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Emojis is a digital expression based on smileys and emoticons that were introduced in 

smartphones during 2011, and has since then become an integrated part with peoples every 

day communication. They are also used in political communication on social media as part of 

a modern expression.  

This is an examination of 557 emojis in 300 Instagram post made by three leading political 

parties – Høyre in Norway, Socialdemokraterna in Sweden and Venstre in Denmark. The 

overall purpose is to understand what function the emoji have in the Instragram text and 

picture context. This is a quantitative examination starting in the Goffman framing theory 

were 300 Instagram posts are analyzed and the emojis are assigned a Fairhurst framing 

technique based on its function in the post. It’s also a qualitative analysis of 15 Instagram 

posts were the containing emojis are analyzed from the theories framing technique, polysemic 

object and position value.  

Emojis are used in similar ways by all the parties and they share one framing technique on 

their top three used techniques. The emoji is used as a substitute for nonverbal communication 

in the posts and are seldom hard to understand. The usage can be seen as a result of 

medialization in relation to social media rather than a development from a national culture.   
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Inledning 

Idag finns det cirka 2666 olika sorters emojis. Färgglada uttryck för känslor och ting som 

kompletterar den informella kommunikationen mellan människor på internet. Sociala medier 

är en ständig följeslagare i många människors liv och ett sätt att kommunicera och 

marknadsföra sig själv. Som en naturlig följd av detta har även politiker sökt sig till sociala 

medier och därför kan ett inlägg med ett starkt politiskt budskap dyka upp någonstans mellan 

en bild på någons barnbarn och någon annans frukost. En bild tagen med en mobiltelefon, ett 

meddelande via text, kombinerat med några färgglada figurer - emojis. Politiska budskap 

genom text, bild och ljud är inget nytt, det har funnits i tv, tidningar, affischer och debatter i 

många år. Men emojis är en ny form av kommunikation som integrerades i smarta telefoner 

först 2011 (Danesi, 2017), ett sätt att tala som anses informellt och folkligt, som används 

genom informella och folkliga kanaler. Därför är det också viktigt att undersöka hur 

medialiseringen syns i vårt samhälle idag, och hur den politiska kommunikationen genomgår 

en förändring, inte endast i val av kanaler utan även formulering och innehåll.  

Den här uppsatsen undersöker emojis funktion i politisk kommunikation på Instagram. 

Partierna som undersöks är Høyre i Norge, Venstre i Danmark och Socialdemokraterna i 

Sverige. Analysen bygger på Goffmans gestaltningsteori (1984) och Fairhursts 

gestaltningstekniker (2011). Sammanlagt har 300 inlägg och 557 emojis genomgått en 

kvantitativ analys, och 15 av dessa har även genomgått en kvalitativ analys för att ytterligare 

förstå hur partierna använder emojis och hur de fungerar i förhållande till sin kontext. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att alla tre partier delar betydliga likheter över sin 

gestaltning av emojis och hur de väljer att använda dem. Emojis kan uppträda som 

upprepande av vad som redan sagts, kommunicera känslor eller användas för att via visuella 

gestaltningar agera som metaforer eller förtydliganden. Resultaten är inte genomgående lika 

och det skiljer sig i flera fall, men det finns likheter. Resultatet är också ett tecken på en 

nutida anpassning genom medialisering och ökad politisk närvaro på sociala medier, där 

emojis spelar en stor roll idag.  

I Bilaga 1 finns en sammanfattning av alla emojis som har undersökts i den här uppsatsen. 

Listan är i bokstavsordning och visar en bild på emojin tillsammans med dess engelska namn, 

samma namn som de refereras till under uppsatsens gång. 
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1. Bakgrund 

Emojis är idag ett standardiserat alfabet i många operativsystem på smarta telefoner, men det 

är inte den ursprungliga formen för att kommunicera känslor via digitala kanaler. Snedstreck 

(/), kolon (:), punkter (.) och parenteser (() och ()) bland flera andra tecken och bokstäver har 

länge använts för att skapa ansikten, människor eller piktogram som kan skickas digitalt. 

