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Sammanfattning 

Denna studie underso ̈ker hur den svenska myndigheten Arbetsförmedlingens kommunikation med emojis 

på Facebook och deras förtroende uppfattas av ma ̈nniskor som är eller har varit arbetssökande. Da ̈rfo ̈r lyder 

fra ̊gesta ̈llningen: 

Hur uppfattas emojis i Arbetsförmedlingens kommunikation på Facebook och förtroendet för 

myndigheten? 

Emojis a ̈r ett relativt nytt fenomen inom digital kommunikation som har vuxit och anva ̈nds idag o ̈ver hela 

va ̈rlden. Det som har gjort studien intressant a ̈r att tidigare forskning har visat att det finns både positiva och 

negativa sidor med att anva ̈nda emojis i den digitala kommunikationen. Forskningsområdet som uppta ̈cktes 

var att det finns va ̈ldigt lite eller ingen forskning om hur anva ̈ndningen av emojis upplevs i professionella 

sammanhang. Fo ̈r att ta reda pa ̊ detta gjordes en kvalitativ intervjustudie med personer som a ̈r eller har varit 

arbetsso ̈kande och har eller haft erfarenhet av Arbetsfo ̈rmedlingen, samt har en profil pa ̊ Facebook. 

Receptionsteori i kombination med Luhmanns förtroendeteori har givit oss fo ̈rsta ̊else fo ̈r hur ma ̈nniskor 

tolkar och associerar, samt hur vi ma ̈nniskor pa ̊verkas av andra i va ̊r omgivning.  

Intervjupersonerna delades upp i en yngre och en äldre ma ̊lgrupp, da ̊ tidigare forskning visat att det finns 

skillnader pa ̊ hur emojis tolkas i olika a ̊ldrar samt mellan ko ̈n. Resultatet fra ̊n intervjuerna visar att a ̈mnet 

emojis upplevs vara sa ̊ pass vanligt att ma ̊nga inte reflekterar o ̈ver dem idag. Fra ̊n intervjuerna framkom det 

att intervjupersoner som anva ̈nde sociala medier och emojis minst var de a ̈ldre ma ̈nnen. Vid 

intervjutillfa ̈llena visades stimulusmaterial i form av existerande inla ̈gg fra ̊n Arbetsfo ̈rmedlingens 

Facebooksida. Detta visade att intervjupersonerna i sto ̈rre utstra ̈ckning sa emot sig sja ̈lva, da ̊ de vid en 

tidigare fra ̊ga svarade att de inte o ̈nskar att myndigheter, banker och nyhetssajter anva ̈nder emojis. Men vid 

tillfa ̈llet med stimulusmaterialet ansa ̊g att det var okej och fo ̈rsta ̈rkte budskapet. Forskningsfra ̊gan besvarades 

genom att det visade sig att Arbetsfo ̈rmedlingens la ̊ga fo ̈rtroende mer handlar om hur personer tolkar 

Arbetsfo ̈rmedlingen och att det ga ̊r rykten som vi fo ̈rlitar oss pa ̊ fra ̊n va ̊ra na ̈ra och ka ̈ra. Fo ̈rhoppningen a ̈r 

att denna studie va ̈cker tankar kring anva ̈ndningen av emojis och att ba ̊de yrkesverksamma och 

privatpersoner kan dra nytta av de resultat som framkommit. 

 

Nyckelord - emojis, Facebook, Arbetsförmedlingen, förtroende, digital kommunikation 
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Abstract 

This study examines how the Swedish Public Employment Service communication with emojis on 

Facebook and their trust is perceived by people who are or have been unemployed. Therefore, the question 

reads: 

How is emojis perceived in the communication of Arbetsförmedlingen on Facebook and confidence in the 

authority? 

Emojis, which is a relatively new phenomenon in digital communication, has grown and been used 

worldwide. What has made the study interesting is that previous research has shown that there are both 

positive and negative aspects of using emoji in digital communication. The research hole that was discovered 

was that there is very little or no research on how emojis used in professional contexts. To find this out, a 

qualitative interview study was conducted with people who are or have been unemployed and have or had 

experience with the Swedish Public Employment Service, and have a profile on Facebook. Reception theory 

in combination with Luhmann's confidence theory has given us an understanding of how people interpret 

and associate, and how we are affected by others in our environment. This leads us to the answer to the 

study's question whether emojis has any influence on confidence. 

The interviewees were divided into one younger and one older target group, as previous research showed 

that there are differences in how emojis are interpreted at different ages and between sexes. 

From the interviews it emerged that interviewees who used social media and emojis were the older men. At 

the interviews, stimulus material was shown in the form of existing posts from the Facebook page by the 

Swedish Public Employment Service. This showed that the interviewers to a greater extent said against 

themselves, when they answered an earlier question that they did not want the authorities, banks and news 

sites to use emojis. But on the occasion of the stimulus material, the interviewers felt that it was okay and 

reinforced the message. The research question was answered by showing that the low confidence of the 

Swedish Public Employment Service is more about how people interpret the Swedish Public Employment 

Service and that there are rumors that we rely on from our loved ones. It is hoped that this study raises 

thoughts about the use of emojis and that both professionals and private individuals can benefit from the 

results that have emerged. 

 

 

Keywords: emojis, Facebook, Swedish Public Employment Service, confidence, digital communication 
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1. Introduktion 

I det här kapitlet presenteras studiens problemområde, dess syfte och frågeställning samt bakgrund och 

disposition.  

 

1.1 Inledning 

Fo ̈r ma ̊nga har fenomenet emojis blivit en naturlig del av va ̊rt spra ̊k bland SMS och sociala medier i den 

utstra ̈ckning att den skrattade gra ̊t-emojin, “Tears of Joy”, blev utsedd som a ̊rets ord av Oxford Dictionaries 

a ̊r 2015. Detta med motiveringen att en emoji sa ̈ger mer a ̈n ett ord genom att visa ka ̈nslor, vilket go ̈r a ̈mnet 

intressant eftersom det fortfarande kan ses som ett modernt sa ̈tt att kommunicera och som utgo ̈r ett visuellt 

spra ̊k (Danesi, 2017, s. preface). 

Tidigare forskning visar att emojis skapar en starkare relation mellan människor da ̊ emojis ger en 

fo ̈rtydligande bild av meddelanden (Tang & Hew, 2018, s. 197). Da ̈remot visar forskning ocksa ̊ att en 

o ̈verdriven anva ̈ndning av emojis kan ha en negativ inverkan. Det kan ja ̈mfo ̈ras med att avsa ̈ndaren fo ̈rso ̈ker 

do ̈lja na ̊got i sin kommunikation (Yoo, 2007, s. 197). Detta ga ̈ller dock fo ̈rega ̊ngaren emoticons som kan se 

ut sa ̊ ha ̈r “:)”, men som a ̈ven skulle kunna appliceras pa ̊ emojis da ̊ syftet med kommunikationen a ̈r 

densamma (Danesi, 2017, s. 2). Med emojins utspridning a ̈r det inte la ̈ngre ett spra ̊k som endast anva ̈nds 

privat utan ocksa ̊ i verksamhetens externa kommunikation. Tillsammans med den tidigare forskning vi 

funnit, blir det da ̈rfo ̈r intressant att studera emojins fo ̈rtroende kopplat till myndighetskommunikation. 

Myndigheter styrs till viss del av Sveriges riksdag och regering (Regeringskansliet, 2015). Deras uppgift a ̈r att 

se till att det som regering och riksdag kommer o ̈verens om blir till verklighet (Regeringskansliet, 2017). Vi 

vill da ̈rfo ̈r se hur en utvald myndighet, som i denna studie a ̈r Arbetsfo ̈rmedlingen, uppfattas na ̈r de va ̈ljer att 

anva ̈nda emojis i sin kommunikation pa ̊ Facebook. Detta med anledning att uttryckssymboler kan verka 

oprofessionellt samtidigt som det finns en chans att de kan tyckas do ̈lja den verkliga avsa ̈ndaren fo ̈r att 

skapa en la ̈ttsam relation till anva ̈ndarna. Arbetsfo ̈rmedlingen har la ̊ga fo ̈rtroendesiffror i samha ̈llet enligt 

Sifo (Kantar Sifo, 2018). Studien kan bidra till ytterligare la ̈rdom kring hur kommunikation med emojis bo ̈r 

anva ̈ndas i professionella sammanhang och hur Arbetsfo ̈rmedlingens kommunikation uppfattas av personer 

med erfarenhet av arbetslo ̈shet. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie a ̈r att underso ̈ka hur Arbetsfo ̈rmedlingens kommunikation med emojis pa ̊ 

Facebook och deras förtroende uppfattas av ma ̈nniskor som a ̈r eller har varit arbetsso ̈kande.  
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Va ̊r fra ̊gesta ̈llning a ̈r fo ̈ljande: 

Hur uppfattas emojis i Arbetsförmedlingens kommunikation på Facebook och förtroendet för myndigheten? 

 

Under studiens ga ̊ng kommer fo ̈ljande arbetsfra ̊gesta ̈llningar ligga som sto ̈d: 

Hur uppfattas Arbetsfo ̈rmedlingen? 

Vad go ̈r att Arbetsfo ̈rmedlingen har la ̊gt fo ̈rtroende? 

 

1.3 Empiriskt material 

Va ̊rt empiriska material besta ̊r av intervjusvar som vi har delat upp i expertintervjuer samt intervjuer med 

personer ur ma ̊lgruppen. Intervjuerna med ma ̊lgruppen har vi delat in i en grupp med yngre deltagare mellan 

25-35 a ̊r, och en a ̈ldre mellan 46-56 a ̊r. 

 

1.4 Urval och avgränsningar 

Den myndighet vi va ̈ljer att fokusera pa ̊ a ̈r Arbetsfo ̈rmedlingen och deras fo ̈retagssida pa ̊ den sociala 

plattformen Facebook (www.facebook.com/Arbetsformedlingen/). Facebook är den sociala plattform som 

Sveriges befolkning anva ̈nder sig mest av (Svenskarna och internet, 2018). 

Emojis a ̈r ett relativt nytt kommunikationsfenomen som utvecklats allt mer med nya symboler. Detta go ̈r 

emojis intressant att studera da ̊ ma ̊nga anva ̈nder det. Efter att ha tittat pa ̊ vilka myndigheter utifra ̊n SCB ́s 

myndighetsregister (http://www.myndighetsregistret.scb.se/myndighet) som anva ̈nder emojis i sin 

kommunikation pa ̊ Facebook, har vi sett att flera myndigheter tycks sakna eller använda emojis begra ̈nsat. 

En myndighet som sticker ut bland dessa a ̈r Arbetsfo ̈rmedlingen som verkar vara den myndighet som 

anva ̈nder emojis i sin kommunikation pa ̊ Facebook mest kontinuerligt. Detta har vi sett genom en o ̈verblick 

under studiens ga ̊ng. Arbetsfo ̈rmedlingen a ̈r dessutom den myndighet som tillsammans med 

Migrationsverket och Fo ̈rsa ̈kringskassan anses ha sa ̈mst fo ̈rtroende hos svenska befolkningen (Kantar Sifo, 

2018). Da ̈rfo ̈r la ̈mpar sig Arbetsfo ̈rmedlingen bra fo ̈r denna typ av studie da ̈r vi vill underso ̈ka hur 

Arbetsförmedlingens kommunikation med emojis samt deras förtroende uppfattas av personer som a ̈r eller 

har varit arbetsso ̈kande. 

Fo ̈r att kunna ta reda pa ̊ hur emojis uppfattas i Arbetsförmedlingens kommunikation och hur 

Arbetsförmedlingens förtroende är bland arbetssökande beho ̈ver vi studera ma ̈nniskors reaktioner och 

tankar. Vi kommer att fo ̈ra intervjuer med utvalda personer som dagligen arbetar med kommunikation pa ̊ 
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sociala medier. Dessa personer kommer i denna studie att bena ̈mnas som experter, da ̊ de besitter mer 

kunskap a ̈n oss som utfo ̈r studien men inte tillra ̈ckligt fo ̈r att kunna kallas eliter som Kvale och Brinkmann 

bena ̈mner kunniga personer (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 187). Experternas svar kommer tillsammans med 

teori och tidigare forskning, ligga som grund för intervjufra ̊gorna till ma ̊lgruppen samt som sto ̈d till analysen. 

Intervjuerna med ma ̊lgruppen kommer att delas in i en yngre- och en a ̈ldre ma ̊lgrupp fo ̈r att se om det finns 

skillnader mellan dessa i inflytandet av emojis (Larsson, 2010, s. 61). Vi har kunnat se tendenser pa ̊ detta 

genom tidigare forskning och dels av intervjuerna med experterna. 

Intervjupersonerna kommer till viss del vara strategiskt utvalda fo ̈r att representera va ̊r ma ̊lgrupp samt fo ̈r 

att fa ̊ ut det ba ̈sta mo ̈jliga fra ̊n intervjun. Vi kommer blanda ba ̊de a ̊lder och ko ̈n fo ̈r att fa ̊ ett sto ̈rre 

perspektiv samt se om det finns na ̊gra skillnader mellan dem (Dalen, 2011/2015, s. 55). De kommer ocksa ̊ 

ha erfarenhet av Arbetsfo ̈rmedlingen som arbetsso ̈kande pa ̊ ett eller annat sa ̈tt samt ha en profil pa ̊ 

Facebook. Pa ̊ sa ̊ sa ̈tt kan vi sa ̈kersta ̈lla att de vet hur plattformen fungerar och ser ut. 

Enligt kvalitativ intervjuforskning bo ̈r urvalet av intervjupersoner vara sa ̊ pass ma ̊nga att svaren kan 

bearbetas under en viss tid, samtidigt som det empiriska material man fa ̊r in a ̈r av sa ̊dan kvalitet att det kan 

utgo ̈ra underlag fo ̈r analys (Dalen, 2011/2015, s. 58). Antalet intervjupersoner a ̈r ta ̈nkt att besta ̊ av 10 

personer. Da ̈rmed har vi ocksa ̊ ett underlag om na ̊gon eller na ̊gra av de utvalda intervjupersonerna skulle 

va ̈lja att hoppa av. En anledning till detta skulle kunna vara att a ̈mnet a ̈r fo ̈r ka ̈nsligt (Dalen, 2011/2015, s. 

64). Varje intervjuperson kommer att fa ̊ ta del av ett stimulusmaterial som kommer att besta ̊ av bilder pa ̊ 

existerande inla ̈gg fra ̊n Arbetsfo ̈rmedlingens sida pa ̊ Facebook. Syftet med stimulusmaterialet a ̈r att 

intervjupersonen ska fa ̊ en bild av vad intervjun kommer att handla om (Wibeck, 2010, s. 78-79). Materialet 

kommer att ligga som sto ̈d till vissa intervjufra ̊gor och va ̈ljas ut i samra ̊d med de teoretiska aspekter vi 

funnit. 

 

1.5 Bakgrund  

Här presenteras relevanta ämnen för studien och dess bakgrunder.  

 

1.5.1 Facebook  

Facebook är en social nätverksplattform som grundades år 2004 av den dåvarande Harvard University-

studenten Mark Zuckerberg. Sedan dess har Facebook vuxit och används idag över hela världen. Bara i 

Sverige använder 76% av internetanvändarna Facebook (Svenskarna och internet, 2018). 

Arbetsförmedlingen skaffade Facebook den 23 juni 2010 och har sedan dess fått 67 559 följare och 66 890 

gilla-markeringar (2019-04-23, 15:05) (www.facebook.com/Arbetsformedlingen/). 
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1.5.2 Arbetsförmedlingen 

Arbetsfo ̈rmedlingen a ̈r en myndighet som till viss dels styrs av Sveriges regering och riksdag, som na ̈mns 

tidigare, med uppdrag att fo ̈ra samman arbetsso ̈kande med fo ̈retag som so ̈ker medarbetare. Prioriteten fo ̈r 

Arbetsfo ̈rmedlingen a ̈r att hja ̈lpa och finnas som sto ̈d fo ̈r de som sta ̊r la ̊ngt ifra ̊n arbetsmarknaden, 

exempelvis nyanla ̈nda som beho ̈ver la ̈ra sig svenska (Regeringskansliet, 2015). Arbetsfo ̈rmedlingen a ̈r 

Sveriges sto ̈rsta fo ̈rmedlare av arbeten och ska bidra till en fungerande arbetsmarknad i Sverige. Till 

Arbetsfo ̈rmedlingen kommer de som beho ̈ver hja ̈lp att finna jobb, samt fo ̈retag som har sva ̊rt att hitta ra ̈tt 

kompetens. Arbetsfo ̈rmedlingen erbjuder tja ̈nster som hja ̈lper ma ̈nniskor att fo ̈rba ̈ttra sina CV:n, personliga 

brev och vad som kan vara bra att ta ̈nka pa ̊ info ̈r en arbetsintervju (Arbetsfo ̈rmedlingen - Va ̊rt uppdrag, u.a ̊). 

Precis som hos andra myndigheter är informationsspridning en viktig uppgift. Därmed blir medier en viktig 

komponent mellan Arbetsförmedlingen och allmänheten (Fredriksson & Pallas, 2014, s. 27).  

 

1.5.3 Emojis 

Emojin härstammar från Japan och betyder “picture-word” (Danesi, 2017, s. 10). De är piktogram eller 

ikoner i form av bilder av till exempel ansikten och föremål (Unicode Consortium, 2018). De första emoji-

figurerna skapades år 1998 av Shigetaka Kirita och var Kiritas egna version av det tidigare smiley-ansiktet 

som skapades av Harvey Ross Ball på 1960-talet. Under senare delen av 1990-talet höll även 

internetanvändningen på att slå igenom och användarna använde föregångaren emoticons som ett sätt att 

uttrycka sig på sms och online (Danesi, 2017, s.11). Exempel på emoticons är bland annat “:-)” som betyder 

glad (Glikson, Cheshin, van Kleef, 2017). 

Kuritas emojis fick stort genombrott i Japan år 2010. De växte sedan över världen när Apple lanserade 

operativsystemet iOS5 år 2011 som inkluderade emojis i operativsystemets tangentbord (Danesi, 2017, s.11). 

Idag lanseras emojis av företaget Unicode Consortium och de räknar med att det tillkommer cirka 60 nya 

emojis per år (Unicode Consortium, 2018). Syftet med emojis är möjligheten till att kunna kommunicera ut 

känslor (Goldborough, 2015).  

 

1.6 Disposition 

Här förklaras studiens disposition.  

Kapitel 2 - Teoretiska utgångspunkter:  Detta kapitel presenterar tidigare forskning som utgör grunden för 

studiens forskningshål, samt de teoretiska utgångspunkterna för studien. 
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Kapitel 3 - Metod: Här förklaras tillvägagångssätt, metoder för att genomföra studien samt kritik, tillförlitlighet 

och giltighet.  

Kapitel 4 - Empiri: I detta kapitel presenterar och redovisar vi det viktigaste delarna som kommit fram genom 

vår insamlade data som vi kommer föra med in i analysen.  

Kapitel 5 – Resultat och analys: Här sammanförs teorier och tidigare forskning med den insamlade empirin för 

att kunna dra en slutsats utifrån studiens syfte och frågeställning.  

Kapitel 6 - Slutsats och diskussion: Här sammanställs alla relevanta resultat från studien samt diskussion om det 

vi kommit fram till, hur det har gått och vad som hade kunnat gjorts annorlunda. Vi diskuterar även hur 

denna studie skulle kunna forskas vidare på i framtiden.  

 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

Syftet med denna studie a ̈r att underso ̈ka hur Arbetsfo ̈rmedlingens kommunikation med emojis pa ̊ 

Facebook och deras förtroende uppfattas av ma ̈nniskor som a ̈r eller har varit arbetsso ̈kande. Da ̈rfo ̈r 

kommer detta kapitel presentera den fo ̈rdjupade bakgrund fo ̈r studiens syfte och fra ̊gesta ̈llning.  

 

2.1 Fördjupad bakgrund till studien 

I utvecklingen av internet har sociala plattformar representerat en ny fas. En av de sociala plattformar som 

dominerat a ̈r Facebook (Smith & Kidder, 2010, s. 492). Nya mo ̈jligheter att sprida budskap och testa olika 

budskap mot varandra och dess ma ̊lgrupper har skapats bland verksamheter (Avery, Lariscy, Amador, 

Ickowitz, Primm & Taylor, 2010, s. 237). Aldrig na ̊gonsin har det funnits ett medium som ger sa ̊dana 

mo ̈jligheter fo ̈r tva ̊va ̈gskommunikation (Grunig & Grunig, 2010, s. 237). Facebook har da ̈rmed blivit ett 

anva ̈ndbart komplement till marknadsfo ̈ring och andra kommunikativa insatser (Yokoyama, 2015, s. 2). Det 

har visat sig fo ̈ra samman ma ̈nniskor genom att man kan kommunicera med varandra genom funktioner 

som chattar och direktmeddelanden (Wibowo, At-Tsiqoh, Sangadah, Komala, Utomo, 2016, s. 1). Det 

bidrar till att utsatta ma ̈nniskor ka ̈nner sig mindre osa ̈kra och uteslutna fra ̊n samha ̈llet (Feuls, Fieseler, 

Suphan, 2014). Pa ̊ sa ̊ sa ̈tt kan Arbetsfo ̈rmedlingen skapa relationer da ̊ arbetsso ̈kande kan ka ̈nna en 

samho ̈righet med andra arbetsso ̈kande. Samho ̈righeten mellan de arbetsso ̈kande kan da ̈rfo ̈r ha inflytande pa ̊ 

fo ̈rtroendet till Arbetsfo ̈rmedlingen da ̊ mycket av ens fo ̈rtroende pa ̊verkas av vad andra litar pa ̊ (Luhmann, 

1968/2005). 
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Att skapa en profilsida om sig sja ̈lv har mer eller mindre blivit standard pa ̊ sociala medier. Profilsidan a ̈r 

ta ̈nkt att presentera anva ̈ndaren men hen kan själv va ̈lja vilken representation av sig sja ̈lv man vill framha ̈va 

(Kaplan & Haenlein, 2010). En annan riktlinje a ̈r gemenskap da ̈r anva ̈ndaren kan uppmuntras till att bete sig 

likt hens va ̈nner. Detta blir en del av hens sociala identitet. Det kan därfo ̈r vara bra, ba ̊de fo ̈r anva ̈ndare och 

verksamheter att fo ̈rso ̈ka bestra ̊la en sa ̊ positiv bild som mo ̈jligt pa ̊ sociala medier (Smith & Kidder, 2010). 

Detta utgo ̈r att det finns en risk att man visar fo ̈r mycket pa ̊ Facebook och da ̈rmed vinklar en bild av sig 

sja ̈lv som kanske inte anses vara la ̈mplig pa ̊ grund av oskrivna normer. En oskriven norm a ̈r att man inte bo ̈r 

ta bort kommentarer, a ̈ven om kommentaren a ̈r negativt laddad (Walther, Van Der Heide, Kim, Westerman, 

Tom Tong, 2008, s. 33). Hur verksamhetens kommunikato ̈r va ̈ljer att bemo ̈ta kommentarerna i ett inla ̈gg 

pa ̊verkas av hur verksamhetens riktlinjer ser ut (Magro, 2012), vilket ocksa ̊ pa ̊verkar hur de framsta ̈ller sig. 

Forskning visar att sociala medier som Facebook ger användare mo ̈jlighet att ta del av fo ̈rvra ̈ngt inneha ̊ll, 

som alla anva ̈ndare bo ̈r vara kritiska mot (Magro, 2012). Da ̈rfo ̈r kan det anses extra viktigt fo ̈r 

Arbetsfo ̈rmedlingen att hantera denna sociala plattform pa ̊ ra ̈tt sa ̈tt fo ̈r att sta ̈rka sitt inflytande och 

fo ̈rtroende bland Sveriges invånare. 

Det har blivit allt vanligare för företag och verksamheter att använda sig av medier och kan ses som det 

Fredriksson och Pallas kallar för en förlängning. Med det menar de att medier gör det möjligt för bland annat 

myndigheter att nå ut bredare och effektivare med deras budskap till målgruppen. Medier har visat sig vara 

betydelsefulla för Sveriges myndigheter och något de har arbetat med för att sätta arbetsrutiner, policys och 

lärdomar om (Fredriksson & Pallas, 2014, s. 10, 26). Därför kan det idag ses som en sja ̈lvklarhet fo ̈r 

verksamheter att anva ̈nda sociala medier fo ̈r att kunna skapa och bevara fina relationer med ma ̊lgruppen. 

Allt fler anva ̈nder sociala medier vilket bidrar till ett o ̈kat tekniskt kunnande bland anva ̈ndarna. Da ̈rfo ̈r a ̈r det 

viktigt fo ̈r verksamheter att ta ha ̈nsyn till den inverkan som sociala medier kan skapa (Osimo, 2008). Det har 

blivit ett kostnadseffektivt sa ̈tt att marknadsfo ̈ra sig oavsett om man a ̈r en liten verksamhet eller stor. Man 

engagerar sina följare pa ̊ ett sa ̈tt som visat sig effektivt utifra ̊n ett marknadsfo ̈ringsperspektiv (Kaplan & 

Haenlein, 2010). Dock a ̈r det inte alla som vet hur man anva ̈nder sociala medier pa ̊ ra ̈tt sa ̈tt (Taylor & Kent, 

2010, s. 207). Nyfikenheten a ̈r stor och ma ̊nga verksamheter liksom Arbetsfo ̈rmedlingen, testar 

mo ̈jligheterna med att anva ̈nda sig av sociala medier i sin kommunikation. Att en verksamhet va ̈ljer att 

anva ̈nda sociala medier beror ma ̊nga ga ̊nger pa ̊ att andra verksamheter redan anva ̈nder det (Heide, 2002). 

Det finns ett visst fo ̈rtroende bland Facebooks mo ̈jligheter som go ̈r att anva ̈ndandet smittar av sig 

(Luhmann, 1968/2005). Fra ̊n att Facebook startade a ̊r 2004 har det tagit na ̊gra a ̊r innan verksamheter 

bo ̈rjade etablera sig pa ̊ sociala medier. Detta beror pa ̊ att de saknar kunskap om hur de ska bemo ̈ta sin 

publik pa ̊ en social plattform. Kaplan och Haenlein (2010) menar att verksamheterna har en mycket liten 

kontroll o ̈ver anva ̈ndarnas interaktion pa ̊ internet, vilket kan skada verksamheten om de saknar kunskap om 

agerande och framställning pa ̊ sociala medier. 
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Na ̈r verksamheten bo ̈rjar anva ̈nda nya medier finns det en chans att de anva ̈nder nya medier pa ̊ samma sa ̈tt 

som gammelmedia. Na ̈r televisionen var ny efterliknade programmen gamla radioinslag där man kunde se en 

person la ̈sa ur sitt manus ista ̈llet fo ̈r att agera som vi a ̈r vana vid idag. Samma mo ̈nster kan kopplas till hur 

verksamheter anva ̈nder dagens sociala medier. Kommunikato ̈ren riskerar att publicera fo ̈r mycket 

information i tron att det ska öka publiciteten, fo ̈rtroendet eller fo ̈rsa ̈ljningssiffrorna. Det kan ja ̈mfo ̈ras med 

en berusningseffekt da ̊ vi blir berusade av sociala mediers mo ̈jlighet att na ̊ ut snabbt, enkelt och billigt till en 

stor ma ̈ngd anva ̈ndare. Da ̈rmed finns det risk att berusningen tar o ̈verhand och man glo ̈mmer bort att 

meddelandet kan tolkas olika av anva ̈ndarna (Grunig & Grunig, 2010). Detta kan pa ̊verkas av att ma ̊nga 

funktioner inom sociala medier a ̈r tidskra ̈vande. Sociala medier har o ̈ppnat upp fo ̈r en ny kontaktva ̈g. Att 

svara pa ̊ kommentarer och direktmeddelanden bo ̈r verksamheten ta ha ̈nsyn till och la ̈gga ned tid pa ̊. 

Fredriksson och Pallas nämner begreppet sammansmältning, som här kan beskrivas att med sociala medier 

kommer även nya arbetsuppgifter och aktiviteter för de som arbetar med kommunikationen (Fredriksson & 

Pallas, 2014, s. 10). Det a ̈r viktigt fo ̈r verksamheten att go ̈ra en ma ̊lgruppsanalys fo ̈r att se pa ̊ vilken 

plattform ma ̊lgruppen finns, samt hur de kan na ̊ dem. De olika plattformarna har egenskaper som 

verksamheten ma ̊ste ta sta ̈llning till, vad passar verksamheten i tid och resurs, fo ̈r att kombinera detta fo ̈r att 

pa ̊ ba ̈sta sa ̈tt kommunicera och interagera med anva ̈ndarna (Kaplan & Haenlein, 2010). 

Sociala medier har fyra styrkor; samarbete, deltagande, befogenhet och tid. Detta bidrar till samverkan, 

spridning och interaktion, som är en av nycklarna till den bild som anva ̈ndarna skapar av verksamheten 

(Bertot, Jaeger, Munson, Glaisyer, 2010). Bland sociala medier får verksamheter tillfälle att synas vilket kan 

öka den positiva bilden och kan nu mer ses som en grundförutsättning för att nå ut med sitt budskap 

(Fredriksson & Pallas, 2014, s. 14-15).  

Fo ̈r att skapa interaktion kan verksamheten publicera inla ̈gg som va ̈nder sig till anva ̈ndarna med fra ̊gor eller 

information. Tanken blir da ̊ att anva ̈ndarna ska kommentera och skapa en form av diskussion. 

Kommunikato ̈ren blir ansiktet uta ̊t och ma ̊ste da ̈rfo ̈r fo ̈rha ̊lla sig till spra ̊ket som anva ̈ndarna anva ̈nder fo ̈r 

att de ska fo ̈rsta ̊ varandra. Detta ga ̈ller ocksa ̊ na ̈r kommunikato ̈ren skapar inla ̈ggen som fra ̊n bo ̈rjan ger 

mo ̈jlighet till en diskussion med anva ̈ndarna. “Talar” de samma spra ̊k blir det mer tilltalande fo ̈r anva ̈ndarna 

att interagera (Goldborough, 2015). Skulle inla ̈ggen inte vara informerande eller inspirerande, och pa ̊ sa ̊ sa ̈tt 

inte matcha fo ̈rva ̈ntningarna som anva ̈ndarna har, kan detta liknas med en till synes “tra ̊kig” person. Genom 

denna ja ̈mfo ̈relse blir det fo ̈rsta ̊eligt att det inte kommer frambringa så ma ̊nga fo ̈ljare till verksamhetens sida 

pa ̊ Facebook (Kaplan & Haenlein, 2010). Detta kan vi koppla till Riordan (2017) som i sin artikel skriver att 

emojis ger uttryck fo ̈r ka ̈nslor, vilket kan pigga upp ett redan positivt meddelande. Verksamheter bo ̈r rikta 

fokus pa ̊ att interagera fo ̈r att skapa fo ̈rba ̈ttringar pa ̊ exempelvis produkter eller tja ̈nster (Kaplan & Haenlein, 

2010). Detta go ̈r att anva ̈ndarna ka ̈nner sig delaktiga och skapar en relation till verksamheten. Da ̈rmed o ̈kar 

fo ̈rtroendet hos anva ̈ndarna. 
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Speciellt myndigheter har genom sociala medier fått en betydelsefull mo ̈jlighet att vid krissituationer kunna 

kommunicera detta till sina anva ̈ndare pa ̊ ett snabbt och smidigt sa ̈tt. Fo ̈rdelen med Facebook a ̈r att 

anva ̈ndarna a ̈ven kan dela inla ̈ggen till sina va ̈nner och da ̈rfo ̈r fa ̊ en sto ̈rre organisk spridning pa ̊ inla ̈gget. 

Kriskommunikation a ̈r na ̊got alla myndigheter arbetar med och bo ̈r da ̈rfo ̈r ha en egen strategi fo ̈r hur dessa 

ska utformas (Magro, 2012). Detta kan vi koppla till att man bo ̈r utesluta emojis vid kriskommunikation, da ̊ 

de som Riordan (2017) na ̈mner kan upplevas som ironiskt. Vid kriskommunikation bo ̈r man vara objektiv 

och allvarlig, vilket kan pa ̊verkas om emojis finns med, da ̊ de kan framsta ̊ som oserio ̈sa (Herbert & Englund 

Hjalmarsson, 2012). Fo ̈rtroende blir en viktig del, vilket pa ̊verkas negativt om informationen inte sta ̈mmer 

o ̈verens med vad som sta ̊r pa ̊ myndighetens webbplats. Detta a ̈r na ̊got som alla verksamheter bo ̈r ha i a ̊tanke 

fo ̈r att bli sa ̊ trova ̈rdiga som mo ̈jligt (Hellman, 2011). Tidigare forskning har visat att det a ̈r fa ̊ myndigheter 

som a ̈r aktiva pa ̊ sociala medier. De finns da ̈r men anva ̈nder det sa ̈llan som ett sa ̈tt fo ̈r interaktion (Bertot et 

al. 2010). De har da ̈rfo ̈r inte ett la ̊ngsiktigt ma ̊l och saknar en strategi fo ̈r hur de bo ̈r anva ̈ndas. Detta kan ha 

pa ̊verkats av att regeringen la ̊g efter anva ̈ndarna pa ̊ Facebook i att anva ̈nda sociala medier som 

informationskanal (Magro, 2012). De svenska myndigheterna börjar successivt att använda sociala medier 

både för att förmedla information men också budskapet de vill nå ut med till sin målgrupp (Fredriksson & 

Pallas, 2014, s. 18).  

Idag byggs ma ̊nga relationer via digitala kanaler da ̈r ma ̈nniskor kan kommunicera med varandra. För en 

myndighet som får negativ uppmärksamhet i media blir detta till en stor fördel då de får en ökad kontroll 

och därmed kan omvandla den bild som media tidigare framhävt av dem (Fredriksson & Pallas, 2014, s. 27). 

Arbetsförmedlingen har i flera år haft ett lågt förtroende i samhället, enligt flera av SIFO och SOM-

institutets årliga mätningar (Arkhede, Bergström & Ohlsson, 2015). Enligt Holmberg och Weibull (2013) 

beror detta på att Arbetsförmedlingen lätt associeras med samhällsproblem som fattigdom och utanförskap, 

och att det är på grund av associationen som förtroendet sviktar. Dessutom har det tidigare skett 

omorganisationer vilket påverkat utbetalningar av bidrag som arbetslöshetskassa och bidrag från 

Försäkringskassan vilket kan vara en bidragande orsak till det tappade förtroendet (Holmberg & Weibull 

2013, s. 353, s. 368). På så sätt kan sociala medier vara till Arbetsförmedlingens fördel tack vare den ökade 

kontroll de får.  

Dock kan man ifrågasätta om den digitala motsvarigheten till ett leende har samma effekt som ett fysiskt 

mo ̈te. En digital motsvarighet till ett leende kan vara en emoji (Glikson, Cheshin, van Kleef, 2017). I inla ̈gg 

och kommentarsfa ̈lt a ̈r det vanligt att man anva ̈nder emojis som en del av sitt spra ̊k. Hur man anva ̈nder 

emojis kan da ̈rfo ̈r ses som en del i hur man visar upp sin identitet, men ocksa ̊ som verksamhet. Därför är 

medieträning en viktig del som myndigheter kan ta del av för att lära sig mediespråket för att kommunicera 

och bemöta målgruppen (Fredriksson & Pallas, 2014, s. 21). Beroende pa ̊ vilken eller vilka emojis man 

anva ̈nder kan detta tolkas positivt eller negativt av anva ̈ndarna (Wibowo et al., 2016, s. 4). Emotionella 

uttryck spelar en stor roll fo ̈r att kunna fo ̈rmedla social information och speciellt leenden har visat sig 
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fo ̈rmedla va ̈rme och kompetens (Ozone, Watabe, Yoshikawa, Nakashima, Rule, Ambady, Adams, Jr, 2010). 

Wibowo et al. (2016) studie visar att positiva emojis kan vara anva ̈ndbart i flera situationer eftersom den 

fo ̈rba ̈ttrar det positiva intrycket i ett meddelande. Dessutom kan det vara anva ̈ndbart att anva ̈nda emojis pa ̊ 

sin sociala plattform da ̊ det lockar anva ̈ndare eftersom det da ̊ skapar en humanistisk ka ̈nsla o ̈ver plattformen 

(Stark & Crawford, 2015). Negativa emojis bo ̈r dock anva ̈ndas med fo ̈rsiktighet eftersom det o ̈kar den 

negativa uppfattningen men kan a ̈ven go ̈ra det sva ̊rare att fo ̈rsta ̊ meddelandet fo ̈r mottagaren (Wibowo, et 

al., 2016, s. 4; Goldborough, 2015). Om man bo ̈r anva ̈nda emojis eller inte beror pa ̊ vilket sammanhang da ̊ 

forskning om hur de pa ̊verkar kommunikationen i professionella sammanhang tycks saknas (Wibowo, et al., 

2016, s. 5). Da ̈remot finns det teorier om att leende uttryckssymboler kan ha en negativ inverkan i 

arbetsrelaterade sammanhang. Dessa uttryckssymboler kan ses som barnsliga och tolkas som ett tecken på 

da ̊lig verbal fo ̈rma ̊ga (Provine, Spencer, Mandell, 2007). Yoo (2007) har en liknande teori om att en 

o ̈verdriven anva ̈ndning av emoticons, emojins fo ̈rega ̊ngare, kan go ̈ra att man tror att anva ̈ndaren fo ̈rso ̈ker 

do ̈lja na ̊got (Yoo, 2007, s. 197). Detta kan vi koppla till emojin da ̊ de ba ̊das syfte a ̈r att fo ̈rmedla ka ̈nslor i 

text. Gross och Guerrero (2000), na ̈rmar sig detta a ̈mne ocksa ̊ genom att de na ̈mner att det a ̈r ola ̈mpligt att 

ta med emoticons i professionella sammanhang. Som tidigare nämns anva ̈nder Arbetsfo ̈rmedlingen 

efterfo ̈ljaren emojis i sin kommunikation pa ̊ Facebook regelbundet. 

Tidigare forskning tyder pa ̊ att det finns en skillnad pa ̊ hur man tolkar och anva ̈nder emojis bland ko ̈nen. 

Herring och Dainas (2018) har underso ̈kt om det finns en skillnad ga ̈llande emoji-anva ̈ndningen pa ̊ 

Facebook. Kvinnor och icke-bina ̈ra anses vara mer o ̈ppna att anva ̈nda emojis till skillnad fra ̊n det manliga 

ko ̈net. Ma ̈nnen a ̈r inte emot emojis utan anva ̈nder det bara ibland. Kvinnor och icke-bina ̈ra var ocksa ̊ mer 

mottagliga till att fo ̈rsta ̊ emojis innebo ̈rd i sammanhanget (Herring & Dainas, 2018). Det finns a ̈ven 

skillnader i emoji-anva ̈ndningen hos olika a ̊ldersgrupper. De personer som a ̈r fo ̈dda a ̊r 2000 och senare 

anva ̈nder emojis pa ̊ Instagram mer a ̈n vad de som a ̈r fo ̈dda runt a ̊r 1970 och senare go ̈r. Desto a ̈ldre man a ̈r, 

desto mindre a ̈r man bena ̈gen att anva ̈nda emojis. Samma forskning visar ocksa ̊ att a ̊ldern pa ̊verkar hur aktiv 

man a ̈r i kommentarsfa ̈lt. A ̈ldre a ̈r mer villiga att kommentera pa ̊ Instagram a ̈n vad yngre generationer a ̈r 

(Han, Kim, Jo, Song, Jeon & Kim, 2018). Han et al. (2018) forskning tyder ocksa ̊ pa ̊ att emojis a ̈r mer vanligt 

att anva ̈nda hos kvinnor a ̈n hos ma ̈n. Vi kan da ̈rfo ̈r anta att emojis tolkas och mottages olika av ko ̈nen 

eftersom anva ̈ndningen skiljer sig mellan dem. 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Detta kapitel visar det forskningsområde som vi kommit fram till och vill underso ̈ka efter denna tidigare 

forskning. Tidigare forskning tyder på att det saknas eller finns minimal forskning om emojis i professionella 

sammanhang. Det finns en del risker som att anva ̈ndare kan utge sig fo ̈r att vara na ̊gon annan och lika sa ̊ 



 17 

med verksamheter. Da ̈rfo ̈r a ̈r det viktigt att veta hur de ska hanteras fo ̈r att fa ̊ en lyckad interaktion med sina 

anva ̈ndare. Med det sagt a ̈r det ocksa ̊ viktigt att veta vilka sina anva ̈ndare a ̈r och vad de fo ̈rva ̈ntar sig pa ̊ en 

social plattform. Fo ̈rdelarna med sociala medier a ̈r fler a ̈n de negativa, vilket go ̈r att det va ̈ger upp den tid 

och energi som kra ̈vs fo ̈r att lyckas na ̊ sina anva ̈ndare. Det ma ̊nga verksamheter ser a ̈r att det a ̈r 

kostnadseffektivt da ̊ deras kommunikation via inla ̈gg kan fa ̊ en stor organisk spridning och na ̊ fler a ̈n den 

ta ̈nkta ma ̊lgruppen. Detta a ̈r en stor fo ̈rdel na ̈r det kommer till olika typer av kommunikation. Man kan 

ifra ̊gasa ̈tta na ̈r och om det a ̈r la ̈mpligt att anva ̈nda emojis da ̊ de har visat sig vara barnsliga och ola ̈mpliga att 

anva ̈nda i professionella sammanhang. Forskning visar samtidigt att emojis ofta är positiva och fo ̈rsta ̈rker 

uttryck. Hur detta pa ̊verkar fo ̈rtroendet hos en myndighet a ̈r da ̈rfo ̈r intressant att se. Enligt Sifo ́s 

Fo ̈rtroendebarometer (2018) anses Arbetsfo ̈rmedlingen ha ett av de la ̈gsta fo ̈rtroenden bland den svenska 

befolkningen. Hur Arbetsfo ̈rmedlingens kommunikation med emojis pa ̊ Facebook och deras förtroende 

uppfattas av personer som har erfarenhet av arbetslo ̈shet blir da ̈rfo ̈r relevant att underso ̈ka efter vad tidigare 

forskning sa ̈ger. Tidigare forskning har a ̈ven visat att det finns en skillnad i anva ̈ndningen av emojis hos ko ̈n 

och a ̊ldersgrupper. Detta kommer vi ba ̈ra med oss in i urvalet av va ̊ra intervjupersoner fo ̈r att i analys se om 

det finns na ̊gra skillnader da ̈remellan. 

 

2.2 Teori 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställning kommer vi här att presentera relevanta teorier som 

kommer vara till hjälp tillsammans med tidigare forskning. 

 

2.2.1 Förtroende 

Fo ̈rtroende a ̈r viktigt och anses oundvikligt fo ̈r att samha ̈llet ska fungera (Bhati, 2015). Fo ̈rtroende bo ̈r 

betraktas som en relation mellan ma ̈nniskor, mer utifra ̊n ett sociologiskt synsa ̈tt a ̈n ett psykologiskt synsa ̈tt. 

Detta a ̈r vad sociologen Niklas Luhmann anser med sin teori om fo ̈rtroende (Lewis & Weidert, 1985, s. 

970). 

Enligt Luhmann kan förtroende ses som ett av va ̊ra livsbehov da ̊ vi beho ̈ver na ̊got att la ̈gga va ̊rt fo ̈rtroende 

pa ̊ fo ̈r en normal levnadsstandard (Luhmann, 1968/2005, s. 9-18). Fo ̈rtroende kan ja ̈mfo ̈ras med 

fo ̈rva ̈ntningar. Detta kopplas till att människor beho ̈ver ha en viss typ fo ̈rva ̈ntningar fo ̈r att kunna bibeha ̊lla 

en tro pa ̊ framtiden. Da ̈rmed kan fo ̈rtroende ses som en fo ̈rsa ̈kring i det som sker ha ̈r och nu, med krav pa ̊ 

tidigare erfarenheter (Luhmann 1968/2005, s. 26-39). Med tidigare erfarenheter la ̈r man sig att fo ̈rtroende 

skapar risker i samband med de fo ̈rva ̈ntningar som fo ̈rtroendet ger (Lewis & Weidert, 1985, s. 968). Den 

arbetsso ̈kande fo ̈rva ̈ntar sig att Arbetsfo ̈rmedlingen sko ̈ter sitt jobb, vilket go ̈r att Arbetsfo ̈rmedlingen fa ̊r en 
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del av den arbetsso ̈kandes fo ̈rtroende. Den arbetslo ̈se vet dock att fo ̈rtroendet a ̈r en risk men en 

no ̈dva ̈ndighet fo ̈r att kunna fa ̊ arbetslo ̈shetskassa eller andra bidrag. Da ̈rfo ̈r uppho ̈r inte fo ̈rtroendet helt na ̈r 

Arbetsfo ̈rmedlingen missko ̈ter sig. Fo ̈rtroende till en samha ̈llsinsats kallas, enligt Luhmann, fo ̈r ett 

systemfo ̈rtroende (Luhmann 1968/2005 s. 69-85). Vi blir mer eller mindre tvungna till att lita på samha ̈llet fo ̈r 

att kunna bo kvar och leva ha ̈r. Pa ̊ sa ̊ sa ̈tt finns alltid en del fo ̈rtroende kvar. 

Fo ̈rva ̈ntningar blir en del av va ̊ra rutiner i va ̊r sociala tidtabell. Dessa rutiner kan ses som ens egna 

fo ̈rtroenden till livet da ̈r fo ̈rtroendet blir brutet om ens egna rutiner krockar med andras rutiner i vardagen. 

Fo ̈rtroendet mellan ma ̈nniskor kallar Luhmann fo ̈r personligt fo ̈rtroende. Precis som med systemfo ̈rtroende kan 

ma ̈nniskan inte antaga att ens vardagsrutiner kommer att ga ̊ runt utan bekymmer, da ̈rfo ̈r fo ̈rso ̈ker hen att lita 

pa ̊ sitt fo ̈rtroende a ̈ven om det kan innefatta risker. Detta blir ett ma ̊ste fo ̈r att kunna klara av en 

levnadsstandard och en fo ̈rutsa ̈gbarhet som hen beho ̈ver fo ̈r att minska komplexiteten av invanda 

vardagsrutiner och tilla ̊ta sociala relationer med andra ma ̈nniskor (Luhmann, 1968/2005, s. 69-85). Till va ̊r 

studie kan detta kopplas till relationen med personen som publicerar och svarar pa ̊ kommentarer bland 

Arbetsfo ̈rmedlingens inla ̈gg pa ̊ Facebook. Vi fo ̈rva ̈ntar oss att kommunikato ̈ren ha ̊ller god ton i inla ̈ggen och 

att hen kommunicerar pa ̊ samma niva ̊ som ma ̊lgruppen. Detta fo ̈r att enklare fo ̈rsta ̊ spra ̊ket mellan dem. Blir 

spra ̊ket otydligt kan detta pa ̊verka va ̊ra rutiner da ̊ vi fo ̈rva ̈ntar oss att fo ̈rsta ̊ och inte bli irriterade pa ̊ att vi 

inte fo ̈rsta ̊r. Vid ett fysiskt mo ̈te blir detta a ̈nnu viktigare. 

Na ̈r fo ̈rtroendet sviktar bland ma ̈nniskor och samha ̈llsinsatser ges det mo ̈jlighet till kunskap eller 

omsta ̈llning. Da ̈rfo ̈r finns det alltid na ̊gon form av fo ̈rtroende kvar fo ̈r att kunna skapa fo ̈rva ̈ntningar (Lewis 

& Weidert, 1985, s. 969). Enligt Luhmann pa ̊verkas ocksa ̊ fo ̈rtroendet av vad andra fo ̈rlitar sig pa ̊ (Lewis & 

Weidert, 1985, s. 970). Detta pa ̊verkas av att fo ̈rtroendet pa ̊verkas emotionellt av de relationer individen har. 

Desto starkare relation man har till en person, desto mer påverkas man av hens fo ̈rtroende till andra 

personer och samha ̈llsinsatser (Lewis & Weidert, 1985, s. 971). Fo ̈rtroende pa ̊verkas ocksa ̊ av om man va ̈ljer 

att visa det. Visar man att man fo ̈rlitar sig pa ̊ na ̊gon, blir bandet mellan dem starkare då fo ̈rtroendet hos den 

andra personen o ̈kar (Luhmann, 1968/2005). 

Fo ̈r samha ̈llsinsatser kra ̈vs det att det finns strukturer att ga ̊ efter. Detta kan vara regler eller styrdokument 

om hur man bo ̈r arbeta, vilket sa ̈kersta ̈ller ordningen och kan liknas som ett inbyggt system i myndigheten. 

Detta kan bli sa ̈rskilt viktigt hur man hanterar kommunikation. Kommunikation kan ses som ett riskabelt 

a ̈mne som kra ̈ver en sa ̈kerhetsgaranti. En sa ̈kerhetsgaranti kan vara att kommunikato ̈ren fa ̊r en strukturerad 

plan att ga ̊ efter (Luhmann, 1968/2005, s. 71). Regler och styrdokument go ̈r da ̈rmed att samha ̈llet kan fo ̈rlita 

sig pa ̊ att strukturer som dessa a ̈r ett vanligt inslag bland myndigheter. Samha ̈llet ser da ̊ dess samha ̈llsinsatser 

som na ̊got som a ̈r och fungerar som det ska. Da ̈rmed o ̈kas fo ̈rtroendet fo ̈r myndigheten (Luhmann, 

1968/2005, s. 85-109). Utan individens fo ̈rtroende till samha ̈llet skulle samha ̈llet inte fungera (Lewis & 
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Weidert, 1985, s. 974). Detta skulle i sa ̊ fall visa sig genom att individen va ̈ljer att fly landet (Luhmann, 

1968/2005, s. 169-221). 

Sammanfattningsvis a ̈r denna teori intressant fo ̈r denna studie eftersom Arbetsfo ̈rmedlingen kan ses som en 

samha ̈llsinsats. Vi fo ̈rlitar oss pa ̊ att en myndighet bo ̈r veta hur den ska agera och fungera i samhället 

eftersom den har regering och riksdag o ̈ver sig. Man har fo ̈rva ̈ntningar pa ̊ att denna typ av samha ̈llsinsats 

fungerar, vilket da ̈rmed skapar ett fo ̈rtroende. Enligt Luhmann pa ̊verkas ocksa ̊ fo ̈rtroendet av andras 

fo ̈rtroende. Om majoriteten i samhället litar pa ̊ Arbetsfo ̈rmedlingen, a ̈r chansen stor att man ocksa ̊ go ̈r det. 

Fo ̈rtroendeteorin ses o ̈verlag utifra ̊n ett individperspektiv vilket blir en reaktion pa ̊ hur anva ̈ndaren reagerar 

pa ̊ Arbetsfo ̈rmedlingens kommunikation. Hur man reagerar och tolkar kommunikationen kan kopplas till 

receptionsteorin. Receptionsteorin handlar om att studera publikens reaktioner och vad det a ̈r som go ̈r att 

man kan avkoda medier fra ̊n olika personliga perspektiv. Har man ett sviktat förtroende kan detta pa ̊verka 

hur man tolkar myndighetskommunikation. 

 

2.2.2 Reception 

Eftersom denna studie riktar sig mot personer som är eller har varit arbetssökande och hur de uppfattar 

Arbetsförmedlingens kommunikation samt förtroende blir da ̈rfo ̈r teorier som berör tillit och fo ̈rtroende 

relevant. Detta fo ̈r att se hur det pa ̊verkar tolkningen av kommunikationen. Da ̈rmed kommer 

receptionsteori komplettera Luhmanns fo ̈rtroendeteori fo ̈r att se den sto ̈rre publiken, vad som pa ̊verkar att 

ma ̈nniskor la ̈ser och tolkar pa ̊ olika sa ̈tt. Forskning har visat att detta kan bero pa ̊ ma ̊nga olika saker som 

exempelvis ko ̈n, a ̊lder, kulturell bakgrund och erfarenheter. Det ser vi a ̈ven i receptionsteorin som visar att 

samha ̈llsklasser och ko ̈n har en betydelse (Silva, 2011). 

Receptionsteorin myntades bland annat av den tyska Hans Robert Jauss (Oxford Reference, u.å), och 

handlar om att se hur anva ̈ndarna tolkar och la ̈ser av olika medier (Silva, 2011). Receptionsteorin kan ses 

som ett samspel mellan den la ̈sta texten och den som la ̈ser texten, genom att man antingen kan identifiera 

sig eller ka ̈nna igen sig sja ̈lv i texten. Samha ̈llsklasser har visat sig ha en betydelse fo ̈r hur man kan identifiera 

sig med det som tolkas. Det vissa ser som en realistisk avbildning av samha ̈llet kanske inte alls sta ̈mmer 

o ̈verens med vad den avbildade samha ̈llsklassen ser som normalt (Silva, 2011). Enligt Luhmann (1968/2005) 

kan fo ̈rtroende ses som fo ̈rva ̈ntningar. Da ̈rmed kan vi se att detta kan pa ̊verka ens fo ̈rtroende negativt om 

avbildningen och fo ̈rva ̈ntningarna av den inte sta ̈mmer o ̈verens med den bilden som anses normalt. Inom 

receptionsteorin underso ̈ker man hur anva ̈ndarna med hja ̈lp av sin fo ̈rfo ̈rsta ̊else och bakgrund ser pa ̊, och 

tolkar spra ̊ket som kan vara en skriven text, men a ̈ven bilder och tal, pa ̊ olika sa ̈tt (Eriksson & O ̈stman, 

2010, s. 308). Emojis kan da ̈rfo ̈r skapa intressanta tolkningar hos anva ̈ndarna som de visuella spra ̊k det 

faktiskt a ̈r (Danesi, 2017, s. preface). Konsumtion och mottagning är centrala begrepp inom receptionsteorin 
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da ̊ medier a ̈r na ̊got som konsumeras och mottages av anva ̈ndarna. Ett skapat medie kommer ofta med ett 

ta ̈nkt budskap fra ̊n skaparen, men att det tolkas sa ̊ kan aldrig vara en garanti (Silva, 2011). Relationen som 

uppsta ̊r mellan det som ska tolkas och den som ska tolka, studeras genom att se pa ̊ interaktionen till det som 

tolkas fra ̊n anva ̈ndaren. Utbytet mellan text och la ̈sare a ̈r en o ̈msesidig process som skapar en utveckling och 

fo ̈rsta ̊else fo ̈r littera ̈ra verk. Det kan i sin tur bidra till att se saker pa ̊ nya, annorlunda sa ̈tt mot tidigare vilket 

ocksa ̊ kan fo ̈ra vidare ny kunskap till omgivningen och samha ̈llet (Rosenblatt, 1995/2002). Detta kan ske vid 

interaktioner bland Arbetsfo ̈rmedlingens inla ̈gg pa ̊ Facebook da ̈r ma ̈nniskor kan reagera pa ̊ det de la ̈st eller 

sett genom att kommentera inla ̈gget. Det kan vid tillfa ̈llen skapa diskussioner mellan anva ̈ndare som la ̈st, sett 

och tolkat olika. 

Vi ma ̈nniskor a ̈r alla olika varandra, men pa ̊ grund av gemensamma livserfarenheter kan vi finna en ka ̈rna 

som alla pa ̊ na ̊got sa ̈tt kan relatera till. Da ̈rav sker en interaktion mellan text och la ̈sare (Rosenblatt, 

1995/2002). Utformningen av texten, uppbyggnaden och det visuella har a ̈ven det visat sig ha en pa ̊verkan 

av den som la ̈ser, samt genren som texten inkluderas i. Omgivningen da ̈r situationen av tolkningen a ̈ger rum 

kan ha en betydelse fo ̈r hur man tolkar na ̊got. Fo ̈r att fa ̊ en uppfattning kan detta liknas med att se en tavla 

pa ̊ museum i ja ̈mfo ̈relse med en i hemmiljo ̈. Av vem na ̊gonting tolkas har betydelse fo ̈r den kulturella 

betydelsen och erfarenheter, samt a ̊lder och ko ̈n, hur man associerar till na ̊got man upplevt (Eriksson & 

O ̈stman, 2010, s. 309). Enligt receptionsteorin finns det mo ̈jligheter fo ̈r att a ̊lder har en betydelse pa ̊ grund 

av att samha ̈llet utvecklas och da ̈rmed ma ̈nniskorna i de olika a ̊ldrarna. Precis som med Luhmanns 

(1968/2005) teori pa ̊verkas fo ̈rtroende mycket av vad andra tror pa ̊. Litar majoriteten av de yngre pa ̊ en sak, 

a ̈r det sto ̈rre chans att det pa ̊verkar fler i samma a ̊lderskategori. Fo ̈r att sa ̈tta detta i perspektiv kan vi se till 

va ̊ra egna fo ̈ra ̈ldrar, hur de ser pa ̊ hela sociala medie-fenomenet i ja ̈mfo ̈relse med oss som na ̈stan vuxit upp 

med internet och interaktiva plattformar som Lunarstorm, Kamrat och Bilddagboken (Internetmuseum, 

u.a ̊). 

 

Sammanfattning av teorier 

Med syfte att underso ̈ka hur Arbetsfo ̈rmedlingens kommunikation pa ̊ Facebook och deras förtroende 

uppfattas av ma ̈nniskor som a ̈r eller varit arbetsso ̈kande har vi valt att anva ̈nda oss av Luhmanns 

fo ̈rtroendeteori samt receptionsteori. Dessa tva ̊ teorier blir relevanta fo ̈r denna studie da ̊ de ba ̊da innefattar 

en la ̈nk mellan ma ̈nniskor och samha ̈lle. Fo ̈rtroendeteori och receptionsteori involverar ba ̊da ma ̈nniskans 

tidigare erfarenheter da ̈r vi ser verktyg fo ̈r att kunna tolka vad som blir avgo ̈rande fo ̈r hur man ser pa ̊ saker. 

Detta kan hja ̈lpa oss i studien fo ̈r att fo ̈rsta ̊ hur de personer vi intervjuar, tycker och ta ̈nker kring 

Arbetsfo ̈rmedlingen. 
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Inom receptionsteorin kan vi se att när en person la ̈ser en text sker det ett utbyte mellan texten och la ̈saren 

som utvecklas i en process da ̈r nya kunskaper tas emot av mottagaren som ocksa ̊ kan fo ̈ra detta vidare till sin 

omgivning. Da ̈r finns det ett samband till fo ̈rtroendeteorin som visar att budskap som kommer fra ̊n en 

person man ka ̈nner och litar pa ̊ bidrar till att ens egna förtroende till Arbetsfo ̈rmedlingen o ̈kar. 

Enligt fo ̈rtroendeteorin kan fo ̈rtroende liknas med fo ̈rva ̈ntningar. Ma ̈nniskan har fo ̈rva ̈ntningar pa ̊ samha ̈llet 

och ger da ̈rmed sitt fo ̈rtroende till det. Luhmann skiljer pa ̊ personligt fo ̈rtroende och systemfo ̈rtroende da ̈r 

systemfo ̈rtroende blir mest relevant fo ̈r denna studie da ̊ det a ̈r Arbetsfo ̈rmedlingen som underso ̈ks. En del 

av det systematiska fo ̈rtroendet kommer alltid finnas kvar sa ̊ la ̈nge som ma ̈nniskan a ̈r med pa ̊ att ta emot de 

samha ̈llsinsatser som erbjuds. Da ̈rfo ̈r kan fo ̈rtroende fo ̈r samha ̈llet ses som viktigt fo ̈r att samha ̈llet ska 

kunna fortsa ̈tta ga ̊ runt. Arbetsfo ̈rmedlingen kan som tidigare na ̈mns, ses som en samha ̈llsinsats da ̊ de ga ̊r 

under Sveriges myndigheter. Enligt fo ̈rtroendeteori och receptionsteori kan vi se att tolkning pa ̊verkas av 

tidigare erfarenheter. Tolkningsfo ̈rma ̊gan pa ̊verkas ocksa ̊ till viss del av vilket fo ̈rtroende man har. Har man 

ett starkt fo ̈rtroende kan tolkningarna antas bli mer positiva. Detta kopplar vi till att fo ̈rtroendet till 

Arbetsfo ̈rmedlingen a ̈r la ̊gt bland arbetsso ̈kande, och att de har en viss fo ̈rva ̈ntan pa ̊ Arbetsfo ̈rmedlingens 

arbete. Erfarenheterna, a ̊lder, ko ̈n och ens kulturella bakgrund pa ̊verkar individens fo ̈rva ̈ntningar pa ̊ 

Arbetsfo ̈rmedlingen och da ̈rmed fo ̈rtroendet. Hur detta kopplas till Arbetsfo ̈rmedlingens anva ̈ndning av 

emojis a ̈r att tidigare forskning har visat att framfo ̈rallt emojis kan anses opassande i arbetsrelaterade 

sammanhang och en o ̈verdriven anva ̈ndning kan tyda pa ̊ att anva ̈ndaren fo ̈rso ̈ker do ̈lja na ̊got. Samtidigt 

tyder forskningen pa ̊ att emojis ses som ett positivt kommunikationsredskap da ̊ de fo ̈rsta ̈rker intryck. 

Da ̈rmed kan emojis pa ̊verka ba ̊de tolkning och fo ̈rtroende. 

 

 

3. Metod 

I kapitlet förklaras och motiveras den metod som vi valt att använda för att besvara syfte och frågeställning. 

Kapitlet kommer även beskriva hur studien kommer gå tillväga, metodens etiska aspekter samt motivering 

till studiens giltighet och tillförlitlighet.  

 

3.1 Kvalitativ forskningsintervju 

Kvalitativ forskningsintervju a ̈r en passande metod na ̈r man vill fa ̊ reda pa ̊ ma ̈nniskors erfarenheter och 

uppfattningar om ett tema eller na ̈r man vill fa ̊ reda pa ̊ hur en grupp resonerar och kommunicerar kring en 

sa ̈rskild fra ̊ga. Da ̈rfo ̈r la ̈mpar sig kvalitativ forskningsintervju med experter och personer som är eller har 
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varit arbetsso ̈kande fo ̈r denna studie, da ̊ vi vill ta reda pa ̊ hur personer som är eller har varit arbetssökande 

uppfattar Arbetsfo ̈rmedlingens kommunikation med emojis pa ̊ Facebook samt förtroende. Inom metoden 

kan man anva ̈nda sig av ba ̊de personliga intervjuer och gruppintervjuer. I denna studie kommer personliga 

intervjuer att ha ̊llas fo ̈r att samla in tillfo ̈rlitlig information om ma ̊lgruppens upplevelser och ka ̈nslor. Vi 

kommer a ̈ven fo ̈ra samtal med kunniga personer i yrkesbranschen för att fa ̊ mer information och kunskap, 

vilket vi kommer att kunna anva ̈nda som bakgrundsmaterial. Dessa intervjuer kommer att kallas fo ̈r 

expertintervjuer (Ekstro ̈m, & Larsson, 2019, s.101, 103). 

Personliga intervjuer a ̈r passande na ̈r man vill fa ̊ insikt om en persons erfarenhet genom samtal. Detta kan 

ske genom att man anva ̈nder sig av intervjuer med informanter eller respondenter. Informanter kan ge 

upplysningar som bero ̈r bakgrund eller fakta. Respondenter ger ista ̈llet sin syn och uppfattning kring en 

fråga, vilka vi kan se som ma ̊lgruppen. Informanter och respondenter kan ibland vara samma person 

(Ekstro ̈m, & Larsson, 2019, s.103), vilket va ̊ra expertintervjuer kommer att vara i denna studie. Experterna 

kommer att ses som informanter da ̊ vi i va ̊rt syfte anva ̈nder dem fo ̈r att fa ̊ reda pa ̊ mer kunskap bakom 

arbetssa ̈ttet med emojis. Samma person kommer att ga ̊ in som respondent da ̈r va ̊rt syfte a ̈r att fa ̊ 

respondentens syn och insta ̈llning till emoji-anva ̈ndning som kommunikationsstrategi, privat som 

yrkesarbetande. Fo ̈rhoppningen med experternas kunskap a ̈r att fa ̊ mer kunskap om fenomenet utifra ̊n ett 

yrkesrelaterat perspektiv. Hur personliga intervjuer med experter och ma ̊lgruppen kommer att anva ̈ndas i 

analysen presenteras under del 3.2 Tillva ̈gaga ̊ngssa ̈tt. 

Den kvalitativa forskningsintervjun kan vi koppla till den valda receptionsteorin, där ba ̊da delarna syftar till 

att studera ma ̈nniskors sa ̈tt att uppleva och fo ̈rsta ̊ saker som sker i vardagen, da ̈r vi ser emojis som ett 

fenomen i vardagen. Genom den kvalitativa forskningsintervjun kan vi studera varför anva ̈ndarna associerar 

och ser pa ̊ emojis och tolkar dem olika (Ekstro ̈m, & Larsson, 2019, s.102). Att anva ̈nda receptionsteori som 

ett analysmedel a ̈r na ̊got som med tiden blivit vanligare inom kvalitativ forskningsintervju (Østbye, 

Knapskog, Helland & Larsen, 2004). 

I intervjuer kan det vara bra att anva ̈nda sig av ett stimulusmaterial fo ̈r att skapa diskussion eller va ̈cka 

fra ̊gor. Stimulusmaterialet kan besta ̊ av olika texter, bilder eller filmer som intervjupersonen fa ̊r mo ̈jlighet att 

diskutera (Wibeck, 2010, s. 79). I denna analys kommer ett stimulusmaterial att anva ̈ndas fo ̈r att visa 

intervjupersonen vad vi menar. Hur stimulusmaterialet ser ut och kommer att anva ̈ndas presenteras i del 3.3 

Stimulusmaterial. 
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3.2 Tillvägagångssätt 

I denna del beskrivs studiens tillva ̈gaga ̊ngssa ̈tt. Studiens tillva ̈gaga ̊ngssa ̈tt utga ̊r fra ̊n tva ̊ olika personliga 

intervjugrupper. 

Fo ̈r att fa ̊ reda pa ̊ hur Arbetsfo ̈rmedlingens kommunikation pa ̊ Facebook och deras förtroende uppfattas av 

personer som är eller har varit arbetssökande kommer vi att utfo ̈ra personliga intervjuer med personer som 

a ̈r eller har varit arbetsso ̈kande och som har erfarenhet av Arbetsfo ̈rmedlingen. Fo ̈r att fa ̊ mer kunskap om 

emojis som fenomen och som kommunikationsstrategi i den digitala mediebranschen har vi a ̈ven valt att 

va ̈nda oss till personer som arbetar med digital kommunikation och emojis. Samtalen med dessa personer 

har vi valt att kalla fo ̈r expertintervjuer. Dessa tva ̊ intervjugrupper kommer tillsammans med teori och tidigare 

forskning utgo ̈ra grunden fo ̈r va ̊r analys och bidrar till att vi fa ̊r perspektiv fra ̊n ba ̊de avsa ̈ndare och 

mottagare. 

 

Expertintervjuer 

Studiens experter besta ̊r av tre personer som alla arbetar med digital kommunikation där de dagligen 

anva ̈nder emojis. Genom att genomfo ̈ra personliga intervjuer med personer i branschen hoppas vi pa ̊ att fa ̊ 

ett sto ̈rre yrkesrelaterat perspektiv samt se om branschens fo ̈rva ̈ntningar på mottagarna uppfylls. Pa ̊ sa ̊ sa ̈tt 

kan vi se om branschens och ma ̊lgruppens insta ̈llning till emojis sta ̈mmer o ̈verens med varandra. 

Experterna a ̈r noga utvalda fo ̈r att de besitter mer kunskap a ̈n oss och kan da ̈rfo ̈r bidra med information 

som kommer ge oss en bakgrund om a ̈mnet emojis. Utifra ̊n expertintervjuerna kommer vi tillsammans med 

teori och tidigare forskning, utforma fra ̊gor till intervjuerna med ma ̊lgruppen. 

Studiens expertintervjuer besta ̊r av en konsult som driver eget fo ̈retag, en medievetare som ocksa ̊ driver eget 

fo ̈retag samt en kommunikato ̈r som arbetar pa ̊ Arbetsfo ̈rmedlingen. Dessa personer kontaktades via 

Linkedin fo ̈r att sedan intervjuas via telefon, mejl eller fysiskt mo ̈te. 

 

Intervjuer med målgruppen 

Studiens intervjuer med ma ̊lgruppen besta ̊r av a ̊tta personer som a ̈r eller varit arbetsso ̈kande och har 

erfarenhet av Arbetsfo ̈rmedlingen. Dessa personer har alla ett konto på Facebook och vet hur kanalen 

fungerar och ser ut. Genom att intervjua Arbetsfo ̈rmedlingens ma ̊lgrupp kommer vi att kunna utga ̊ fra ̊n 

studiens syfte och fa ̊ respons pa ̊ de svar som vi so ̈ker. Under va ̊ra personliga intervjuer med ma ̊lgruppen 

kommer de fa ̊ tillga ̊ng till ett stimulusmaterial som vi i samra ̊d med teori och tidigare forskning valt ut. 
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Stimulusmaterialet anva ̈nds fo ̈r att visa exempel pa ̊ inla ̈gg samt som sto ̈d till intervjufra ̊gorna. Se 3.3 

Stimulusmaterial. Intervjuerna med ma ̊lgruppen kommer att ske via fysiska mo ̈ten eller telefon. 

 

3.3.1 Intervjufrågor 

Intervjufra ̊gorna till ma ̊lgruppen besta ̊r av fra ̊gor som vi i samra ̊d med resultaten av expertintervjuerna, teori 

och tidigare forskning valt ut fo ̈r att passa studiens syfte och fra ̊gesta ̈llning. Intervjufra ̊gorna till experterna 

besta ̊r av fra ̊gor som valts ut i samra ̊d med tidigare forskning samt va ̊r egna kunskap som mediestudenter. 

Eftersom kommunikato ̈ren arbetar pa ̊ Arbetsfo ̈rmedlingen har vi fa ̊tt anpassa fra ̊gorna efter det da ̊ vi a ̈ven 

vill fa ̊ fram hur Arbetsfo ̈rmedlingen arbetar. 

Hos ba ̊da intervjugrupperna tillkommer fra ̊gor som inledande fra ̊gor. Syftet med att starta intervjun med 

inledande fra ̊gor a ̈r att fa ̊ intervjupersonen ka ̈nna sig avslappnad innan man fokuserar på det centrala a ̈mne 

som bero ̈r intervjuns syfte (Dalen, 2011/2015, s. 35). De a ̈mnesrelaterade intervjufra ̊gorna a ̈r av sa ̊dan art att 

intervjupersonen uppmuntras att bera ̈tta fritt. De ska samtidigt ka ̈nnas inflytelserika och sakna otydligheter 

fo ̈r att en begriplig kommunikation ska skapas (Dalen, 2011/2015, s. 36). 

 

Intervjufrågor till experterna 

Fra ̊gorna till expertintervjuerna bo ̈rjade med inledande fra ̊gor som sedan fo ̈ljdes upp med fra ̊gor om deras 

privata syn pa ̊ sociala medier, facebook och emojis, och hur de sja ̈lva anva ̈nder och ta ̈nker om det. Da ̈refter 

gick vi lite djupare och fra ̊gade om emojis pa ̊ sociala medier i samband med fo ̈retag och myndigheter. 

 

Vem är “namn”? Berätta lite om dig själv och vad du gör. 

Detta är en inledande fråga som ger en kort beskrivning av intervjupersonen som kan vara till användning 

för oss till analysen. Detta är en bra fråga för att inleda samtal och få intervjupersonen att känna sig bekväm 

i rollen (Dalen, 2011/2015, s. 35). 

 

Hur skulle du reflektera över ditt egna användande av emojis? Och om det är så, varför använder 

du dig av dem, samt varför inte? Finns det speciella tillfällen som passar bättre/sämre? 

Den ha ̈r fra ̊gan sta ̈lls fo ̈r att illustrera en personlig reflektion av sitt egna användande, om man anva ̈nder 

emojis och varfo ̈r. På så vis kan vi få en bild av hur öppen personen är för användningen. Genom att se 
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personens insta ̈llning till emojis kan vi senare i analysen anva ̈nda oss av om exempelvis ko ̈n eller a ̊lder har 

na ̊gon betydelse, som vi kan anva ̈nda fo ̈r att ge svar pa ̊ fra ̊gesta ̈llningen. 

 

Ser du att ålder och/eller kön spelar någon roll som användare av emojis, både från ett 

mottagarperspektiv samt användarperspektiv? Vad är skillnaderna isåfall? 

Denna fråga utgår från att vi i tidigare forskning kunde se att kvinnor är mer öppna till att använda emojis i 

en större utsträckning än män (Herring & Dainas, 2018). Ålder hade också en bidragande faktor där yngre 

använder de mer jämfört med äldre. Ju äldre man är, desto mindre benägen är man till att använda emojis i 

sin kommunikation (Han et al., 2018). Det blir därför intressant att höra experternas åsikt och jämföra med 

tidigare forskning. Vi kan sedan ta med oss detta inför urvalet av intervjuerna med målgruppen.  

 

Om du ser företags användande av emojis, vilka typer av företag skulle du anse vara lämpade samt 

olämpade att använda emojis i sin kommunikation på sociala medier? Utveckla gärna varför och 

om du kan ge exempel. 

För att närma sig ämnet emojis i samband med Arbetsförmedlingen ställer vi först frågan om de själva anser 

att det finns några verksamheter som inte bör använda emojis på sociala medier, för att se om det finns en 

möjlighet att de nämner myndigheter.     

 

Vad skulle du ge för råd till företag som vill använda sig av emojis i sina sociala kanaler? 

Denna fråga ställs för att se om de tips och råd som experterna anger kan styrkas av tidigare forskning. 

Enligt tidigare forskning finns det diskussioner om man i professionella sammanhang bör använda emojis 

eller inte. 

 

Intervjufrågor till målgruppen 

För att få intervjupersonen att känna sig bekväm i situationen börjar intervjun med lättare inledande frågor 

för att stegra intensiteten. Frågorna är utformade för att inte verka kränkande eller nedlåtande för personens 

livssituation. För studien är det inte intervjupersonens arbetssituation som är avgörande, utan mer 

erfarenheten. Därför kommer frågorna inte heller beröra området mer än att fråga om personen har någon 

erfarenhet. För att se alla frågor, se Bilaga 1.    

 

Vem är “namn”? Berätta lite om dig själv och vad du gör. 
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Denna fråga är utvald av samma anledning som till expertintervjuerna. Som tidigare benämnt är detta en bra 

fråga för att inleda samtal och få intervjupersonen att känna sig bekväm i rollen (Dalen, 2011/2015, s. 35). 

 

Vad tycker du om emojis? 

Frågan ställs för att se vilken inställning personen har till emojis, om det är positivt eller negativt, vilket kan 

påverka frågorna och svaren för resterande del av intervjun.   

 

Tror du att tex. ålder eller kön har någon betydelse för hur man använder emojis eller tolkar dem? 

Hur?  

Denna fråga har vi också med till expertintervjuerna och utgår från att vi i tidigare forskning kunde se att 

kvinnor är mer öppna till att använda emojis i en större utsträckning än män (Herring & Dainas, 2018). Det 

blir därför intressant att se vad målgruppen själva säger eftersom de är en del av studien vi tagit del av samt 

är vår målgrupp.  

 

Tror du att din relation till Arbetsförmedlingen påverkar din tolkning eller åsikt om deras emoji-

användande? 

Receptionsteorin handlar om att se mottagarnas reaktioner och tolkning. För att förstå detta behöver vi veta 

mottagarnas bakgrund och därmed också erfarenhet av Arbetsförmedlingen. Detta för att få vetskap om de 

är positivt eller negativt inställda till dem. Deras inställning till Arbetsförmedlingen kan enligt 

receptionsteorin, avgöra hur man tolkar. Därför blir denna fråga relevant för fortsatt analys.  

 

Arbetsförmedlingen är en myndighet som påverkas av riksdag och regering. Litar du på att 

Arbetsförmedlingen sköter sina uppdrag som myndighet?  

Enligt Luhmanns (1968/2005) förtroendeteori kallar han förtroende för samhällsinsatser för 

systemförtroende. Förtroende kan jämföras med förväntningar vilket man enligt Luhmann oftast har, 

särskilt när man pratar om samhällsinsatser. Intervjufrågan blir därför intressant för att se hur höga 

förväntningar målgruppen har på Arbetsförmedlingen. 

 

Påverkas du när du möter någon som inte har förtroende till Arbetsförmedlingen? Hur? 

Inom förtroendeteorin anser man att ens förtroende kan påverkas av vad andra personer i sin närhet har för 

tillit till insatsen (Luhmann, 1968/2005). Frågan blir därför relevant då Arbetsförmedlingen har en 

betydande plats i samhället där inskrivning hos dem kan vara ett krav för att få arbetslöshetskassa eller andra 
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ekonomiska bidrag.  

 

3.3 Stimulusmaterial 

Till va ̊ra intervjuer med målgruppen kommer vi plocka ut inla ̈gg fra ̊n Arbetsfo ̈rmedlingens sida pa ̊ Facebook 

som vi utifra ̊n teori och tidigare forskning valt fo ̈r att motivera inla ̈ggens medverkan. Dessa inla ̈gg kommer 

att skrivas ut och la ̈mnas till varje intervjuperson fo ̈r att ge en bild av vad samtalet kommer handla om, samt 

fo ̈r att visa exempel pa ̊ hur Arbetsfo ̈rmedlingens inla ̈gg kan se ut. Inla ̈ggen kommer vara utvalda med hja ̈lp 

av teorierna och tidigare forskning, och kommer visa Arbetsfo ̈rmedlingens olika sa ̈tt att kommunicera i sin 

Facebook-kanal. Trots att materialet till viss del innefattar la ̈sning kommer stimulusmaterialet inte skickas ut 

i fo ̈rva ̈g, da ̊ vi anser att det a ̈r lite la ̈sning med enstaka meningar (Wibeck, 2010, s. 78-79). 

 

 

Figur 1. Visar ett exempel av ett inlägg från Arbetsförmedlingens Facebooksida. 

 

Figur 1 består av ett inlägg där Arbetsförmedlingens valt att inte använda sig av uppseendeväckande emojis. 

Inlägget är utvalt eftersom det står ut från mängden och förmedlar viktig information. Denna information 

kan jämföras med kriskommunikation vilket berörs i tidigare forskning. Den tidigare forskningen uttrycker 

att emojis som kommunikationssätt inte lämpar sig i seriösa sammanhang. Emojis kan förmedla ett oseriöst 

intryck och bli ett störande moment på grund av dess färg (Riordan, 2017).  
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Figur 2. Visar ett exempel av ett inlägg från Arbetsförmedlingens Facebooksida. 

 

I detta inlägg har troligtvis kommunikatören haft en bakomliggande tanke med emojisarna. Att läsaren tolkar 

emojisarna likadant är dock ingen garanti, vilket kan göra att det blir ett missförstånd och meningen i texten 

uteblir. Tidigare forskning visar att emojis kan ses som ett ytterligare sätt att förmedla känslor och 

information, likt den berusningseffekt som nämns av Grunig och Grunig (2010). För detta inlägg är inte 

emojisarna självklara och vad den faktiska betydelsen i meddelandet försöker säga, kan glömmas bort i 

försöket av att tolka emojisens betydelse i kontexten. Studier har visat att emojis i professionella 

sammanhang är olämpligt (Gross & Guerrero, 2000). Detta kan bero på att emojis kan ge ett barnsligt 

intryck av verksamheten, och att emojis används istället för ord på grund av dålig verbal förmåga (Provine et 

al., 2007).   
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Figur 3. Visar ett exempel av ett inlägg från Arbetsförmedlingens Facebook sida. 

 

Uttryckssymboler som emojis kan ge intryck av ens identitet, och i det här fallet Arbetsförmedlingens 

identitet. Beroende på vilken emoji som används och hur de tolkas kan upplevelsen bli positiv eller negativ 

(Wibowo et al., 2016 s. 4). Ett sätt för att förmedla information är att använda emotionella uttryck och 

emojis, som har visat sig ge intryck av kompetens och värme (Ozone et al., 2010). Att Arbetsförmedlingen i 

det här inlägget använder ett hjärta visar identiteten av att det vill väl, bidra med sin kompetens och kärlek. 

Det visar att dem är mänskliga likt de personer de vill nå och att de är på samma nivå som dem, samt att det 

inte finns någon form av hierarki (Stark & Crawford, 2015).   

 

3.4 Metodologiska problem 

Under studiens ga ̊ng har ett par metodologiska problem uppsta ̊tt. Fra ̊n bo ̈rjan var tanken att utfo ̈ra 

intervjuer med fokusgrupper. Detta visade sig sva ̊rt eftersom respondenternas scheman krockade. Det blev 

da ̈rfo ̈r sva ̊rt att kalla dem till en gemensam tra ̈ff. Vi fick ista ̈llet va ̈lja att fokusera pa ̊ att intervjua var och en 

ista ̈llet, vilket kan vara till va ̊r fo ̈rdel da ̊ vi kan fa ̊ en chans att underso ̈ka personens a ̊sikter djupare. Fra ̊n 

bo ̈rjan hade vi ocksa ̊ ta ̈nkt att ma ̊lgruppsintervjuerna enbart skulle ha besta ̊tt av ma ̈nniskor som a ̈r inskrivna 

pa ̊ Arbetsfo ̈rmedlingen. Planen var att förso ̈ka fa ̊ kontakt med dem via Arbetsfo ̈rmedlingens kontor men 

eftersom Arbetsfo ̈rmedlingen inte kunde vara behja ̈lpliga med detta sa ̊ fick vi ta ̈nka om. Vi fo ̈rso ̈kte att fa ̊ 

kontakt med dem genom sociala medier och dels genom att sätta upp information pa ̊ flertalet fysiska sta ̈llen, 

men detta visade sig sva ̊rt eftersom fa ̊ verkade vilja vara o ̈ppna med sin situation. Vi drar a ̈ven slutsatsen att 

fa ̊ idag va ̈nder sig till Arbetsfo ̈rmedlingen i fo ̈rsta hand, vilket kan ha pa ̊verkat va ̊rt urval. Detta grundar sig i 

vad vi fa ̊tt fram genom intervjuerna med ma ̊lgruppen. Urvalet av personer till ma ̊lgruppsintervjuerna gick till 
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en bo ̈rjan bra, men a ̈nda ̊ fick vi na ̊gra bortfall fra ̊n de som anma ̈lt sig att medverka i intervjuer vilket tyder pa ̊ 

fo ̈rdelen att ha na ̊gra i reserv. 

 

3.5 Etik 

I en intervjustudie ma ̊ste etiska och moraliska insikter finnas hos intervjuaren fo ̈r att pa ̊ ett korrekt sa ̈tt 

kunna tilla ̈mpa de resultat som kommer fra ̊n intervjupersonen i studien (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 97). 

En intervju handlar om att föra vidare det som faktiskt sa ̈gs och a ̈ven kunna fo ̈rsta ̊ utifra ̊n vilket 

ka ̈nsloperspektiv intervjupersonen uttrycker sig (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 98). En intervjus 

grundla ̈ggande etiska dilemman a ̈r att la ̈ra ka ̈nna intervjupersonen pa ̊ djupet utan att intervjupersonen ska 

ka ̈nna sig kra ̈nkt. Balansen mellan att samla in de empiriska material man beho ̈ver fo ̈r studien mot att visa 

respekt mot intervjupersonen a ̈r ha ̊rfin. I denna studie beho ̈vs det inte gra ̈vas sa ̊ pass djupt att det finns risk 

att fa ̊ en person att ka ̈nna sig illa till mods. Fo ̈r att fa ̊ personen att ka ̈nna sig bekva ̈m i situationen och va ̊ga 

o ̈ppna upp sig kan man la ̈gga upp fra ̊gorna med la ̈ttare och ytliga fra ̊gor i bo ̈rjan av samtalet, fo ̈r att dyka 

djupare i fra ̊gorna mot slutet (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 99). Att vara arbetsso ̈kande i dagens samha ̈lle a ̈r 

inte la ̈tt och ma ̊nga va ̈nder sig till Arbetsfo ̈rmedlingen fo ̈r hja ̈lp i sitt so ̈kande. Vi ser da ̈rfo ̈r en risk med va ̊ra 

intervjuer da ̈r ma ̊lgruppen a ̈r arbetsso ̈kande, att de ska ka ̈nna sig obekva ̈ma med att kunna o ̈ppna sig fo ̈r den 

situation de befinner sig i. Da ̈rav kommer vi ta med stimulusmaterial i form av redan existerande inla ̈gg fra ̊n 

Arbetsfo ̈rmedlingens Facebook-sida, dels fo ̈r att personerna ska fa ̊ en bild av vad det a ̈r vi pratar om, men 

ocksa ̊ som en avlastning och ett sa ̈tt att referera till ista ̈llet fo ̈r till sig sja ̈lv (Wibeck, 2010, s. 141). Som 

intervjuare till ma ̊lgruppsintervjuerna a ̈r det ocksa ̊ viktigt att ta ̈nka pa ̊ hur fra ̊gorna a ̈r formulerade fo ̈r att inte 

vara kra ̈nkande eller fo ̈r pa ̊stridiga, samt kunna la ̈sa av personen na ̈r situationen blir stel eller obekva ̈m 

(Wibeck, 2010, s. 139-140). Va ̊r fo ̈rhoppning a ̈r att detta undviks genom att se emojis som ett la ̈ttsamt a ̈mne. 

Det betyder att vi inte kommer ga ̊ in pa ̊ det ka ̈nsliga a ̈mnet som arbetsso ̈kande, vi ska vara va ̈l fo ̈rberedda 

med genomta ̈nkta fra ̊gor och go ̈ra va ̊rt ba ̈sta fo ̈r att la ̈sa av sta ̈mningen. 

Intervjupersonerna som vi valt att kalla experter, har alla gått med pa ̊ att deras namn a ̈r okej att anva ̈nda i 

studien. Vi ser dock ingen anledning att anva ̈nda namn om det inte a ̈r no ̈dva ̈ndigt, utan det a ̈r deras 

yrkeskompetens som a ̈r det relevanta fo ̈r studiens syfte. 

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet kommer i denna studie att benämnas som tillförlitlighet och validitet kommer att benämnas som 

giltighet. För att visa på en god tillförlitlighet måste studien ske med noggrannhet och goda motiveringar för 

att se att materialet har en relevans för studien. För att materialet, som i den här studien är intervjuer, ska 
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anses vara trovärdigt och användbart har vi arbetat stegvis för att utforma intervjufrågorna och urvalet av 

intervjupersoner för att matcha målgruppen. Hit hör också att få intervjupersonerna att känna sig trygga. 

Om personen känner sig trygg och bekväm i situationen är sannolikheten att personen öppnar upp sig mer. 

Kring detta har vi arbetat med att berätta för intervjupersonen att vi i studien inte kommer nämna namn 

eller något som kan avslöja personens identitet. Samt att vid intervjutillfället vara avskilda från andra, för att 

ingen annan ska höra samtalet. Dock kan vi inte med säkerhet säga att intervjupersonen själv har varit 

avskild vid telefonintervjuerna, eftersom vi befunnit oss på olika platser. Därav också anledningen till 

telefonintervjun. Nackdelen som vi vet med oss är att man inte kan samla in informationen som kan ligga i 

kroppsspråket eller ansiktsuttrycken (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 190). Dock ser vi inte att dessa uttryck i 

kroppsspråk har en avgörande betydelse för resultatet.  

När det gäller avskildhet har vi även tagit med oss detta till transkriberingen, då vi spelat upp samtalet för att 

kunna föra anteckningar. Studiens tillvägagångssätt har försökt beskrivits på ett sådant sätt att andra forskare 

kan få liknande resultat vid användning av samma strategi (Dalen, 2011/2015, s. 116). Vi kan dock inte 

säkerställa att en intervjuperson ger samma svar eller diskuterar lika genomgripande om en intervju med 

samma frågor skulle ske igen.  

Innan första mötet med intervjupersonen i båda kategorierna utfördes provintervjuer. Detta för att se om 

intervjufrågorna ansågs begripliga, testa oss som intervjuare och för att se om den tekniska utrustningen 

fungerade (Dalen, 2011/ 2015, s. 40). Under mötet med intervjupersonen spelades intervjun in samtidigt 

som svaren antecknades ner i viss mån. Detta för att få ett underlag för bästa behandling, tolkning samt 

analys av det empiriska materialet (Dalen, 2011/2015, s.120). Att kombinera ljudinspelning med skriftliga 

anteckningar av svaren är ett bra sätt att tillgå om den tekniska utrustningen plötsligt skulle sluta fungera 

(Dalen, 2011/2015, s. 40).  

Transkribering av intervjuer i denna studie har delats upp och utförts av oss båda, på skilda håll, vilket kan 

kritiseras då vi har olika tolkningar och kan sänka både giltigheten och tillförlitligheten. Detta kan diskuteras, 

men bör inte vara ett problem för studien som inte är av den djupgående sorten, där vi behöver märka ord 

eller betoning (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 25-26). Vi kommer ändå att finna betydelsefullt material inför 

analysen.  

Inför denna studie har vi tittat en hel del på tidigare forskning och teorier för att få en bild av ämnet. 

Därifrån har vi fått kunskap och erfarenhet som kan komma att vara av betydelse för vår tolkning i analysen, 

och därmed även giltigheten. Detta är något vi måste tänka på, då man i forskning bör vara objektiv (Kvale 

& Brinkmann, 2015, s. 294).    

Hur man som forskare tolkar intervjupersonens uttalanden påverkas av förhållandet mellan dem. Därför är 

det viktigt att skapa en intersubjektivitet för en studies giltighet, vilket innebär att forskaren och 

intervjupersonen har en gemensam upplevelse av intervjusituationen. Intersubjektivitet bidrar till att 

forskaren tolkar intervjupersonens uttalanden mer tillförlitligt (Dalen, 2011/2015, s. 118).  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras det empiriska material som legat till grund för studien, och svar för att kunna 

besvara syfte och frågeställning. Här tar vi upp gemensamma svar och skillnader som kommit fram under 

intervjuerna. Detta tas sedan med till studiens analys och slutdiskussion. 

 

4.1 Resultat från intervjuerna med experterna 

Från våra expertintervjuer har vi fått ytterligare kunskap och perspektiv om emojis och digital 

kommunikation som ett arbetssätt inom kommunikation. Tillsammans med teori och tidigare forskning har 

experternas svar legat som grund inför frågorna till målgruppen. Experterna har bestått av en konsult, en 

medievetare och en kommunikatör, se Tabell 1 här nedanför. Detta är enligt deras egna benämning på 

LinkedIn.  

 

 

Tabell 1. Personer vi intervjuat som experter.  

 

4.1.1 Experternas inställning till emojis 

Tidigt i intervjuerna med experterna ville vi ta reda på vilken inställning de hade till emojis för att ta reda på 

hur intervjun skulle fortlöpa. Alla experter var positivt inställda till emojis som kommunikationsfenomen. 

Två av experterna ansåg att emojis idag är en naturlig del av vår vardag och att det tillför en känsla som 

annars kan vara svårt att förmedla med ord. Kommunikatören jämförde emojis med en plusmeny som 

innehåller färgklickar. Dessa färgklickar bidrar till att ögat stannar upp och attraheras. “[...] det är som att ge 

lite plusmeny i när man försöker formulera sig och få fram någonting [...] Det blir en liten färgklick som gör 

att ögat bromsar upp liksom”, berättar kommunikatören, 40. 
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“Emojis är en naturlig del i vår digitala kommunikation eftersom text är väldigt begränsat och inte så bra på 
att uttrycka hur vi känner när vi pratar. Emojis tillför ett ytterligare lager där vi kan uttrycka tonalitet, 
grupptillhörighet och även uttrycka det som är svårt att säga med ord.”- Medievetaren, 30 år 
 

Medievetaren, 30, beskriver emojis som en naturlig del att kommunicera digitalt. Hen anser att en emojis 

säger mer än ord och är ett bra sätt att uttrycka sig på, samt betonar vilken känsla meddelandet vill förmedla. 

Konsulten, 25, visade sig vara väldigt positivt inställd till emojis och menar att det nu är ett internationellt 

språk som används över hela världen och som alla förstår. När hen fick frågan var hen ivrig att svara, “Mm, 

till 110% ”, detta gjorde hen med ett glatt leende och skratt.  

Utifrån detta kan vi se att emojis är ett uppskattat fenomen, även för de som arbetar med digital 

kommunikation. Följande kommer experternas syn på vilka företag de anser kunna och inte kunna använda 

emojis i sin digitala kommunikation på Facebook redogöras.  

 

4.1.2 Verksamheter och emojis 
Eftersom frågeställningen är kopplad till verksamheter och emojis har vi ställt frågor till våra experter om 

hur de ser på emojis som en kommunikationsstrategi i en verksamhet. Frågorna har också berört om det 

finns verksamheter som kan anses mindre lämpade till bruket av emojis i digital kommunikationsstrategi.  

Bland expertintervjuerna skiljer sig svaren. Konsulten, 25, anser att alla verksamheter kan använda sig av 

emojis, eftersom det finns så pass många olika att välja bland, så finns det något för alla. Hen menar att med 

hjälp av emojis kan man skapa en inbjudande känsla, samt en relation till målgruppen.  

 

“[...] Gud, alltså jag tycker nog dom flesta skulle vara lämpade från mitt perspektiv [...] de är ju ändå ganska 
inbjudande och att man får ett mer personligt intryck, vill man ha något mer avskalat och inte såhär, inte oss, 
utan vi och dem, så kanske man ska undvika emojis.”  - Konsulten, 25 år 
 

Medievetaren, 30, är lite mer tveksam och säger att man bör tänka på målgruppen. Hen menar att en 

överanvändning kan göra mer skada än nytta då det kan upplevas oseriöst i professionella sammanhang, och 

att emojis mer är för ett privat bruk. 

 

“Jag tror att de flesta företag kan använda emojis i sin kommunikation om de gör det med finess, vet i vilka 
sammanhang det passar sig och inte överanvänder. Emojis kan uppfattas som oseriösa i professionell 
kommunikation, särskilt för en lite äldre målgrupp som gör tydligare distinktioner mellan professionellt och 
privat.” - Medievetaren, 30 år  
 

Kommunikatören, 40, arbetar på Arbetsförmedlingen och därför fick frågorna ställas lite annorlunda. Hen 

ansåg att användningen av emojis i professionella sammanhang beror på vem man är som person och vad 

man har för relation till chefen. Hen menar också att man ej bör jämföra sig med verksamheter inom samma 
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område gällande deras kommunikationsstrategi.  

 

“Det beror väl lite på vem som jobbar med kanalerna och typ vilket mandat man har till att använda dem på 
det sätt som man tycker är lämpligt liksom. Vi som jobbar med det nu har väldigt högt förtroende från våran 
såhära enhetschef. [...] man ska nog inte titta på hur andra myndighetskanaler använder det utan lita på sin 
egna kunskap.” - Kommunikatören, 40 år 

 

I den här frågan kunde vi se skillnader i svaren från alla experter. Här finns det uppfattningar om hur de 

olika könen är inställda till företags användande av emojis. Medievetaren och konsulten var mer positiva till 

emojis än kommunikatören. Vi kan antyda att deras ålder spelat en roll samt att det finns vissa skillnader 

mellan könen. Detta följs upp i nästa punkt.  

 

4.1.3 Ålder-och könsskillnader 

Enligt våra experter finns det skillnader mellan ålder och kön när det kommer till hur man använder emojis. 

Medievetaren, 30, tror att kvinnor kan vara mer öppna för att använda sig av emojis än män. Detta tror hen 

beror på att kvinnor är mer känslosamma eller fantasirika. Hen nämner också att det kan finnas normativa 

aspekter som gör att kvinnor är mer benägna att använda emojis.  

 

“Ja, jag har en uppfattning om att det skiljer sig något. Jag tror att kvinnor kan vara mer benägna att använda 
vissa emojis och många emojis. Kanske för att de är mer måna om att visa hur de känner, eller för att de är 
mer lekfulla i sin kommunikation eller för att det bara blivit så rent normativt?” - Medievetaren, 30 år 

 

Konsulten, 25, säger att hen ser skillnader i kön och ålder, men påpekar att hen tror att det är individbaserat. 

Just bland äldre ser hen tydliga skillnader mellan män och kvinnor, där kvinnor är mer positiva till att 

använda emojis. Hen själv ser stora skillnader mellan män och kvinnor i 60-årsåldern.  

 

“Alltså skriver jag med en äldre man i typ 60-års åldern på LinkedIn så använder inte han emojis [...] det är 
väldigt individbaserat. Men hon som jag pratade om tidigare som skriver hur mycket som helst, hon är ju 
också 60 så det är väldigt svårt att säga så också. [...] vill jag generalisera utifrån vad jag tror så tror jag ju att 
äldre använder det i mycket mindre utsträckning totalt sätt [...]” - Konsulten, 25 år 

 

Kommunikatören, 40, anser att emojis är något som smyger sig på även bland den äldre målgruppen och 

menar att det är idag är mer acceptabelt att använda sig av en emoji oavsett ålder.  

 

“Jag tror att det börjar att komma allt mer upp i åldrarna. Som när man kommunicerar med sin egna mamma 
som är 74, hon kan ju faktiskt använda tumme upp och sådär. Det är någonting som smyger sig på tror jag, 
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och att det blir mer och mera accepterat att man kan använda sig av en glad gubbe för att visa det om man 
tycker någonting är bra.” - Kommunikatören, 40 år 

 

Alla experter är överens, allt fler äldre börjar använda emojis, även om det fortfarande för det mesta dels är 

de yngre som använder emojis mest. Detta, som medievetaren, 30, nämner, att hen tror att kvinnor är mer 

benägna att använda emojis på grund av att de är mer känslomässigt laddade, kan vi koppla till nästa fråga.  

 

4.1.4 Emojis begränsningsområde 

Gällande experternas anseende av emojis i olika kommunikationssammanhang finns det vissa skillnader. 

Kommunikatören, 40, uttrycker att vid allvarliga situationer använder inte Arbetsförmedlingen emojis. De 

passar inte in i kriskommunikation och låter därför texten istället tala för sig själv. Hen menar att 

användning av emojis i en sådan situation skulle störa mer än att göra nytta.  

 

“[...] som exemplet där vi kommunicerade om kontorsnedläggning. Det är ju några såna inlägg och då har vi 
inte använt oss av några emojis eftersom det är allvarligt. De kan ju gå in och störa [...] samtidigt som de säger 
väldigt mycket på knapp tid kan de också typ trycka ut sig om att vara övertydlig på ett sätt.” - 
Kommunikatören, 40 år 

 

De andra experterna är mer positiva och ser fördelar med emojis oavsett situation. Konsulten, 25 motiverar 

det med att det finns så pass många olika emojis att någon bör passa in i sammanhanget. Det gör också att 

meddelandet sticker ut, vilket kan ge mer interaktion. “Kanske i en jobbansökan, eller något sånt. Men där å 

andra sidan kanske det är en fördel för att sticka ut från mängden så det kan jag inte heller säga [...] det finns 

nog nånting man kan använda.”, säger konsulten, 25 år. Dock poängterar medievetaren, 30, att man bör vara 

vaksam så att texten inte kan misstolkas eller bli svårläst vid användning av emojis, “Dåliga exempel är väl 

när användandet av emojis förvirrar för mottagaren eller gör en text svår att läsa”.  

Här kan vi se att två av experterna är mer positiva till att använda emojis, även i kriskommunikation. Dock 

påpekar medievetaren, 30, att man bör se till att kommunikationen inte kan misstolkas. 

 

4.2 Resultat från intervjuerna med målgruppen  

Fo ̈r att finna svar pa ̊ hur Arbetsfo ̈rmedlingens kommunikation med emojis pa ̊ Facebook och deras 

förtroende uppfattas av ma ̈nniskor som a ̈r eller varit arbetsso ̈kande, har vi intervjuat en yngre grupp, 25-35 

år, och en a ̈ldre grupp, 46-56 a ̊r fra ̊n ma ̊lgruppen. Fra ̊n dessa intervjuer har vi fa ̊tt perspektiv som vi i analys 
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kan sa ̈tta i relevans med teori och tidigare forskning. Intervjuerna med målgruppen har besta ̊tt av personer i 

olika a ̊ldrar som har erfarenhet som arbetsso ̈kande, se Tabell 2. 

 

Tabell 2. Personer vi intervjuat inom målgruppen.  

 

4.2.1 Målgruppens inställning till emojis 
Tidigt under intervjuns gång ställdes frågor gällande vilken syn intervjupersonen har på emojis. Samma 

frågor ställdes även till experterna för att se hur den resterande intervjun kunde fortlöpa i svaren. Detta för 

att se om kommande intervjufrågor eventuellt hade behov av justering eller om vi kunde dyka djupare i 

någon fråga. Den yngre målgruppen var alla positiva till emojis och överens om att det är ett bra verktyg för 

social interaktion. 

Man, 32, anser att emojis bidrar med budskap som hjälper en att få fram innebörden i ett meddelande. “Bra 

verktyg och bidrar med budskap vad man vill få fram i ett samtal med nån.”, berättar man 32 år. Man, 30, är 

positiv till emojis i rätt sammanhang. I seriösa sammanhang anser han att man bör vara försiktig och istället 

låta emojis vara ett språk man använder mellan vänner.  

 

“De är bra i rätt sammanhang. [...] det kanske inte är jättebra att ha på en seriös diskussion eller en 
arbetsintervju. Om chefen skriver “Tror du att du kan komma in imorgon?” och du ger två tummar upp och 
lipande gubbe som säger “Jag kommer”, det känns lite oseriöst då. Jag känner att emojis är litegranna en sak 
mellan vänner” - Man, 30 år  
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Kvinna, 29, ser emojis som ett bra sätt för att kunna förklara sin ton i ett meddelande. Att skicka med en 

emoji bidrar till att man inte lika lätt uppfattar personens känslor fel och kan förtydliga skämt och positiva 

avseenden.  

 

“Ja, som en social grej tycker jag att det är bra. Kan uppskatta [...] att man kan förklara sin ton när man 
skickar nånting, att man är lite positiv ifall personen skulle uppfatta något man skriver negativt eller om man 
skämtar är det lättare om man skickar en emoji så, för att förtydliga det” - Kvinna, 29 år 

 

Kvinna, 25, håller med om att emojis kan förstärka känslor och väljer ofta att använda emojis istället för ord. 

“Jag använder dem istället för ord ofta, eller för att förstärka en känsla”. 

Hos den äldre målgruppen har vi också sett att det finns likheter och en positiv inställning till emojis, precis 

som hos de yngre. Vi kunde dock se att det fanns fler skillnader mellan könen. De äldre kvinnorna säger att 

de använder emojis mer än vad männen gör. Männen använder dem inte lika ofta men är ändå positiva och 

finner ett nöje att få meddelanden innehållandes emojis. Man, 47, använder ytterst sällan emojis själv men är 

positiv till att de används eftersom de kan förstärka ett budskap.  

 

“Jag använder titt som tätt men inte ofta [...] jag tycker det är kul att få meddelanden med emojis i. Jag har 
ingenting emot dem och de kan förstärka ett budskap med en smiley eller ett hjärta eller vad det kan vara [...]” 
- Man, 47 år 

 

Man, 49, skickar emojis till närstående ibland och är positiv till det. Dock bör man se till att förklara vad 

man menar med ord när man kombinerar budskapet med emojis, då det annars kan misstolkas. “Ja, jag är 

positiv i den grad att man kan ju skicka ett budskap men tyvärr kan det budskapet misstolkas ganska enkelt, 

om man inte skriver vad man menar exakt”. 

Bland de äldre kvinnorna kunde vi se att de finner ett positivt nöje att använda sig av emojis eftersom de är 

roliga, som kvinna, 53 år intygar, “Ja men de är ju roliga!”.  

 

“Jodu, dom använder jag hej vilt! Jag använder dem för att förstärka och jag kan inte säga att jag använder 
dem efter en speciell ordning, utan mer hur andan faller på, men sen finns det vissa som jag använder mer 
och andra mindre” - Kvinna, 56 år 

 

Utifrån dessa svar kan vi se att både den yngre och äldre målgruppen är positiva till emojis. Dock finns det 

skillnader i hur målgrupperna använder emojis. Kvinnorna i både yngre och äldre målgruppen använder 

emojis flitigt, medan vi kan se skillnader i hur de yngre och äldre männen använder emojis. Där kan vi se att 
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de yngre är mer benägna att använda emojis än vad de äldre männen är. Nästa fråga är därför intressant för 

att se hur det själva reflekterar över skillnaderna mellan ålder och kön. 

 

4.2.2 Ålder-och könsskillnader 

Likadant som till experterna har vi frågat personerna inom målgruppen om de kan se några skillnader på hur 

män och kvinnor samt yngre och äldre använder emojis. Här kunde vi också se att intervjupersonerna tror 

att emojis även tolkas olika beroende på kön och ålder. Man, 32, säger att han tror att samma emojis 

används på olika sätt på grund av ålder, samt att kvinnor är mer benägna att använda emojis än män. 

 

“[...] jag tror nog att yngre använder vissa grejer på ett annat sätt, typ femtonåringar använder emojis som jag 
gör fast på ett annorlunda sätt och äldre än mig lika så [...] jag skulle nog våga tro att det är fler kvinnor som 
använder fler emojis än killar i samma ålder [...]” - Man, 32 år 

 

Vi kan se likheter hur de båda männen i den yngre målgruppen svarar. Båda två tror att det finns skillnader 

mellan både ålder och kön. Dock säger man, 30, att det rent generellt inte är särskilt stora skillnader. Man, 30 

säger att han tror att kvinnor och män använder olika emojis. Kvinnor använder mer typiska tjej-emojis som 

exempel, tjejskor, medan män använder sig mer av de typiska smiley-gubbarna.  

 

“[...] men jag tror nog att tjejer använder sig utav en annan typ än andra, alla använder ju sig av dom här 
standard-gubbarna, smileysarna som jag kallar dom som kan vara allt möjligt. Men sen har man ju 300 andra 
och jag tror att tjejer använder lite mer utav, I dont know, tjejer, tjejgrejerna, tjejskorna [...]” - Man, 30 år 

 

De båda yngre kvinnorna var mer enade i sina svar än männen. Kvinnorna tror båda två att användning av 

emojis börjar komma upp i åldrarna, men att det är de yngre som dominerar användandet av emojis. Till 

skillnad från männen tror kvinnorna att det inte är någon direkt skillnad mellan könen och användningen av 

emojis.  

 

“[...] jag tycker mina föräldrar har börjat hittat smileygubbar eller emojis och verkar tycka det är roligt. Men 
generellt är det väl yngre, det skulle jag väl helt klart säga [...] Kön, nja, där tycker jag att det är ganska lika.” -
Kvinna, 29 år  

 

Kvinna, 25 ser ingen större skillnad på mängden som används mellan de olika åldrarna, men däremot att det 

finns skillnader på vilket sätt emojisarna används, i vilken kontext. Hon menar att äldre mer ser en emoji 

som en bild och kanske inte betydelsen av den. 
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“Jag tror att ju yngre du är, ju mer använder du emojis, kanske, det är inte säkert, för jag tror att det börjar, att 
de äldre börjar använda emojis mer, liksom i vardagligt språk, men dom tänker inte riktigt på vad dom har för 
känsla utan för dom är det bara en bild liksom” - Kvinna, 25 år 

 

Men precis som kvinna, 29, ser kvinna, 25, inte att det finns skillnad på könet i mån om användningen av 

emojis vilket är intressant eftersom det skiljer sig bara i denna fråga mellan könen i fråga om deras 

uppfattning om användandet av emojis. Även den äldre målgruppen ser skillnader på hur emojis används i 

olika åldrar, där de båda kvinnorna säger att de inte förstår innebörden av emojis som de yngre, och att de 

yngre använder det på ett helt annat sätt. Männen tycker båda att de tillhör fel generation men att det finns 

fördelar som att kunna förstärka ett meddelande.  

Man, 47, tror att emojis är vanligare bland kvinnor än män då kvinnor är mer känslosamma och vill förstärka 

sin känsla.  

 

“jaa om jag nu får gissa från höften är det vanligare bland tjejer än killar [...] kan det vara så på nåt sätt att de 
vill skriva saker och vill förstärka det med någon känsla också? Jag är fel generation för det.” - Man, 47 år 

 

Man, 49, håller med man, 47, och säger att kvinnor är mer öppna för känslomässiga intryck vilket påverkar 

att de använder emojis mer än männen. Han kunde även se att det finns åldersskillnader när han jämför sitt 

användande med sin dotter.  

 

“[...] jag vet ju att jag som är född på 70-talet jämfört med er som är mycket yngre, som till exempel min 
yngsta dotter som är född 01, hon använder ju emojis i varenda grej hon gör nästan [...] kvinnor är mer öppna 
och tyr sig till varandra mycket mer än en man gör” - Man, 49 år        
 

De båda kvinnorna i den äldre målgruppen kan se skillnad på hur könen använder emojis, i jämförelse med 

de yngre kvinnorna som inte anser att det finns några större skillnader. De äldre tror att kvinnor är mer 

villiga att använda emojis som ett sätt att visa känslor, medan män istället förstärker med exempelvis en 

tumme upp för något som är bra. Kvinna, 56, tror att kvinnor använder emojis mer än män. Hon tror också 

att kvinnorna väljer att använda fler mjuka emojis än vad männen gör. Hon ser också att åldern spelar roll då 

hon anser att de yngre förstår emojins budskap bättre än vad hon själv och personer i samma ålder gör.  

 

“Ah det tror jag. Jag tror att vi äldre om jag ska vara riktigt ärlig, fattar nog inte riktigt vad alla betyder eller 
betydelsen med dem [...] så att jag tror nog att ni yngre är lite bättre med budskapen på dem [...] jag tror tjejer 
använder det mer än killar, och jag tror att det är skillnad på vilka man använder också, men det är som sagt 
bara vad jag tror. Jag tror tjejer använder mer de mjuka som hjärtan, pusspuss och gulligull än vad killarna 
gör” - Kvinna, 56 år 
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Kvinna, 53, tycker själv att hon är ute och cyklar när det kommer till användning av emojis, i jämförelse med 

tonåringar, då hon ser att det finns skillnader på hur man använder emojis. Att det finns skillnader mellan 

könen ser hon också, och tror att det beror på att kvinnor är mer emotionella än män, och därför använder 

emojis mer. 

 

“Absolut. Jag är nog helt ute och cyklar när det gäller såna där saker jämfört med en tonåring. Dom har ju nåt 
helt annorlunda språk med sina emojis [...] Ja men det tror jag absolut för tjejer är ju mer emotionella och såna 
saker. Killar är ju mer tummen upp eller nånting. Vi kan ju nästan skriva en hel status med såna här gubbar, 
och en kille är liksom tumme upp så dom är nog inte mer” - Kvinna, 53 år 

 

Vid detta självreflekterande angående användning av emojis tyder svaren på att alla de intervjuade, både 

yngre och äldre ser skillnader i ålder och kön, förutom de båda yngre kvinnorna som inte ser skillnad på hur 

kön använder emojis. Detta för oss vidare till vad målgruppen anser vara lämpligt bland verksamheter och 

deras användning av emojis. 

 

4.2.3 Verksamheter och emojis 

Eftersom va ̊rt syfte a ̈r att ta reda pa ̊ hur Arbetsfo ̈rmedlingens kommunikation med emojis uppfattas a ̈r det 

da ̈rfo ̈r intressant fo ̈r oss att veta vad ma ̊lgruppen anser na ̈r de mo ̈ter verksamheter som anva ̈nder emojis, 

samt om det finns verksamheter som anses la ̈mpade samt mindre la ̈mpade att anva ̈nda emojis. Detta fo ̈r att 

se om de redan ha ̈r na ̈mner Arbetsfo ̈rmedlingen som en la ̈mplig eller ola ̈mplig akto ̈r innan man ga ̊r in 

djupare kring deras kommunikation. 

Enligt man, 32, bör man utgå från meddelandets karaktär och fråga sig om emojis passar in i budskapet eller 

inte när man som verksamhet funderar på att använda emojis i sin kommunikation. Han drar jämförelser 

med Polisen där vissa anser att de inte hör hemma bland sociala medier. Skulle Polisen välja att använda 

emojis bör det ske vid lättsamma budskap och ytlig information, och inte vid allvarliga meddelanden.  

 

“Skulle nog säga att det beror mycket på vad det är för meddelande de försöker förmedla. Många tycker att 
Polisen inte borde kommunicera överlag på sociala medier, men om till exempel Polisen skulle använda 
emojis i sina meddelanden skulle jag tycka att det skulle kunna vara okej beroende på budskapet. Är det 
väldigt allvarligt budskap är det inte passande, men är det mer lättsamt som de ibland gör [...] sprider lite mer 
vetskap om hur deras verksamhet går till då tycker jag att det kan vara okej [...]” - Man, 32 år 
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Man, 30, är också inne på detta. Han anser att vid direkt kommunikation med en verksamhet bör de undvika 

att skicka emojis eftersom det kan anses mindre seriöst. Dock kan detta vara okej på Facebook så länge som 

inlägget inte är för informellt. 

 

“Om jag till exempel skulle skriva till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller till och med Willys och 
fråga efter nånting och dom började skicka emojis, då skulle jag ta dom mindre seriöst. [...] på Facebook får 
de väl lägga till vad dom vill. Typ Willys [...] skulle de specifikt förklara tårtpriserna, då vill jag inte ha en massa 
smileyfaces” - Man, 30 år 

 

De yngre kvinnorna är även inne på att emojis kan uppfattas oseriöst. Enligt kvinna, 29, bör nyhetssajter 

akta sig från att använda emojis på Facebook och anser att användningen känns onödig.  

 

“Nyhetssajter som jag följer på Facebook kan jag tycka är lite onödigt när dom upplevs med emojis. Jag tror 
SVT har gjort en del, Dagens Nyheter vet jag inte om de använder emojis, men även Aftonbladet [...] verkar 
vara mer att det ska vara roligt [...] då tappar jag väl lite hur seriösa dom är.” - Kvinna, 29 år 

 

Kvinna, 25, är mer positiv till att verksamheter använder emojis även om hon anser att det ibland kan 

kännas onödigt. Hon jämför med Skatteverket och anser att hon troligen skulle uppfatta dem positivt men 

ändå bli ställd om de började skicka med en emoji i utbetalnings-sms.  

 

“Alltså både ja och nej [...] typ Skatteverket, det skulle jag mer reagera om dom använde en smiley eller emoji 
men jag skulle nog se det positivt tror jag [...] om dom skickar det i sms och så så skulle jag nog tycka att det 
är onödigt och jag skulle undra varför [...]”- Kvinna, 25 år 

 

Bland den äldre målgruppen, 46-56 år, fanns det inte särskilt stora skillnader mot den yngre. Den skillnaden 

vi kunde se är de äldre männen som använder emojis minst är mest positiva till att verksamheter av alla slag 

använder det.  

Man, 47, anser att de flesta verksamheter har yngre målgrupper där emojis blivit en stor del av deras språk. 

Därför finner han inte några särskilda anledningar till att verksamheter inte skulle använda emojis i sin 

kommunikation. “Jag tycker att det verkar funka på hyggligt bra på många sätt. Jag ser inte att en myndighet 

eller universitet inte skulle använda det. De flesta organisationer har ju ändå målgrupper som nödvändigtvis 

inte är jättegamla [...]”.  
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Man, 49, har svårt att komma på någon verksamhet som han inte skulle anse vara lämpade att använda 

emojis i sin kommunikation på Facebook. Han tycker att det är ett bra komplement för att förstärka en text. 

“Nej jag kan inte komma på någon som inte skulle kunna använda emojis, emojis är ett så himla bra 

komplement till text och allt annat om man har tiden att lägga ner på det” - Man, 49 år 

Kvinnorna i denna målgrupp är överens om att det beror helt och hållet på vilken verksamhet det är. 

Kvinna, 56, jämför sitt egna företags användning av emojis och anser att det beror på varumärket. Hon är 

osäker på hur hon skulle reagera om hon såg sin bank eller försäkringsbolag använda sig av emojis, men att 

det inte borde kännas oseriöst eftersom hon själv använder språket.  

 

[...] egentligen borde ju alla kunna använda dom, men kanske om jag skulle se min bank eller försäkringsbolag 
eller den typ av företag, jag vet inte om jag kanske skulle reagera då [...] inte mindre seriöst kan jag ju inte säga 
för jag använder dom ju själv i mitt företag, men det är ju för att jag är ju mitt varumärke.” - Kvinna, 56 år 

 

Kvinna, 53, anser att verksamheter som matbutiker och resebyråer kan tjäna på att använda emojis i sin 

kommunikation eftersom emojis förstärker budskapet. Dock bör sjukvården och begravningsbyråer avstå 

från dem.  

 

“Nej men kanske inte sjukvården eller begravningsbyråer och sånt, men resebyråer och såna saker funkar ju. 
Alla andra funkar ju, som ICA och ja, jag tänker på dom jag följer tror jag [...] det har ju blivit en del av att 
förstärka vad man säger [...] - Kvinna, 53 år 

 

Från svaren kan vi se att de flesta nämner någon typ av verksamhet som anses vara seriösa i samhället. De 

äldre männen var dock mer positiva till att verksamheter använder emojis då verksamheter ofta har flera 

olika målgrupper. Av de verksamheter som nämns är majoriteten myndigheter vilka ofta bör bidra med 

viktig information och stöd till samhället. Därför är det intressant att se hur målgruppen ser på 

Arbetsförmedlingens förtroende kontra användning av emojis, som tas upp i nästa punkt för att se om 

emojis påverkar förtroendet till Arbetsförmedlingen.  

 

4.2.4 Arbetsförmedlingens förtroende 

Under denna studie har vi sett underso ̈kningar pa ̊ att Arbetsfo ̈rmedlingen har la ̊ga fo ̈rtroendesiffror fra ̊n 

samha ̈llet (Arkhede, Bergström & Ohlsson, 2015; Kantar Sifo, 2018). I denna studie vill vi fa ̊ fram om hur 

deras kommunikation och förtroende uppfattas. Därfo ̈r var en fra ̊ga till personerna inom ma ̊lgruppen vad de 

sja ̈lva tror att det la ̊ga fo ̈rtroendet kommer ifra ̊n. Pa ̊ den ha ̈r fra ̊gan var alla eniga om att de inte tycker att 
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Arbetsfo ̈rmedlingen go ̈r sitt jobb. De har olika vinklar pa ̊ vad de uppfattar som att Arbetsfo ̈rmedlingen inte 

sko ̈ter bra och vad som go ̈r att de har sa ̊ la ̊ga fo ̈rtroendesiffror. 

De båda yngre männen upplever att Arbetsförmedlingen inte ser dig som person, dina erfarenheter eller 

kunskaper. Man, 32, berättar att hans upplevelse är att som inskriven är Arbetsförmedlingens mål att få 

personen utskriven så fort som möjligt genom att ta första bästa jobb eller slussas vidare på aktiviteter.   

 

“[...] ju längre du är där, ju mer kommer dom bete sig och va på ett sätt för att försöka få bort dig och då ska 
du bara ta första bästa jobb eller så blir du satt på aktivitetsstöd grejs och får åka på en massa meningslösa 
skitaktiviteter” - Man, 32 år 

 

Man, 30, håller med man, 32. Hans upplevelse har varit att Arbetsförmedlingen för en vidare på aktiviteter 

och uppdrag som ett sätt att lösa sina problem, som i detta fall, enligt man, 30, är de som är inskrivna, “[...] 

så jag tycker inte de gör sitt jobb eftersom de ställena ofta inte är Arbetsförmedlingen utan de skickar en till 

såna ställen för då är det inte Arbetsförmedlingens problem.”. 

Kvinna, 29, anser att Arbetsförmedlingens låga förtroende beror mycket på att om man har haft en negativ 

upplevelse av Arbetsförmedlingen för man det vidare, alltså att det sprider sig via ryktesvägar. Hennes egna 

erfarenhet är negativ och vad hon kan komma på har hon aldrig hört eller sett något positivt om 

Arbetsförmedlingen vilket kan göra att förtroendet sänks, “Jag tror ändå att det går mycket ryktesvägen [...] 

jag berättar att jag inte har fått hjälp, då blir det ju direkt att man har hört att det är dåligt [...]”, säger hon.  

En annan bild av Arbetsförmedlingens låga förtroende är att se till personerna som skriver in sig. Kvinna, 

25, säger att hon tror att de personer som vänder sig till Arbetsförmedlingen ofta befinner sig i någon form 

av krissituation och kanske vänder sig till Arbetsförmedlingen av fel orsaker i hopp om att någon ska lösa 

deras arbetssituation åt dem. Kvinna, 25, nämner att hon tror att det finns mycket bakomliggande 

frustration hos personerna som vänder sig till Arbetsförmedlingen. Frustrationen kan då gå ut över 

Arbetsförmedlingen för att de inte lever upp till personens förväntningar. 

 

“Jag tror att för människor som går dit är i någon form av krissituation och går dit för att dom tror att någon 
annan kan lösa deras problem åt dom, faktiskt. Så jag tror egentligen att det beror på personens situation som 
är där, att dom är frustrerade och det egentligen går ut över Arbetsförmedlingen.” - Kvinna, 25 år 

 

Bland de äldre männen upplevde vi att de är mer negativa till Arbetsförmedlingen. Man, 47, anser att 

majoriteten av jobb inte förmedlas av Arbetsförmedlingen utan sker genom andra kontaktvägar. Han tror 
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därför att många är kritiska till hur deras arbetssätt är upplagt.  

 

“Det är möjligt att besöken i sig är bra men jag tror att många är kritiska till hur Arbetsförmedlingens 
arbetssätt är upplagt, för jag tror väldigt många, alltså många jobb förmedlas inte via Arbetsförmedlingen, 
utan det sker ju i andra kontaktnät” - Man, 47 år 

 

Man, 49, anser att man som arbetssökande måste stå på sig och kämpa för att komma framåt som inskriven 

hos Arbetsförmedlingen. Personen i fråga får själv kämpa för att få komma ut till arbetslivet igen, vilket han 

tycker är tråkigt och ledsamt och ser det som att det är pengarna som styr Arbetsförmedlingen och deras 

jobb. 

 

“Och jag kan säga ärligt talat att du måste bråka för din sak för att du ska få nånting. Du kan inte gå in dit och 
säga att du vill ha det här och det här för att komma tillbaka till arbetslivet, utan du måste kunna stå för det 
och tjafsa om det, vilket jag tycker är tråkigt och ledsamt. Allting handlar om pengar i slutändan. Du vet 
ordspråket ju fler kockar ju sämre soppa, jag skulle tippa på att det gäller just i det här läget också” - Man, 49 
år  

 

Kvinnan, 56, tänker på hur Arbetsförmedlingen var förr, och ser det som en förmedling av jobb, men där 

man själv måste göra jobbet. Detta är något hon tror att många missar idag och är inne på samma spår som 

kvinna, 25, att många går dit och förväntar sig att någon ska ge bort jobb.   

 

“jag tror att många kanske, som förr då var det ju en ArbetsFÖRMEDLING, då förmedlade ju de jobb men 
de har ju också ändrats lite under årens lopp ändrat lite och fått styrt om och fått olika direktiv [...] man hör ju 
många som säger att varför ska jag gå dit för, de hjälper ju inte mig iallafall, men FÖRMEDLING heter det 
ju, då är det upp till mig att skaffa ett jobb” - Kvinna, 56 år 

 

Den andra äldre kvinnan, 53, har själv en negativ inställning till Arbetsförmedlingen och säger att hon själv 

sett att de anställda inte sköter sitt arbete, vilket bidrar till att hon inte känner något förtroende för 

Arbetsförmedlingen.  

 

“Ja, utan att droppa namn och grejer så vet jag ju att människor som jobbat på Arbetsförmedlingen har fyllt i 
närvarorapporter för att folk ska kunna få stämpla som inte är riktigt rätt gjort. Och liksom såna grejer, att de 
utnyttjar sin lilla makt de har till fel grunder, och sen att de kan som i mitt fall se till att du blir arbetslös, 
annars kan vi inte hjälpa dig.” - Kvinna, 53 år 
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Varför Arbetsförmedlingen har låga förtroendesiffror beror enligt intervjuerna på att Arbetsförmedlingen av 

olika anledningar inte sköter sitt jobb. De människor som vänder sig över Arbetsförmedlingen har en 

frustration till att komma ut i arbetslivet igen, och låter detta gå ut över Arbetsförmedlingen.  

 

 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi diskutera fram till ett slutresultat som kommer presenteras mer utförligt i kapitel 6. 

Slutsats och diskussion. För att få fram ett resultat kommer vi ta hjälp av tidigare forskning och teori för att 

analysera sambandet mellan dessa och intervjusvaren. 

 

5.1 Relationer 

Sociala medier skapar relationer genom att man enkelt kan kommunicera med varandra (Wibowo et al., 

2016, s. 1). Inte bara bland ma ̈nniskor privat utan ocksa ̊ hos verksamheter. Verksamheter har bo ̈rjat anva ̈nda 

sociala medier fo ̈r att budskap kan spridas snabbt och fo ̈r testa budskap mot varandra. Idag anva ̈nder flera 

verksamheter sociala medier och kan ses som en sja ̈lvklar strategi fo ̈r att skapa relation med ma ̊lgruppen 

(Osimo, 2008). Att Arbetsfo ̈rmedlingen anva ̈nder sociala medier kan bero pa ̊ att det finns en bakomliggande 

berusningseffekt (Grunig & Grunig, 2010). Med sociala mediers stora utbredning har verksamheter sett att 

de kan na ̊ ut pa ̊ ett effektivare sa ̈tt, vilket smittar av sig pa ̊ andra verksamheter. Bland Sveriges sto ̈rre 

myndigheter som Arbetsfo ̈rmedlingen, Polisen, Skatteverket och Fo ̈rsa ̈kringskassan kan man se att alla a ̈r 

aktiva pa ̊ Facebook. Detta ja ̈mfo ̈rt med mindre myndigheter som finns pa ̊ Facebook, men som inte a ̈r lika 

aktiva och inte har lika ma ̊nga fo ̈ljare. Att Arbetsfo ̈rmedlingen a ̈ven va ̈ljer att anva ̈nda sociala medier som 

marknadsfo ̈ringsstrategi kan a ̈ven bero pa ̊ att de kan skapa relation med ma ̈nniskor som ka ̈nner sig uteslutna 

fra ̊n samha ̈llet. Det skapar en typ av underliggande hierarki da ̈r Arbetsfo ̈rmedlingen sta ̊r o ̈ver de 

arbetsso ̈kande. A ̈r man inte inskriven pa ̊ Arbetsfo ̈rmedlingen blir det sva ̊rt att ta del av arbetslo ̈shetskassa 

och andra bidrag, da ̈rfo ̈r kan inskrivning hos Arbetsfo ̈rmedlingen ses som ett krav fo ̈r att klara ekonomin. 

Enligt receptionsteorin kan samha ̈llsklass vara av betydelse fo ̈r hur man tolkar na ̊got (Silva, 2011). Da ̈rmed 

kan det finnas en skillnad mellan Arbetsförmedlingens tolkning av sitt inla ̈gg och hur ma ̊lgruppen tolkar det. 

Enligt Feuls et. al (2014) kan sociala medier bidra till att arbetsso ̈kande ka ̈nner sig mindre osa ̈kra och 

uteslutna da ̊ de via sociala medier kan enkelt finna andra i samma situation. Därmed kan ett slags fo ̈rtroende 

skapas bland dessa da ̊ fo ̈rtroende smittar av sig, enligt Luhmanns teori (1968/2005). Att Arbetsfo ̈rmedlingen 

har fo ̈ljare beror pa ̊ att fo ̈ljarna har ett slags systemfo ̈rtroende, vilket kan ses som ett fo ̈rtroende till en 
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samha ̈llsinsats (Luhmann, 1968/2005). A ̈ven om man kan se en del negativa kommentarer sa ̊ tycks det a ̈nda ̊ 

finnas en fo ̈rhoppning fo ̈r pa ̊verkan, vilket kan kopplas till en ma ̈nniskas fo ̈rva ̈ntningar. De som 

kommenterar fo ̈rva ̈ntar sig att Arbetsfo ̈rmedlingen tar till sig, da ̈rmed har de a ̈nda ̊ en typ av 

systemfo ̈rtroende eftersom de a ̈nda ̊ har tid att la ̈gga ned energi pa ̊ detta. Att ett systemfo ̈rtroende existerar 

beror i ma ̊nga fall pa ̊ att ma ̈nniskan blir pa ̊verkad av vad andra fo ̈rlitar sig pa ̊. Detta kan vara ens va ̈nner eller 

bekanta, men a ̈ven samha ̈llsdebatter som kan kopplas till Sifo som visar att de har la ̊ga fo ̈rtroendesiffror 

(2018). Intervjusvaren visar dock na ̊got annat. Enligt våra intervjupersoner skulle de inte bli pa ̊verkade av att 

na ̊gon i deras na ̈rhet bera ̈ttar na ̊got positivt om Arbetsfo ̈rmedlingen. Vi kan se detta som en motsatt effekt 

av berusningseffekten, da ̊ merparten har da ̊liga erfarenheter och sa ̈llan ho ̈r na ̊got positivt om 

Arbetsfo ̈rmedlingen. Detta kan ocksa ̊ fo ̈rsta ̈rkas av Sifos underso ̈kningar som visar att fo ̈rtroendet fo ̈r 

Arbetsfo ̈rmedlingen a ̈r la ̊gt bland Sveriges medborgare. 

Att de sto ̈rre myndigheterna alla a ̈r aktiva pa ̊ Facebook kan kopplas till en berusningseffekt. Da ̈remellan har 

alla en relation till varandra då de alla pa ̊verkas av riksdagens beslut. Denna relation bidrar ocksa ̊ till att de 

litar pa ̊ Facebook som ett bra marknadsfo ̈ringsmedel. Att myndigheter har en profil idag kan kopplas till en 

vidareutveckling av det som forskades om under tidigt 2010-tal. Bertot et. al (2010) skrev da ̊ att det a ̈r fa ̊ 

myndigheter som a ̈r aktiva pa ̊ Facebook och de som anva ̈nder det a ̈r sa ̈llan da ̈r fo ̈r interaktion. Magro (2012) 

var inne pa ̊ liknande och menade att regeringen la ̊g efter i att anva ̈nda Facebook som informationskanal. 

Idag ser det dock annorlunda ut genom att Facebooks fo ̈rtroende som marknadsfo ̈ringskanal tycks ha o ̈kat. 

Många av de större myndigheterna finns nu där för att skapa interaktion, vilket man kan se på inläggens 

frekvens. Detta kunde a ̈ven va ̊r ena expert, kommunikato ̈r, 40, som arbetar pa ̊ Arbetsfo ̈rmedlingen 

konstatera om Arbetsfo ̈rmedlingens egna aktivitet (Expertintervju, kommunikato ̈r, 40, 7 maj 2019). Att 

skapa relationer har da ̈rfo ̈r blivit viktigare idag. Pa ̊ sociala medier mo ̈ter man ofta yngre ma ̊lgrupper (Han et 

al. 2018) vilket ger en chans fo ̈r Arbetsfo ̈rmedlingen att skapa relationer med dem. Att använda sig av emojis 

i digital kommunikation a ̈r na ̊got som blivit mycket vanligt ju yngre man a ̈r. Da ̈rfo ̈r utga ̊r vi fra ̊n att 

Arbetsfo ̈rmedlingen anva ̈nder emojis fo ̈r att sta ̈rka relationen med dem. Detta styrks a ̈ven av tidigare 

forskning som sa ̈ger att en majoritet av de som a ̈r fo ̈dda a ̊r 2000 och frama ̊t a ̈r mer o ̈ppna fo ̈r anva ̈ndning 

(Han et al., 2018). Att emojis skapar en sta ̈rkande relation mellan ma ̈nniskor finner man i Tang och Hew ́s 

(2018) tidigare forskning vilket vi a ̈ven kan koppla till verksamheters anva ̈ndning. Enligt Tang och Hew 

(2018) bygger relationen pa ̊ att emojis fo ̈rtydligar meddelandets budskap. Genom att Arbetsfo ̈rmedlingen 

anva ̈nder emojis kan meddelandet ka ̈nnas mer personligt, ska ̈mtsamt eller gla ̈djefyllt. Dessutom kan det 

locka fler att anva ̈nda emojis i kommentarsfa ̈lten vilket med fo ̈rhoppning bidrar till en positivare miljo ̈. Det 

som vi kan se som en miss fra ̊n Arbetsfo ̈rmedlingens kommunikation a ̈r att de genom att anva ̈nda emojis 

kan missa att attrahera den äldre ma ̊lgruppen. Alla expertintervjuer var eniga om att a ̈ldre i sto ̈rre 

utstra ̈ckning bo ̈rjar anva ̈nda emojis, och framfo ̈rallt a ̈ldre kvinnor. Dock kan emojis fa ̊ den a ̈ldre ma ̊lgruppen 
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att ka ̈nna sig exkluderade i kommunikationen da ̊ det kan vara sva ̊rare fo ̈r dem att ha ̈nga med i spra ̊ket med 

emojis. Han et. al (2018) forskning visar att a ̈ldre a ̈r mer villiga att kommentera pa ̊ Instagram a ̈n vad yngre 

a ̈r. Vi antar att det a ̈ven bero ̈r andra sociala medier a ̈n Instagram. Enligt kommunikatören, 40, a ̈r det 

framfo ̈rallt a ̈ldre kvinnor som kommenterar och delar Arbetsfo ̈rmedlingens inla ̈gg pa ̊ Facebook vilket kan 

tyda pa ̊ att dessa a ̈ldre kvinnor fo ̈rso ̈ker ta plats da ̊ de kanske ka ̈nner sig exkluderade. 

Tidigare forskning tyder ocksa ̊ pa ̊ att det kan finnas skillnader i de olika a ̊ldrarna om hur de tolkar. Inom 

receptionsteorin kan man se att hur man la ̈ser av en text pa ̊verkas av ens egna erfarenheter, bakgrund och 

fo ̈rfo ̈rsta ̊else, vilket kan skilja sig en del mellan yngre och äldre personer. Det kan bero pa ̊ att na ̈r de a ̈ldre 

va ̈xte upp var internet inte lika vanligt, till skillnad fo ̈r den yngre som har vuxit upp med den digitala 

utvecklingen pa ̊ ett helt annat sa ̈tt. 

 

5.2 Verksamhetsstrategi 

Enligt va ̊ra intervjuer bo ̈r man utga ̊ fra ̊n vilket budskap man vill fo ̈rmedla. Av va ̊ra intervjuer framgick det 

att man bo ̈r ta ̈nka en ga ̊ng extra innan man publicerar informella inla ̈gg med emojis samt att alla 

verksamheter inte la ̈mpar sig till att anva ̈nda emojis i sin digitala kommunikationsstrategi. Verksamheter som 

va ̊ra intervjupersoner ansa ̊g borde vara fo ̈rsiktiga med emojis var Polisen, Arbetsfo ̈rmedlingen, Skatteverket, 

Fo ̈rsa ̈kringskassan, banker, sjukva ̊rden, begravningsbyra ̊er och nyhetssajter som Dagens Nyheter, Sveriges 

Television och Aftonbladet. Det var enbart de äldre ma ̈nnen från intervjuerna som ansa ̊g att de flesta 

verksamheter kan anva ̈nda emojis da ̊ de ofta a ̈ven har en yngre ma ̊lgrupp. Vi utga ̊r fra ̊n att verksamheter bo ̈r 

fo ̈rso ̈ka skapa en strategi fo ̈r att inte dra fo ̈rhastade beslut. Fo ̈rhastade beslut kan ske om man drabbas av 

berusningseffekten, vilket kan bero pa ̊ att man har ett fo ̈rtroende till Facebook och a ̈ven har ett fo ̈rtroende 

fo ̈r emojis som kommunikationsspra ̊k da ̊ man ser hur andra verksamheter lyckas anva ̈nda det pa ̊ ett positivt 

sa ̈tt. Kommunikato ̈ren riskerar att publicera fo ̈r mycket information i tron om att det ska o ̈ka publiciteten. 

Detta kopplar vi till att informationen a ̈ven kan besta ̊ av fo ̈r ma ̊nga emojis, vilket leder oss till Yoo ́s (2007) 

slutsats att fo ̈rega ̊ngaren emoticons kan bidra till en oserio ̈s kontext vid o ̈verdriven anva ̈ndning. Detta a ̈r 

a ̈ven na ̊got va ̊ra intervjupersoner a ̈r inne pa ̊ och na ̊got man bo ̈r ha i a ̊tanke, sa ̈rskilt na ̈r det ga ̈ller viktig 

information. En överdriven anva ̈ndning av emojis kan tyda pa ̊ att man fo ̈rso ̈ker do ̈lja na ̊got vilket blir viktigt 

att ta ha ̈nsyn till vid viktig information fo ̈r att inte minska la ̈sarnas uppma ̈rksamhet (Provine et al., 2007; 

Yoo, 2007). Detta kan kopplas till att Arbetsfo ̈rmedlingen inte va ̈ljer att anva ̈nda emojis i viktig information, 

som i deras inla ̈gg om nedla ̈ggningar. Enligt kommunikato ̈ren, 40 som arbetar pa ̊ Arbetsfo ̈rmedlingen 

anva ̈nder de inte emojis fo ̈r att de i en sa ̊dan situation skulle sto ̈ra mer a ̈n att go ̈ra nytta. Dock visade det sig 

att kommunikato ̈ren, 40 sade emot sig sja ̈lv da ̊ det finns emojis i ett sa ̊dant inla ̈gg. Se Figur 4. 
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Figur 4. Visar att emojis finns i inlägg om nedläggningar. 

 

Kommunikato ̈ren, 40, sa ̈ger ocksa ̊ att mycket beror pa ̊ vem som skriver inla ̈gget vilket kan vara orsaken till 

att ett av dessa inla ̈gg om kontorsnedla ̈ggningar inneha ̊ller emojis, samtidigt som beteendet sa ̈ger att deras 

strategi kan verka diffus. I exemplet ovan, kan vi se att Arbetsfo ̈rmedlingen har lagt in en funderande emoji. 

Wibowo et al. (2016), sa ̈ger att positiva emojis fo ̈rsta ̈rker ett meddelande med positiva ka ̈nslor och negativa 

emojis bidrar till en negativare ka ̈nsla. Vart man va ̈ljer att klassa in en funderande emoji kan skilja sig från 

person till person hur de tolkas. En emoji som finns i ett sa ̊dant mellanla ̈ge skulle kunna tolkas som en 

osa ̈kerhet fra ̊n Arbetsfo ̈rmedlingens sida da ̊ den ger ifra ̊n sig oklarheter. I detta la ̈ge hade det kanske varit 

la ̈mpligt fo ̈r Arbetsfo ̈rmedlingen att utesluta emojis fo ̈r att fo ̈rhindra att informationen om nedla ̈ggningar 

inte na ̊r fram till mottagaren. 

Kommunikato ̈ren, 40 bera ̈ttar att det inom Arbetsfo ̈rmedlingen finns flera olika avdelningar som har hand 

om sociala medier. En avdelning har hand om Facebook och en annan har hand om Instagram. Detta tyder 

pa ̊ att det kan finnas olika strategier fo ̈r sociala medier som a ̈ven pa ̊verkas av vilken avdelning de utfo ̈rs pa ̊. 

Hur kommunikato ̈ren a ̈r som person och hur mycket hen pa ̊verkas av sin omgivning kan enligt 

receptionsteorin pa ̊verka hens tolkning av ett budskap (Rosenblatt, 1995/2002). Enligt receptionsteorin 

pa ̊verkas man av sin a ̊lder och ko ̈n vilket kan vara en bidragande orsak till hur kommunikato ̈ren valde att 

skriva och tolka ovansta ̊ende exempel-inla ̈gg (se Figur 4).  
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I grunden ga ̈ller det att ha en strategi ga ̈llande sociala medier. Ma ̊nga nya verksamheter som va ̈ljer att 

etablera sig pa ̊ sociala plattformar har en tendens att anva ̈nda dem likt gammelmedia. Bland sociala medier 

ga ̈ller det att fo ̈rso ̈ka tala samma spra ̊k som anva ̈ndarna fo ̈r en o ̈kad chans till interagerande (Goldborough, 

2015). Bland Arbetsfo ̈rmedlingen a ̈r ma ̊nga kommentarer dock av negativ klang. Va ̊r personliga teori a ̈r att 

Arbetsfo ̈rmedlingen fo ̈rso ̈ker att va ̈nda sig till den yngre ma ̊lgruppen genom att anva ̈nda sig av emojis vilket 

tyder pa ̊ Goldborough ́s (2015) syntes. Som man, 30, pa ̊pekade under intervjun “Ja, jag tycker att de har 

blivit desperata. Som ett sista fo ̈rso ̈k med att fa ̊ den ha ̈r nya generationen”, kan man se deras anva ̈ndning 

som en sista utva ̈g. Man, 32 pa ̊pekade “det blir va ̈l kanske sva ̊rare att ta dem pa ̊ allvar fo ̈r man har ju sett 

dem in-person sa ̊ att sa ̈ga”, vilket tyder pa ̊ att deras syn pa ̊ Arbetsfo ̈rmedlingen a ̈r fra ̊n bo ̈rjan negativ och 

som riskerar att bli a ̈nnu mer negativ fo ̈r deras kommunikationssa ̈tt. Kvinna, 52, ska ̈mtar och menar att 

emojis inte lyckades ra ̈dda Arbetsfo ̈rmedlingens rykte och att det a ̈r da ̈rfo ̈r de la ̈gger ned, “Fasiken, det 

ra ̈ckte inte med emojis heller, vad go ̈r vi nu?”. 

Intervjupersonerna hade o ̈verlag starka a ̊sikter om Arbetsfo ̈rmedlingen och dess kommunikation grundar sig 

mycket i deras tidigare erfarenheter samt ryktesspridning. Ingen av studiens intervjupersoner har ett 

fo ̈rtroende fo ̈r Arbetsfo ̈rmedlingen idag, kvinnorna o ̈nskar dock att ett fo ̈rtroende fanns. Enligt Luhmann 

(1968/2005) pa ̊verkas ens fo ̈rtroende av vad andra tror pa ̊, vilket vi kan koppla a ̈r en bidragande orsak till 

intervjupersonernas syn tillsammans med deras bakgrundshistoria. 

 

5.3 Individer 
Som vi har sett kan man se en tydlig koppling mellan Luhmanns fo ̈rtroendeteori, intervjupersonernas svar 

och undersökningar från SIFO och SOM-institutet (Arkhede, Bergström & Ohlsson, 2015; Kantar Sifo, 

2018). Intervjupersonerna a ̈r som Sifo ́s och SOM-institutets underso ̈kningsdeltagare överlagt negativt 

insta ̈llda till Arbetsfo ̈rmedlingen och förtroendet fo ̈r dem a ̈r la ̊gt. Hur man som individ anva ̈nder emojis a ̈r 

ett sa ̈tt att visa vem man a ̈r, vilket ocksa ̊ ga ̈ller fo ̈retagsidentitet (Wibowo et al., 2016, s. 4). Detta har vi a ̈ven 

sett i forskning och intervjusvar, som visar att det dels beror pa ̊ a ̊lder och ko ̈n. Svaren fra ̊n 

expertintervjuerna skiljde sig inte mycket. De hade en likartad insta ̈llning till emojis och hur verksamheter 

bo ̈r anva ̈nda sig av dem. Enligt forskningen visar det att yngre kvinnor a ̈r positiva till emojis och att a ̈ldre 

ma ̈n a ̈r mer negativa (Herring & Dainas, 2018 ; Han et al., 2018). Vi kan se tendenser till detta utifrån våra 

expertintervjuer där de skilde mellan hur positiv eller negativt inställd personerna var till verksamheters 

användning av emojis. Trots detta kan vi inte dra generella slutsatser av detta då det är för lite material.   
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Det a ̈r inte bara a ̊lder eller ko ̈n som pa ̊verkar hur man tolkar, utan a ̈ven hur man vuxit upp inom olika 

kulturer, va ̈rderingar och erfarenheter. Vad en ma ̈nniska ga ̊r igenom i livet pa ̊verkar ens bakgrund, 

fo ̈rfo ̈rsta ̊else och hur man associerar. Dessa faktorer go ̈r att tolkningar kan se annorlunda ut fra ̊n person till 

person. Utifra ̊n den tidigare forskningen och svaren fra ̊n intervjuerna med ma ̊lgruppen kan vi se att 

tolkningen av Arbetsfo ̈rmedlingen kan ha betydelse fo ̈r deras la ̊ga fo ̈rtroende. Som kvinna, 56, sa ̈ger i 

intervjun sa ̊ a ̈r Arbetsfo ̈rmedlingen en fo ̈rmedling. Hur ma ̈nniskor tolkar och fo ̈rsta ̊r just ordet fo ̈rmedling 

kan skilja sig och da ̈rfo ̈r ocksa ̊ vad man har fo ̈r fo ̈rva ̈ntningar. Vid en so ̈kning pa ̊ synonymer.se med ordet 

“fo ̈rmedling” blir resultatet hja ̈lp, mellanhand och fo ̈rmedlande institution. Flera av va ̊ra intervjupersoner sa ̈ger att 

de har upplevt att personer i deras omgivning va ̈nder sig till Arbetsfo ̈rmedlingen fo ̈r att de har en 

fo ̈rhoppning av att de ska ge personen ett arbete. De yngre intervjuade ma ̈nnen visar att denna insta ̈llning 

kan vara sann genom deras kommentarer om hur de uppfattar Arbetsfo ̈rmedlingen, att de upplever att de 

inte arbetar efter individanpassning och erfarenheter. Man, 32, kommenterar “da ̊ ska du bara ta fo ̈rsta ba ̈sta 

jobb eller sa ̊ blir du satt pa ̊ aktivitetssto ̈d grejs och fa ̊r a ̊ka pa ̊ en massa meningslo ̈sa skitaktiviteter” vilket 

man, 30, insta ̈mmer med att la ̈gga denna kommentar “de skickar en till sa ̊na sta ̈llen fo ̈r da ̊ a ̈r det inte 

Arbetsfo ̈rmedlingens problem”. Att denna typ av förhoppning påverkar förtroendet är något som 

Arbetsförmedlingen själva anser påverka. Det finns förväntningar som Arbetsförmedlingen inte kan leva 

upp till (Statskontoret, 2015, s. 34).  

Det finns saker som alla ma ̈nniskor har gemensamt, som go ̈r att a ̈ven om vi tolkar olika ligger va ̊ra 

tolkningar inom en ram som kan vara snarlika varandra. Fo ̈delse, uppva ̈xt, ka ̈rlek och do ̈d a ̈r na ̊got som a ̈r 

gemensamt fo ̈r ma ̈nskligheten, som go ̈r att vi har en gemensam grund (Rosenblatt, 1995/2002). Trots detta 

bildas det olika klasser i samha ̈llet da ̈r man kan ka ̈nna en samho ̈righet med likasinnade ma ̈nniskor. A ̈nda ̊ 

tolkar vi allt vi ser, la ̈ser eller ho ̈r olika (Eriksson & O ̈stman, 2010, s. 308). Av intervjupersonernas bakgrund 

vet vi inte mer a ̈n att de a ̈r eller na ̊gon ga ̊ng varit arbetsso ̈kande. Av de som vi intervjuat kan det funnits en 

slump att de alla kan klassas in i samma samha ̈llsklass. Det kan vara en bidragande orsak till tolkning, enligt 

Silva (2011), som ja ̈mfo ̈r tolkningen med att man bygger en relation till texten beroende på a ̈mne och 

uppbyggnad, hur man kan identifiera sig med texten eller fo ̈rsta ̊ innebo ̈rden av den (Silva, 2011). Vad man 

har fo ̈r fo ̈rva ̈ntningar pa ̊ texten har ocksa ̊ betydelse och kan pa ̊verka fo ̈rtroendet fo ̈r vad man la ̈ser 

(Luhmann, 1968/2005). Skulle det man la ̈ser inte sta ̈mma med fo ̈rva ̈ntningarna sviktar fo ̈rtroendet och man 

a ̈r inte la ̈ngre lika bena ̈gen att la ̈sa fa ̈rdigt.  

Sociala medier har blivit ett sa ̈tt fo ̈r oss att fa ̊ visa upp oss, och ger en mo ̈jlighet att visa vem man vill vara 

(Kaplan & Haenlein, 2010). Det har blivit en plats da ̈r man kan styra o ̈ver vad andra ska bilda fo ̈r 

uppfattning om ens identitet, en sa ̊ kallad social identitet som till viss del endast sker pa ̊ internet (Smith & 

Kidder, 2010). Pa ̊ sociala medier, som Facebook, finns det grupper och sidor da ̈r man kan ansluta sig till 

personer med samma intressen eller delade livssituationer där en samho ̈righet kan bildas. Fo ̈r den som a ̈r 
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arbetsso ̈kande finns mo ̈jligheten att ansluta sig till Arbetsfo ̈rmedlingen. Arbetsfo ̈rmedlingen kan enligt 

Luhmann ses som en samha ̈llsinsats som ocksa ̊ kallas fo ̈r systemfo ̈rtroende (Luhmann, 1968/2005). Skulle 

detta systemfo ̈rtroende inte finnas, skulle heller inte Arbetsfo ̈rmedlingen ha följare pa ̊ sociala medier. Detta 

tyder pa ̊ att det a ̈nda ̊ finns na ̊gon form av fo ̈rtroende till Arbetsfo ̈rmedlingen. Genom att det a ̈r flera som 

anslutit sig till sidan kan detta pa ̊verka individer och dess fo ̈rtroende till Arbetsfo ̈rmedlingen. Ma ̈nniskor ter 

sig till vad va ̈nner och bekanta tycker och ta ̈nker, vilket pa ̊verkar ens egna fo ̈rtroende. Pa ̊ samma sa ̈tt 

pa ̊verkas individer av negativa pa ̊sta ̊enden. Detta var ocksa ̊ na ̊got som va ̊ra intervjupersoner tog upp. Att 

Arbetsfo ̈rmedlingen har dessa la ̊ga fo ̈rtroendesiffror fra ̊n samha ̈llet enligt Sifo (2018), kan da ̈rfo ̈r vara 

pa ̊verkat av rykten som sprider sig och skapar en negativ atmosfa ̈r. 

 

5.4 Emojis 

Vad vi har kunnat se a ̈r Arbetsfo ̈rmedlingen den svenska myndighet som anva ̈nder emojis mest, vilket sto ̈ds 

av expertintervjun med kommunikato ̈ren, 40. Enligt Sifo (2018) har Arbetsfo ̈rmedlingen och 

Fo ̈rsa ̈kringskassan samma la ̊ga fo ̈rtroendesiffror, vilket kan bero pa ̊ att de samarbetar mycket. Ma ̊nga 

arbetsso ̈kande fa ̊r bidrag fra ̊n Fo ̈rsa ̈kringskassan. Både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har 

därför en bidragande del i hanteringen av ekonomiska bidrag. De båda kan samtidigt förknippas med 

samhällsproblem då de är verksamma inom områden som lätt associeras med problematik (Holmberg & 

Weibull, 2013, s. 353).  

Enligt va ̊ra intervjuer med ma ̊lgruppen a ̈r det pa ̊ grund av bidragen som skrivs ut av Fo ̈rsa ̈kringskassan som 

de skulle va ̈nda sig till Arbetsfo ̈rmedlingen, och inte pa ̊ grund av deras hja ̈lp eller tja ̈nster. Detta da ̊ 

inskrivning hos Arbetsfo ̈rmedlingen ofta a ̈r ett krav. Vi kan anta att fo ̈rtroendet pa ̊verkas av vad majoriteten 

i samha ̈llet anser da ̊ Arbetsfo ̈rmedlingen har la ̊ga fo ̈rtroendesiffror enligt Sifo (Kantar Sifo, 2018). 

Arbetsfo ̈rmedlingens kommunikation pa ̊ Facebook skulle a ̈ven kunna vara en sta ̈rkande orsak till siffrorna. 

Tidigare forskning tyder pa ̊ att emojis i professionella sammanhang kan tyda pa ̊ att avsa ̈ndaren fo ̈rso ̈ker 

do ̈lja na ̊got eller att personen i fra ̊ga har da ̊lig verbal fo ̈rma ̊ga att uttrycka sig (Provine et al., 2007; Yoo, 

2007). Emojis kan ocksa ̊ skapa en bild av oseriositet da ̊ emojis fo ̈rsta ̈rker ett meddelandes ka ̈nsla genom att 

ge indikationer pa ̊ om det a ̈r ledsamt, glatt eller ironiskt laddat (Riordan, 2017; Herbert & Englund 

Hjalmarsson, 2012). Vet inte en verksamhet hur man bo ̈r anva ̈nda sig av emojis kan detta pa ̊verka bilden 

som verksamheten ger, vilket pa ̊verkas av berusningseffekten. Emojis kan ses som ett internationellt spra ̊k 

(expertintervju, konsult, 25, 9 april 2019) vilket go ̈r att fler verksamheter kan bo ̈rja anva ̈nda det i sin 

kommunikation. Vet inte verksamheten hur man go ̈r riskerar man att skapa en oserio ̈s bild vilket kan 

pa ̊verka fo ̈rtroendet. A ̈ven om det finns ett underliggande systemfo ̈rtroende hos medborgarna kan detta 

fo ̈rsa ̈mras om verksamheten ra ̊kar visa en oserio ̈s bild av sig sja ̈lva. Enligt va ̊ra intervjupersoner kan 
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Arbetsfo ̈rmedlingens kommunikation med emojis anses ba ̊de oserio ̈st och nyta ̈nkande. Av va ̊rt 

stimulusmaterial ansa ̊g intervjupersonerna att emojis fungerar fo ̈rsta ̈rkande till texten men att det a ̈ven tyder 

pa ̊ att de fo ̈rso ̈ker locka till sig en yngre ma ̊lgrupp. Texten spelar ocksa ̊ en stor roll da ̊ kortare texter med en 

emoji anses roligare och inte blir lika sva ̊rt att la ̈sa.  

 

“Jag tycker att det är snyggare, det kändes mer rent, liksom, mer seriöst och informativt när det var utan 
smileys [...] Jag kan inte säga att det stör mig men det sätter ju att det ska vara roligt mer än något annat” - 
Kvinna, 29 år 

 

Na ̊got som Riordan (2017) na ̈mner som positivt med emojis a ̈r att de fo ̈rsta ̈rker ett meddelande genom att 

det ger indikationer pa ̊ om det a ̈r ledsamt, glatt eller kanske ironiskt laddat. Detta a ̈r na ̊got som va ̊ra 

intervjupersoner ha ̊ller med om. Kvinna, 25, sa ̈ger att hon sja ̈lv anva ̈nder emojis fo ̈r att fo ̈rsta ̈rka en ka ̈nsla. 

Kvinna, 29, tycker att emojis a ̈r ett bra sa ̈tt fo ̈r att betona vilken typ av meddelande som skickas, om det a ̈r 

ett ska ̈mt ser hon det som na ̊got positivt att mo ̈jligheten finns att förtydliga det. Na ̊got som skrivs som ett 

ska ̈mt kan annars vara sva ̊rt fo ̈r mottagaren att uppfatta om det a ̈r just ett ska ̈mt eller om det a ̈r allvarligt 

menat. Misstolkningar av emojis kan naturligtvis ske, men enligt va ̊ra intervjuer kan det bero pa ̊ 

a ̊ldersskillnader. De a ̈ldre intervjuade insta ̈mmer att det inte fullt ut fo ̈rsta ̊r innebo ̈rden av emojis och vad 

alla betyder pa ̊ samma sa ̈tt som yngre.  

Emojis finns i hundratals olika figurer och hur man väljer ut dem i en kontext beror pa ̊ den som skriver. En 

emoji kan va ̈ljas ut pa ̊ grund av personens identitet, na ̊got som de kan ka ̈nna samho ̈righet med. Det kan ses 

som sja ̈lvklart att anva ̈nda just den emojin i den kontexten, medan en annan inte alls ser sambandet mellan 

emoji och text. Da ̈rfo ̈r kan det vid krissituationer vara bra att undvika emojis fo ̈r att inte riskera att ett viktigt 

meddelande blir misstolkat. Detta bekra ̈ftar den 56-a ̊riga kvinnan vi intervjuat som sja ̈lv sa ̈ger att hon inte 

fo ̈rsta ̊r innebo ̈rden av emojis vilket hon ocksa ̊ fa ̊r ho ̈ra fra ̊n hennes son. 

 

“[...] om jag ska vara riktigt ärlig, fattar jag nog inte riktigt vad alla betyder eller betydelsen med dem, för det 
hör jag ju från Olle, min son, att han säger ibland att “men mamma en sån där kan du ju inte lägga efter den 
där kommentaren”. - Kvinna, 56 år 

 

Kvinna, 53 anser att ett informellt inlägg av negativ klang innehållande emojis skulle ka ̈nnas konstigt, “Idag 

informerar ma ̊nga medier om att vi har beslutat flera lokala kontor, sad face”, alltsa ̊ det hade bara blivit sa ̊ha ̈r 

ja ̈ttekonstigt.”, bera ̈ttar kvinna, 53 a ̊r. Detta kan leda till att ett meddelande tolkas pa ̊ ett felaktigt sa ̈tt eller att 

personen som la ̈ser missar innebo ̈rden i meddelandet pa ̊ grund av att den hakar upp sig pa ̊ emojisen och 
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dess betydelse. Det har visat sig att va ̊ra intervjuer inte ha ̊ller med om det. Va ̊ra intervjupersoner sa ̈ger att 

emojis a ̈r sa ̊ naturligt idag att de inte reflekterar o ̈ver att de finns da ̈r vilket kan tyda pa ̊ emojins popularitet. 

Genom va ̊ra intervjuer kan vi se tendenser till att det finns skillnader mellan hur ma ̈n och kvinnor a ̈r 

insta ̈llda till och anva ̈nder emojis. Dock inget vi kan dra slutsatser av. Forskningen sa ̈ger att det a ̈r kvinnor 

och dem som identifierar sig som icke-bina ̈ra som a ̈r mest bena ̈gna att anva ̈nda emojis. Enligt forskning och 

intervjuer tyder svaren pa ̊ att i detta fall kvinnor har la ̈ttare fo ̈r att visa ka ̈nslor a ̈n vad ma ̈n har. Da ̈rav vill de 

ga ̈rna anva ̈nda emojis som en fo ̈rsta ̈rkning pa ̊ budskapet (Herring & Dainas, 2018). Fra ̊n intervjusvaren har 

vi fa ̊tt uppfattningen beskriven av bland annat man, 49, som sa ̈ger “kvinnor a ̈r mer o ̈ppna och tyr sig till 

varandra mycket mer a ̈n en man go ̈r”. 

 

6. Slutsats och diskussion 

Här i studiens sista kapitel presenteras slutsatsen av studiens syfte och frågeställning. Slutsatsen följs av en 

diskussion, förslag på framtida forskning samt implikationer på samhälls- och yrkesliv.  

 

6.1 Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka hur Arbetsfo ̈rmedlingens kommunikation med emojis pa ̊ Facebook och 

deras förtroende uppfattas av ma ̈nniskor som a ̈r eller har varit arbetsso ̈kande. Da ̈rfo ̈r lyder forskningsfra ̊gan 

sa ̊ ha ̈r: 

Hur uppfattas emojis i Arbetsförmedlingens kommunikation på Facebook och förtroendet för myndigheten? 

 

Som sto ̈d till forskningsfra ̊gan har dessa fra ̊gor legat som sto ̈d:  

Hur uppfattas Arbetsfo ̈rmedlingen? 

Vad go ̈r att Arbetsfo ̈rmedlingen har la ̊gt fo ̈rtroende? 

Ha ̈rna ̈st kommer de tva ̊ sto ̈dfra ̊gornas svar att ges, fo ̈r att till sist presentera forskningsfra ̊gans svar och 

studiens slutsats. 
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6.1.1 Hur uppfattas Arbetsförmedlingen och vad gör att Arbetsförmedlingen har lågt 
förtroende? 

Detta var fra ̊gor vi sta ̈llde till studien och a ̈ven till intervjupersonerna fo ̈r att se om det fanns eller finns en 

koppling till Arbetsfo ̈rmedlingens kommunikation. Bland våra intervjupersoner var uppfattningen av 

Arbetsförmedlingen negativ. Detta kan jämföras med Sifo´s undersökning från 2018 som visade liknande 

resultat. Bland våra intervjupersoner har alla en negativ erfarenhet av Arbetsförmedlingen. Samtidigt kan de 

inte nämna någon som haft en positiv upplevelse av dem. Har en större majoritet en liknande uppfattning 

kan detta i sin tur smitta av sig på andras förtroende.  

Det som intervjupersonerna sa sig tro var anledningen till Arbetsförmedlingens la ̊ga fo ̈rtroendesiffror skiljde 

sig lite bland svaren. Dock sa ̊g vi vissa drag som pa ̊minde om varandra. I det stora hela handlade det om att 

intervjupersonerna ansa ̊g att Arbetsfo ̈rmedlingen inte sko ̈ter sitt jobb och bara att vara inskriven da ̈r sa ̈llan 

leder till jobb. Intervjupersonerna menar att Arbetsfo ̈rmedlingen ga ̊r man till fo ̈r att kunna fa ̊ 

arbetslo ̈shetskassa och andra bidrag. Det togs ocksa ̊ upp att det handlar om att ma ̈nniskor va ̈nder sig till 

Arbetsfo ̈rmedlingen i frustration, och na ̈r fo ̈rva ̈ntningarna inte uppfylls genom att den so ̈kande fa ̊r ett jobb 

ga ̊r det o ̈ver i att Arbetsfo ̈rmedlingen inte go ̈r sitt jobb, vilket kanske inte a ̈r hela sanningen. Bland 

intervjuerna kunde vi finna tendenser på att man kanske inte tolkar eller förstår Arbetsförmedlingens 

uppgifter fullständigt. Da ̈rfo ̈r kan negativa rykten spridas pa ̊ fel grunder. Dock har na ̊gra av 

intervjupersonerna upplevt negativa situationer hos Arbetsförmedlingen och fa ̊tt da ̊ligt bemo ̈tande, samt sett 

och ho ̈rt hur personal hanterar uppgifter felaktigt. 

 

6.1.2 Hur uppfattas emojis i Arbetsförmedlingens kommunikation på Facebook och 
förtroendet för myndigheten? 

Resultaten fra ̊n intervjuerna visar att intervjupersonerna a ̈r positiva till emojis och tycker att det a ̈r ett roligt 

verktyg att anva ̈nda sig av fo ̈r att kommunicera. Na ̈r det kommer till verksamheters anva ̈ndning av emojis 

kan alla na ̈mna na ̊gon verksamhet som de skulle reagera pa ̊ om de anva ̈nde emojis. Da ̈r bland flera 

myndigheter, bank och nyhetssajter. Det visar att de verksamheter intervjupersonerna har sva ̊rt att se 

anva ̈nda emojis a ̈r de verksamheter de fo ̈rlitar sig pa ̊, vilket vi kan koppla till fo ̈rtroende. Intervjupersonerna 

ha ̈vdar att om en verksamhet som utfo ̈r en samha ̈llsinsats anva ̈nder emojis kan det ge ett intryck av att den 

verksamheten a ̈r oserio ̈s. Dock sa ̈ger intervjupersonerna emot sig sja ̈lva efter att de fa ̊tt se 

stimulusmaterialet. Da ̈r ha ̈vdar alla att de inte tycker att det a ̈r sva ̊rt att fo ̈rsta ̊ och na ̈stan alla tycker att 

emojis fo ̈rsta ̈rker budskapet. De flesta intervjupersoner tyckte om bilden (Figur 2) ur stimulusmaterialet med 

flest emojis ba ̈st, och den utan emojis sa ̈mst (Figur 1). Det pa ̊ grund av att emojis blir fa ̈rgklickar som fa ̊ngar 

o ̈gats uppma ̈rksamhet och go ̈r det mer intressant a ̈n en text utan emojis. Stimulusmaterialet var givande vid 
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intervjutillfa ̈llena da ̊ intervjupersonerna inte fo ̈ljer Arbetsfo ̈rmedlingen pa ̊ Facebook men a ̈nda ̊ a ̈r vana 

anva ̈ndare av Facebook. Det gjorde att de fick en bild av hur Arbetsfo ̈rmedlingens kommunikation kan se 

ut. 

Fo ̈r att sammanfatta detta har vi inget som tyder pa ̊ att emojis och Arbetsförmedlingens förtroende har 

någon koppling till varandra. Denna studie har inte givet ett svar pa ̊ fra ̊gesta ̈llningen som det var trott fra ̊n 

bo ̈rjan, men det har va ̈ckt fler intressanta fra ̊gor till framtida forskning. 

 

6.2 Diskussion  

Under studiens ga ̊ng har flera intressanta perspektiv skapats. Det var intressant att se att både Sifo och 

SOM-institutets underso ̈kning sta ̈mmer och att anledningarna tycks grunda sig i erfarenhet eller rykten. Med 

hja ̈lp av teorierna ga ̈llande fo ̈rtroende och reception kunde man da ̈rfo ̈r se ett tydligt samband och fa ̊ en 

djupare fo ̈rsta ̊else. Under intervjuernas ga ̊ng hade samtliga en insta ̈llning till att emojis kan fo ̈rsa ̈mra en 

myndighets identitet pa ̊ sociala medier. Dock a ̈ndrades insta ̈llningen bland dem na ̈r de fick se 

stimulusmaterialet. Detta kan grunda sig i det finns en norm i att en myndighet ska ka ̈nnas serio ̈s och att det 

da ̈rfo ̈r inte anses passande att anva ̈nda emojis. Intervjupersonerna var trots det mycket positiva till materialet 

a ̈ven om det fanns vissa uppfattningar om delar som ka ̈ndes oserio ̈sa eller desperata. 

Studiens svar grundar sig i att teorierna a ̈r relevanta samt att tidigare forskning sta ̈mmer o ̈verens med svaren 

vi fa ̊tt fram genom studiens ga ̊ng. 

 

6.3 Framtida forskning 

Under studien har vi ma ̈rkt att anva ̈ndningen av emojis ga ̊r pa ̊ rutin och har blivit sa ̊ vanligt i den digitala 

kommunikationen att de som anva ̈nder emojis inte la ̈gger ma ̈rke till eller reflekterar o ̈ver dess betydelse, 

samtidigt anva ̈nds emojis ista ̈llet fo ̈r ord. I denna studie har vi sett att det finns skillnader mellan kön och 

ålder om anseendet och anvädningen av emojis. Uitfrån våra intervjuer kunde vi se att kvinnor är mer 

positiva till hur emojis används. Hur emojis i myndighetskommunikation ställs mellan kön och ålder är 

något som man skulle kunna forska vidare på då det krävs mer empiriskt material för pålitligt resultat. Det 

skulle vara intressant att fo ̈rdjupa forskningen i detta och a ̈ven se om det finns kulturella skillnader. 

Textanalys av emojis i Facebook inla ̈gg skulle kunna vara na ̊got att spinna vidare pa ̊ fo ̈r att se om det finns 

skillnader på hur ma ̈nniskor tolkar emojis och hur misstolkningar av emojis framkommer. 
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6.4 Implikationer på samhälle och yrkesliv 

Studien ser vi som en bra grund för verksamheter på sociala medier att ta del av för att se vart 

kommunikationen kan vara bristfällig. Själva betydelsen av emojis i digital kommunikation, hur de tolkas och 

används kan vara bra för den som kommunicerar ut offentligt eller internt. Vi ser att studien inte bara riktar 

sig mot yrkesverksamma inom området, utan också privatpersoner. 



 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

 
Referenslista 
 
Arbetsförmedlingen. (u.å). Vårt uppdrag. Hämtad 2019-04-11, från 

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/vart-uppdrag 

 

Avery, E., Lariscy, R., Amador, E., Ickowitz, T., Primm, C., Taylor, A. (2010). Diffusion of Social Media 

Among Public Relations Practitioners in Health Departments Across Various Community Population Sizes. 

Journal of public relations research, Vol. 22 Issue 3, pp. 336-358. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10627261003614427 

 

Bertot, J. C., Jaeger, P.T., Munson, S., Glaisyer, T. (2010). Social Media Technology and Government 

Transparency. IEEE Computer, vol. 43, pp. 53-59. Doi: 10.1109/MC.2010.325 

 

Bhati, S. S. (2015). Relation between trust theory and agency theory. S. Natarajan, M. Ganesh. Babu, B. 

Nagarjuna & R. Rajkumar. (Eds). Commerce and Management - A modern perspective (pp. 57-65). India: Archers 

and Elevators Publishing House.  

https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1792

&context=buspapers  

 

Danesi, M. (2017). The semiotics of emoji: the rise of visual language in the age of internet. London: Bloomsbury 

Publishing Plc.  

 

Dalen, M. (2011). Intervju som forskningsmetode - En kvalitativ tilnærming. Upplaga 2. Oslo: Universitetsförlaget. 

(Översättning: Kärnekull, B., Kärnekull, E. (2015). Intervju som metod. Malmö: Gleerups.) 

 

Ekström, M & Larsson, L. (2019). Kvalitativa intervjuer, i Ekström, M & Johansson, B. (red). Metoder i medie- 

och kommunikationsvetenskap. Lund: studentlitteratur AB. 

 

Eriksson, G & Östman, J. (2010). Receptionsanalys, i Ekström, M & Larsson, L. (red). Metoder i 

kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur AB. 

 



 59 

Feuls, M., Fieseler, C., Suphan, M. (2014). A social net? Internet and social media use during unemployment. 

Work, employment and society. Vol. 28 (4), pp. 551-570. SAGE. Doi: 10.1177/0950017013519846.  

 

Fredriksson, M & Pallas, J. (2014). Den medialiserade myndigheten. Arbetsrapport, Göteborg och Uppsala: 

Göteborgs universitet. ISSN 1101- 4679. 

 

Glikson, E., Cheshin, A., van Kleef, G. A. (2017). The Dark Side of a Smiley: Effects of Smiling Emoticons 

on Virtual First Impressions. Social Psychological and Personality Science, 2008. Vol 9 (5), pp. 614-615. Doi: 

10.1177/1948550617720269 

 

Goldborough, R. (2015). Put your emotions on screen. The News. Hämtad 2019-04-11, från 

https://www.achrnews.com/articles/138418-putting-your-emotions-on-screen 

 

Gross, M. A., Guerrero, L. K. (2000). Managing Conflict Appropriately and Effectively: An Application of 

the Competence Model to Rahim´s Organizational Conflict Styles. The International Journal of Conflict 

Management. Vol 11, No 3, pp. 200-226. Doi: 10.1108/eb022840 

 

Grunig, J.E., & Grunig, L. A. (2010). Public relations excellence 2010. Journal of professional 

communications, JPC: University of Maryland. 1 (1), 41-54.  

https://www.researchgate.net/publication/254626778_Public_relations_excellence_2010 

 

Han, K., Jo, Y., Jeon, Y., Kim, B., Song, J., Kim, S. (2018). Photos Don't Have Me, But How Do You 

Know Me?: Analyzing and Predicting Users on Instagram. User Modeling, Adaption and Personalization 

Conference 8-11/7 2018. Singapore. Doi: 10.1145/3213586.3225232 

 

Heide, M. (2002). Intrana ̈t – en ny arena för kommunikation och lärande. Department of Sociology, Lund 

University. http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4872164/4436101.pdf 

 

Hellman, R. (2011). The cloverlands of social media challenges for e-governments. P. Cunningham & M. 
Cunningham (red). eChallenges e-2011 Conference Oct 26-28 2011 (pp. 1-8). Norway. ISBN: 978-1-905824-27-4 



 60 

 

 

Herbert, I. & Hjalmarsson Englund, H. (2012). Språket i sociala medier. Stockholm: Prodicta Förlag AB.   

 

Herring, S. C., Dainas, A.R. (2018). Receiver interpretations of emoji functions: A gender perspective. S. 

Wijeratne, E. Kiciman, H. Saggion, A. Sheth (Eds). Emoji Understanding and Applications in Social Media. CEUR 

Workshop Proceedings, USA. Vol 2130. ISSN 1613-0073. 

 

Internetmuseum. (u.å). 1996 StajlPlejs (senare Lunarstorm) blir ett av världens första webbcommunityn. Hämtad, 2019-

04-09, från https://www.internetmuseum.se/tidslinjen/lunarstorm/ 

 

Kantar Sifo. (2018). Myndigheternas anseende 2018, den samhälleliga guldreserven. Hämtad 2019-04-11, 

från 

https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/seminarium_visby_anseende_myndigheter_2018_kantar_sifo

_dela.pdf 

 

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social 

Media. Vol. 53, pp. 59-68. Elsevier. Doi: 10.1016/j.bushor.2009.09.003  

 

Kvale, S & Brinkmann, S. (2015). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Larsson, L. (2010). Intervjuer, i Ekström, M & Larsson, L. (red). Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Lewis, J. D., Weigert, A. (1985). Trust as a Social Reality. Social Forces. Vol 63, Issue 4, pp. 967-985. Doi: 
10.1093/sf/63.4.967 

 

Luhmann, N. (1968). Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, 4. Auflage. Lucius & Lucius 

Verlagsgesellschaft. (Översättning: Backelin, E. (2005). Förtroende - en mekanism för reduktion av social 

komplexitet. Göteborg: Daidalos AB) 



 61 

 

Magro, M. J. (2012). A Review of Social Media Use in E-Government. Adminstrative Sciences. Vol 2, pp. 

148-161. Doi: 10.3390/admsci2020148 

 

Osimo, D. (2008). Web 2.0 in government: Why and how? JRC Scientific and Technical Reports. Spain. 

ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/JRC45269.pdf  

 

Ozono, H., Watabe, M., Yoshikawa, S., Nakashima, S., Rule, N. O., Ambady, N., Adams Jr, R. B. (2010). 

What´s in a Smile? Cultural Differences in the Effects of Smiling on Judgments of Trustworthiness. Letters 

on Evolutionary Behavioral Science. Vol 1, No. 1, pp. 15-18. Japan. Doi: 10.5178/lebs.2010.4  

 

Oxford Reference. (u.å). Horizon of expectation. Hämtad 2019-04-08, från 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095944938 

 

Østbye, H., Knapskog, K., Helland, K., Larsen, L-O. (2004). Metoder för medievetenskap. Malmö: Liber AB.   

 

Provine, R., Spencer, J., Mandell, L. (2007). Emotional Expression Online. Emoticons Punctuate Website 

Text Messages. Journal of Language and Text. Vol 26, No 3. pp. 299-307. Doi: 10.1177/0261927X06303481. 

 

Regeringskansliet. (2015). Arbetsförmedlingen. Hämtad 2019-04-09, från 

https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/arbetsformedlingen/ 

 

Regeringskansliet. (2017). Myndigheter. Hämtad 2019-04-23, från https://www.regeringen.se/lattlast-

information-om-regeringen-och-regeringskansliet/myndigheter/ 

 

Riordan, M. (2017). The Communicative Role of Non-Face Emojis: Affect and Disambiguation. Computers 

in Human Behavior. Doi: 10.1016/j.chb.2017.07.009.  

 



 62 

Rosenblatt, L. M. (1995). Literature as exploration. New York: The modern language association of America. 

(Översättning: Torhell, S-E. (2002). Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. Lund: Studentlitteratur 

AB.) 

 

Silva, J.M. (2011). Reception Theory, i Southerton, D. (red). Encyclopedia of consumer culture. Thousand 

Oaks: SAGE Publication, Inc. P: 1203-1206. 

http://sk.sagepub.com/reference/download/consumerculture/n445.pdf 

 

Smith, P, W., & Kidder, L, D. (2010). You’ve been tagged! (Then again, maybe not): Employers and 

Facebook. Elsevier. Page: 491-499. Doi: 10.1016/j.bushor.2010.04.004 

 

SOM-Institutet samhälle, opinion. (2015). Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Hämtad 2019-06-25, från 

https://som.gu.se/digitalAssets/1534/1534906_f--rtroendet-f--r-arbetsf--rmedlingen-2014.pdf  

 

SOM- Institutets temaserie. (2013). Förtroendet för samhällets institutioner, utvecklingen i Sverige 1986-2012. Hämtad 

2019-06-25, från https://som.gu.se/digitalAssets/1467/1467838_f--rtroendet-f--r-samh--llets-institutioner-

e-bok-131129.pdf  

 

Stark, L & Crawford, K. (2015). The Conservatism of Emoji: Work, Affect, and Communication. Social 

media + Society. Doi:  10.1177/2056305115604853  

 

Statskontoret. (2015). Om offentlig sektor. Att styra mot ökat förtroende - är det rätt väg? Hämtad 2019-06-26, från 

http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2016/om-offentlig-sektor-25_fortroende.pdf  

 

Svenskarna och internet. (2018). Svenskarna använder sociala medier allt mer. Hämtad 2019-04-16, från 

https://2018.svenskarnaochinternet.se/sociala-medier/svenskarna-anvander-sociala-medier-allt-mer/ 

 

Tang Y., & Hew K.F. (2018). Emoticon, Emoji, and Sticker Use in Computer-Mediated Communications: 

Understanding Its Communicative Function, Impact, User Behavior, and Motive. Deng L., Ma W., Fong C. 



 63 

(Ed.). New Media for Educational Change. Educational Communications and Technology Yearbook. Singapore: 

Springer. Doi: 10.1007/978-981-10-8896-4_16 

 

Taylor, M & Kent, M. L. (2010). Anticipatory socialization in the use of social media in public relations: A 

content analysis of PRSA's Public Relations Tactics. Public Relations Review. Vol 36, Issue 3, pp. 207-214. Doi: 

10.1016/j.pubrev.2010.04.012  

 

Unicode Consortium. (2018). FAQ: Emoji and Pictographs. Hämtad 2019-04-04, från 

http://www.unicode.org/faq/emoji_dingbats.html 

 

Yokoyama, H, M. (2015). How social network sites (SNS) have changed the employer–employee 

relationship and what are the next challenges for human resource (HR)? REGE – Revista de Gestao. 

Volume 23, Issue 1, pp. 2-9. Doi: 10.1016/j.rege.2015.11.001  

 

Yoo, J. H. (2007, May). To smile or Not to Smile :) Defining the Effects of Emoticons on Relational Outcomes. 

Conference at International Communication Association. San Francisco. 

https://convention2.allacademic.com/one/ica/ica07/index.php?click_key=1&cmd=Multi+Search+Search

+Load+Publication&publication_id=169395&PHPSESSID=i7t3cmqfmvlnhcus8eh4b5n2n0 

 

Walther, J. B., Van Der Heide, B., Kim, S-Y., Westerman, D., Tom Tong, S. (2008). The Role of Friends’ 

Appearance and Behavior on Evaluations of Individuals on Facebook: Are We Known by the Company We 

Keep? Human communication research. Vol 34, Issue 1, pp. 28-49. Doi: 10.1111/j.1468-

2958.2007.00312.x 

 

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper. Om fokuserande gruppintervjuer som undersökningsmetod (2 uppl.). Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

Wibowo, M. R. F., At-Tsiqoh, R., Sangadah, S., Komala, E.S., Utomo, A. B. (2016, november). The effect of 

emoji on person perception. Conference at Depok 2016, University Indonesia Psychology Symposium for 



 64 

Undergraduate Research. Indonesien. 

https://www.researchgate.net/publication/317170695_The_Effect_of_Emoji_on_Person_Perception 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 65 

Bilagor och figurer 
 
 
Bilagor 
 

 

Bilaga 1  
 

Studiefrågor 
 
 
Har emojis i 
Arbetsförmedlingens 
kommunikation på 
Facebook något inflytande 
på förtroendet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teorier 
 
Med receptionsteori vill vi se 
hur användarna tolkar det dom 
läser. I detta fall hur de tolkar 
emojis i texten och om 
avsändaren påverkar eftersom 
det är en myndighet. 
 
Fråga 1-3 baseras på vår 
frågeställning “Har emojis i 
Arbetsförmedlingens 
kommunikation på Facebook 
något inflytande på 
förtroendet?” som vi kopplar 
till receptionsteori. Frågorna 
kopplas till teorins ena 
huvudbegrepp mottagning.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fråga 4 baseras på hur den 
enskilda individen använder 
emojis, och hur det påverkar 
synen av emojis. Konsumtion är 
ett av huvudbegreppen i 
receptionsteorin.  
 

Intervjufrågor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Har du reagerat på att 
Arbetsförmedlingen använder 
emojis? 
 
2. Hur reagerar du som publik 
till Arbetsförmedlingens 
kommunikation på Facebook 
gällande dess användning av 
emojis? 
 
3. Tror du att 
Arbetsförmedlingen som 
myndighet påverkar din 
tolkning av dem genom att 
använda emojis?  
 

4. Hur använder du själv 
emojis? 
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---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 5 baseras på att 
receptionsteorin säger att 
uppbyggnaden av texten kan 
ha inflytande på hur texten 
tolkas.  
 

Fråga 6 är baserad på 
receptionsteori där 
avkodningen av ett 
meddelande kan förändra ens 
sätt att svara.  
 
-------------------------------- 
 
 
Expert-intervjuerna samt en 
del av tidigare forskning har 
legat till grund för frågor 
gällande kommunikation i 
verksamheter och synen av 
emojis som fenomen. 
 

 

Fråga 7 baseras på svaren från 
våra expertintervjuer. 
 
 
 
 
 

Fråga 8 baseras på 
expertintervjuer och tidigare 
forskning. Enligt tidigare 
forskning kan emojis anses 
opassande i professionella 
sammanhang.  
 
Fråga 9 baseras på fenomenet 
emojis rent allmänt då tidigare 
forskning tyder på att 
majoriteten av uppfattningen är 
positiv. 
 

Fråga 10 baseras på att 

5. Anser du att emojis är i 
vägen för att förstå 
innebörden i den verbala 
texten? 
 
 

6. Förändrar du ditt sätt att 
använda emojis beroende på 
vem du skriver med? 
 

---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Tänk dig att du ser ett 
inlägg på Facebook skapat av 
en verksamhet. Finns det då 
en större chans att du själv 
använder emojis i 
kommunikationen med 
verksamheten? 
 
8. Vilka verksamheter tycker 
du lämpar sig att använda 
emojis på Facebook, och vilka 
borde inte använda? 
Varför/varför inte? 
 

9. Vad är din uppfattning om 
emojis överlag? 
 
 
 
 
 

10. Tror du att, beroende på 
vart du är, så förändras din 
tolkning på det du läser? 
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---------------------------------- 
 
Hur uppfattas 
Arbetsförmedlingen? 
 

Vad gör att 
Arbetsförmedlingen har lågt 
förtroende? 
 
 
 

receptionsteori säger att vart 
man befinner sig i en kontext 
till vad man läser har betydelse 
för hur man tolkar. 
 

Fråga 11 baseras på att ålder 
och kön har visat sig både i 
tidigare forskning och teori, ha 
en betydelse för tolkningen. 
 
Fråga 12 baseras på 
receptionsteorin och hur 
uppfattningen hade påverkats 
om AF inte använde emojis. 
---------------------------------- 
 
Med förtroendeteorin som 
stöd vill vi se om emojis 
påverkar förtroendet till 
Arbetsförmedlingen bland 
användarna. Frågorna som 
berör förtroende kopplas till 
våra arbetsfrågeställningar 
“Hur uppfattas 
Arbetsförmedlingen?” och 
“Vad gör att 
Arbetsförmedlingen har lågt 
förtroende?”. 
 
 

Fråga 13-15 baseras på 
förtroendeteorin och 
systemförtroende. Detta då 
förtroendet kan påverkas av 
vad andra litar på. Samhället är 
stort och litar majoriteten på en 
samhällsinsats är det större 
chans att fler lägger förtroende 
på den.  
Enligt teorin kan förtroende 
liknas med förväntningar. I 
samhället kan man ha vissa 
förväntningar på 
Arbetsförmedlingen, vilket i sig 
påverkar förtroendet. 

 
 
 

11. Tror du att ålder och kön 
har någon betydelse för hur 
man använder och tolkar 
emojis? Isåfall hur? 
 

12. Tror du att du hade sett 
Arbetsförmedlingen på ett 
annat sätt om de inte använde 
emojis? 
 
---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Hur tror du att 
Arbetsförmedlingen uppfattas 
i samhället? 
 
14. Hur påverkas ditt 
förtroende till 
Arbetsförmedlingen när du 
möter någon som inte har 
förtroende till 
Arbetsförmedlingen? 
 
15. Tar du för givet att 
Arbetsförmedlingen sköter sig 
i samhället? 
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Fråga 16 baseras på tidigare 
forskning som visar att emojis i 
professionella sammanhang 
kan göra att verksamheten 
uppfattas som oseriös. En 
myndighet bör kännas pålitlig 
då de har riksdag och regering 
över sig.  
 
Fråga 17 baseras på tidigare 
forskning som säger att emojis 
kan anses positiva och 
negativa.  
 
Fråga 18 baseras på 
förtroendeteorin som visar att 
vi påverkas av andras 
rekommendationer. 
 
Fråga 19 baseras på studier 
från vår bakgrund om 
Arbetsförmedlingen. Samt att 
vi kan dra en koppling till det 
som förtroendeteorin kallar 
systemförtroende, som gäller 
samhällsinsatser.    
 
Fråga 20 baseras på en tidigare 
fråga under intervjun, för att se 
om samtalet har väckt nya 
tankar och insikter hos 
intervjupersonen.  
 
 
 

 

16. Spelar myndighetsrollen 
någon roll för ditt förtroende? 
Förstärker det förtroendet? 
 
 
 
 
 

17. Påverkar emojis din 
inställning till 
Arbetsförmedlingen positivt 
eller negativt? 
 
18. Påverkas ditt egna 
omdöme av en verksamhet av 
vad andra tycker? 
 
 
19. Varför tror du att 
Arbetsförmedlingen har så 
låga förtroendesiffror? 
 
 
 
 

20. Avslutande fråga: Har din 
syn på arbetsförmedlingens 
användning av emojis 
förändrats under intervjuns 
gång? 
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Figurer 
 

Figur 1 
 

 
 

Figur 2 
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Figur 3 
 

 
 


