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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka människors upplevelser av emojis i textlig 

kommunikation. I studien tillämpades en kvalitativ metod för undersökningen i form av 

Braun och Clarkes (2006) Tematiska analys. Datainsamlingen bestod av tre fokusgrupper 

med fyra deltagare i varje grupp, varav elva deltagare var kvinnor och en deltagare var man. 

Den Tematiska analysen genererade tre teman: Första temat Emojikodens trygghet och 

osäkerhet beskriver deltagarna känslan av trygghet genom användning av specifika emojis 

som skapar en kod för att hantera olika relationer. Emojikoden kan även skapa osäkerhet då 

en relation utvecklas eftersom emojis kan tolkas på olika sätt. Andra temat Emojis förstärker 

eller mildrar budskap beskriver hur emojis upplevs påverka innebörden av budskapet. Det 

sista temat Emojis ersätter känslors ord beskriver effektiviteten genom emojis i textlig 

kommunikation men som också kan resultera i en överdrift. Emojis i textlig kommunikation 

är av stor betydelse då effekten av att använda dem upplevs som möjligt att hantera relationer 

och sociala roller. Hantering av relationer och sociala roller är viktigt för att stärka 

självkänslan och bibehålla självbilden.    

 

 

Nyckelord: Emojis, Icke-verbala signaler, Relationer, Känsloeffekter, själv-bild. 
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Abstract 

The purpose of the study was to investigate people´s experiences of emojis in textual 

communication. The study used a qualitative method for the study in the form of Braun and 

Clarkes (2006) Thematic analysis. The data collection consisted of three focus groups with 

four participants in each group, of witch eleven participants were woman and one participant 

was male. The Thematic analysis generated three themes: First theme The security and 

uncertainty of the emojicode describes the participants sense of security through the use of 

specific emojis that create a code to manage different relationship. The emoji code can also 

create uncertainty as a relationship develops because emojis can be interpreted in different 

ways. Other themes Emoji reinforce or mitigate messages describe how emojis are perceived 

to affect the meaning of the message. The last theme of Emoji replaces the words of emotion 

describing the effectiveness of emojis in textual communication but can also result in an 

exaggeration. Emoji in textual communication is of great importance as the effect of using 

them is perceived as possible to manage relationships and social roles. Managing 

relationships and social roles is important for strengthening self-esteem and maintaining self-

image.  

 

Key words: Emoji, Non-verbal signals, Relationships, Emotional effects, Self-image. 
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Förord 

Idén till den här studien är från en tidigare uppgift där vi elever skulle prova på att vara 

moderator i en fokusgrupp. Mitt ämne för studien handlade om emojisens betydelse i den 

textliga kommunikationen. Det visade sig vara ett hett och intressant ämne att diskutera om 

och även handla om en hel del psykologi, vilket väckte intresset hos mig. Därav beslöt jag 

mig för att gå vidare med det i en C-uppsats.   

Jag vill först och främst tacka deltagarna i fokusgrupperna som på kort varsel kunde samlas 

för gruppdiskussioner så att studien kunde göras. Tack till Er!!  

Ett STORT tack till min sambo Mathias för allt peppning och lugnande samtal när stressen 

var som störst och självförtroendet lågt. Tack även till min handledare Fredrik Hjärthag för 

skrattrika handledarmöten som även innehöll allvar och konkret feedback. Och tack till mina 

kurskamrater som bidrog med mycket detaljrik och användbar feedback.  
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Inledning 

   

Kommunikation genom textmeddelanden ökar mer och mer mellan människor, 

där uttryckssymboler är ett populärt verktyg att använda sig av (Tseng & Hsieh, 2018). Enligt 

Tseng och Hsieh visar statistiken (Statista 2018) att 1, 82 miljarder människor runt om i 

världen använde sms (Short Message Service) år 2017, vilket beräknades växa till 2, 01 

miljarder år 2018 och ytterligare till 2, 48 miljarder år 2021. Även Facebook messenger, Line 

och WeChat upplever en signifikant ökning av användare (Tseng & Hsieh, 2018). Daniel och 

Camp (2018) menar att så mycket som 92% (2016) av online-användare använder sig av 

uttryckssymboler som emojies i textmeddelanden i mer än hälften av sina meddelanden. 

Emojis är animerade bilder som representerar olika ansiktsuttryck eller föremål, och ses som 

ett effektivt sätt att uttrycka ord istället för text som kräver mer utrymme (Daniel & Camp, 

2018). Deras undersökning visar också att användandet av emojies underlättar förståelsen av 

innebörden av meddelanden och ger mer trovärdighet än meddelanden utan emoji. 

Förklaringen till det kan vara att uttryckssymboler som emojis anses vara icke-verbal 

kommunikation, där användandet av dem gör det möjligt för avsändaren att uttrycka känslor 

och humör som förstärker och förbättrar meddelandets förståelse (Troiano & Nante, 2018). 

  Det är ofta vad vi gör, som tolkas som mer meningsfullt än det vi säger. Icke-

verbal kommunikation i en interaktion med en annan människa innebär en kommunikation 

genom kroppens fysiska rörelser – ansiktsuttryck, ögonkontakt, gester, kroppshållning, men 

kan även handla om röstläge, vårt personliga utrymme, klädstil och så vidare (Adler, 

Rosenfeld & Proctor, 2015). Den icke-verbala kommunikationen är bra i många 

sammanhang, till exempel i sociala sammanhang för att visa vilka relationer vi har – eller vill 

ha. I en uppskattad relation, används olika sätt att visa uppskattningen på som till exempel ett 

leende, en kram, ta i hand etc. I en mindre uppskattad relation så undviks all kontakt. 

Beteendet visar tydligt förhållandet till den andre personen (Adler, et al., 2015). Icke-verbalt 

beteende förmedlar också omedvetna känslor samt känslor som kan vara svåra att uttrycka, 

men anses även vara mer lämpad för att uttrycka både attityder och känslor. Tidigare studier 

visar att 93% av känslomässiga effekter av ett budskap kommer från icke-verbal 

kommunikation och endast 7% är verbalt. Det betyder att vår uppfattning formas en hel del 

av icke-verbal kommunikation (Adler, et al., 2015).  En icke-verbal kommunikation kan 

många gånger vara tvetydig då ett visst beteende kan tolkas på många olika sätt av 

människor. Till exempel, hur tolkas en persons beteende som i en situation är väldigt tyst? 

Tolkas det som tristess, nervositet, ilska, uppmärksamhet eller annat? (Adler, et al., 2015). 
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  Sedan 1980-talet har uttryckssymboler varit en grundläggande del i 

kommunikation genom den datoriserade världen (Spina, 2018). Riordan (2018) refererar till 

en artikel av Kennedy ur The New York Times (2012 November 23), där Kennedy skriver 

om hur uttryckssymboler startade på 80- talet, vilket var av en fakultetsmedlem på ett 

universitet som använde en kombination av symbolerna : ) . Symbolerna läses i sidled och 

liknar ett leende ansikte, vilket användes för att styrka skämt när inlägg gjordes i onlineforum 

(Riordan, 2018).  Det var också syftet med uttryckssymboler, att de skulle ersätta 

ansiktsuttryck i skriftlig kommunikation, vilket har en betydande del i en face-to-face 

interaktion. Ansiktsuttryck förmedlar information om det emotionella tillståndet och fungerar 

som ett verktyg för social signalering. De anses även vara grundläggande för att bygga 

förtroende och ömsesidigt beteende samt påverka den sociala interaktionen (Weiβ, Gutzeit, 

Rodrigues, Mussel & Hewig, 2018).  Idag är förståelsen global av vad kombinationen av 

symbolerna  : ) och : ( betyder, vilket är ett leende ansiktsuttryck och ett ledset ansiktsuttryck 

(Riordan, 2018). Dock finns begränsningar i förmågan att uttrycka nyanser av känslor i dessa 

kombinationer av symboler, eftersom de först var baserade på en serie tangentbordssymboler 

(Riordan, 2018). Uttrycksymboler har därefter utvecklats i en snabb takt, animerade bilder – 

emojis, för att passa nya former av interaktion i den digitala skriftliga kommunikationen. I 

dag, med spridning av sociala nätverk och textmeddelanden, är de viktiga resurser för en 

alltmer rik information genom skriftliga interaktioner (Spina, 2018).  

  Betydelsen av den icke-verbala kommunikationen blev alltmer större i början av 

2000-talet, eftersom innovationen i teknik vid den tiden förändrade sättet som människor 

kommunicerar med varandra. Internet och smartphones introducerade olika former av 

skriftlig kommunikation (Troiano & Nante, 2018). Emojis utvecklades, vilket som tidigare 

nämnt är animerade bilder. De visar olika ansiktsuttryck för abstrakta begrepp och känslor, 

men visar även föremål, aktiviteter, djur och växter. Emojis har blivit extremt populärt 

världen över i sms, chatt och e-mail (Troiano & Nante, 2018). Den internationella debuten för 

emojis var under året 2011 då de släpptes på Apples iOS5, fast föreslogs tidigare under slutet 

av 1990-talet av en japan vid namnet Shigetaka Kurita. Kurita skapade emojis under tiden 

som han arbetade hos en mobiloperatör i Japan, där syftet för emojis var att underlätta 

mobilkommunikation (Troiano & Nante, 2018). Enligt Kurita, förklarar Troiano och Nante 

(2018), blev försöken att korta ner långa meddelanden ofta missuppfattade och skapade 

emojis för att öka tydligheten. Idén kom från Kuritas noteringar om påverkan av icke-verbala 

signaler i vanliga samtal face-to-face. En nyligen gjord undersökning styrker Kuritas idé och 

visade att emojis med ansiktsuttryck uppfattades som mer tilltalande, bekant, tydlig och 
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meningsfull i större utsträckning än uttryckssymboler som kombinerar olika symboler 

(Rodrigues, Prada, Gaspar, Garrido och Lopes, 2018) Förklaringen till att emojis med 

ansiktsuttryck är mer tilltalande enligt Rodrigues, et al., (2018) kan ligga i att de är en bättre 

ersättare för mänskliga ansiktsuttryck, vilket visar emotionella tillstånd och påverkar sociala 

interaktioner. Tidigare undersökningar har visat att den affektiva påverkan genom 

uttryckssymboler sker automatiskt. Det handlar då om priming, där olika negativa och 

positiva stimuli aktiverar både kognitiva och emotionella associationer (Comesaῆa et al., 

2013). Riordans (2018) undersökning som gjordes enbart med emojis utan ansiktsuttryck 

upplevde deltagarna en högre grad av positiva känslor när emojis var närvarande i 

textmeddelanden än frånvarande. Vilket enligt Riordran (2018) innebär att även icke face 

emojis kan ses som ett verktyg för känslomässigt arbete och för hantering av sociala 

relationer.  

Enligt Spina (2018) kan användning av uttryckssymboler ha olika funktioner i 

digitala konversationer, där uttryckssymboler kan fungera som känsloikoner, sociala 

markörer för förtrolighet, pragmatiska markörer, strukturella markörer och som en kreativ 

resurs. Uttryckssymboler som känsloikoner innebär ett sätt för att visa känslor i ett 

textmeddelande. Uttryckssymbolerna visar vad avsändaren av meddelandet känner, vilket i 

sin tur berör mottagaren. Uttryckssymbolerna underlättar förståelsen av budskapet än text 

utan uttryckssymbol (Spina, 2018). Dock kan uttryckssymboler vara tvetydiga, då mottagaren 

av ett textmeddelande kan uppfatta symbolen på ett annat sätt (Spina, 2018). 

Uttryckssymboler kan användas för att visa förtrogenhet eller empati som en slags relationell 

ikon, vilket kan ses som en social markör för förtrogenhet (Spina, 2018). En avsändare som 

använder uttryckssymboler kan uppfattas som mer dynamisk, pratsam och vänlig än de som 

inte använder uttryckssymboler. Dessutom kan användarna betraktas som mer extrovert och 

trevliga (Spina, 2018). Uttryckssymboler som pragmatiska markörer innebär att använda 

uttryckssymboler som ett sätt att vara artig eller för att mildra ett negativ påverkan av ett 

textmeddelande eller signalera ett skämt (Spina, 2018). Tvärtom, kan de också stärka eller 

betona en ton eller mening i ett textmeddelande samt även signalera att ett meddelande inte 

ska tolkas bokstavligen (Spina, 2018). Uttryckssymboler kan också användas för att 

formulera meningar, fraser och textstrukturer och ses då som en strukturell markör. Till 

exempel skratt som förekommer efter ett uttalande (Spina, 2018). Slutligen kan 

uttryckssymboler användas för att skapa en visuell tydlighet i textmeddelandet, som en 

kreativ resurs, för att öka intresset hos mottagaren. Emojis ger möjligheter för användarna att 
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välja mellan olika färger och typer av emojis som gör att meddelandet sticker ut från 

textmängden (Spina, 2018).   

 Genom uttryckssymboler/emojis har människor funnit ett sätt att uttrycka 

känslor i sociala interaktioner via internet, mobiler (Derks, Bos & von Grumpkow, 2007). 

Känslouttryck är underliggande känslor som visar vilka uttryck som är lämpliga i givna 

situationer och kan variera beroende på roller, kön, situation och kultur (Derks et al, 2007). 

Känsloeffekten ökar när uttryckssymboler finns med i textmeddelanden än när 

uttryckssymboler inte är med, vilket påverkar läsandet av textmeddelanden positivt 

(Thompson, Mackenzie, Leuthold & Filik, 2016). Uttryckssymboler gör textmeddelanden 

mer nyanserade och levande, och både inspirerar och påverkar mottagaren av meddelandet 

positivt. Dessutom upplevs de göra det lättare att förstå avsändaren av meddelandet (Duan, 

Xia, & Van Swol, 2017).  Sugiyama (2015) undersökning, där deltagarna bestod av japanska 

tonåringar, visade att de känslouttryck som uttryckssymbolerna förmedlar används för att 

konstruera och upprätthålla trevliga relationer. För att hantera dessa interaktioner krävs ett 

emotionellt arbete för att förmedla socialt lämpliga känslor genom noggrant utvalda emojis. 

Till exempel beskrev deltagarna att för få eller för många emojis i meddelandet kunde ge fel 

intryck av jaget (Sugiyama, 2015). Vidare visade undersökningen av Sugiyama att emojis 

även fungerar som ett estetiskt uttryck, där ungdomarna upplevde det som att uttrycka smak 

och konstruera sitt estetiska jag. Det upplevdes av ungdomarna som att skapa och definiera 

jaget med hjälp av emojis. Genom emojis, antingen med eller utan ansiktsuttryck, kan även 

normer och gruppidentiteter uppnås (Sugiyama, 2015). Sugiyamas uppmanar till vidare 

forskning för att undersöka i vilken utsträckning dessa interaktionsnormer, symboliska 

betydelser och elektroniska känslor är tillämpliga i andra kulturella sammanhang genom 

mobiler. Liknande resultat visade Tseng och Hsieh (2017) undersökning, där 

uttryckssymboler användes i textliga meddelanden som representation av själv-bilden samt 

för att öka social närhet och stärka relationer. Även Tseng och Hsieh föreslår vidare 

forskning för att förstå vad som påverkar människors användande av uttryckssymboler. I 

deras undersökning användes en kvantitativ metod, och för att öka förståelsen ytterligare kan 

en kvalitativ metod vara lämplig.   

   Som föreliggande studie hittills har visat tenderar uttryckssymboler/emojis 

användning och funktion avse två viktiga nyckelfunktioner, vilket är att beskriva sociala och 

emotionella intentioner och för att minska potentiell tvetydighet. Dock enligt Miller, Kluver, 

Thebault-Spieker, Terveen och Hecht (2017) kan emojis olika uttryck, tolkas på olika sätt och 

öka risken för misstolkningar. Deras slutsats var att text tillsammans med emojis kan öka 
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tvetydigheten hos emojis lika mycket som den kan minska den, och på grund av det påpekar 

de behovet av vidare forskning (Miller et al, 2017).  

Av vad som hittills kan förstås finns behov av vidare undersökningar för att öka 

kunskapen om emojis betydelse i den textliga kommunikationen. En kvalitativ studie kan 

därav bidra till den kunskapen genom att undersöka hur människor upplever emojis, som 

agerar både avsändare och mottagare av textmeddelanden. En ökad kunskap kan leda till 

förbättrad kommunikation och förståelse mellan människor samt minimera missförstånd i 

skriftlig kommunikation. 

 

Syfte 

  Syftet med föreliggande studie är att få en ökad kunskap för människors syn 

och upplevelser av emojis i textmeddelanden, hos både avsändare och mottagare.     

 

Frågeställningar 

Hur är människors syn på emojis och hur upplevs emojis i textmeddelanden? 

 

 

 

    Metod 

  

Deltagare 

  Deltagarna i undersökningen bestod av elva kvinnor och en man, och åldern var 

mellan 20-50 år.   

  Deltagarna rekryterades genom bekvämlighetsurval och snöbollsurval. 

Bekvämlighetsurval innebär för forskaren att rekrytera deltagare efter eget tycke (Kjellberg & 

Sörqvist, 2016). Snöbollurval innebär att tillfrågade deltagare ytterligare tillfrågar andra 

deltagare (Kjellberg & Sörqvist, 2016). 

 

Datainsamlingsmetod 

 Studien använde sig av fokusgrupper som datainsamlingsmetod. Fokusgrupper 

lämpar sig för att få rikare data snabbt, genom flera deltagare som interagerar med varandra 

vid samma tillfälle. Interaktionen underlättar personliga diskussioner och framkallar 

deltagarnas egna åsikter (Smith, 2015). 

 Gruppdiskussionerna genomfördes utifrån en ostrukturerad intervjuguide (Se 

bilaga 4). En ostrukturerad intervjuguide innebär frågor som är relaterade till 
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forskningsfrågan samt innehåller frågor som avser vara en guidning i diskussionen och har 

syftet att uppmuntra deltagarnas diskussion (Smith, 2015).  

Den första gruppdiskussionen hade öppningsfrågan: Vad är emojis? Responsen 

av den frågan var liten, vilket uppsatsförfattaren inför nästkommande gruppdiskussioner 

valde att byta till: Vad är emojis för er?  

Varje gruppdiskussion spelades in via mobiltelefon. När samtliga 

gruppdiskussioner var genomförda, transkriberades det inspelade materialet. Materialet 

transkriberades så nära som möjligt av det som sas under gruppdiskussionerna. Däremot 

avkodades allt känsligt material som kunde kopplas till enskild deltagare. Det kunde handla 

om namn, dialekt, hemort etc. Därefter analyserades det transkriberade materialet.  

 

 

Genomförande 

  Rekrytering av deltagare gjordes genom att ta kontakt genom sms och 

telefonsamtal med personer som var kända för uppsatsförfattaren, och som i sin tur tillfrågade 

personer i sin umgängeskrets. Tidigare försök till rekrytering gjordes genom att skriva ett 

inlägg om förfrågan om att delta i studien på ett ”Köp och Sälj” forum genom Facebook, 

vilket inte gav några resultat. Ett ytterligare försök gjordes genom att besöka ett gym där 

förfrågan gjordes inför en grupp människor vid ett gruppass. En lapp sattes även upp med 

information, förfrågan och kontaktuppgifter på gymmet. Detta gav heller ingen respons.  

  En kort information gavs till personerna som tillfrågade sin umgängeskrets om 

att delta i studien. De i sin tur återgav informationen till personerna som tillfrågades. 12 

stycken personer rekryterades till studien som delades in i tre grupper med fyra personer i 

varje grupp. Gruppdiskussionerna skedde på olika dagar, vilket två av gruppdiskussionerna 

ägde rum i en lokal i en hyresfastighet och en gruppdiskussion i ett grupprum på Karlstad 

Universitet. Innan den aktuella dagen för gruppdiskussion för respektive grupp, gjordes en 

avstämning med samtliga deltagare för att säkerställa att deltagarna skulle infinna sig till 

gruppdiskussionerna.  

  Gruppdiskussionerna skedde på olika dagar, där de två första 

gruppdiskussionerna genomfördes två kvällar efter varann kl 18.00, och den tredje kl 13.00 

en dag efter. Gruppdiskussion ett pågick i 31 minuter, gruppdiskussion två pågick i 38 och 

den tredje gruppdiskussionen pågick i 32 minuter. Varje tillfälle tog ca 1,5 timme, från det att 

deltagarna möttes och sedan skildes åt.  
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  En checklista konstruerades inför gruppdiskussionerna för att uppsatsförfattaren 

skulle vara väl förberedd både innan och efter gruppdiskussionen. Checklistan innehöll 

punkter som var viktiga för att deltagarna skulle känna sig väl informerade och trygga (se 

bilaga 3). En av punkterna på checklistan var att ge varje deltagare en skriftlig information 

samt en samtyckesblankett att skriva under för medgivande innan gruppdiskussionen skulle 

starta.  

  Samtliga gruppdiskussioner spelades in via en applikation, röstmemon, med en 

Iphone. Transkriberingen av det inspelade materialet påbörjades dagen efter den sista 

gruppdiskussionen. Varje gruppdiskussion tog ca 8 timmar var att transkribera och 

resulterade i sammanlagt 67 sidor dataskrivet material med vanligt radavstånd. 

   

Databearbetning 

  Gruppdiskussionerna analyserades genom Braun och Clarkes (2006) Tematisk 

analys i sex steg som beskrivs av Howitt och Cramer (2014). Tematisk analys handlar om att 

analysera insamlad data på en djupare nivå för att få fram psykologiska teman så att 

frågeställningen kan besvaras (Howitt & Cramer, 2014). 

  Det första steget innebär att bli bekant med data för att öka möjligheten till en bra 

analys (Howitt & Cramer, 2014). För att öka den möjligheten genomfördes 

gruppdiskussionerna av samtalsledaren som lyssnade aktivt för att få bra information till 

analysen. Kort efter att samtliga gruppdiskussioner hade ägt rum, transkriberades det inspelade 

materialet. Efter transkriberingen lästes materialet igenom noggrant för att ytterligare bekanta 

sig med den insamlade datan och för att hitta områden som kunde vara till intresse för 

forskningsfrågan.  

  Steg två handlar om att plocka ut initiala kodningar som är meningsfulla för 

analysen. Det innebär att plocka ut intressanta och betydelsefulla aspekter ur det transkriberade 

materialet (Howitt & Cramer, 2014). Det transkriberade materialet lästes noga igenom åter 

igen. Initiala kodningar plockades ut ur materialet och skrevs på post it- lappar. 

  Det tredje steget innebär att analysera de initiala kodningarna som sedan 

resulterar i preliminära teman (Howitt & Cramer, 2014). Ännu en gång lästes det transkriberade 

materialet igenom. Därefter granskades de initiala kodningarna som sedan sorterades i grupper 

som resulterade i åtta preliminära teman, vilket var Förebygga missuppfattning, Emojis skapar 

osäkerhet, Emojis har större betydelse än ord, Emojis är ett lätt sätt att uttrycka känslor, 

Emojis anpassas efter hur relationen ser ut, Text utan emojis skapar negativa känslor, Bedömer 

person efter emojis och Emojis väcker uppmärksamhet.   
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  I det fjärde steget handlar det om att testa preliminära temana mot det 

ursprungliga materialet för att eventuellt finna nya teman, dela upp ett tema eller ta bort ett 

tema på grund av för lite data (Howitt & Cramer, 2014). En genomläsning av det transkriberade 

materialet gjordes genom de åtta preliminära temana där relevant material plockades fram som 

sorterades och resulterade i fyra teman Anpassas efter relation, Uttrycker känslor lättare än 

ord, Påverkar budskapet och Skapar inre konflikter (Se bilaga 6).  

  Femte steget innebär att förfina och justera temana genom att gå igenom 

materialet igen för att se om de teman som har analyserats fram står för uppgifterna (Howitt & 

Cramer, 2014). Efter en av handledningstillfällena plockades två teman ihop, vilket var 

Anpassas efter relation och Skapar inre konflikter. Därefter läses materialet igenom igen för 

att se efter ytterligare material som berör temana. De tre återstående temana definierades och 

resulterade i Emojikodens trygghet och osäkerhet, Emojis förstärker och mildrar budskap och 

Emojis ersätter känslors ord (Se bilaga 6).  För att stödja de slutliga temana plockades 

tillhörande citat ut ur materialet för att beskriva temana.  

  Det sjätte och sista steget handlar om att skriva om temana med forskningsfrågan 

i fokus. För att förstärka beskrivningarna av temana kopplades tillhörande citat till temana.  

(Howitt & Cramer, 2014). 

 

Reliabilitet och validitet 

  För att stärka reliabiliteten i undersökningen valdes plats för varje 

gruppdiskussion noggrant ut i förväg. Enligt Josselsons (2013) är platsen viktig för att öka 

deltagarnas trygghet inför gruppdiskussionerna och för att underlätta personliga diskussioner. 

Platsen valdes även utifrån att den var i en tyst miljö för att stärka ljudinspelningens kvalité. 

Innan start av gruppdiskussioner testades ljudinspelningen för att säkerställa att inspelningen 

plockar upp deltagarnas röster, vilket i sin tur underlättar transkriberingen av det inspelade 

materialet. Ju tydligare inspelning desto lättare att transkribera (Josselsons, 2013). Den 

intervjuguide som användes var noga förberedd med öppna frågor som endast ställdes, förutom 

öppningsfrågan, om diskussionerna stannade av.  

  En hög kvalité i en kvalitativ studie innebär en hög validitet (Smith, 2015). 

Validiteten i en kvalitativ studie innebär en bedömning hur väl undersökningen har 

genomförts och om resultaten av undersökningen kan betraktas som pålitliga och användbara 

(Smith, 2015).  

  I föreliggandande studie genomfördes olika åtgärder för att stärka validiteten. 

Information om uttryckssymboler/emojis samlades genom vetenskapliga studier innan 
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föreliggande studie påbörjades. En intervjuguide skapades och godkändes av handledaren av 

studien. Intervjuguiden innehöll öppna och uppmuntrande frågor som relaterade till 

forskningsfrågan samt skulle uppmuntra till diskussion. 

  Miljön där gruppdiskussionerna ägde rum var noga utvald för att deltagarna 

skulle känna sig bekväma och där inga obehöriga kunde störa gruppdiskussionerna. Innan 

gruppdiskussionens början gavs tid för småprat och frågor för att deltagarna skulle känna sig 

bekväma och för att skapa bra kontakt med deltagarna. Samtalsledaren deltog inte i 

gruppdiskussionerna förutom vid tillfällen då gruppdiskussionen stannade av. Samtalsledaren 

ställde då ytterligare en fråga ur intervjuguiden som åter uppmuntrade diskussionen.  

  Transkriberingen av det inspelade materialet gjordes direkt efter att alla 

gruppdiskussionerna var klara för att lättare kunna granska gruppdiskussionerna. Deltagarnas 

åsikter och upplevelser transkriberades var för sig. Vid transkriberingen spelades fraser upp 

flera gånger för att komma sanningen så nära som möjligt och för att underlätta analysen.  

   De olika delarna i undersökningen har noga beskrivits vad som har gjorts för att 

öka tydligheten, vilket handlar om att få en hög transparens. Transparens i en kvalitativ 

undersökning handlar om hur genomskinlig undersökningen är där det går att se exakt vad 

som har gjorts, och varför (Smith, 2015). De sex stegen i den Tematiska analysen har 

beskrivits detaljerat. Dessutom konstruerades ett flödesschema för vilka prototeman som 

genererade till de slutgiltiga temana (Se bilaga 6). Det transkriberade materialet lästes igenom 

flera gånger och bearbetades mycket noggrant för att få fram relevanta teman, där även 

tillhörande citat kopplades till temana för att visa vad tolkningarna bygger på. 

  En kvalitativ metod valdes utifrån undersökningens syfte och frågeställning. 

Undersökningens resultat och tolkningar ger klarhet i syfte och frågeställning och 

överensstämmer med datainsamling och vald analysmetod, vilket höjer koherensen i 

undersökningen. Koherens i en kvalitativ undersökning innebär i vilken utsträckning delarna 

är sammanhängande och utgör en konsekvent helhet (Smith, 2015).  

 

Etiska överväganden 

Nyttan med studien är att få en ökad kunskap och förståelse för hur känslor 

upplevs och hanteras kopplat till emojies i text. Genom en inblick i hur känslor upplevs och 

hanteras kopplat till emojis kan förståelsen öka och minimera tvetydigheter i den skriftliga 

kommunikationen.  
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Vetenskapsrådet (2002) fyra forskningsetiska principer inom humanistiska- 

samhällsvetenskaplig forskning ligger till grund för dom etiska överväganden, vilket är 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.  

För att beakta informationskravet fick varje deltagare en kort information vid 

rekrytering och därefter en skriftlig information att läsa igenom i lugn och ro innan 

gruppdiskussionerna började. Informationskravet innebär att varje deltagare bör få en 

fullständig information gällande studien och studiens syfte. Vidare att medverkan av studien 

är frivillig och att deltagaren när som helst kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2002) Informationen innehöll bland annat studiens syfte, inspelning av gruppdiskussion samt 

att känsligt material avkodas vid transkribering för att det inte ska kunna kopplas till enskild 

deltagare. Informationen innehöll även GDPRs dataskyddsförordning gällande 

personuppgiftslagen samt att deltagandet är helt frivilligt och att deltagaren när som helst kan 

avbryta sin medverkan. Kontaktuppgifter bifogades i den skriftliga informationen som 

deltagarna fick behålla, ifall frågor skulle dyka upp under studiens gång (Se bilaga 1).  

All insamlad data har endast används som underlag för uppsatsen, enligt 

nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att personuppgifter inte får användas utan 

deltagarens medgivande och att deltagarnas uppgifter inte får användas för annat kommersiellt 

bruk eller för andra icke vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). Det inspelade 

materialet av gruppdiskussionen och det transkriberade materialet har därefter sparats på ett 

lösenordskyddat USB för att inga obehöriga ska kunna ta del av det. När uppsatsen är klar 

och godkänd kommer allt inspelat och transkriberat material att förstöras.  

 För att beakta konfidentialitetskravet har allt känsligt material avkodats vid 

transkriberingen av det inspelade materialet för att det inte ska kunna kopplas till enskilda 

deltagare. Materialet har därefter lagrats på ett lösenordskyddat USB så att inga obehöriga 

kan ta del av det, vilket Konfidentialitetskravet kräver (Vetenskapsrådet, 2002). Innan varje 

gruppdiskussion gjordes en gemensam muntlig överenskommelse i gruppen. 

Överenskommelsen handlade om åsikter och upplevelser som varje deltagare delar med sig 

av under gruppdiskussionen, ska stanna inom gruppen.  

 Innan varje gruppdiskussion fick varje deltagare skriva på en 

samtyckesblankett, vilket beaktar samtyckeskravet (Se bilaga 2). Samtyckeskravet innebär att 

varje deltagare samtycker till studien och har tagit del av den skriftliga informationen, samt 

att de är över 18 år (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna informerades om att 

samtyckesblanketten förvaras på ett sådant sätt så att inga obehöriga kan ta del av den och att 

blanketten förstörs när studien är klar och godkänd (Se bilaga 1).  
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Resultat 

  Den tematiska analysen genererade tre teman som beskriver deltagarnas 

upplevelse av emojis i textmeddelanden, vilket är Emojikodens trygghet och osäkerhet, 

Emojis förstärker och mildrar budskap och Emojis ersätter känslors ord. De tre temana 

beskrivs nedan med stödjande citat från analysen.    

 

Emojikodens trygghet och osäkerhet 

  Temat Emojikodens trygghet och osäkerhet handlar om den trygghet i relationer 

som skapas av att ha kontroll genom vissa emojis som bildar en kod för olika relationer och 

kallas emojikod.  Genom betydelsen av specifika emojis kan en relations status bekräftas och 

även styras åt ett visst håll, vilket även kräver en trygghet i hur emojis ska användas. Genom 

olika tolkningar av emojisens betydelse kan emojikoden äventyras och även relationens status 

hotas genom missförstånd och i stället upplevs osäkerhet i relationer.   

  Emojikoden upplevs av deltagarna vara olika beroende på vilken typ av relation 

människor har samt hur nära människor står varann i relationer. Det beskrivs av deltagarna att 

i början av en ny kompis eller par-relation används mer neutrala emojis som vanliga smileys 

vilket visar en artig och trevlig nivå på relationen. Till exempel att använda känslo-emojis i 

en nystartad relation är alldeles för personligt för vissa av deltagarna och för överdrivet av 

andra, ”Jo men om du träffar en ny kompis och ni börjar och umgås, så är det ju inte så att 

du skickar puss-smiley första veckan om ni är i en ny.. där ni håller på och upptäcker om ni 

ska vara kompisar eller inte”.  Efter en tid, när båda har umgåtts ett tag, lärt känna varann 

och vill fortsätta umgås, går relationen in i en annan fas. Med tiden som relationen utvecklas, 

utvecklas även hur emojis kan användas i den textliga konversationen. Olika emojis får 

specifika betydelser som symboliserar något av värde just i den relationen, vilket blir en 

emojikod. I denna fas upplevs tryggheten i relationen stor genom emojisens betydelse i 

textmeddelanden, vilket flera av deltagarna beskriver. Varje relation har en egen emojikod 

som används,”Men som bästa kompisen är det ju sällan att det är mer än en smiley eller.. ja.. 

För det behövs inte, jag vet vad hon tycker”. I nära relationer används ofta emojis med 

hjärtan men emojis är få till antalet generellt. I mindre nära relationer används emojis mer 

men mindre av känslo-emojis. I till exempel arbetsrelationer finns en annan emojikod. 

Konversationer via mejl anses emojis i texten vara oprofessionellt. Dock upplevs det vara fler 

och fler som använder sig av emojis men som är mer av den neutrala sorten emojis som 

smiley och blommor. En hållbar strategi för att bemöta mejlkonversationer med emojis är att 

besvara mejlet på samma sätt, för att få en avslappnad konversation samtidigt ha kontroll 
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över relationens status,  ”Och då är det ok för mig i min tur att få använda emoji eller en 

smiley eller ha en mer avslappnad ton i meddelandet sen. Men om personen i fråga hade 

liksom inte använt det och var mer.. eller ja.. professionell då gör man inte de”. 

  Emojiskoden kan även skapa osäkerhet i en relation. Speciellt beskrivs det av 

deltagarna i en nystart av par-relation, i den första fasen som handlar om att lära känna 

varann. En viss emojikod finns som tidigare nämnt för ny-start av relationer och nu ska 

parternas egen emojikod bildas. För deltagarna är det en osäker tid då emojisens betydelse 

blir extra viktig och att rätt känsla speglas vid valet av emojis. Deltagarna beskriver då en 

osäkerhet av att inte veta hur den andre ska tolka det som försöks speglas med hjälp av 

emojisen, ”Ska jag ta.. ska jag ta det fingret, eller ska jag ta det?” ” Eller vad.. vad tror du 

blir bäst?” ”Ska jag ta flörtssmiley eller ska jag ta den jätteglada smileysen”. En känslo-

emojis som skickas för tidigt i en nystart av par-relation kan innebära att den andre upplever 

att det har gått för fort fram och den som tog initiativet upplever en känsla av att bli avvisad 

eller ”dissad”, som deltagarna kallar det. 

  Deltagarna beskriver även inre konflikter som uppstår när inte rätt emoji finns 

som kan återspegla det deltagaren känner när ett textmeddelande ska konstrueras. Det 

riskeras att äventyra den emojikod som finns i relationen. Alternativet är då att uttrycka sig i 

ord, vilket ökar osäkerhetskänslan över hur budskapet kommer att tolkas. Tolkas budskapet 

fel kan relationens status äventyras. Deltagarna upplever då också en osäkerhet i hur orden 

ska uttryckas när vanan är att uttrycka sig genom emojis,”På till exempel man har vant sig 

vid att uttrycka sig på ett speciellt sätt och sen så försöker man att hitta en emoji som 

återspeglar hur man känner och hur man mår. Men så hittar man ingen som verkligen kan 

reflektera det och återspegla det och då blir det nästan som en konflikt! Asså jag tycker så 

här, ”vad ska jag lägga upp nu för emoji?” Det som vill undvikas är att inte misstolka eller 

bli missuppfattad, vilket kan resultera i att den rätta betydelsen förbises och ger fel 

uppfattning. 

 

Emojis förstärker eller mildrar budskap  

  Temat Emojis förstärker och mildrar budskap belyser hur emojisar upplevs 

påverka innebörden av budskapet i textmeddelanden för att öka förståelsen av budskapet. 

Emojisen påverkan har då antingen en förstärkande eller mildrande effekt på budskapet.   

   För deltagarna upplevs emojis förtydliga budskapets mening. Genom 

förstärkning av emojis i textmeddelanden som relaterar till vad budskapet handlar om, ökar 

tydligheten och ges en större förståelse för budskapet, ” Det känns som att emojis visar exakt 
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och tydligt hur man.. Hur budskapet man vill ska förmedlas.” Meddelanden som skickas där 

sinnesstämningen till exempel är positiv, förstärks texten med glada emojis för att förmedla 

den positiva känsla som upplevs. Även personen bakom textmeddelandet uppfattas som glad 

och positiv, ”Ja eller hur! Men om dom lägger på såhär så att dom skrattar så dom gråter 

typ (emoji) då blir det ju mer ”Ahh den där är verkligen glad!”. Det bekräftas tillbaka genom 

glada emojis och förstärks helst med flera stycken, för att tydligt visa förståelsen av 

budskapet. Texten kan då uteslutas och enbart relaterade emojis skickas. Desamma gäller i 

alla sinnesstämningar. Ledsamheter till exempel, förstärks med emojis för tydlighet och för 

att få förståelse av måendet i texten, vilket bekräftas tillbaka med förstärkning av empatiska 

emojis för att visa medkänsla.  

  Förstärkning av emojis beskrivs av deltagarna att även gälla när något specifikt 

önskas kring något. Förstärkningen handlar då om att öka tydligheten och förståelsen kring en 

avsikt, som till exempel ny kärlek. Det beskrivs av deltagarna ett större engagemang i textliga 

konversationer för att öka tydligheten av vad som önskas. Budskapet förstärks med många 

emojis för att påverka och ge uppmärksamhet,”Ju flera de är desto mer vill man en sak..”. 

Emojis förstärker budskapets avsikt, och den uppmärksamhet som önskas genom 

textmeddelandet har större chans att infinna sig. Ett annat exempel som beskrivs av 

deltagarna när avsikten av budskapet handlar om ett åtagande, ”Hämtar du på dagis idag, 

puss”.  Budskapet kan då förstärkas med emojis som vanligtvis inte används men förstärker 

intentionen i budskapet. Det har för avsikt att beröra och ges förståelse på ett sådant sätt att 

önskan har stor chans att gå igenom.  

  Deltagarna beskriver hur emojis även kan mildra istället för förstärka 

innebörden av budskapet, vilket är genom att tona ner det som budskapet handlar om och gör 

budskapet mindre allvarligt, ”Hur är det med dig?” och så bara.. men typ så här.. ”det är så 

där men det är helt ok ändå” och så lägger man upp en glad emoji..”. Genom att ändå säga 

hur det egentligen står till men mildra med en glad emoji, undviks uppmärksamhet kring det 

egentliga måendet. Konversationen hamnar då på en nivå som är mindre obekväm och mer 

behaglig. Ett annat omvänt exempel där en konversationen inte hamnar där den ska på grund 

av emojis mildrande effekt, är när ett argt budskap ska förmedlas ”Om man är arg på någon 

och så skickar man ett sms eller någonting.. vad som helst, och så skickar man en arg emoji 

efter en sån här.. en ilsken röd gubbe.. Då känns det som att man är trevlig ändå, typ man är 

inte riktigt arg ändå. Man är trevlig mot den fast man…” Konversationen i en sådan situation 

upplevs inte heller hamna där den borde göra på grund av emojis mildrande effekt. Ett 

kraftfullare sätt beskrivs av deltagarna är att förmedla budskapet utan emojis. 
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Textmeddelanden med bara text och punkt efter, uppfattas som argt och surt, ”Ja men precis! 

Asså till exempel som man får ett meddelande utan en emoji om det bara är en punkt! Eller 

om det inte ens är en punkt, då blir det så här.. okej.. de här var lite aggressivt.”, Genom ett 

sådant sätt att förmedla budskapet förstås det att personen bakom budskapet är upprörd, vilket 

också konversationen hamnar där den bör hamna.   

 

Emojis ersätter känslors ord 

 Temat Emojis ersätter känslor ord  handlar om effektiviteten i att kunna svara 

och ge respons snabbt och enkelt med emojis utan att behöva skriva text. Effektiviteten kan 

även resultera i en överdrift, där känslor uttrycks genom emojis utan en bakomliggande 

äkthet.   

 Genom fler valmöjligheter av emojis upplevs emojis göra det enklare att 

uttrycka sig i textkonversationer, speciellt när det handlar om känslor, ”Asså jag tänker att 

det är ett enklare sätt att uttrycka känslor. Istället för att skriva känslorna så kan man.. det 

har blivit ett sätt att uttrycka mig, för jag tycker eller känner det här.”, berättas av samtliga 

deltagare. Valmöjligheten av emojis upplevs positiv och gör det möjligt med det konstanta 

informationsflödet att effektivt och lätt kunna svara och framföra det budskap eller reaktion 

som önskas. Det kan handla om den situationen som de befinner sig i gör det svårt att 

kommunicera med text, ”Om någon skriver att.. jamen om nån ska hämta upp mig och 

skriver ”jag är här” då blir det tummen upp! Så att dom inte tror att ”nejmen nu har hon inte 

sett det här, nu gör hon någonting annat liksom”.  Då besvaras meddelandet med en tumme 

upp-emoji eller en annan emoji men ingen fördjupad text. Att inte ge en respons på 

meddelandet skulle kunna ge en fel uppfattning om deltagaren. Lika effektivt upplevs det 

genom till exempel messenger där meddelanden enkelt kan besvaras med en tumme upp på 

en bild eller en känslo-emoji som representerar budskapet.  

Dock upplevs effektiviteten genom emojis som att människor har alldeles för 

bråttom när inlägg eller meddelanden läses. Det är för enkelt och lätt att bara ”trycka” för att 

svara med emoji och visa en reaktion, vilket gör att det många gånger upplevs överdrivet. 

Överdriften skapas av den effektivitet som eftersträvas genom emojis och som resulterar i en 

mängd emojis där äktheten av betydelsen riskeras att suddas ut. Istället för att verbalt 

beskriva hur känslan är för en annan person beskrivs det genom emojis istället, ”Asså så som 

det har blivit nu, i alla fall för mig, asså typ.. jag skriver ju aldrig till min sambo så här ”Jag 

älskar dig, jag tycker så mycket om dig!” Man bara skickar ett hjärta. Asså lite så.. Man 

förstår ju innebörden i det..”. Känslo-uttryck genom ord mellan människor uppfattas ske 
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alltmer sällan och känslo-uttryck genom ord i text upplevs också vara pinsamt och skevt, som 

några av deltagarna uttryckte det. Den riktiga känslan som upplevs beskrivs aldrig genom ord 

utan ersätts av en känslo-emoji där mottagaren är fri att tolka den som den vill. Genom den 

fria tolkningen om en emojis betydelse släpps ansvaret för att beskriva känslan som upplevs. 

Kärlek kan spridas till allt och alla genom massor av känslo-emojis, vilket i början bara 

gjordes till dom närmaste i kompis eller familjekretsar. Överdriften av alla känslo-emojis 

beskrivs av deltagarna som att effekten av vad emojisen står för blir blasé, som en av 

deltagarna beskriver, de saknar betydelse. Genom att överösa med känslo-emojis kan de 

egentliga känslorna som upplevs skyddas från att blottas, till exempel om man är glad men 

inte jätteglad, ”Jamen hur ofta är det inte som man skriver HAHAHA så här, och så är det 

bara skratt gubbar och så sitter man själv och bara (gest: inte skrattar).”. Både beteendet 

och den positiva känsla som upplevs överdrivs med hjälp av emojis. Ett annat exempel som 

togs upp av deltagarna var situationer som upplevs svåra för andra människor, till exempel 

om någon anhörig har gått bort, ”Det är ju då folk.. man skriver ju så nu, då sätter man ju ett 

hjärta istället för att försöka.. än att..”, ”Ja! Och det roliga är ju att jag tror att många av 

dom som skriver det här hjärtat, den hade ju aldrig skrivit något i text..”. Både empati och 

medkänsla som upplevs ersätts med en känslo- emoji istället för ord. Genom emojis som 

ersättare för språket både verbalt och i text finns en oro för att språket ska försvinna mer och 

mer. När till exempel inte rätt emoji finns för att uttrycka känslan i textmeddelanden så blir 

det svårigheter i hur det ska uttryckas i ord ”Behöver jag beskriva med egna ord hur jag 

känner?” Då blir det en svårighet för att man blivit så van att använda emojis, så jag kan 

tycka det är svårt!” 

 

 

    Diskussion 

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka människors upplevelse av 

emojis i textmeddelanden. Resultatet av den Tematiska analysen visade sammanfattningsvis 

att emojis i textliga konversationer har betydelse. Genom emojis olika uttryck, kan budskap 

förstärkas och mildras på olika sätt för att människor ska förstå varandra och känna trygghet i 

relationer. Tryggheten skapas genom emojikoden som utvecklas i olika relationer. När en 

relation skapas upplevs osäkerhet kring hur emojis ska tolkas och användas innan relationen 

stannar i en fas som accepteras av båda och relationens emojikod skapas. Emojis underlättar 

även konversationer genom den effektivitet som upplevs när snabba reaktioner krävs, men 
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kan också resultera i en överanvändning av emojis där känslor uttrycks utan någon äkthet 

bakom.  

  Temat Emojikodens trygghet och osäkerhet beskriver deltagarnas upplevelser 

av trygghet i olika relationer och dess utvecklingsfaser genom emojikoden samt den 

osäkerhet deltagarna upplever när emojikoden äventyras. Den utvecklade emojikoden i varje 

relation fungerar som ett eget icke-verbalt språk mellan individer, där känslorna som koden 

symboliserar genom emojis stabiliserar klimatet i relationen. Specifika emojis som används i 

olika relationer, som en kod, kan ses som en norm. En norm fungerar som en oskriven regel 

som talar om ett förväntat och godkänt beteende (Myers, Abell & Sani, 2012). Till exempel 

beskriver deltagarna att i början av en relation används mer neutrala emojis som speglar en 

artig och trevlig attityd samt i arbetsrelationer används få och neutrala emojis. Vid nära 

relationer utvecklas egna emojikoder som har ett värde just för den relationen, och handlar 

om mer känslo-emojis. Desamma menar Derks et al (2007) att människor använder fler 

uttryckssymboler i socio-emotionella sammanhang än i arbetsrelaterade sammanhang. Det 

kan relateras till samhällets sociala normer, vilket innebär att det är mer lämpligt att visa 

känslor till människor som är nära till exempel vänner, än till arbetskollegor (Derks et al., 

2007). Genom dessa normer kan det tolkas att deltagarna upplever en känsla av kontroll över 

och hur emojis ska användas i olika relationer, vilket i sin tur inger trygghet. Bell och Cox 

(2015) menar att sociala normer fungerar som en mekanism för social kontroll, vilket Myers 

et al., (2012) förklarar gör relationer mer förutsägbara och upplevs mindre farliga. Att följa 

normen gör att deltagarna vet vad som förväntas av dem (Myers et al., 2012).  

  Emojikodens utveckling baseras på den roll deltagarna har i olika relationer, 

vilket enligt Myers et al (2012) innebär ett förväntat beteende i en social position. Det 

förväntade beteendet styrs av olika normer i olika roller (Myers et al., 2012). Varje människa 

har en uppsättning olika roller, vilket kan vara rollen som förälder, arbetskamrat, partner etc, 

där emojikoden symboliserar normerna i varje relation. Osäkerhet som deltagarna upplever 

kan tolkas vara när rollerna utvecklas och den första tiden handlar om att anpassa och vara 

extra medveten om sitt eget beteende (Myers et al., 2012). Att gå för fort fram kan innebära 

att bli socialt avvisad och deltagarnas självkänsla kan hotas. Då självkänslan hotas blir 

människor mer angelägna om ett erkännande, vilket kan förklara deltagarnas engagemang vid 

valet av emoji. Relationer är viktigt för att upprätthålla och förbättra en god självkänsla, 

vilket gör att människor agerar i högre grad efter andras förväntningar (Myers et al., 2012).  

Valet av emojis blir därför mycket viktigt.  
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  Riordan (2017) beskriver hur de olika rollerna kräver olika former av 

känslomässigt arbete, vilket innebär ansträngningen av olika känslor och känslouttryck som 

en person måste göra för att uppfylla en social roll (Riordan, 2017). Detta för att undvika 

konsekvenserna av att inte utföra rollen. För att uppfylla rollen bör rätt emojis användas för 

att spegla den känsla som avses. Emojisen uppgift handlar då om att reglera känslan i 

relationen så att inte relationens ställning hotas. Det blir då återigen viktigt att lämpliga 

emojis infogas i meddelanden, vilket kräver både tid och energi men är värdefullt för att 

bygga och upprätthålla sociala relationer (Riordan, 2017). 

  Temat Emojis förstärker eller mildrar budskap innebär deltagarnas användande 

av emojis i textmeddelanden som får en förstärkande och mildrande effekt på innebörden av 

budskapet, vilket upplevs få rätt förståelsen av budskapet. Som Daniel och Camp (2017) 

undersökning visar, kan emojis göra budskap mer trovärdigt och ge en ökad uppfattad 

förståelse för budskapet. De hänvisar i sin tur sitt resultat till Newman, Garry, Bernstein, 

Kantner och Lindsays (2012) undersökning som visade att fotografier tillsammans med text 

kan påverka och göra texten mer trovärdiga, fastän fotografiet inte innehöll några faktiska 

uppgifter om texten. Baserat på den undersökningen menar Daniel och Camp att användning 

av emojis i meddelanden kan vara ett effektivt sätt att övertala andra, vilket kan tolkas vara 

intentionen hos deltagarna i föreliggande undersökning. Genom emojisens effekt, påverka 

budskapet genom att göra budskapet mer övertygande med emojis. Emojisens effekt handlar 

om känsloeffekter vilket påverkar mottagaren. Övertalning som är ett grundläggande ämne 

inom psykologin, fungerar som ett avsiktligt försök att förändra andras tankar, känslor eller 

beteenden (Rucklage, Rucker & Nordgren, 2018). Rucklage et al., (2018) menar att känslor 

underlättar sociala interaktioner och att känslor är ett värdefullt sätt att förändra och påverka 

andras beteenden. De menar att människor har utvecklat en assositation mellan övertalning 

och känslor. När människor avser att övertala andra triggar det naturligt igång känslor som 

visas utåt och påverkar andra (Rucklage et al., 2018).  Likaså kan förklara deltagarnas 

användning av emojis i meddelanden där emojis står för känslorna, till exempel positiva 

känslo-emojis som påverkar mottagaren positivt och som i sin tur bekräftar tillbaka.  

  Den bekräftelse som fås tillbaka påverkar deltagarens själv-känsla positivt, 

vilket gör att deltagarna själva känner sig attraktiva och positiva. Som tidigare nämnt är 

relationer viktigt för själv-känslan, vilket kan förklara deltagarnas förstärkning av många 

emojis i meddelanden när det handlar om nya kärleksrelationer och uppmärksamhet vill 

uppnås. Bekräftelsen kan ses som näring för själv-känslan, vilket ökar välmående och 

motiverar handlingar som gynnar själv-känslan (Myers et al, 2012).  
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  Deltagarnas agerande vid nya kärleksrelationer kan också handla om en Halo-

effekt, där agerandet påverkas av första intrycket av den nya kärleken. En halo-effekt inträffar 

när en viss framträdande egenskap har inflytande på andra egenskaper, till exempel en positiv 

egenskap hos en person tillskriver hela personen som positiv (Forgas, 2011). På samma sätt 

har även den nya kärleken fått ett positivt första intryck av deltagaren som i sin tur bekräftar 

tillbaka genom användandet av emojis. Forgas (2011) undersökning visade att ett positivt 

humör kan öka halo-effekter, vilket skulle kunna kopplas till emojisens effekt hos människor. 

En positiv emoji påverkar mottagarens känslor positivt vilket ger ett positivt intryck av 

avsändaren och tillskriver hela personen positiv.  

  Den känslomässiga påverkan på budskap genom emojis kan förklaras genom 

begreppet priming. Priming innebär aktivering av olika associationer genom tankar och 

känslor som resulterar till olika beteenden, både medvetet och omedvetet (Myers et al., 

2012). Mottagaren associerar en viss känsla till en viss emoji vilket påverkar innebörden av 

budskapet som sen påverkar mottagarens reaktion på budskapet. Det kan vara en förklaring 

till den effekt emojisen gav på både budskap och deltagare där meddelande handlade om att 

hämta barn på dagis. Liknande visar Comesaῆa et al (2013) undersökning, där de utförde ett 

primingexperiment. Ett positivt mot en negativ uttryckssymbol vs ord, manipulerades för att 

se deras inflytande på positiva/negativa målord.   Deltagarna i undersökningen påverkades 

mer genom priming av emojis när de skulle kategorisera olika positiva och negativa ord, än 

priming genom känslomässiga ord. Emojis som användes i undersökningen var en Glad 

emoji och en Arg emoji och de känslomässiga orden som användes för priming var Lycka 

och Raseri. Undersökningen av Comesaῆa et al. kan även kopplas till deltagarnas uppfattning 

om den mildrande effekten genom emojis förstås på budskap, där deltagarna inte vill väcka 

för stor uppmärksamhet kring sitt mående eller mildra arga budskap.  

  I Temat Emojis istället för känslors ord berättar deltagarna om effektiviteten i 

att använda emojis i textlig kommunikation samtidigt som emojis upplevs överanvändas och 

känslor sprids åt alla håll.  

  Den effektivitet som deltagarna upplever genom användandet av emojis kan 

vara en upplevelse av att emojis gör det möjlig för deltagarna att underhålla betydelsefulla 

relationer.  Kelly och Watts (2015) menar att emojis inte bara är ett sätt att uttrycka känslor 

utan också har en roll i att underhålla relationer och ett lättare sätt att konversera. Som 

deltagarna beskriver så upplever de att emojis är enkelt att använda för att snabbt och enkelt 

kunna svara på meddelanden vilket kan kopplas till vad Kelly och Watts undersökning visar. 

Oavsett vart än deltagarna befinner sig eller i vilka situationer de än är i så gör 
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tillgängligheten av emojis och dess valmöjligheter det möjligt att kommunicera. Kelly och 

Watts (2015) menar också att emojisens roll i detta avseende också säkerställer att relationer 

inte försvagas eller upphör.   

  Tseng och Hsieh (2018) menar att människor tenderar välja emojis som 

representerar deras självbild när de vill uttrycka känslor genom textlig kommunikation och att 

självbilden är den drivande faktorn som underlättar valet av emojis. Människor känner mer 

relevans med vissa emojis (Tseng & Hsieh, 2018). Självbilden eller självkonceptet, innebär 

den bild eller uppfattning människor har om sig själva som innehåller typiska känslomässiga 

tillstånd, speciella talanger, vad som gillas eller ogillas, värderingar, roller etc (Adler et al., 

2015). Självkonceptet definierar inte bara deltagarens bild av sig själv utan reglerar också det 

egna beteendet för att tillgodose det egna jaget (Min & Lee, 2011). Till exempel om 

deltagaren har en uppfattning om sig själv att vara en tillgänglig och glad person gör att 

deltagaren gör sig tillgänglig genom att alltid svara snabbt på meddelanden med 

förutbestämda emojis. Valmöjligheterna av emojis underlättar den bild som deltagarna vill 

visa utåt, vilket Min och Lee (2011) menar blir lika viktig för deltagaren själv som att visa 

utåt till andra. Möjligheten att snabbt kunna svara på meddelanden, beskriva känslouttryck 

ger en positiv bild av deltagaren utåt till andra, vilket även i sin tur positivt påverkar 

deltagarens egen bild om sig själv (Min & Lee, 2011). Bilden av sig själv blir en 

Självuppfyllande profetia, där personens förväntningar på en händelse gör att personen beter 

sig därefter och gör resultatet mer troligt att inträffa (Adler et al., 2015). 

  Att visa en positiv bild av sig själv utåt till andra kan kopplas till Själv-

presentations teorin. Själv-presentation och självkonceptet är nära relaterade till varandra, 

vilket själv-presentation innebär den bild av sig som människor vill presentera utåt. 

Deltagaren kan också kontrollera hur hen ska uppfattas genom vad som presenteras (Min & 

Lee, 2011). I face-to-face interaktioner kan den bild som människor önskar presentera visas 

genom olika sätt, bl a verbalt och genom icke-verbalt beteende (Min & Lee, 2011). Emojis, 

som tidigare nämnt, ses som en icke-verbal kommunikation där deltagaren kan konstruera en 

önskad bild av sig själv som representerar deltagaren. Inlägg och meddelanden utsmyckas 

noggrant med emojis som ger mottagaren en uppfattning om avsändaren som önskas och 

känslor som upplevs spridas till allt och alla underlättas genom emojisens alla funktioner och 

uttryck. Även Riordan (2017) påstår att användandet av emojis i meddelanden är ett avsiktligt 

sätt för känslouttryck som kanske eller inte är en verklig känsla och kan vara en metod för 

självpresentation.  
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  En undersökning av Casale, Fioravanti, Flett och Hewitt (2014) visar att en 

själv-presentation som kännetecknas av behovet av att undvika uppvisandet av brister är 

förknippat med användning av kommunikationstjänster via internet. Det grundar sig i 

minskningen av icke-verbala signaler face-to-face och den tidsmässiga flexibiliteten (Casale 

et al., 2014). Det deltagarna beskriver i föreliggande undersökning om överanvändning kan 

tolkas vara det behov som Casale et al (2014) beskriver i sin undersökning. Genom emojis 

kan deltagarna gömma sig bakom dem och visa uttryck som kanske egentligen inte upplevs. 

Deltagarna kan också i lugn och ro välja ut vilka emojis som ska användas för att påverka 

budskapet till skillnad i en face-to-face interaktion där de icke-verbala signalerna har en 

omedelbar inverkan på interaktionen. Det kan vara en förklaring till varför deltagarna också 

upplever en falskhet genom överanvändningen. Som Casale et al (2014) beskriver, så är 

interaktioner face-to-face lättare att observera och kontrollera det icke-verbalt beteendet än i 

textlig kommunikation.    

  Som föreliggande undersökning visar är icke-verbala signaler lika viktig i 

textlig som i verbal kommunikation face-to-face för att kommunikationen ska blir så tydlig 

som möjligt. I en face-to-face interaktion sänder kroppsspråket ut icke-verbala signaler, men i 

kommunikation via text står emojisen för de icke-verbala signalerna. Därav blir emojisens 

roll av stor betydelse i den textliga kommunikationen för att människor ska kunna hantera 

och bibehålla olika relationer och roller för att ge näring åt sin själv-känsla. För att hantera 

olika roller blir det viktigt att anpassa till sociala normer och andras förväntningar (Myers et 

al., 2014).  Emojisen effekt handlar då om att reglera känslor både hos andra och hos 

deltagarna, vilket skapar trygghet. Det skapar en idealisk bild av deltagaren att visa utåt, 

vilket blir lika betydelsefull för deltagarna själva som ut till andra. Genom emojis 

känslomässiga effekter kan deltagarna påverka andras intryck av dem och därefter hantera 

intrycken för att öka självkänslan och bibehålla självbilden (Myers et al., 2014).  

  Olika metodologiska orsaker kan ha påverkat resultatet i föreliggande 

undersökning. Den kvalitativa metoden anses ha besvarat syftet väl. Användning av 

fokusgrupper resulterade i rikliga diskussioner och gav ett rikt och användbart transkriberat 

material. Gruppmedlemmarna i fokusgrupperna behandlades med respekt och med 

välmående i fokus, vilket följer de etiska rekommendationerna i Helsingforsdeklarationen 

(2013). Även mellan gruppmedlemmarna själva, respekterades åsikter som kom fram under 

diskussionerna. Gruppdiskussionerna flöt på med hjälp av få hjälpande frågor, dock ställdes 

fler hjälpande frågor i de två första grupperna. Den tredje gruppen var studenter, vilket kan 

tänkas att studenterna har tidigare erfarenheter av liknande undersökningsmetoder och mindre 



 

 

25 

hjälpande frågor behövdes ställas för att diskussionen skulle flyta på. En annan aspekt var att 

gruppmedlemmarna bestod av fler kvinnor än män, vilket tidigare studier visar att kvinnor 

använder fler uttryckssymboler än män (Chen et al., 2017). Dessutom bestod grupperna av 

fyra deltagare i varje grupp, vilket ett större antal möjligtvis skulle kunna göra skillnad på 

resultatet. Ytterligare en aspekt var att gruppmedlemmarna i varje fokusgrupp kände varann, 

vilket kunde ha en effekt på hur väl diskussionerna flöt på.   

  Den slutsats som kan dras av föreliggande undersökning är att emojis har en 

stor betydelse i den textliga kommunikationen eftersom emojis står för de icke-verbala 

signalerna.  Den alltmer ökade kommunikationen via text kräver mer än bara ord för att 

människor ska kunna förstå och förstås, hantera och bibehålla relationer, därav emojis 

betydelse. Sociala roller kan bättre hanteras och själv-bilden bibehållas. Utvecklingen av 

emojis hjälper till att minimera begränsningar i känslouttryck i text och även tvetydigheter 

vilket kan vara en anledning till den ökade användningen av dem. Med tanke på att 

undersökningens deltagare bestod mer av kvinnor än män och att kvinnor använder mer 

uttryckssymboler än män, skulle vidare forskning kunna fokusera på att mixa grupperna med 

lika antal män och kvinnor eller fokusgrupper med endast män. Undersökningens grupper var 

också små genom få antal av medlemmar, vilket vidare forskning skulle kunna följa upp 

genom ett större antal medlemmar.  
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Bilaga 1: 

Information 

 

Jag studerar Psykologi C på Karlstad Universitet och ska göra en studie som handlar om hur 

människor upplever emojis och dess betydelse i textmeddelanden. Syftet med studien är att 

fånga upplevelser av emojis och öka kunskapen kring ämnet. Studien ska vara ett underlag 

för min C-uppsats. 

 

Eftersom jag gör en fördjupad undersökning använder jag mig av fokusgrupper för att få 

information om ämnet och på ett effektivt sätt skapa diskussion kring ämnet. Fyra andra 

deltagare förutom dig kommer att ingå i gruppen. Från det att vi möts och sedan skiljs åt, 

beräknas tiden till ca en och en halvtimme där själva gruppdiskussionen tar ca 45 min. Din 

medverkan i studien är helt frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan.   

 

Gruppdiskussionen spelas in via en mobiltelefon som transkriberas därefter. Transkribering 

innebär att överföra tal från ljudinspelning till skrift. Vid transkriberingen av den inspelade 

gruppdiskussionen avkodas allt känsligt material. Under uppsatsarbetet kommer det inspelade 

materialet samt transkribering att förvaras på ett lösenordskyddat USB. Samtyckesblanketten 

med din underskrift för godkännande av information samt samtycke till att delta i studien 

lämnas över till min handledare och förvaras så att inga obehöriga kan ta del av det. När 

uppsatsen är klar och godkänd av lärare och betyget är registrerat i Karlstads universitets 

betygssystem kommer allt material att förstöras.  

 

Karlstads universitet följer GDPR information om personuppgifter, vilket är allmän policy. 

Det innebär att Karlstad universitet är ansvarig för personuppgifter och enligt 

personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du som 

deltagare till studien rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och få 

eventuella fel rättade om behov finns. Du har även rätt att invända mot behandling av 

personuppgifter, begära radering och begränsning av personuppgifter. Möjligheter till 

klagomål finns genom att kontakta Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se 

 

Har du några frågor eller funderingar angående studien eller om du vill ta del av uppsatsen 

när den är klar och godkänd, är du välkommen att kontakta oss! 

 

Kontaktuppgifter 

Student: Katarina Thunberg, katathun100@student.kau.se 

Handledare: Fredrik Hjärthag, lektor i Psykologi, fredrik.hjarthag@kau.se 

 

 

 

 

mailto:dpo@kau.se
mailto:dpo@kau.se
mailto:fredrik.hjarthag@kau.se
mailto:fredrik.hjarthag@kau.se
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Bilaga 2: 

Samtyckesblankett  

 
 

Samtycke till att delta i studien:  

Människors syn och upplevelser av emojis i textmeddelanden. 

 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag intygar att jag är över 18 år. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl.  

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlat mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

och lämnad information.  

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Underskrift  

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

Namnförtydligande                              Ort och datum  

 

 

 

 

Student: 

Katarina Thunberg   katathun100@student.kau.se 

 

Handledare:  

Fredrik Hjärthag, lektor i Psykologi, fredrik.hjarthag@kau.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:katathun100@student.kau.se
mailto:katathun100@student.kau.se
mailto:fredrik.hjarthag@kau.se
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Bilaga 3:  

 

CHECKLISTA 

 

Innan gruppdiskussion 

• Hälsa alla välkomna. Introduktion till ämnet. 

• Informationsbrev och samtyckesblankett lämnas över till varje deltagare. 

• Informera om toalett, vatten etc. 

• Informera om inspelning av gruppdiskussion, transkribering och avkodning av 

känsligt material.  

• Informera sekretess. 

• Spelregler till exempel mobil, respekt mot varann. 

• Eventuella frågor innan gruppdiskussionen börjar. 

 

 

Efter gruppdiskussion 

• Tackar alla för medverkandet. 

• Repetera sekretess 

• Eventuella frågor. 

• Diskutera oklara saker som eventuellt kom upp under diskussionen. 

• Fråga hur det känns för alla. 

• Informera om kontakt under uppsatsskrivandets gång. 

 

  

Gruppdiskussionerna kommer att äga rum i min egen lokal i en annan fastighet än där jag 

bor, om inget annat finns tillgängligt. Gruppmedlemmarna ska sitta på stolar runt i en ring där 

jag agerar moderator. Enligt Smith (2015) är det viktigt att deltagarna känner sig bekväma i 

den miljö som gruppdiskussionen ska äga rum samt att miljön är bra för inspelning. Smith 

(2015) påpekar även att deltagarna bör sitta i en cirkel, antingen utan eller med bord.  
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Bilaga 4:  

Intervjuguide 

Big Q:  

Hur är människors syn och upplevelser av emojis i textmeddelanden? 

 

 

Little q: 

Vad är emojis? Hur beskriver ni emojis? 

Följdfrågor: Hur känns det? Hur upplevs det? Hur tänker ni då? Beskriv hur du… 

 

 

Pocketfrågor 

Berätta hur ni tänker när kring emojis konstruerar ett textmeddelande. 

Vad är viktigast för er att förmedla i textmeddelanden? 

Berätta mer om… 

Finns det något mer ni vill berätta om det vi nyss har pratat om? 

 

 

Detta är exempel på frågor som jag eventuellt kommer att använda mig av. Jag upplever sen 

tidigare erfarenheter att diskussioner blir bäst om följdfrågor ställs varefter diskussionen 

flyter på. Enligt Smith (2015) ska frågor från moderatorn vara få, dock ska de uppmuntra till 

diskussion i gruppen.  
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Bilaga 5:  

ETISKT PROTOKOLL 

 

Nyttan med studien: Nyttan med studien är att få en ökad kunskap och förståelse för hur 

känslor kopplat till emojis i textmeddelanden som skickas och tas emot upplevs och hanteras.  

Behandling av personuppgifter: För att få svar på frågeställningen kommer undersökningen att 

göras genom tre fokusgrupper, där endast nödvändig information som kan svara på frågan 

används. Innan studien påbörjas kommer en ansökan om personuppgiftsbehandling göras som 

ska godkännas av studentens handledare.   

Risker, och hur de kan minskas: För att minska risken för att frågor som kan på något sätt 

skada personerna används, kommer den intervjuguide granskas av studentens handläggare 

innan påbörjad datainsamling. Information som kommer fram genom diskussionen kommer att 

bemötas med omsorg och respekt mot deltagarna. Deltagarnas medverkan i studien är frivillig 

och deltagaren kan när som helst avbryta sin medverkan. Eventuell oro hos deltagarna genom 

olika åsikter och upplevelser som uppstår ska hanteras omedelbart, om det krävs avslutas 

sessionen.  

Hur ska data hanteras: Material som kan spåras till deltagarna lagras på ett lösenordskyddat 

USB under tiden studien färdigställs. Det gäller transkriberingar och inspelat material. 

Samtyckesblanketter kommer att lämnas över till studentens handledare där blanketten låses in 

i ett arkivskåp under arbetes gång.  Därefter förstörs allt material som kan spåras tillbaka till 

deltagaren direkt efter att studien är godkänd och klar.  

Konfidentialitet: Vid transkribering kommer känsliga uppgifter som kan kopplas till 

deltagarna att avkodas. Därefter när studien är godkänd och klar kommer allt material som kan 

spåras till deltagarna att förstöras. Innan gruppdiskussionen påbörjas kommer sekretess 

säkerställas genom att be deltagarna att respektera och bevara allt som sägs under 

gruppdiskussionen. 

Deltagarnas möjlighet att få ta del av studiens resultat: Namn och e-mail till studenten 

kommer att lämnas till deltagarna ifall deltagarna vill ta del av studien resultat efter att arbetet 

är godkänt och klart.  

Information till deltagaren: Informationsbrev gällande studien syfte och information om hur 

personuppgifter har hanterats enligt den europeiska dataskyddsförordningen GDPR, kommer 

att lämnas till varje deltagare. 

Deltagarens samtycke: En samtyckes blankett kommer att lämnas till deltagarna för 

godkännande av information och medverkan till studien. 
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Bilaga 6: 

 

Tematisk analys steg 4 

 

Emojis anpassas efter hur relationen ser ut                                 Anpassas efter relation 

 

Emojis väcker uppmärksamhet 

 

 

Emojis är ett lätt sätt att uttrycka känslor                                   Uttrycker känslor lättare än ord 

 

 

Förebygga missuppfattning 

 

Text utan emojis skapar negativa känslor                                   Påverkar budskapet 

 

Bedömer person efter emojis 

 

 

Emojis skapar osäkerhet                                                             Skapar inre konflikter 

 

Emojis har större betydelse än ord 

 

 

 

 

Steg 5 

 

Anpassas efter relation                                                                  Emojikodens trygghet och 

                                                                                                       osäkerhet  

                                                                                       

Skapar inre konflikter 

 

 

Påverkar budskapet                                                                       Emojis förstärker och mildrar 

                                                                                                       budskap 

                                                                                                                                   

 

Uttrycker känslor lättare än ord                                                     Emojis ersätter känslors ord 
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