Förutom emojis är Instagram förhållandevis ungt i den digitala sfären och har endast ett par år 

bakom sig men hade ca 600 miljoner aktiva användare vid en mätning i januari 2017 

(Chaffey, 2017). 

 

1.1. Emoji 

Den första generationen emojis skapades 1998 av en japansk telekom-arbetare vid namn 

Shigetaka Kurita för att visuellt utveckla emoticons (se nedan) i en mer mangaliknande stil. 

Först 2010 fick Kuritas emojis spridning världen över och integrerades i iOS5 och dess 

tangentbord år 2011 när Apple lanserade sitt nya operativsystem. Idag finns emojis på de 

flesta digitala tangentbord som ett standardiserat verktyg för kommunikation (Danesi, 2017; 

Stark & Crawford, 2015). Just nu existerar 2666 emojis i form av ansikten, flaggor, maträtter 

och liknande piktogram att använda sig av som tillhör standardutbudet på en smart telefon. 

Emojis existerar i en rad olika utseenden beroende på vilken plattform som används, 

exempelvis Google, Facebook, Twitter, Apple och Samsung, dock med syftet att 

kommunicera ett likartat meddelande (Emojipedia, u.å.).  

Emojis används idag i politiska kampanjer, det har gjorts långfilm med dem, de har varit bevis 

i rättsfall och den skrattgråtande emojin valdes till Oxfords Dictionaries Word of the Year 

2015, vilket speglar hur välanvända och integrerade de är i dagens samhälle (Dansei, 2017; 

IMDB, 2017; Oxford Dictionaries, 2015; Weiser, 2015). 

 

1.1.1. Emoticon 

En emoticon är en bild som utgörs av digitala tecken som bland annat punkter, parenteser och 

kolon, oftast skickade via digitala kanaler som e-post och textmeddelanden. Syftet är att via 

text kommunicera en känsla eller ett ansiktsuttryck som kan kompensera för avsaknaden av, 

och underlätta, icke-verbal kommunikation som främst består av känslor (Derks, Bos & von 
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Grumbkow, 2008; The American Heritage Dictionary, 2017). Redan 1964 skapades smileyn 

av den frilansande formgivaren Harvey Bell för ett försäkringsbolag. Syftet med det runda, 

gula huvudet och det enkla leendet var att höja moralen hos de anställda efter att en 

sammanslagning gjort att många på företaget hade avskedats (Stark & Crawford, 2015; 

Danesi, 2017). Tillsammans kan det antas att dessa två, smiley och emoticon, inspirerade vid 

skapandet av dagens emoji som innehåller bland annat en lång rad piktogram, men även 

ansiktsuttryck på gula huvuden. 

 

1.1.2. Piktogram 

Bortsett från alla ansikten som uttrycker känslor, eller avsaknaden av dem, existerar också 

andra piktogram, en avbildning av ett föremål eller ett begrepp. Dessa piktogram består av 

pilar, byggnader, färdmedel och flaggor bland flera, och kan inkluderas i ett meddelande för 

att vidare tydliggöra det eller tillföra en visuell avsaknad. Per definition är alla emojis 

piktogram, alla piktogram är dock inte emojis (Piktogram, u.å.). 

 

1.2. Instagram 

Instagram är en mobilapplikation som används för att fota, redigera, dela bilder, textinnehåll 

och videos med användare runt om i hela världen. Instagram har en hemsida men tjänsten är 

främst anpassad och skapad för smarta telefoner för att dela visuellt innehåll där användarna 

utgörs av företag och organisationer såväl som privata användare (Miles, 2014). Tjänsten 

lanserades av Kevin Systrom och Mike Krieger år 2010 med syfte med att ”förändra hur 

användare kommunicerar över sociala medier”, och idag har det sociala mediet cirka 600 

miljoner dagliga användare världen över (Instagram, 2010; Instagram, u.å.a; Chaffey, 2017). 
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2. Syfte och frågeställning 

Här presenteras problemformulering och den forskningslucka som undersökningen ämnar 

täcka. 

2.1. Problemformulering 

Emojis är för många människor idag en naturlig del i vardaglig kommunikation via text och 

bild. Funktionen integrerades i smarta telefoner under år 2011 och har blivit en mer frekvent 

del av politisk kommunikation på Instagram. Tidigare forskning har främst fokuserat på 

emojis som en del av kommunikation mellan individer i privata textmeddelanden. Den här 

undersökningen väljer istället att se hur emojis fungerar i politisk kommunikation hos tre 

ledande nordiska partier som idag har makt över sammanlagt cirka 21 000 000 människor. 

Hur partier väljer att kommunicera är en del i hur potentiella väljare uppfattar budskapet och 

genom att se hur emojis gestaltas på Instagram vill undersökningen vara en del på vägen i att 

se helheten i hur politisk kommunikation utvecklas och påverkar medborgare. 

Denna undersökning gör en övergripande sammanställning av emojis i politiska partiers 

Instagram-inlägg och hur de förhåller sig funktionsmässigt till text och bild för att öka 

förståelsen kring emojins funktion och förekomst i politisk kommunikation på Instagram. 

Genom en kvantitativ och kvalitativ ansats fyller den ett behov av en övergripande förståelse 

över emojis roll i sitt sammanhang. 

 

2.2. Syfte 

Syftet med studien är att förstå emojins funktion i förhållande till text och bild i politisk 

kommunikation genom att se den som en central gestalt i Instagram-inlägg. Emojin lyfts här 

upp som en komponent likvärdig bild och text i ett Instagram-inlägg snarare än att ses som ett 

undantag eller tillägg. 

 

2.3. Frågeställningar  

 Vilken funktion har emojis i förhållande till text och bild i ett Instagram-inlägg? 

 Inom vilka gestaltningstekniker förekommer emojis? 

 I vilken utsträckning förekommer gestaltningsteknikerna? 



7 

 

3. Tidigare forskning 

En studie om emojis på politiska partiers Instagram-konton är beroende av flera fält inom 

forskningen, bland annat politisk kommunikation, sociala medier och emojis som sätt att 

uttrycka sig. Den politiska kommunikationen samt forskningen inom sociala medier är väl 

utforskad sedan tidigare. Fenomenet emojis är inte nytt, men blev introducerat och 

standardiserat först under 2011, vilket gör emojins ung inom forskningen. Därför används 

besläktad forskning inom emoticons och smileyn som komplement. 

Emoticons, smileys och emojis är tre skilda gestaltningar, som till stor del har samma syfte; 

att via visuellt uttryck förmedla sinnesstämningar utanför den fysiska, mellanmänskliga 

kommunikationen. 

 

3.1. Emoticon, smiley och emoji 

Glikson, Cheshin & van Kleef (2017) gjorde en kvantitativ undersökning av en leende 

emoticon med frågan huruvida ett digitalt leende förmedlar samma intryck som ett fysiskt 

leende i kommunikation mellan två människor. I sin forskning mätte de kompetens 

(competence) och tillgivenhet (warmth) i tre experiment. I det första experimentet 

undersöktes 203 deltagares uppfattning om hur leende och obestämda
1
 ansiktsuttryck 

framställdes i förhållande till kompetens och tillgivenhet, samt två olika texter varav en som 

innehöll leende emoticons och en text som saknade emoticons. Deras resultat visade att ett 

fysiskt leende ansikte är ett normaltillstånd som signalerar både tillgivenhet och kompetens i 

högre grad än ett fysiskt obestämt ansikte. Undersökningen visade även att samtidigt som text 

signalerar höga nivåer av kompetens signalerar den även låga nivåer av tillgivenhet. En text 

med leende emoticons höjer nivån av tillgivenhet något men sänker kompetensnivån avsevärt. 

Forskarna drar slutsatsen att i ett arbetsrelaterat forum kan alltså inkluderandet av emoticons i 

text sänka kompetensnivån och resultera i att sändaren blir uppfattad som oseriös. 

Provine, Spencer & Mandell (2007, s. 305) beskriver, i sin forskningsrapport Emotional 

Expression Online, emoticons som ”onödiga och ovälkomna inkräktare i välskriven text och 

är något som bör jämföras med informell kommunikation snarare än formell skrift eller 

litteratur [egen översättning]”. Derks, Bos & von Grumbkow (2008) tar upp en liknande 

                                                 
1
 Emojis som varken visar positiva eller negativa känslor i sin kontext kommer härefter benämnas som 

obestämda. I artikeln av Glikson et al. (2017) benämndes de som neutrala, ett ordval som ändrades i den här 

undersökningen då vi ansåg att översättningen av ordet inte gav rätt det intryck vi ville beskriva. 
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aspekt i användandet av emoticons, i sin artikel Emoticons and Online Message 

Interpretation. I deras artikel genomförs en undersökning med hjälp av 105 deltagare, för att 

fastställa hur de upplevde e-postmeddelanden både med och utan emoticons. Deltagarna fick 

svara på flera frågor bland annat om hur de kände efter de läst texter, gradera den upplevda 

humorn i texterna och uppfattningen av författaren till texterna. Den ursprungliga tesen hos 

författarna var att emoticons kan kompensera för utebliven icke-verbal kommunikation som 

annars existerar i en fysisk mellanmänsklig kontakt. Detta är även något de bekräftade genom 

sina experiment och de anser att det inte bara fungerar som ett substitut för den annars fysiska 

mellanmänskliga icke-verbala kommunikationen utan även kan påverka och förstärka digital 

kommunikation och hur det skrivna meddelandet uppfattas. Exempelvis fann de att positiva 

texter upplevdes mer positiva med inkluderandet av glada emoticons, än ett meddelande med 

samma text men utan emoticons. Liknande effekt fanns inom de negativa meddelanden som 

hade en missnöjd emoticon, som uppfattades mer negativt än endast text utan missnöjd 

emoticon. 

En liknande studie gjordes av Riordan (2017) där deltagare i en enkätundersökning på internet 

fick ta ställning till hur de kände inför ett fiktionellt sms som innehöll tre, två, en eller noll 

ansiktslösa
2
 emojis. Författarna ställde upp två hypoteser som sa att 1: att inkludera en 

ansiktslös emoji i ett positivt meddelande ökar den positiva påverkan och dess effekt samt 2: 

att inkludera en ansiktslös emoji i ett negativt meddelande kommer också öka den positiva 

påverkan och dess effekt. Undersökningen visade att de meddelande som innehöll emojis, 

oavsett mängd, upplevdes som betydligt mer positiva än de som inte innehöll någon alls. 

Utöver att hypotes 1 stämde, att positiva meddelanden upplevs betydligt mer positiva med 

emojis, kunde de visa på att emojis i negativa meddelanden inte gjorde dem positiva, dock 

mildrades den negativa effekten. Denna slutsats av Riordan (2017) följer ett liknande tema 

med Derks et al. (2008) och deras forskning, vilket kan innebära att visuell gestaltning i text, 

både via emoticons och ansiktslösa emojis, kan ha betydande positiva effekter hos 

mottagaren. 

Forskningen fastställer att emoticons kan påverka den digitala kommunikationen och Huang, 

Yen och Zhang (2008) genomförde också en kvantitativ studie, mer specifikt användande och 

inställningen till användandet av emoticons. I undersökningen frågade de 216 

universitetsstudenter i västra USA hur de använder emoticons i ”IM”, Instant Messaging, 

                                                 
2
 En emoji som representerar ett föremål eller ett fenomen, exempelvis en bil eller ett åskmoln.  
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alltså direktmeddelanden och även kallat att chatta. 56 % höll med eller höll starkt med 

påståendet att när de chattar använder de väldigt många symboler för att representera känslor 

och 74 % av deltagarna indikerade att deras vänner ofta använder symboler för att 

representera känslor. Vidare fastställer Huang et al. (2008) att flera studenter använder 

emoticons för att det underlättar och snabbar upp kommunikation, är underhållande och får 

chattprocessen att bli mer innehållsrik. 

 

3.2. Politisk kommunikation 

Politisk kommunikation innebär kommunikationen i och kring politik. Politik innebär inte 

endast att ha idéer för förändring, utan är beroende av väljare, alltså allmänheten. Detta 

innebär att politiker behöver bra sätt att kommunicera sina idéer för att vinna tilltro hos 

väljare, och detta sker genom politisk kommunikation (Strömbäck, 2014). Jesper Strömbäck 

är professor i journalistik och politisk kommunikation och arbetar på Göteborgs Universitet. 

Han har i över 15 år publicerat artiklar och böcker som berör politisk kommunikation, bland 

annat Makt, Medier och Samhälle (2014), en bok var i han skriver om hur digitala 

medietjänster, inkluderat sociala medier, gjort en ”kraftfull omvandling av medielandskapet”. 

I sin bok redogör han även för strategisk politisk kommunikation och makten i att använda 

dessa nyare verktyg, sociala medier, till sin fördel i att kommunicera det politiska budskapet, 

för att med strategiska val uppnå ett mål eller delmål med sin kommunikation. 

I Kampen om Opinionen skriver Strömbäck & Nord (2013) om professionaliserade 

valkampanjer och kriterier som ska tillgodoses för att partiet ska hamna under teorin för 

professionalisering. Bland annat ska partiet kartlägga styrkor och svagheter hos sig själva, 

men även motståndare. Partiet ska även ha ett externt kampanjhögkvarter samt genomföra 

opinionsundersökningar. Två andra viktiga delar under teorin för professionalisering är att 

även tillämpa permanent kampanjarbete samt använda sociala medier, faktorer aktuella för 

Høyre, Venstre och Socialdemokraterna. Vidare skriver Strömbäck & Nord även att sociala 

medier innebär möjligheter för partier att både etablera, bygga och underhålla relationer med 

väljare. Inom strategisk politisk kommunikation kan sociala medier vara en viktig del för att 

forma relationer med olika målgrupper, framförallt om partier använder strategiska medieval 

för att fokusera på de specifika målgrupper som är starka inom ett specifikt medium, 

exempelvis Instagram (Strömbäck & Nord, 2013; Strömbäck, 2014). 
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3.2.1. Politisk kommunikation i sociala medier 

Strömbäck och Nord (2013) beskriver forskningen kring politisk kommunikation som ett 

område där det fortfarande är svårt att dra för stora slutsatser. Men samtidigt konstateras 

också att sociala medier, till skillnad mot politiska partiers närvaro på internet, bjuder in till en 

tydligare tvåvägskommunikation. Likaså kan sociala medier erbjuda en genväg inom politisk 

kommunikation, förbi traditionella medier och jämna ut förutsättningarna mellan partierna. 

Sociala medier är tillgängligt i samma utsträckning för små partier som för stora och ger 

likvärdiga möjligheter att nå ut med sitt budskap. År 2013 skrev Holt, Shehata, Strömbäck 

och Ljungberg artikeln Age and the effects of news media attention and social media use on 

political interest and participation: Do social media function as leveller? I artikeln behandlar 

de tesen att unga människor använder sociala medier oftare än äldre människor och att den 

användningen bidrar positivt till ytterligare intresse för politik och intag av politiska nyheter 

via traditionella medier. De fastställer att yngre medborgare brister mer i sitt intresse för 

politik än äldre medborgare, men att om de tar till sig politik är det oftast via sociala medier, 

som kan leda till vidare intag även via mer traditionella medier. Eftersom politiskt intresse 

och deltagande ökar med åldern och faktumet att yngre medborgare använder sociala medier 

för att ta till sig politisk information kan författarna dra slutsatsen att sociala medier och 

politisk kommunikation på sociala medier kan fungera som utjämnare mellan generationer 

(Holt, Shehata, Strömbäck & Ljungberg, 2013). 

En studie i politikers användning av sociala medier genomfördes av Larsson & Kalsnes 

(2014) där de såg på norska och svenska politikers medverkan och aktivitet på Twitter och 

Facebook. I sin studie medverkade totalt 570 politiker varav 193 från Norge och 377 från 

Sverige. Politikerna satt på olika sorters poster och hade en spridning i politiska åsikter och 

partimedlemskap. Studien visar på en stor andel av politikerna hade Twitter, 57 % i Norge 

och 58 % i Sverige. Siffrorna för Facebook var lägre och visade på 24 % i Norge och 19 % i 

Sverige. Andra slutsatser var att många av politikerna som var aktiva på sociala medier 

tenderar att vara yngre. I dagsläget är studien tre år gammal vilket även kan innebära en ökad 

siffra om studien skulle genomföras i dagsläget, med tanke på Twitter och Facebooks 

utveckling de senaste åren.  

Den rådande forskningen inom sociala medier och dess användning inom politisk 

kommunikation är dock inte bara etablerad i Norge och Sverige utan också i resten av 

världen. Maurice Vergeer publicerade 2012 en meta-analys av forskning kring just sociala 
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medier inom politisk kommunikation och fann att den har växt de senare åren. Hon 

konstaterade också att politik har blivit ”intressant igen” med tanke på politikens utveckling 

inom den digitala sfären, och inte endast intressant för allmänheten utan även forskare inom 

detta område. Hon såg också att teknologin endast kommer att växa i relation till politik och 

sociala medier och i framtiden kan Twitter komma att följas likt politik på TV förr, dock är 

det osäkert eftersom det finns ett flertal andra kanaler inom media utöver Twitter att vända sig 

till för den politiska kommunikationen (Vergeer, 2012). 

 

3.3. Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar forskning att visuella gestaltningar i text kan användas som 

budskapsförstärkare, användas för att göra text mer innehållsrik och gestalta uteblivna känslor 

som annars kan vara synliga vid fysisk kommunikation. Dock kan användandet påverka hur 

sändaren uppfattas kompetensmässigt eftersom forskare också anser att de till viss del inte hör 

hemma i formell text (Glikson et al, 2017; Provine et al, 2007; Huang et al 2008; Derks et al, 

2008).  

Sociala medier kan vara nödvändiga och hjälpsamma för partier att etablera, bygga och 

underhålla relationer med väljare, forma relationer med specifika målgrupper och bidra till att 

öka intresset för politik hos unga samt fungera som en utjämnare mellan generationerna. 

Dessutom är sociala medier väl använt bland politiker själva (Strömbäck & Nord, 2013; Holt 

et al, 2013, Larsson & Kalsnes, 2014). 

Forskningen visar tydligt att emoticons, smileys och emojis har en inverkan i text, tolkning 

och på flera nivåer kan påverka både uppfattningen hos mottagaren, men även mottagarens 

uppfattning av sändaren. Dessa visuella gestaltningar har, precis som de politiska slagorden, 

blivit en allt större del av den digitala kommunikationen. Ökad användning av politiker, ökade 

möjligheter till tvåvägskommunikation och en möjlighet för permanenta kampanjer; sociala 

medier är politiskt relevant.  

 

3.4. Forskningslucka 

Undersökningen skrivs för att bidra till, samt fylla en del av, den forskningslucka som finns 

inom användandet av emojis i ett medium som inte är en direkt konversation mellan två 
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människor. