 
Interpersonal text communication is increasingly more influenced by non-verbal symbols, that 

often acts as expressions of emotion. Research in this field has previously shown that symbols 

lack the ability to alter or manipulate a text message and can only serve to reinforce the meaning 

of the text. The purpose of this bachelor thesis is to study why, and how, emojis influence text 

communication. With a communication- and mediatization perspective this will be applied to 

three separate interviews with focus groups. The result of this study concludes that emojis have a 

decisive role in the interpretation, usage and evaluation of text language.  
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SAMMANFATTNING   
Dagens interpersonella textkommunikation har blivit allt mer präglad av icke-verbala symboler som 

ofta fungerar som känsloyttringar. Tidigare forskning inom området menar att dessa inte har 

kapaciteten att förändra eller manipulera en text utan endast fungerar som förstärkning av textens 

budskap. Syftet med denna studie är att undersöka hur och varför emojis influerar textspråket. Detta 

utifrån ett kommunikations- och medialiseringsperspektiv som applicerats på en kvalitativ 

intervjustudie som består av tre fokusgrupper. Resultatet av denna studie visar att emojis har en 

avgörande roll i tolkningen, användningen och värderingen av textspråket.  

 

Nyckelord: intervjustudie, kvalitativ metod, kommunikation, icke-verbal kommunikation, 

medialisering, mediering, emojis, textspråk 
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INLEDNING 
Har du någon gång mötts av ett leende från en person som kommer gående mot dig på gatan? 

Blev du glad, förbannad eller kanske kände du inget alls? Experter menar att vår verbala 

kommunikation ligger mellan 10-20 procent, vilket innebär att resterande procentsats utgörs av 

tonfall och kroppsspråk som gester samt ansiktsuttryck. Det innebär att största delen av 

människans kommunikation är icke-verbal. I århundraden har vi kompenserat detta med 

kryddade kärleksbrev innehållande parfymerade pappersark och rödtonade läppavtryck i arkets 

nedre hörn. Men i och med internet tillkom möjligheten att på ett enklare vis förmedla känslor 

och uttryck genom symboler, tecken samt emojis. Låt oss för enkelhetens skull benämna emojis 

som internets motsvarighet till kroppsspråket – åtminstone som ett hjälpmedel. ”An emoji is a 

graphic symbol, ideogram, that represents not only facial expressions, but also concepts and 

ideas, such as celebration, weather, vehicles and buildings, food and drink, animals and plants, or 

emotions, feelings, and activities” (Novak, Smailović, Sluban & Mozetič, 2015, s.1). För de som 

inte kommit i kontakt med emojis kan de se ut på följande vis; . Dessa är en vidareutveckling 

av emoticons; :) - vilka enbart är utformade från tangentbordets tecken.  

 

Inom internetbaserad textkommunikation fattades möjligheten till ansikte mot ansiktes-

kommunikation, bortsett från program som Skype och liknande, vilket har varit en bidragande 

orsak till emojis frammarsch över internetkommunikationens spelplaner. Ser man till 

undersökningar som gjorts innehöll till exempel hälften av alla Instagram-inlägg emojis under 

mars månad 2015 (Novak et al., 2015). Detta främst rörande ”positiva” inlägg – där emojis 

använts som flitigast. Det intressanta är den inflation som skett inom emojianvändandet vilket 

medfört en uppfattad färgning av det ”neutrala” textspråket, där emojis uteslutits. Med detta 

menas att en emoji kanske inte i första hand används för att visa lycka eller välmående, utan 

snarare som en försäkran om att avsändaren inte är förbannad, ledsen eller besviken.  

 

Tidigare forskning inom ämnesområdet har i stor utsträckning använt kvantitativa metoder och 

mestadels undersökt de positiva kontra negativa aspekterna av emojis och emoticons. Den har 

även syftat till att undersöka frekvensen av användandet samt vilka de populäraste figurerna varit. 

Till skillnad från nämnda forskningsområden kommer denna studie, med hjälp av en kvalitativ 
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metod, bland annat undersöka effekten av en emojiavsaknad och människors reaktioner samt 

tankar kring detta. Teorier som kopplas till detta innefattar medialisering, mediering och 

kommunikation.  
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1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

1.1 Syfte 
Att genom en intervjustudie med fokusgrupper analysera respondenternas tankar kring hur emojis 

influerar interpersonell textkommunikation. Utifrån ett kommunikations- och 

medialiseringsperpektiv besvaras detta med hjälp av dessa frågeställningar:  

   

1.2 Frågeställningar 
1. Hur reflekterar respondenterna kring emojis? 

 2. Hur ser emojianvändningen ut?  

 3. Vilka följder får emojianvändningen?  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Merparten av tidigare forskning rörande emojis eller emoticons har varit fokuserad på de positiva 

och negativa aspekterna beträffande kommunikationshjälpmedlens olika användningsområden. 

De användningsområden som har studerats är till exempel hur användningsskillnaden sett ut 

mellan kön och ålder samt privata samtal eller arbetsmiljöer inom en företagsstruktur. När det 

gäller forskning angående uteslutandet av emojis och vad det kan innebära för kommunikationen 

mellan människor brister empirin något. En orsak till detta kan tänkas vara att flertalet artiklar har 

passerat ett ”bäst före datum” i det snabbväxande och organiska informationsflödet som 

medialiseringen ger upphov till. Däremot ligger vikten av ett kontinuerligt 

forskningsuppdaterande just i tillväxttakten inom området. 
  

Emojis, som kan ses som kroppsspråkets inomtextuella förlängning, förekommer antingen 

fristående eller integrerat i ett skrivet textmeddelande. Ser man då emojis som en del av själva 

skriftspråket kan såväl ikonen eller texten tolkas olika beroende av dess utformning. I 

nästföljande led bedöms även sändaren av mottagaren utifrån bland annat upplevd självkänsla, 

personlighet och öppenhet - med återkoppling till textmeddelandet (Fullwood, Quinn, Chen-

Wilson, Chadwick & Reynolds, 2015). Författarnas studie såg till hur ”korrekt” engelska står sig 

mot ett mer slangmässigt textspråk. Respondenter fick besvara frågor kring hur de exempelvis 

uppfattade sändarens självkänsla och intelligens. Konklusionen innefattade att talspråk i text 

(slangmässigt skriftspråk) på ett skadligt vis influerade en tolkning om en okänd persons 

(sändarens) kompetens. Däremot, möjligtvis paradoxalt, visade studien ingen korrelation mellan 

social förmåga och personlighet i talspråksmässiga texter. Forskning kring online-dating har dock 

visat att denna typ av texter är direkt avtändande för mottagaren (Ellison, Heino & Gibbs, 2006). 

 

Om förhållandet emellertid mellan ”standard English” och ”text speak” med en kraftig betoning 

på sistnämnda faktorn uppfattades sändaren som en person med låg självkänsla. ”In conclusion, 

textspeak authors were perceived to be less conscientious, less open, and to have lower levels of 

self-esteem than their counterparts with a formal writing style” (Fullwood et al., 2015, s. 4). 

Däremot ökade en känsla av intimitet och respondenterna föreställde sig att sändaren var en 



 9 

”verklig person” ifall ”textspeak” kompletterades med emoticons i textmeddelandena.                    

”[...]emoticons have been shown to improve ratings of authors” (Fullwood et al., 2015, s. 14). 

 

Att döma är studier kring text, emoticons och emojis svårmanövrerade, speciellt kring 

hypoteserna rörande resultatet av språkvanor, relationer samt kulturella skillnader. I en 

amerikansk studie påvisar Walther och D’Addario (2001) hur deras ursprungliga antaganden om 

och till vilken grad emoticons färgar textmeddelanden föga överensstämde med studiens slutsats. 

Med hjälp av emoticons kopplade till neutrala, positiva och negativt laddade texter fanns bland 

annat en hypotes som menade att ett positivt meddelande som avslutades med en glad emoticon 

skulle uppfattas som minst tvetydligt för mottagaren. Det som studien däremot kom fram till var 

”[...]the least ambiguous in absolute scores was the positive verbal message with a frown” 

(Walther & D’Addario, 2001, s. 16). Anmärkningsvärt är att en liknande studie kom fram till raka 

motsatsen ”A positive message coupled with a frown was significantly more ambiguous” (Derks, 

Grumbkow & Bos, 2008, s. 6).  
  

En annan slutsats som Walther och D’Addario (2001) fann var att emoticons inte har någon 

nämnvärd effekt på ett textmeddelande. ”By and large, however, emoticons had few impacts on 

message interpretations as hypothesized, and when they did have an impact, they were not 

consistent across replications” (Walther & D’Addario, 2001, s. 18). För att förtydliga detta ändras 

alltså inte, enligt författarna, textmeddelandets karaktär och innebörd när en emoticon används, 

även om en viss känsloyttring kan förstärkas. Denna slutsats kom även Derks et al. (2008) fram 

till. ”This indicates that online verbal messages have more influence than the ’nonverbal’ part of 

the message, the emoticon. Emoticons do not have the strength to turn around the valence of the 

verbal message” (Derks et al., 2008, s. 8). 

 

Sammantaget har tidigare studier undersökt, genom ett kommunikationsperspektiv, hur specifika 

emoticons eller emojis påverkar texten. På så vis finns vissa bristfälliga perspektiv kring hur 

fenomenen ställer sig mot hur mediernas makt införlivar institutioner, teknologier och individer i 

en beroendeställning, orsakat av medialiseringen. Av denna anledning används både ett 

medialiserings- och medieringperspektiv som tillbyggnad på ett kommunikationsperspektiv med 
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förhoppning att detta kommer belysa en ny vinkel kring fenomenet emojis. “[...]we are interested 

in the processes of mediation primarily because they reveal the changing relations among social 

structures and agents rather than because they tell us about ‘the media’ per se” (Livingstone, 

2009, s. 4). 

 

3. TEORI 
I följande kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för studien. Till att börja med 

presenteras medialisering och mediering. Därefter följer en beskrivning av interaktivitet och 

socialkonstruktionism. Till sist beskriver avsnittet begreppen responsivitet och region. 

  

3.1 Medialisering & mediering 
I och med den mediala utvecklingen har samhälleliga institutioner underordnats denna på grund 

av medias utbredning och interaktiva funktioner. Detta har bland annat resulterat i ett nytt synsätt 

och en ny värdering av massmedia samt den maktkorrelation som tidigare funnits till 

institutioner, vilka även i sig har omstrukturerats. 
  

It seems that we have moved from a social analysis in which the mass media comprise one among 
many influential but independent institutions whose relations with the media can be usefully 
analyzed, to a social analysis in which everything is mediated, the consequence being that all 
influential institutions in society have themselves been transformed, reconstituted, by contemporary 
processes of mediation. (Livingstone, 2009, s. 3) 

  

Detta kan ses som en följd av att medialiseringen omfamnar samhället och dess invånare. “No 

part of the world, no human activity, is untouched by the new media” (Lievrouw & Livingstone, 

2009, s. 2). “New media” och dess specifika makt över exempelvis institutioner kan däremot vara 

svårbedömd, vilket Livingstone instämmer med, men själva definitionen innebär att new media 

“[...]directly or indirectly have consequenses for the “traditional” mass media” (McQuail, 2010, 

s. 136). För att förtydliga hamnar då samhälleliga institutioner i en beroendeställning till media, 

där graden av beroende ännu inte fastslagits (Hjarvard, 2008). Ett tydligt exempel är politiker 

som måste anpassa sig uttrycksmässigt inom de tids- och rumsangivelser som media avgör. Detta 

tyder på att media i sig blivit en sorts fristående institution som kan ses likt ett paraply varunder 
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övriga institutioner trängs och använder de mediala kommunikationsmedlen för att sprida 

information. “[...]the media not only get between any and all participants in society but also, 

crucially, annex a sizeable part of their power by mediatizing – subordinating - the previously-

powerful authorities of government, education, the church, the family, etc” (Livingstone, 2009, s. 

6). 

 

I ett dialektiskt samband med medialisering står “mediering” vilket innebär att till exempel idéer, 

kultur och information kan, med relativt stor frihet, flöda genom mediala plattformar. Detta 

förutsätter dock att det finns teknologiska kommunikationslänkar mellan en “tanke” och en 

“verklighet” (McQuail, 2010). Till skillnad från medialisering riktar sig mediering till individer 

och interpersonell kommunikation, som exempelvis en textkonversation mellan två personer. 

Med anledning av medieringens omfattning har den en “[...]allt större delaktighet i formandet av 

vardagslivet” (Hammarén & Johansson, 2010 s. 47). Genom bland annat text, emojis eller ljud 

som vi numera använder för att tänka, handla och se, vilket kan ge nya förutsättningar för ett 

identitetsskapande. Turkle (2011) menar ur samma utgångspunkt att nya kommunikationsformer 

som textmeddelanden på ett effektivare sätt kan bidra till framställningen av oss själva. 

Kommunikationsutvecklingen innebär även ett anpassningskrav för individen. “Internet situations 

display a surprisingly large number of guidelines, principles, rules, and regulations relating to the 

way people should linguistically behave once they engage in computer-mediated 

communication” (Chrystal, 2001, s. 68).  

 

På grund av emojis globala utbredning inom textkommunikation är de en väsentlig del av den 

pågående medieringen. För att se till en mikro-nivå (individen) reproduceras 

kommunikationskulturen genom den medieringsprocess som består av de samlade mikro-

nivåerna (till exempel en grupp individer) vilket utmynnar i ett makroperspektiv - institutionella 

kommunikationskulturer. Denna maktstruktur kräver dock ett visst samtycke av den 

underordnade gruppen eller nivån. På grund av denna relation kan således ett till synes obetydligt 

fenomen som emojis, genom mediering och tekniska förutsättningar, få fäste i strukturerna och 

integreras i samhället.  
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Dock kan vi inte förstå en nätverksmiljö endast genom att se till de tekniska förutsättningarna, 

eller bara till användaren. Skog (2010) menar att människor tillsammans integreras med tekniken 

och gemensamt skapar sätt att använda och förhålla sig till den. För att återkoppla till 

medialiseringen (makro-nivå) och medieringen (mikro-nivå) blir skiljelinjen mellan dessa 

svårdefinierad, mycket beroende av sambandet dem emellan. En gemensam faktor mellan 

nivåerna är att samma teknologier användas i syftet att sprida information (McQuail, 2010). 

Media har på så vis en central roll, oberoende av vilken nivå som innehar maktpositionen. 

“National and subnational forms of social, political and economic inclusion and exclusion are 

reconfigured by the increasing reliance on information and communication technologies in 

mediating almost every dimension of social life” (Lievrouw & Livingstone, 2009, s. 2). 

 

Sambandet, och förståelsen av det, mellan mikro- och makro-nivå är själva essensen i media- och 

kommunikationsteori (Livingstone, 2009). Utvecklingen har alltså inte bara ändrat synen på och 

definitionen av samhälleliga institutioner utan även påverkat hur nya kommunikationssätt 

används mellan människor, institutioner samt dem emellan. 

 

3.2 Den “nya” kommunikationen 
Interaktivitet har tidigare använts som ett begrepp inom datorkommunikation. Men på senare år 

har vetenskaplig forskning menat att interaktivitet är en flerdimensionell konstruktion som är 

integrerad i såväl det fysiska rummet, ansikte mot ansikte samt som kommunikation över internet 

(Berglez & Olausson, 2009). Interaktivitet kan bland annat ses som social interaktion, vilket i 

detta sammanhang handlar om ett gemensamt kommunikativt utbyte som utmärks av ett 

dialogiskt kommunikationsmönster. Det innefattar, i enlighet med Skog (2010) och Goffman 

(1999), interaktion mellan människor i sociala sammanhang och inte om teknologiska 

förutsättningar.  

 

Ur ett sociologiskt perspektiv handlar interaktivitet om förhållandet mellan två eller flera 

individer som ömsesidigt anpassar sina handlingar efter varandra (Berglez & Olausson, 2009). 

Med detta som utgångspunkt har interaktiviteten numera även översatts till att gälla mellan 

gränssnittet människa-dator, bland annat på grund av medieringen.  
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Berglez och Olausson (2009) menar att interaktivitet handlar om graden av responsivitet. 

Interaktiviteten ses som en “[...]kommunikationsprocess där varje meddelande är relaterat till 

föregående samt relationen mellan de meddelanden som ägde rum innan dess” (Berglez & 

Olausson, 2009, s. 166). Kommunikationsprocessen har tre nivåer med olika utgångspunkter; 

Icke-interaktiv - när ett meddelande inte relaterar till ett tidigare, reaktiv - när ett meddelande 

relaterar till det meddelande som är direkt innan samt interaktiv - när ett meddelande är relaterat 

till flera tidigare meddelanden (Rafaeli & Sudweeks, 1998, refererad i Berglez 

& Olausson, 2009). Oavsett nivå kan man genom modalitet se “[...]hur sändaren markerar sin 

inställning till något som texten påstår” (Ekström & Larsson, 2010, s. 162). Begreppet används 

bland annat för att analysera sändarens eller talarens grad av instämmande med en text. 

Exempelvis påståendena; “det är varmt”, “jag tycker att det är varmt” och “kanske är det lite 

varmt” är olika sätt att uttrycka sig om samma sak där avsändaren förbinds på olika vis med sitt 

påstående (Ekström & Larsson, 2010). Ser man det ur ett ytterligare perspektiv fungerar emojis 

som komplement till texten och kan på så vis bidra till en förståelse eller ett missförstånd.  

 

I och med medialiseringen har till exempel bilden fått en allt större innebörd i meningsskapandet 

på internet. Bilder och även ljud, skrift och musik är alla resurser för kommunikation och ingår i 

begreppet multimodalitet (Alexandersson & Hansson, 2011), vilket kan beskrivas som en 

pågående användningskonvergens av dessa kommunikationshjälpmedel. En central roll i detta har 

internet som medfört att det skrivna ordet har fått konkurrens av bilden i kommunikationsflödet. 

Tidigare ansågs bilden som en illustration till texten, men idag kommunicerar den i många fall av 

sig själv, på sina egna villkor. Det ser vi tydligt i fenomen som “gifar” där en rörlig bild “loopas” 

i underhållningssyfte. Vi ser det även i användningen av emojis där bilden av en smiley eller en 

sol kan vara fristående från en skriven text och samtidigt kommunicera av sig själv. 

 

3.3 Påverkan av kommunikationen 
“Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer. Kunskap frambringas i 

social interaktion, där man både bygger upp gemensamma sanningar och kämpar för vad som är 

sant och falskt” (Lindgren, 2009, s. 59). Detta är ett av de grundantaganden som ingår i ett 

socialkonstruktionitiskt perspektiv. Ur det perspektivet angriper man populärkulturella texter för 
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att se till vad och hur något sägs. Detta på grund av att de bilder av världen som skapas kan få 

konsekvenser för vårt sätt att tänka och agera (Lindgren, 2009).  

  

3.4 Varför kommunicerar vi människor? 
Dimbleby och Burton (1999) menar att människor kommunicerar bland annat för överlevnad, 

samarbete och personliga behov. Dessa behov, vilka mynnar ut i sociala grupperingar som gagnas 

av bibehållen sammanhållning, grundar sig i en överlevnadsinstinkt. Vi kommunicerar även för 

att tillfredsställa personliga behov, då inte bara fysiska utan även för ett behov av att känna 

trygghet i oss själva. Vissa “Personliga behov ligger bakom kommunikationshandlingar som att 

klä sig rätt inför en tilldragelse, gråta ut mot någons axel eller ge bort presenter” (Dimbleby & 

Burton, 1999, s. 20). Genom behovet av att samarbeta förekommer kommunikation som en viktig 

punkt för att upprätthålla, upprätta och skapa relationer till andra människor. Den kan ses som en 

process som förklarar varför och hur någonting sker. Kommunikation betyder något för alla som 

är med att skapa eller ta emot den. Dock är den inte entydig utan kan innefatta multipla 

betydelser som dessutom kan se olika ut beroende på vem man pratar eller skriver med. 

 

3.5 Att kommunicera med andra 
I mötet med andra människor försöker vi definiera situationen för att skapa en typ av social 

kontroll som underlättar för ett “anpassat” beteendemönster (Goffman, 2014). Egenskaper som 

avläses är ofta de uttryck som är lättdefinierade och som ger oss information om individens 

sociala status. Goffman (2014) menar att vi, i likhet med en teaterpjäs, spelar olika roller till 

förmån av andra individer. Dessa roller kan i många fall medföra ett ”manuskript” som i sin tur 

begränsar handlingsmöjligheterna. För att bibehålla trovärdigheten hos individen blir det därför 

viktigt att hålla sig till dessa manuskript (Hammarén & Johansson, 2009). Det här för att inte 

vilseleda “publiken”. 

 

En publik tenderar enligt Goffman (2014) att ta olika tecken för givet, detta sätter den agerande i 

en ställning där han eller hon kan missförstås. Det blir då nödvändigt för personen att lägga ned 

känslofull omsorg på allt den framför inför publiken. Dimbleby och Burton (1999) belyser, i 

enlighet med Goffman, ett perceptionsproblem vilket handlar om att antaganden uppstår om 
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andra i en kommunikation. “Vi har lärt oss tecknens sannolika betydelse och har en tendens att 

anta att dessa sannolikheter alltid stämmer” (Dimbleby & Burton, 1999, s. 88). 

 

3.6 Hur går kommunikationen till? 
“Kommunikation handlar helt och håller om att ge och ta emot tecken som har betydelser knutna 

till sig” (Dimbleby & Burton, 1999, s. 35). I praktiken kategoriserar vi sedan de 

kommunikationsbudskapen vi tillgodogör oss. Först delar vi upp budskapet i mindre bitar för att 

sedan konstruera en betydelse inom oss. “Vår respons på ett budskap beror på vad det betyder för 

oss. Det kan finnas många olika responser som påverkas av en rad faktorer” (Dimbleby & 

Burton, 1999, s. 34). Till exempel; ”Vad gör du ikväll?” Kan ge olika respons som; ”Ingenting, 

det du vill!”, ”Vet inte” eller ”Jag är faktiskt upptagen”. 

 

Enligt Dimbleby och Burton (1999) finns det några faktorer som påverkar responsen; Relationen 

mellan deltagarna, utbytets sammanhang och mottagarens inställning till sändaren. Således finns 

ingen immunitet mot att förändra eller förändras genom kommunikationen med andra. I det 

sociala samspelet finns responssviter, det vill säga när man turas om att prata eller fatta tycke för 

något. Ett liknande begrepp - feedback - är vitalt för att mottagaren ska uppmuntras att svara, 

speciellt en icke-verbal feedback, vilket forskning visat vara den mest inflytelserika (Dimbleby & 

Burton, 1999). 

 

En individ kan vara beräknande i sitt handlande men relativt omedveten om att så är fallet. 

Stundtals kan personen avsiktligen och medvetet uttrycka sig på ett speciellt sätt, men då främst 

på grund av att traditionen inom ens egen grupp eller sociala status kräver den formen av uttryck 

och inte för att uppnå en speciell respons “[...]annat än ett vagt accepterande eller gillande hos de 

närvarande” (Goffman, 2014, s. 15). Dimbley och Burton (1999) menar att dessa 

kommunikationsfärdigheter är inlärda och att inlärningen så även är fortlöpande.  

 

När en person agerar mindre socialt responsiv i en interpersonell kommunikation kan då denne 

uppfattas som sur. Sociologen Johan Asplund (1987) menar att de utmärkande egenskaperna för 

“sur” är intressanta då de direkt kännetecknar och förklarar ett beteende. “När du inte hälsar är du 
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sur, och du låter bli att hälsa därför att du är sur” (Asplund, 1987, s. 36). Den “sure” utövar på så 

vis mikromakt, det vill säga ignorerar dig eller gör dig osynlig. Om du till exempel slutar hälsa på 

någon har du, enligt Asplund (1987), igångsatt en effektiv sanktion. Varje gång du möter denna 

person berövar du denne en hälsning och därigenom utdelar en form av bestraffning. “Så snart 

någon förfogar över effektiva sanktionsmöjligheter och sätter dem i verket föreligger makt och 

maktutövning” (Asplund, 1987, s. 23). Sanktionen här består av övergången från en social 

responsivitet till en asocial responslöshet, detta kan ske omedvetet. 

 

Dimbleby och Burton (1999) menar att människor observerar andra, speciellt deras icke-verbala 

signaler. Dessa fungerar som lokaliseringshjälpmedel i interpersonella kommunikationer - 

perception: “Perception handlar alltså om att “läsa” tecken och söka efter deras betydelse” 

(Dimbleby & Burton, 1999, s. 87). Författarna menar att det inte endast handlar om det sagda 

ordet utan även vad individer tycker om sig själva och speciellt vad de tycker om andra “Positiva 

relationer är beroende av positiva attityder” (Dimbleby & Burton, 1999, s. 59). Författarna menar 

att dessa attityder bara kan förstås genom lämpligt bruk av icke-verbal kommunikation. En 

komplikation som då kan tänkas uppstå är när de icke-verbala signalerna uteblir i den skriva 

kommunikationen. Här ses emojis, och specifikt smileys, enligt Derks et al. (2008), som 

komplement i textuell kommunikation. 

 

Goffman (2014) nämner en främre- och bakre region. En region definieras: “Vilket ställe som 

helst som till en viss grad är avgränsat av perceptions - eller varseblivningsbarriärer” (Goffman, 

2014, s. 97). Regionerna varierar utifrån kommunikationsmedel där perceptionsbarriärer uppstår. 

I den främre regionen försöker vi göra intryck samt upprätthålla och förkroppsliga vissa normer. 

En normgrupp tillskrivs hövlighetsnormer där den agerande tilltalar publiken samt, i ett 

dialektiskt samband, svarar på de icke-verbala indikationerna som publiken ger i från sig. Som 

exempel skulle detta kunna innebära Facebook-chatten. 

 

Den bakre regionen definieras som “[…]ett ställe, i anknytning till ett visst bestämt framträdande, 

där det anses som en självfallen sak att med vett och vilja bestrida det intryck som har 

uppammats av framträdandet” (Goffman, 2014, s. 102). Det kan vara ett ställe där man kopplar 
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av och laddar batterierna inför nästa gång det är dags att prestera i den främre regionen. Goffman 

(2014) menar att kontrollen av den bakre regionen har betydelse för den “arbetskontroll”-process 

varigenom personerna skapar en buffert mellan sig själva och de krav som omger dem (Goffman, 

2014). Med anknytning till föregående exempel kan detta innebära tid utanför eller bokstavligen 

frånkopplat från Facebook-chatten. I och med medialisering och mediering har vi dock skapat oss 

en kommunikationskultur där meddelanden kräver omedelbart svar. Vilket innebär en tonvikt på 

den främre regionen (Facebook-chatten). Vår kommunikationskultur har på så vis markant 

minskat tiden vi har till att sitta ner och reflektera ostört (Turkle, 2011). 

 

3.7 HUR HÄNGER TEORIBEGREPPEN IHOP? 
Medialiseringen har medfört att vi människor spenderar allt mer tid på internet för att hitta 

information, kommunicera eller utföra ärenden som att deklarera, vilket är ett direkt tecken på 

den pågående medialiseringen. Vi kan även kommunicera med varandra genom textmeddelanden 

eller via exempelvis bloggar och kommentarsfält. Denna mediering, som i sig kan vara 

beroendeframkallande, medför en interaktivitet och föreställning om hur denna kommunikation 

“bör” se ut. “Bör” innebär att en individ (mikro-nivå) reproducerar olika kommunikativa 

förhållningssätt (makro-nivå). Dessa kan ses som en “sammanställning” av hur olika individer 

kommunicerar. Detta samband mellan nivåerna innebär på så vis att de skapar varandra. Specifikt 

kan det handla om hur ett textmeddelande är skrivet eller hur det tolkas, beroende av bland annat 

sändarens modalitet och mottagarens responsivitet. Eftersom multimodaliteten medför en 

möjlighet att skriva mer komplexa textmeddelandet, med emojis, bilder eller videoklipp, har den 

medierade kommunikationen allt större inverkan på språk, individ och samhälle.  
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4. METOD OCH MATERIAL 

Nedan följer en presentation av studiens metod, material och fokusgruppernas respondenter. 

Vidare ges en beskrivning kring urval och tillvägagångsätt samt förklaring kring 

materialinsamlingen via fokusgrupperna. Det efterföljs av en metodreflektion kring studiens 

validitet och reliabilitet samt en diskussion om fördelarna med en kvalitativ studie.  

 

4.1 Kvalitativ metod 
Denna studie använde en kvalitativ intervjustudie där fokusguppsrespondenter besvarade frågor 

utefter en semistrukturerad intervjuguide, utarbetad utifrån ett kommunikations- och 

medialiseringsperspektiv.  

  

Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att man på förhand har definierat de teman som 
utfrågningen gäller. Före intervjun har man gärna utarbetat en intervjuguide. I likhet med 
ostrukturerade intervjuer ger den här intervjuformen stor flexibilitet eftersom det är möjligt och 
naturligt att ställa uppföljande frågor. (Østbye, 2013, s. 103) 

 

Med stöd av en kvalitativ metod kan man angripa texten mer djupgående, vilket hjälper till att 

studera de samhälleliga konflikterna som återges i en text. Genom studerandet av texten (svaren 

från respondenterna) upptäcktes lättare en föreställning om emojins roll i ett större sammanhang. 

Detta gjordes med hjälp av en teoretisk ram på ett sociohistoriskt plan. Det hjälpte oss i 

förståelsen till hur respondenterna förhöll sig till emojianvändningen samt representationer av 

denna. Själva analysen presenteras i två steg. Detta för att skapa en utförlig disposition genom 

presentationen av materialet på ett omfattande och tydligt sätt, för en efterliggande analys av 

respondenternas åsikter, tankar och beteenden på ett djupare plan, med hjälp av den teoretiska 

ram som presenteras i kapitel 3.  

 

Baserat på studiens ämnesområde, som i jämförelse med tidigare undersökningar är relativt 

outforskat, lämpade sig en intervjustudie väl (Kvale & Brinkmann, 2014). Med vetskapen om 

forskningsområdets, möjligtvis, bristfälliga empiri inleddes arbetet med viss reservation för en 

föränderlighet under studien. Emojis kan även kopplas till en alldaglig användning där en 

intervjustudie stod i linje med människors vardagserfarenheter (Esaiasson et al., 2012).  
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4.2 Fokusgrupper 
Sammantaget underbyggs studien på att “fokusgruppmetoden ger det djup och den kontext som 

forskaren behöver för att fördjupa sin förståelse av vad som ligger bakom människors tankar och 

erfarenheter” (Wibeck, 2010, s. 149). Vidare menar Ekström och Larsson (2010) att fokusgrupper 

är lämpliga för att studera själva innehållet i en diskussion samt respondenternas uppfattning om 

sitt eget handlande. “Man söker nå nyanserade beskrivningar av olika delar av personens 

livsvärld, helst beskrivningar av specifika situationer och handlingar” (Ekström & Larsson, 2010, 

s. 58).  

 

Som tidigare nämnts kan ämnesområdet emojis anses sakna viss empirisk forskning vilket 

förutsätter att ett öppet förhållningssätt från moderatorns sida till ny och oväntad information 

inom fokusgrupperna upprätthålls (Ekström & Larsson, 2010). Detta ligger även i linje med att 

“Samtalsintervjuundersökningar ger goda möjligheter att registrera svar som är oväntade” 

(Esaiasson et al., 2012, s. 251). Beroende av urval och respondenter behöver intervjuaren, 

moderatorn, då anpassa sig samt vara uppmärksam på tänkbara sidospår medan själva 

samtalskaraktären bibehålls (Ekström & Larsson, 2010).  

 

4.3 Urval & respondenter 
Urvalsprocessen utgick först från två förutsättningar - homogena grupper samt att respondenterna 

inte, närmare än flyktigt, känner varandra (Ekström & Larsson, 2010). Fördelen med homogena 

fokusgrupper är enligt Wibeck (2010) den intimitet och det samförstånd som kan komma att 

uppstå. Denna studie valde även homogena fokusgrupper med anledning av att kunna urskilja 

eventuella menings- och tolkningsskiljaktigheter, därav innefattar studien en fokusgrupp med 

tjejer och en med killar som del av materialet, könshomogena grupper valdes också med 

anledning av att skilja från tidigare studier där homogena fokusgrupperna var baserade på 

åldersskillnader. Vidare, och som en form av referenspunkt till de två homogena grupperna, 

genomfördes även en heterogen fokusgruppsintervju, som bestod av två tjejer och två killar.  

 

Sammanlagt innehåller studien 3 fokusgrupper á 4 personer. Eftersom ämnesområdet emojis 

kräver en del diskussion och utrymme begränsades medverkarantalet till 4 - för att underlätta att 
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ett samtal växer fram under intervjutillfället. Wibeck (2010) menar att gruppstorleken kan ha 

betydelse, blir gruppen för stor kan det innebära att respondenternas uppmärksamhet försvåras. 

Gemensamt för respondenterna är att de använder emojis i intertextuella kommunikationer. 

Eftersom studien belyser spontana tankar, funderingar och samtal rörande emojis uteslöts även 

personer som studerar media- och kommunikationsvetenskap - där resonemang och analyser av 

exempelvis ikoner, bilder och texter ingår i själva utbildningen. 

 

Urvalets variabler, som redan innan var förutbestämda, definieras således som ett stratifierat 

urval. “Deltagarna väljs då ut i enlighet med projektets mål, som i allmänna ordalag kan sägas 

vara att få ökad insikt och förståelse genom att på djupet studera vad ett mindre antal människor 

har att säga i en viss fråga” (Wibeck, 2010, s. 66). I första läget användes en annonsering via 

Facebook för att hitta intresserade respondenter. Men med en bristande uppslutning kring detta 

beslöts istället att kontakta potentiella respondenter separat under urvalsprocessen, som 

tillfrågades med utgångspunkten - är ni intresserade av detta? “Det är klokt att tillfråga 

intervjupersoner som är tillgängliga - och positivt inställda till en intervju - så att man får ut 

tillräcklig information och kunskap från dem” (Ekström & Larsson, 2010, s. 63). 

 

4.4 Respondenterna 
Nedan följer en presentation av fokusgruppernas respondenter. Observera att namnen är 

fingerade. Gemensamt för respondenterna är att de alla tillhör kategorin unga vuxna (20 till 28 

år). I presentationen tillkommer ålder, befintlig bostadsadress samt sysselsättning.  

 

Tjejerna 

Ottilia 22 år. Bosatt i Piteå och studerar upplevelseproduktion på Musikhögskolan, Luleå 

Tekniska Universitet. 

  

Fanny 23 år. Bosatt i Piteå och är arbetssökande.  

 

Anna 22 år. Bosatt i Piteå och studerar mediedesign på Musikhögskolan, Luleå Tekniska 

Universitet. 
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Alice 20 år. Bosatt i Piteå och studerar ljudteknik på Musikhögskolan, Luleå Tekniska 

Universitet. 

 

Killarna 

Samuel 28 år. Bosatt i Piteå och frilansar som musiker.  

 

Joakim 24 år. Bosatt i Piteå och studerar komposition på Musikhögskolan, Luleå Tekniska 

Universitet.  

 

Jakob 27 år. Bosatt i Piteå och arbetar inom vården.  

 

Filip 23 år. Bosatt i Piteå och är arbetssökande.  

 

Blandgruppen 

Stefan 22 år. Bosatt i Piteå och studerar mediedesign på Musikhögskolan, Luleå Tekniska 

Universitet. 

 

Sebastian 22 år. Bosatt i Piteå och arbetar som restaurangbiträde.  

 

Ida 27 år. Bosatt i Piteå och studerar danslärarlinjen på Musikhögskolan, Luleå Tekniska 

Universitet. 

 

Fadime 23 år. Bosatt i Piteå och studerar mediedesign på Musikhögskolan, Luleå Tekniska 

Universitet. 
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4.5 Tillvägagångssätt 
Till att börja med utformades en intervjuguide baserad på studiens problemområde. 

Frågeställningarna hölls enkla och lättförståeliga för att underlätta för ett dynamiskt samtal inom 

fokusgrupperna (Esaiasson et al., 2012). Resultatet blev ett antal teman som i sig innehöll frågor 

skrivna efter trattmodellen, det vill säga öppna frågor som eftersom blir alltmer avsmalnade 

(Ekström & Larsson, 2010). Som ingång till fokusgruppsintervjuerna, för att öppna upp för ett 

samtal, skapades ett stimulansmaterial som förhoppningsvis kunde starta en diskussion (se bilaga. 

1). 
  

Efterföljande emojis i stimulansmaterialsmeningarna valdes på grund av deras 

användningsfrekvens, igenkänningsfaktor samt känsloyttring. I de två homogena 

fokusgruppsintervjuerna varvades den ena med meningar innehållande emojis på jämna tal (2, 4, 

6) samt den andra fokusgruppen med ojämna (1, 3, 5). Anledningen till detta var att 

tolkningsmaterialet skulle innefatta samma stimulansmaterialsmening både med och utan en 

emoji, samt för att undvika upprepningar inom fokusgrupperna. I den sista, den heterogena 

fokusgruppen, valdes att använda samma stimulansmaterialsmeningar som delades ut till 

tjejgruppen, det vill säga ojämna tal.  

 

Samtliga intervjuer hölls på olika platser i Musikhögskolans lokaler i Piteå. Intervjun med 

tjejgruppen utfördes den 11:e april 2016 och pågick i 56 minuter. Intervjun med killgruppen 

utfördes också den 11:e april 2016 och tog 36 minuter och intervjun med den blandade gruppen 

hölls den 12: april och varade i 42 minuter. Vid varje intervjutillfälle bjöd moderatorerna på fika, 

både som tack för medverkan samt för att bidra till ett trevligt möte.   

 

Arbetet fortlöpte med transkribering av samtliga intervjuer. Därefter färgkodades varje 

transkribering för att hitta tematik från samtalen. Vidare sammanställdes 

intervjutranskriberingarna för få en “[…]samlad tolkning och dra slutsatser” (Ekström & Larsson, 

2010, s. 84). I analysdel 1 sammanfattas de övergripande mönstren och stärks genom citat från 

respondenterna samt genom koppling till den teoretiska delen. Del 1 ligger även till grund för hur 

den teoretiska och empiriska kopplingen ser ut och framställs i analysdel 2.  



 23 

4.6 Material 
Samtalen inom fokusgrupperna, som spelades in med ljudupptagning, blev sammanlagt 134 

minuter. Den efterföljande transkriberingen gjordes, i mån av tid, snarast möjligt efter själva 

intervjutillfällena. Detta för att undvika att eventuell information eller funderingar hos 

moderatorerna skulle gå förlorade. “Det bästa är att börja transkribera så fort som möjligt efter 

inspelningen, innan man hunnit glömma allt för mycket” (Wibeck, 2010, s. 96). Själva 

transkriberingen, som gjordes av fokusgruppens moderator, tog fasta på att fånga övergripande 

argumentationer och ställningstaganden med utgångspunkt från intervjuguiden - innehållet i 

respondenternas svar var således det viktigaste. Därav uteslöts bland annat pauseringar, 

upprepningar och tystnader eftersom de inte ansågs väsentliga. Beroende av intervjuernas 

semistrukturerade karaktär valdes även partier bort i transkriberingen där samtalsämnena frångick 

huvudämnet. 
  

Min oortodoxa syn är att man i vissa fall kan spara på resurserna genom att tillåta sig att utesluta 
sådana delar av intervjun som man från börjar inser saknar betydelse för analysen, t.ex. där 
respondenterna ägnar sig åt helt ovidkommande utvikningar. (Ekström & Larsson, 2010, s. 69) 

  

Totalt består transkriberingen av 48 sidor som kommer att ligga till grund för analysdelen. 

 

Stämningen under samtliga intervjuer var god. Till en början visades en nyfikenhet och en aning 

blyghet bland respondenterna. Detta avtog snabbt då det uppstod diskussioner och en gemenskap 

i grupperna kring hur emojis påverkar vardagen, något de tidigare inte reflekterat över. Ingen 

tydlig ledare visade sig i någon av grupperna, men en möjlig antydan till en mer avslappnad 

gemenskap uppstod i de homogena grupperna i jämförelse med den blandade gruppen. Vad detta 

kan bero på är svårt att säga. En faktor skulle kunna vara att båda moderatorerna medverkade vid 

den blandade intervjun. En annan teori kan möjligen vara att man inte lika enkelt känner 

gemenskap med nya människor av annat kön. Detta tycks dock inte påverkat materialet något 

nämnvärt då alla respondenter var goda talare vid den blandade intervjun.  
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4.7 Metodreflektion 
Tidigare forskning kring liknande ämnesområden som denna studie använder till största delen 

kvantitativa analysmetoder, något som denna studie inte skulle gagnas av, med tanke på 

uppsatsens problemområde. Det finns fördelar med en kvalitativ innehållsanalys framför en 

kvantitativ. Esaiasson et al. (2012) menar att den kvalitativa analysen kan studera de 

underliggande budskapen som finns i en text, vilket endast tycks upptäckas vid intensiva och 

ingående analyser. Författarna menar även att det är lättare att finna de viktigaste budskapen med 

hjälp av en kvalitativ analys, något som inte tycks framkomma vid den kvantitativa metoden som 

syftar till att kvantifiera - “[…]räkna förekomsten av eller mäta, vissa företeelser i texter” 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 50). 
 

I denna intervjustudie ledde moderatorerna först en fokusgruppsintervju vardera och sedan en 

gemensamt. Detta var relevant då två moderatorer vid den sista heterogena intervjun kändes 

överflödigt. Enligt Wibeck (2010) kan det även vara av fördel att moderatorn kommer från en 

liknande kulturell bakgrund som deltagarna i fokusgruppen då respondenterna kan tänkas känna 

mer avslappning. Detta bidrog till en mer avslappnad och fördelaktigare intervjumiljö. Det man 

dock bör ha i beaktande är att forskningsperspektivet inte ska komma i skymundan om 

moderatorn och gruppdeltagarna är alltför enhetliga. Detta var däremot inget som påverkade 

denna studie. 
 

Vetenskapliga studier ska kunna ge goda skäl till det som påstås i texten. Argument kräver då 

enligt Ekström och Larsson (2010) att de är giltiga samt tillförlitliga - kallat validitet och 

reliabilitet. Validitet innefattar att ett argument har med det aktuella undersökningsområdet att 

göra och reliabilitet innebär att angivelserna är riktiga. Dessa begrepp är viktiga avvägningar 

inom vetenskapliga studier. “En undersökning med bara delvis relevanta uppgifter blir inte ett 

acceptabelt argument (empiriskt stöd) oavsett hur hög kvalitet undersökningen har” (Ekström & 

Larsson, 2010, s. 15). 
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5. ANALYS 
I följande analyskapitel presenteras fokusgruppernas diskussioner varpå en tematisk disposition 

kopplar problemområdet till valda teorier. Huvudfokus ligger sedan på respondenternas 

gemensamma åsiktsmönster rörande studiens frågeställningar samt syfte. Att tillägga är att vissa 

diskussionspartier kan komma att sakna kronologisk ordning då själva sammanhanget prioriteras.  

 

5.1 Vad säger tjejerna? 
Respondenterna kom först att prata om de missförstånd som kan uppstå gällande tolkningen av en 

emoji, beroende på dess utformning. Detta för att den tänkta emojin kan se olika ut beroende av 

vilken telefon som används; 

 

Det känns som att media alltid tar en iphone-smiley så fort de ska använda en smiley. De skulle 

aldrig ta mina emojis som ingen annan har typ. Ingen har de här nya från Sony. De är jättekonstiga 

(Alice). 

 

Detta var dock inget respondenterna vidare hade i åtanke vid val av emojis utan skickade en 

emoji och förutsatte att det medierade budskapet skulle komma fram till mottagaren. Överlag var 

de överens om att emojis fungerar som ett komplement till känslor i text, vilket även Derks at al. 

(2008) menade. Respondenterna menade även att emojis är ett väldigt roligt och bra fenomen 

med huvudsyftet att ha livligare och lättsammare konversationer. 

 

Jag tycker det är kul att emojis är färgglada. Det gör det lite extra härligt (Fanny). 

 

Det känns som att många även använder emojis för att förstärka en bild på Instagram till exempel. 

Då kan man lägga till en surf-emoji om man surfar eller är på en strand (Fanny). 

 

Ur dessa citat kan ses att emojis är lämpade att använda i relationer där upprätthållandet av 

positiva attityder är viktigt (Dimbleby & Burton, 1999). Dock är emojis, enligt gruppen, både till 

utseende och innebörd egentligen ganska oseriösa; 

 



 26 

Det känns som att det är egentligen ganska barnsligt att hålla på med emojis. Säkert från tiden när 

alla använde MSN och började med emojis. På något vis används emojis som att man skämtar lite 

(Fanny). 

 

I diskussionen om när och till vem man använder emojis framkom en aning delade meningar; 

 

Jag tror jag använder emojis med människor jag känner mindre än med mina nära vänner. När jag 

skriver till människor jag känner väl bryr jag mig inte speciellt mycket om på vilket sätt texten 

tolkas. När jag inte är fokuserad brukar jag inte använda några emojis. Och då brukar folk tycka att 

jag är kall (Anna). 

 

Jag är nog tvärtom. Jag använder betydligt mer emojis till människor jag känner. Då kan man ju 

skicka vilken emoji som helst. Men bara när jag är glad, är jag ledsen brukar jag inte använda emojis 

(Ottilia). 

 

Jag har vissa kompisar som jag inte skriver emojis med. Det är bara något vi inte gör, men jag vet 

inte riktigt varför det är så. Det har bara blivit så (Fanny). 

 

I tolkningen av stimulansmaterialet (se bilaga. 1) sågs de flesta meddelanden utan emojis som 

negativa eller rent av “sura”; 

  

Jag använder ofta en glad gubbe som en artighetsgrej, det där meddelandet hade känts mycket bättre 

ifall det fanns en sån på slutet (Anna). 

  

Enligt respondenterna använder man emojis i mer skämtsamma konversationer med vänner och 

inte i seriösa sammanhang som till arbetskollegor eller i jobbansökningar. Detta visar på att det 

finns regler kring hur emojis bör användas inom eller till en specifik grupp. Emojis tycks även 

vara mer lämpade i beskrivningen och uttrycket av glädje och vid ironi; 
  

Alltså man skickar ju emojis för att det är kul att skicka dem. Man behöver inte använda emojis när 

man är arg, det framgår ändå. Det är lättare att visa att man är upprörd när man endast använder text 

och det är lättare att uppfatta texten som arg än glad (Ottilia). 
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Den ledsna emojin använder man ju när man är lite ledsen på låtsas. Alltså som att det är lite synd 

om mig. Inte om man verkligen är jätteledsen och nere, då lägger man ju inte in en emoji (Anna). 
  

Enligt gruppen anpassas ofta valet av emojis och användandet av dem i en konversation till 

mottagaren, detta kan ses som att responsen påverkas, både medvetet och omedvetet; 

 

Jag tror jag försöker matcha hur mycket den andre använder emojis. Och jag tror det sker ganska 

omedvetet. Ibland kan man ju dock känna att folk blir lite lata när de använder emojis. Som att man 

inte skriver ett riktigt svar utan bara lägger dit en smiley. Skriver man en text med en emoji blir det 

ju ett ganska ledigt språk. Det i sig kan vara negativt (Fanny). 

 

Ifall en person skickar en massa emojis till mig. Då kan jag känna mig dryg ifall jag inte använder 

dem också. Jag kan jättelätt få dåligt samvete ifall jag inte anpassar mig efter en annan person 

(Alice). 

  

Respondenternas upplevda tvång att använda emojis visade sig, även det, vara både medvetet och 

omedvetet. Enligt gruppen tycks emojis fungera som en genväg i interaktiviteten då de kan visa 

en känsla och på så vis hindra möjliga missuppfattningar; 

  

Man har varit med om en diskussion med någon som skriver ett långt meddelande där det är en 

ganska bitter underton som sen avslutas med en glad emoji för att “safa” lite. Som att den tänker Jag 

är superarg men jag gör en glad gubbe i slutet så det inte ska bli dålig stämning (Ottilia). 

  

Om jag läser ett meddelande efteråt och det finns att chans att man kan tolka det som drygt så brukar 

jag lägga till en emoji i efterhand (Alice).  

 

Fanny menade att om en person, som i vanliga fall använder emojis, plötsligt slutar med det 

infinner sig en tanke om att sändaren kanske är arg. Detta kan kopplas till en upplevd effektiv 

sanktion av sändaren. Hon menade vidare att effekten av att använda emojis när man är glad har 

även medfört att man framstår som sur ifall de inte används; 
  

Det är det som blivit så jävla sjukt nu. Att man framstår som sur om man inte använder emojis 

(Fanny). 
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Överlag var tjejerna överens om att emojis fungerar som ett verktyg vid förmedlingen av känslor, 

som i sig kan hjälpa till i förståelsen av ett meddelande; 
  

Man kan ju lägga in mycket mer betydelse i en text eftersom det finns emojis. Det finns nog nästan 

alltid någon emoji som stämmer överens med hur man känner sig (Anna). 

 

Jag tycker emojis kan hjälpa till med att visa i vilken riktning meddelandet står i. Om någon lägger 

till en emoji kan man få en förståelse om vad personen menar. Man får mer klarhet vad som gäller 

(Fanny). 

  

Dock var skiljelinjen fin vid frekvensen av användandet. De var alla aningen skeptiska till att 

använda för mycket emojis i ett meddelande. Fanny menade att på grund av emojis kan språket 

uppfattas som mer ledigt och det i sin tur kan resultera i en negativ kommunikationslättja hos 

människor. Detta skulle då även kunna påverka själva responsen - relationen mellan sändare och 

mottagare. 

  

I kontexten att försöka imponera eller flörta med någon sågs det seriösare och mer uppskattat att 

inte använda många emojis; 

  

Jag skulle bli mycket mer imponerad om en person inte använder emojis när den vill flörta med mig. 

Det visar att hen inte behöver förstärka någon känsla, utan personen tycker att den är rolig i sig, utan 

emojis (Anna). 

  

5.2 Vad säger killarna? 
Till att börja med ansåg respondenterna att emojis och emojianvändningen är något positivt i 

bemärkelsen att de bland annat underlättar för förståelsen av korta textmeddelanden; 

 

Jag tycker nog att de är bra, de förenklar om man vill skriva något kort. Det blir enklare att beskriva 

vad man känner med få ord (Samuel). 
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Det fanns även en tydlig förståelse inom gruppen för hur, när och varför emojis bör användas i 

kommunikationen med olika parter, vilket tyder på att interaktiviteten anpassas efter andra 

(Berglez & Olausson, 2009). Generellt var respondenterna överens om de specifika 

användningssituationerna trots att de inte kände varandra sedan tidigare eller hade haft någon 

utförlig textkommunikation sinsemellan. På detaljnivå diskuterade gruppen bland annat om en 

balanserad mängd emojis i separata meddelanden där det framkom en tydlig distinktion om vad 

som ansågs acceptabelt eller inte; 

 

Jag brukar använda max två emojis per meddelande, är det tre eller fler så går man och letar vilken 

man ska ta bort, så att de ligger perfekt i meddelandet (Jakob). 

 

Man måste också tänka på hur många meningar det är. Det finns mycket att räkna ihop, för att 

komma till den perfekta mängden emojis (Filip). 

 

Användningen av emojis, ur en känsloyttringsaspekt, konkretiserades allt eftersom samtalet 

fortskred. Initialt i intervjun framkom att uteslutandet av emojis tolkades som att sändaren 

framstod som irriterad, sur eller avståndstagande till mottagaren. Det vill säga att uteslutandet av 

emojis ansågs som en effektiv sanktion. Ur en individuell användningssynvinkel var även 

respondenterna måna om att addera emojis till ett textmeddelande för att undvika att uppfattas 

som mindre socialt responsiv; 

 

Är det en kompis man skriver med så är det precis som att man nästan känns lite sur om man inte 

skriver någonting mer än bara bokstäverna (Jakob). 

 

Men typ till mina nära polare så skulle jag kunna skriva ett meddelande utan emojis. Men om det är 

någon som jag ska träffa som jag känner halvbra, vi kanske ska jobba ihop eller något sånt, då skulle 

jag lägga till en smiley för att inte låta sur (Joakim). 

 

Genomgående var detta ett diskussionsområde som var återkommande inom gruppen. Vidare 

diskuterades att emojis har ett bristande användningsområde när det gäller att förstärka just 

negativa känslor, mycket på grund av respondenternas uppfattning av att emojis har en relativt 

oseriös karaktär. Till exempel när negativa känslor var genuint förankrade, när meddelandet hade 
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hög modalitet, och riktade till mottagaren av ett textmeddelande menade respondenterna att 

emojis uteblir; 

 

Om man lägger till en arg emoji så kanske man gör det för att man är arg på något annat, man är inte 

arg på personen såklart (Filip). 

 

När man är irriterad på personen man skriver till, typ om den personen har klantat till det så det 

drabbar en själv och så ska man fråga mer om den grejen, är man sur på den personen så lägger man 

inte till en sur smiley, det skulle inte jag göra (Joakim). 

 

Gruppen samtalade även om hur emojis kan användas i brasklappssyfte samt ur ett 

känsloyttringsperspektiv i situationer där textmeddelandet i sig, utan emojis, har en tendens att 

framstå som formellt eller med ett upplevt irriterat tonfall. På så vis menade respondenterna att 

medieringen har inneburit att ett textmeddelande kan “manipuleras” med hjälp av emojis; 

 

Jag tror att det ska återspegla tonfallet från när man pratar också, så det ska väl ge någon slags 

stämning typ. Om jag skickar ett meddelande som är ganska långt och seriöst så kanske jag lägger till 

en glad gubbe för att få en trevlig ton. Jag tror att ofta kan det vara så att man egentligen inte skriver 

en emoji för att visa exakt vad man själv tycker, utan för att man vill att den andra ska tänka att man 

tycker det (Joakim). 

 

Lite som han sa, för att sätta en ton för ett meddelande, eller om man skriver något som kan uppfattas 

som väldigt kort så kan man med en emoji visa att man inte är irriterad (Samuel). 

 

Ja det känns ändå som att man kan komma undan rätt mycket med emojis också. Det går över till 

sarkasm istället för att det är ett seriöst meddelande. Man använder emojis för att skämta till det lite, 

även fast man skriver något sjukt brutalt (Jakob). 

 

Gemensamt var att samtliga började använda emojis på grund av att alla andra gjorde det, vilket 

kan ses som en följd av medialiseringen, och att den fortsatta emojianvändningen är grundad i att 

tillfredsställa mottagaren, som i sig har en korrelation till mottagarens emojianvändning. 

Respondenterna menade på så vis att den individuella användningen har en direkt koppling till 

sändarens frekvensmässiga användning av emojis; 
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Skulle någon skriva till mig och inte använda emojis då använder inte jag heller emojis, men 

använder du dem då kommer jag använda det också, automatiskt (Jakob). 

 

Om man skriver med en person som inte använder emojis och man använder emojis själv, då känner 

jag att man skulle kunna framstå som en glad och dum person. Tvärtom så är man tråkig om man inte 

använder emojis till någon som använder det. Det är väl därför man vill hamna i en balans för att 

matcha sinnesstämningen med den andra personen. Responsen blir ju tydligare också att personen 

känner sig bra bemött om den lägger till en emoji, då vet man att personen gillade det man skrev 

(Filip). 

 

5.3 Och vad säger blandgruppen? 
Vid första frågan i intervjun “Vad är era spontana tankar om emojis?” framkom en positiv 

inställning till emojis samt att de har en relativt stor inverkan på ett textmeddelande; 
  

Jag älskar dem. Jag kan inte skicka text utan en emoji i varje mening. Om jag inte gör det känner jag 

mig skitdryg. Jag tänker att personen kommer misstolka det jag skriver om jag inte sätter dit en glad 

smiley (Fadime).  

  

Ända sen människor började kommunicera med text kom ju smileys som ett hjälpmedel för att kunna 

formulera och visa vad vi tänker och känner. Det är kul att använda dem (Stefan). 

 

Ett sms utan emojis som avslutas med punkt ses ju som aggressivt och negativt har jag märkt och 

emojis kan då vara det bästa man har fått. Utan emojis kan det verka ganska otrevligt (Sebastian). 

  

Vidare menade respondenterna att emojis är viktiga verktyg i sociala interaktioner; 
  

Ett karikatyriskt uttryck av människans känslor, uttryck och som ett hjälpmedel för att visa vad vi 

vill förmedla (Stefan). 

  

Fadime menade att ett medvetet val att inte använda en emoji även kan fungera som ett 

kommunikationsverktyg, och då även användas som ett utövande av mikromakt; 
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Om en person exempelvis hade varit sen till ett möte hade jag inte använt en emoji. För jag blir så jävla 
irriterad. Annars hade jag nog använt den bara för att visa att jag var på bra humör (Fadime). 

  

Fadime menade vidare att eftersom hon förknippar emojis med att vara glad skulle hon medvetet 

välja att inte använda en emoji för att visa att hon var irriterad eller arg. Hon skulle heller inte 

lägga till en arg emoji för att visa den känslan, då detta enligt henne lätt framstår som ironiskt. 

Flera respondenter instämde med detta och menade att vissa känslor inte kan uttryckas med 

emojis, exempelvis ilska; 
  

Jag tar aldrig någon seriöst när någon skickar en arg emoji. Men det kanske också är mest för att man 

vet att om någon skulle förmedla en seriös känsla då skickar man ju inte emojis, så det är kanske 

därför. Det kan vara svårt med de negativa känslorna som arg och ledsen (Stefan).  

  

Det är nästan en sån här grej att: Jag är irriterad på dig så jag kommer att visa det via att jag inte 

skickar någon emoji (Ida). 

  

Många av de meddelandena i stimulansmaterialet (se bilaga. 1) som saknade emojis uppfattades 

som seriösa av respondenterna. Men det berodde enligt dem till stor del av kontexten och 

relationen till sändaren av meddelandet. 

  

Fadime menade att hon blir påverkad av avsaknaden av emojis, trots att hon vet att sändaren inte 

i vanliga fall använder sig av dem; 
  

Min närmaste kompis använder aldrig emojis och jag vet att hon inte är dryg, men jag kan ändå bli 

irriterad om hon skriver något som jag kan tolka som drygt. För att hon inte sätter dit den där jävla 

grejen liksom. Men jag vill att hon ska använda det för att jag ska känna att jag fattar vad hon menar 

typ (Fadime). 

  

Beroende av kommunikationsrelationen och det individuella användandet av emojis skulle 

perceptionen av avsaknaden se olika ut. Respondenterna menade att om någon som i vanliga fall 

skickar emojis plötsligt slutade skulle en förvirring uppstå; 
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Det är den där bekräftelsen, jag skulle tänka Vad har hänt typ? Är du sur? (Ida). 

  

Det är ju så, är man van att den personen skickar mycket sånt där för att visa känslor och helt 

plötsligt slutar med det, då skulle jag tycka Oj jäklar, nu är den personen sur, nu är det något 

allvarligt (Stefan). 

  

Detta kan ses som att den förväntade feedbacken av emojis är viktig då kommunikationen 

försvåras på grund av utebliven icke-verbal respons (Dimbleby & Burton, 1999). Gemensamt för 

respondenterna var att de ibland använder emojis av vana och de ansåg även att det finns en 

bakomliggande förväntan samt ett användartvång, vilket kan ses som ett anpassat 

beteendemönster skapat av medieringen; 
  

Jag kan använda mig av dem för att det ibland förväntas av mig. Till exempel om jag sitter och 

skriver med någon som är asglad över någonting och så berättar den här personen det för mig, då kan 

jag ju visa åh gud vad kul - genom emojis. Fast egentligen är det ju inte så kul men det förväntas av 

mig att jag ska tycka att det. Så ibland känner jag ju inte det jag förmedlar. Men jag orkar inte med 

dramatiken (Stefan). 

 

Emojis ansågs överlag mest lämpade till närmare relationer och mindre önskvärda, både som 

sändare och mottagare, i mer seriösa kontexter såsom jobbsammanhang eller i kontakten med 

myndigheter. Däremot tyckte respondenterna att de påverkas både positivt och negativt i olika 

utsträckning oavsett sändare; 

  

Jag är helt övertygad om att smileys eller emojis påverkar mig. Jag kan till och med känna att det är 

en bekräftelse på att någon tog det bra, jag tror jag blir jätte påverkad... Eller ja, jag vet att det 

påverkar mig (Ida). 

  

 Man blir ju påverkad ifall någon använder dem för att förstärka en positiv känsla i text men inget 

mer än det, det är lite whatever (Sebastian). 

  

Tjejerna i fokusgruppen menade att ett textmeddelande kan bidra till ett analyserande av texten, 

som är kopplat till oro och då speciellt vid avsaknaden av emojis. 
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Jag tycker typ att jag överanalyserar det mesta, alltså när det bara är en text. Om en person säger 

något till mig utan att skriva så kan jag glömma bort det på ett annat sätt. Men med text kan jag 

verkligen sitta och tycka det är jättejobbigt (Fadime). 

 

Detta kan kopplas till att medieringen innefattar både en anpassning samt en 

perceptionsproblematik då emojis, i det här fallet, har en stark ställning i den främre regionen.  

 

5.4 Att använda eller att inte använda 
En emoji ses enligt Stefan från den blandade gruppen som “Ett karikatyriskt uttryck av 

människans känslor, uttryck samt som ett hjälpmedel för att visa vad vi vill förmedla.” 

Respondenterna från samtliga fokusgrupper höll med om att emojis huvudsakliga uppgift är att 

fungera som ett känsloyttringskomplement i textkommunikation - en genväg till en snabbare 

kommunikation utan onödiga missförstånd. Turkle (2011) menar att detta är sammankopplat med 

en strävan efter en effektiv framställning av oss själva. 
  

Enligt respondenterna bidrar även emojis till livligare och färggladare konversationer, på grund 

av det utseende emojis har. Genom svaren från fokusgruppsintervjuerna ses en multimodalitet, 

vilket Alexandersson och Hansson (2011) menar blir allt vanligare i dagens samhälle. Det vill 

säga att bilden eller tecknen talar för sig själva. Respondenterna använder emojis i olika 

sammanhang och på vissa plattformar både tillsammans med text eller helt fristående. Ett tydligt 

exempel kan vara applikationen Instagram. Fanny (tjejgruppen) berättar; “Det känns som att 

många också använder emojis för att förstärka en bild på Instagram till exempel. Då kan man 

lägga till en surf-emoji om man surfar eller är på en strand.” Bilden eller emojin tycks i vissa 

sammanhang blivit den nya bildtexten, alltså texten som förklarar vad vi ser i bilden. Detta skulle 

dock kunna bero på en trend där utseendet på emojis kompletterar bilden på ett roligt sätt; “Jag 

tycker det är kul att emojis är färgglada. Det gör det lite extra härligt” (Fanny, tjejgruppen). 

  

Ser man till vad Walther och D’Addario (2001) och Derks et al. (2008) visar tycks det finnas 

ytterligare yttringar i denna studie. När svaren från fokusgruppsintervjuerna analyseras visar det 

sig att emojis i detta fall kan ändra ett textmeddelandes karaktär och innebörd i olika 
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utsträckning. Detta både genom valet av emoji samt användningsfrekvensen av dem i ett 

meddelande. Jakob från killgruppen menar att genom användningen av emojis går det att 

“komma undan med saker” och textmeddelandet får en annan innebörd. “[...]det går över till 

sarkasm istället för att det är ett seriöst meddelande. Man använder emojis för att skämta till det 

lite, även fast man skriver något sjukt brutalt.” 

  

Av intervjuerna framgår det att emojis främst är kopplade till yttringar av positiva, ironiska och 

lättsammare känslor, trots att det finns emojis som är mer negativa till sitt utseende. “Den ledsna 

emojin använder man ju när man är lite ledsen på låtsas. Alltså som att det är lite synd om mig. 

Inte om man verkligen är jätteledsen och nere, då lägger man ju inte in en emoji” (Anna, 

tjejgruppen). Detta kan i enlighet med Dimbleby och Burton (1999) innebära att vi lär oss ett 

teckens sannolika betydelse och antar därför att detta stämmer, sett till ”positiva” emojis. Om det 

antas att sändaren använder negativa eller mindre glada emojis när denne vill uttrycka faktisk 

ilska, sorg eller irritation tolkar vi som mottagare inte tecknets, emojins, faktiska utseende som en 

sanning, trots att emojin används i en text som uttrycker negativa känslor. Stefan från den 

blandade gruppen menar att detta kan hänga ihop med det generella utseendet av emojis. “Jag tar 

aldrig någon seriöst när någon skickar en arg emoji. Men det kanske också är mest för att man 

vet att om någon skulle förmedla en seriös känsla då skickar man ju inte emojis, så det är kanske 

därför. Det kan vara svårt med de negativa känslorna som arg och ledsen.” Förutom antaganden 

kring den sannolika betydelsen skulle det här kunna indikera på en användning där 

handlingsmönster och användarmässiga överenskommelser är regelstyrda (Bergström & Boréus, 

2012). 

  

Som ovan visat finns det regler kring vad fokusgruppsdeltagarna anser vara lämpliga 

användningsområden av emojis. Respondenterna var eniga om att de använder mindre eller inga 

emojis när kommunikationen är av mer seriös karaktär såsom i en yrkesroll eller vid kontakten 

med myndigheter. Det ansågs nästintill oattraktivt med användandet av emojis vid en 

konversation som ämnade imponera på mottagaren. Anna från tjejgruppen berättar att hon i 

denna kontext blir mer imponerad av ett meddelande utan emojis då det visade “[...]att hen inte 

behöver förstärka någon känsla, utan personen tycker att den är rolig i sig, utan emojis.” Detta 

är något som Ellison et al. (2006) studie även pekade på. I den beskrivs det tydligt att förmågan 
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att kunna behandla språket korrekt var av stor vikt vid online-dating och kunde till och med vara 

rent avgörande i uppfattningen om sändaren. 
  

När det gäller kommunikationen i nära relationer har respondenterna en mer skiftande 

användning av emojis. Detta skulle kunna förstås i det Berglez och Olausson (2009) menar är 

interaktivitet, ur ett social psykologiskt perspektiv. “Skulle någon skriva till mig och inte 

använda emojis då använder inte jag heller emojis, men använder du dem då kommer jag 

använda det också, automatisk” (Jakob, killgruppen). Inom tjejgruppen visade det sig att de hade 

olika emojianvändning beroende av relationen till mottagaren. Anna berättar att hon använder 

emojis i större omfattning i kommunikationen med bekanta jämfört med nära vänner, med 

anledning av att hon lägger mindre vikt vid hur hennes nära vänner tolkar texten. Som motpol har 

Ottilia en högre användningsfrekvens i nära relationer och Fanny menade att hon i vissa nära 

relationer utesluter dem helt. “Det är bara något vi inte gör, men jag vet inte riktigt varför det är 

så. Det har bara blivit så.” Förutom interaktiviteten skulle det i Ottilias fall kunna ses utifrån ett 

medialiseringsperspektiv av det Goffman (2014) kallar den bakre och främre regionen. Det vill 

säga att det idag är allt svårare att skilja på dessa då de flesta människor är uppkopplade mot den 

främre regionen stora delar av dygnet. Det kan i sin tur resultera i att personer numera har nära 

vänner i både den bakre och den främre regionen, vilket kan göra att vi spelar inlärda roller 

oberoende av vilken region man befinner sig i. Ser man till den emojianvändning som Anna 

(tjejgruppen) menar att hon har i nära relationer tycks hon däremot, i enlighet med Goffman 

(2014), bemöda sig mer inför hennes mindre nära vänner i den främre regionen. Hon berättar 

vidare att hon även ser emojis som en “artighetsgrej” vilket stämmer in med det Goffman (2014) 

menar tillhör en av den främre regionens normer. 
  

Alice från tjejgruppen berättar; “Ifall en person skickar en massa emojis till mig. Då kan jag 

känna mig dryg ifall jag inte använder dem också. Jag kan jättelätt få dåligt samvete ifall jag inte 

anpassar mig efter en annan person.” Detta kan, förutom de ovan nämnda hövlighetsnormerna, 

hänga ihop med det Dimbleby och Burton (1999) menar med att vi har 

kommunikationsfärdigheter som är inlärda. Det skulle även kunna tänkas, i enlighet med 

Goffman (2014), att det finns en medvetenhet kring våra uttryck på grund av en tradition inom en 

grupp som kräver den formen av känsloyttringar samt ett sökande efter “…ett vagt accepterande 
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eller gillande hos de närvarande” (Goffman, 2014, s. 15). Filip från killgruppen pratar om den 

sinnesstämning som man eftersträvar att matcha med den andre i en konversation och de gensvar 

man önskar få. “[…]responsen blir ju tydligare också att personen känner sig bra bemött om den 

lägger till en emoji, då vet man att personen gillade det man skrev.” Detta kan refereras till det 

leende vi eftersträvar att få som respons vid ansikte mot ansikte kommunikation. 

 

Gemensamt för alla respondenter var att de började använda emojis på grund av att andra gjorde 

det. En teori om detta, förutom den ömsesidiga respons i interaktivitet som Berglez och Olausson 

(2009) skriver om, kan ses utifrån hur Jansson (2009) menar att kommunikationen har 

medialiserats. Man skulle kunna se det som att beroendet av teknologisk kommunikation 

resulterat i att människor hamnar i ett utanförskap om de inte kan vara med och reproducera 

erfarenheter och samhälleliga kunskaper. Speciellt när det handlar om unga vuxna, då pressen av 

att följa med i utvecklingen och anamma nya fenomen är kopplat till social status. 

 

5.5 Anpassning & påverkan 
Det framkommer tydligt att respondenterna ser en korrelation mellan utelämnandet av emojis och 

negativa känslor såsom ilska eller irritation. “Det är det som blivit så jävla sjukt nu. Att man 

framstår som sur om man inte använder emojis” (Fanny, tjejgruppen). Som följd av detta menar 

fokusgruppernas respondenter att en emojianvändning, ur ett sändarperspektiv, delvis baseras på 

undvikandet av att förknippas med dessa känslor. Anledningen till detta skulle kunna vara att 

positiva relationer är underbyggda och beroende av positiv kommunikation (Dimbleby & Burton, 

1999). Ser man denna mediering som en del i ett identitetsskapande där respondenterna vill 

framstå som positiva och lättsamma individer kan det inverka på modaliteten i de fall sändarens 

textmässiga känsloyttring, med tillgång till emojis, överensstämmer i låg grad med 

“verkligheten” (Ekström & Larsson, 2010). Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv skulle då 

en gemensam sanning i kommunikationsprocessen kunna innebära att både sändare och 

mottagare ger sken av att vara positiva och glada personer i den främre regionen (Goffman, 

2014). “Jag är helt övertygad om att smileys eller emojis påverkar mig. Jag kan till och med 

känna att det är en bekräftelse på att någon tog det bra, jag tror jag blir jättepåverkad... Eller ja, 

jag vet att det påverkar mig” (Ida, blandade gruppen). Beroende av medialiseringen och 
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kommunikationsinstitutionella strukturer kan då även detta förhållningssätt fortplanta sig i 

medierade interaktiviteter. En orsak till reproduceringen av dessa strukturer skulle kunna 

innefatta den balansmässiga känsloyttringsresponsivitet som bland annat Filip från killgruppen 

samtalade om. “Det är väl därför man vill hamna i en balans för att matcha sinnesstämningen 

med den andra personen.” Detta tyder på att medieringen innebär ett anpassningskrav på mikro-

nivå. Det finns även en underliggande oro som bidrar till i hur de medierade 

kommunikationssätten ser ut. “Jag tycker typ att jag överanalyserar det mesta, alltså när det 

bara är en text” (Fadime, blandade gruppen). 

 

Som nämnts i föregående kapitel anser respondenterna att emojianvändningen har en exklusiv 

koppling till närmare relationer. I interpersonella textkommunikationer där det finns någon form 

av relation mellan parterna kan således textspråket, i många fall, tolkas som negativt laddat och 

ofullständigt (beroende av emojis användningsgrad). På så vis influeras textspråket av emojis och 

i nästa led så även medieringens inverkan på kommunikationsinstitutioner. Som sändare, och som 

del av mikro-nivån, kan då detta bland annat användas som en effektiv sanktion mot mottagaren. 

“Om en person exempelvis hade varit sen till ett möte hade jag inte använt en emoji. För jag blir 

så jävla irriterad” (Fadime, blandade gruppen). Fadimes resonemang innebär en utövad 

mikromakt där mottagaren fråntas en social responsivitet, som även kan ske omedvetet (Asplund, 

1987). Resultatet skulle kunna innebära eventuella misstolkningar av sändarens modalitet. Detta 

trots att mottagaren kan vara medveten om sändarens möjliga intentioner av ett textmeddelande. 

“Min närmaste kompis använder aldrig emojis och jag vet att hon inte är dryg. Men jag kan 

ändå bli irriterad om hon skriver något som jag kan tolka som drygt. För att hon inte sätter dit 

den där jävla grejen liksom. Men jag vill att hon ska använda det för att jag ska känna att jag 

fattar vad hon menar typ” (Fadime, blandade gruppen). Detta resonemang kan tyda på en 

perceptionssvårighet i interpersonella textkommunikationer där emojis saknas. 

 

Om avsaknaden av emojis plötsligt uppstår i en konversation där den individuella 

emojianvändningen i vanliga fall är hög blir mottagarens reaktion större. Enligt respondenterna 

skulle de direkt reagera på meddelandet och därefter skapa sig en bild av sändarens känslor. “Det 

är ju så, är man van att den personen skickar mycket sånt där för att visa känslor och helt 
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plötsligt slutar med det, då skulle jag tycka oj jäklar, nu är den personen sur, nu är det något 

allvarligt” (Stefan, blandade gruppen). Här skulle man kunna se det som att “manuskriptet” som 

Hammarén och Johansson (2009) skriver om har ändrats, vilket resulterat i att “publiken” har 

vilseletts.  

 

Med utgångspunkt från fokusgruppsintervjuerna framgår, som nämnt tidigare, att textspråket har 

färgats av både användningen och uteslutandet av emojis. Även att emojis kan ändra ett 

meddelandes karaktär. “Man har varit med om en diskussion med någon som skriver ett långt 

meddelande där det är en ganska bitter underton som sen avslutas med en glad emoji för att 

’safa’ lite. Som att den tänker Jag är super arg men jag gör en glad gubbe i slutet så det inte ska 

bli dålig stämning” (Ottilia, tjejgruppen). Ottilia menar alltså att sändaren aktivt kan lägga till en 

emoji efter genomläsningen av ett meddelande som möjligtvis kan uppfattas som negativt för 

mottagaren. Detta kan tyda på att det har skett en negativisering av textspråket i interpersonella 

kommunikationer beroende av emojianvändningens monopolställning av de positiva 

känsloyttringarna.  

 

Den textuella kommunikationen som innehåller emojis värderas även som mer lättsam och ledig. 

“[…]Ibland kan man ju dock känna att folk blir lite lata när de använder emojis. Som att man 

inte skriver ett riktigt svar utan bara lägger dit en smiley. Skriver man en text med en emoji blir 

det ju ett ganska ledigt språk. Det i sig kan vara negativt” (Fanny, tjejgruppen). Detta kan vara 

ett resultat av att kommunikation saknar immunitet mot förändring (Dimbleby & Burton, 1999).  

 

Killgruppen var överens om att det finns specifika gränser för hur en accepterad 

emojianvändningen ser ut. ”Jag brukar använda max två emojis per meddelande, är det tre eller 

fler så går man och letar vilken man ska ta bort, så att de ligger perfekt i meddelandet” (Jakob, 

killgruppen). "Man måste också tänka på hur många meningar det är. Det finns mycket att räkna 

ihop, för att komma till den perfekta mängden emojis” (Filip, killgruppen). Dessa anledningar 

kan ligga som grund till hur det neutrala textspråket förknippas enligt respondenterna med de 

negativa känslorna. “Man behöver inte använda emojis när man är arg, det framgår ändå. Det är 

lättare att visa att man är upprörd när man endast använder text och det är lättare att uppfatta 
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texten som arg än glad” (Ottilia, tjejgruppen). Vidare kan texten även ges en högre grad av 

betydelse i de fall som emojis används. “Man kan ju lägga in mycket mer betydelse i en text 

eftersom det finns emojis” (Anna, tjejgruppen). Samtliga respondenter var däremot överens om 

att emojis och emojianvändning har en direkt koppling till ett oseriöst kommunikationssätt. 

“[…]man vet att om någon skulle förmedla en seriös känsla då skickar man ju inte emojis” 

(Samuel, killgruppen). Trots detta har samtliga respondenter en positiv inställning till emojis, 

oavsett den rådande kommunikationsprocessen. 
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6. SLUTSATS 

Studiens frågeställningar är;   

Hur reflekterar respondenterna kring emojis? 

Hur ser emojianvändningen ut? 

Vilka följder får emojianvändningen?  

 

Dessa frågor besvaras nedan:  

Denna studie visade att emojis har, med hjälp av mediering och medialisering, kommit att färga 

det “neutrala” textspråket i kommunikation mellan sändare och mottagare där någon form av 

relation finns dem emellan. Detta har inneburit att textmeddelanden utan emojis uppfattas som 

otillräckliga när det gäller de positiva känsloyttringarna. I nästa steg innebär det även att 

uteslutandet av emojis, i närmare relationer, har kommit att förknippas med negativa 

känsloyttringar. Övergripande har således detta inneburit kommunikationsregler kring 

emojianvändningen. Kopplingen mellan makro- och mikronivån visade på ett dialektiskt 

samband mellan sändare och mottagare, vilket tyder på att de kommunikationsinstitutionella 

strukturerna skapas gemensamt. Studien påvisade även att emojis har en direkt koppling till ett 

meddelandes karaktär och kan på så vis användas med avsikt att förändra eller manipulera texten. 

Oavsett ifall detta sker medvetet eller omedvetet, utifrån ett sändarperspektiv, innebär 

emojianvändningen en viktig komponent i hur och varför mottagaren tolkar ett textmeddelande 

på ett specifikt vis, något som skapar ett effektivt kommunikationsverktyg för sändaren. Emojis, 

som av många anses som oseriösa och relativt obetydliga, har således en stor inverkan på den 

interpersonella textkommunikationen.  

 

Sammantaget visar inte undersökningen på någon märkbar skillnad mellan kön utan 

användningen är relativt stringent. Dock kan användningen se olika ut på individnivå beroende på 

bland annat relationen mellan sändare och mottagare samt den etablerade användningen i 

relationen. Användningen i arbetsrelaterade kontexter, som var i princip obefintlig, såg däremot 

liknande ut genom alla fokusgrupper. Överlag sågs emojianvändningen initialt som ett positivt 

och lättsamt kommunikationshjälpmedel av studiens respondenter, men vid närmare och mer 

ingående diskussioner framkom aspekter kring användningen som kan tolkas som negativa. 
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7. DISKUSSION 
Till att börja med är kvalitativa undersökningar i vissa hänseenden subjektiva. Det vi som 

författare tycker och tänker kommer oavsiktligt att influera resultatet. I och med att materialet 

även utgår från en intervjustudie gäller även subjektiviteten där, vilket innebar att vi med viss 

försiktighet drog större samhälleliga paralleller från studiens resultat. Ser vi till vår egen 

prestation fanns det i början en svårighet att hitta en koppling till de institutionella strukturerna då 

interpersonell kommunikation inte har, vad vi kunde se, en direkt koppling till media- och 

kommunikationsvetenskapliga perspektiv. Konsekvensen blev att vi till en början provade många 

olika teorier för att underbygga problemområdet, vilket inte ändrade studiens syfte men tog en del 

tid.  

 

Syftet med studien var att se till hur och varför emojis har en inverkan på interpersonell 

textkommunikation, utifrån ett kommunikations- och medialiseringsperspektiv. 

Utgångshypotesen var att emojis har gått från att vara ett verktyg för att visa positiva känslor i en 

interpersonell textkommunikation, till att sändaren använder dem i hopp om att inte framstå som 

irriterad eller kall mot mottagaren. Efter analysen av respondenternas diskussioner kan man se ett 

kommunikationsmönster där emojianvändningen används just i detta syfte – att inte vilja framstå 

som sur. Medvetenheten om den monopolställning emojis har av de positiva känsloyttringarna 

har även kommit att bli ett redskap i hur text formas efter önskad reaktion hos mottagaren. Det 

kan bland annat användas med avsikt att ”straffa” mottagaren genom uteslutandet av emojis samt 

som försiktighetsåtgärd i de fall meddelandet möjligtvis kan framstå som negativt laddat då 

emojis saknas. På så vis kan emojis aktivt manipulera en text, exempelvis om sändaren känner 

konflikträdsla och då lägger till emoji trots ett eventuellt missnöje. En följd av detta är att en text 

utan emojis automatiskt anses som negativ (i närmare relationer mellan sändare och mottagare). 

Detta motbevisar Walther och D’Addario (2001) och Derks et al. (2008) då den forskningen 

menar att ett meddelandes karaktär inte går att förändras som resultatet av en emojianvändning. 

Under fokusgruppsintervjuerna var det tydligt att respondenterna inte reflekterat över fenomenet i 

större utsträckning förut, utan det sågs mer som en naturlig del av deras kommunikationskultur. 

En intresseväckande tanke är att respondenterna kom på hur stor innebörden av emojis har i en 

interpersonell textkommunikation, även fast de initialt ansåg att emojis ses mest som en rolig och 
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oseriös del av textspråket. En annan del som vi såg var att användningen av emojis är baserad på 

övervägande gemensamma överenskommelser bland respondenterna. Var, hur, när och varför 

emojis används var tydliga resonemang, oberoende ifall respondenterna var överens eller inte 

fanns det åtminstone en tydlig subjektiv inställning till själva användningen. 
  

Om man utgår från att människor vill framstå som positiva, vilket nog är relativt vedertaget, 

hamnar då parterna inom en textuell kommunikation, där emojis finns att tillgå, i en 

beroendeställning till dessa. Multimodaliteten blir således snedvriden till att representera endast 

ena sidan av känslospektrat – den positiva. En intressant fundering är hur detta kommer att färga 

textspråket i framtiden? Vad kommer till exempel att ske med sändarens modalitet? Kommer 

tilliten till skriftspråket att fallera i närmare relationer och vad i textkommunikationen får vi 

bekosta i och med medialiseringen? En sak som är säker är att emojis kan förändra och 

manipulera en text. 

 

8. FORTSATT FORSKNING  
Då det visat sig under studiens gång att textspråket i sig har påverkats av emojis skulle det vara 

intressant att med vidare empiriska studier undersöka innebörden av detta. I samtalen med 

fokusgrupperna framkom det att språket har, i och med emojis, kommit att bli mer ledigt samt i 

vissa fall ses det även som mer attraktivt att kunna formulera sig väl rent lingvistiskt, utan 

känsloyttringshjälpmedel som emojis. Det skulle även vara intressant att se på vilket vis 

företeelser som emojis påverkar det skriva språket rent historiskt och vad det hypotetiskt sätt kan 

ha för inverkan för framtidens lingvistik. Det vill säga vad blir nästa steg i medialiseringen av 

kommunikationen? 

  

Man skulle kunna undersöka detta med hjälp av en så kallad “triangulering”. Det vill säga när 

man kombinerar olika metoder för att undersöka ett fenomen. Möjligtvis skulle det vara lämpligt 

att först utföra en kvantitativ undersökning på ett stort antal texter och därefter komplettera detta 

med en intervjustudie för att få en bredare bild av språkanvändningen, den är trots allt en del av 

människans fortsatta överlevnad (Dimbleby & Burton, 1999). 
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10. BILAGOR  
 

10.1 Bilaga 1  

Intervjuguide  

 

Kort beskrivning om varför detta görs, och vad vi ska använda materialet (intervjuerna) 

till.  

 

Öppningsfråga: 

Vad är era spontana tankar om emojis? 

 

Stimulansmaterial  

Frågorna ställs med och utan emojis, beroende på vilken fokusgruppen är.   

1. Var är du?  

2. Jag orkar inte laga mat idag, skulle vara bra om du kunde göra det  

3. Gud vad glad jag blir  

4. Tycker du om mig?  

5. Jag blir så jävla arg  

6. Ah, vi ses  

 

Fråga till materialet:  

- Hur tolkar ni meddelandet?  

 

Teman 

1. Användandet av emojis 

- Varför började ni använda emojis? 

- Hur används emojis?  

- När används emojis? 

- I vilka situationer används inte emojis?  
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- Hur väl stämmer emojin överens med hur ni känner?  

 

2. Synen på emojis  

- Hur skulle ni beskriva emojis? 

- Vad tycker ni om emojis? 

- Vad anser ni är syftet med emojis? 

 

3. Emojis påverkan 

- Blir ni påverkade på något sätt av emojis? 

- Hur reagerar du när meddelandet saknar emoji?  

- Vilka känslor är svåra att beskriva med emojis? 

 

4. Emojis och relationer 

- Vilka missförstånd kan uppstå när emojis både används och inte används?  

- Tänker du på hur mycket den andra använder emojis? 

- Vad tänker du när någon plötsligt slutar använda emojis?  

- Har du känt dig tvingad att använda emojis? 

 

Slutfråga  

Är emojis som fenomen bra eller dåligt?  

 

 

 

 


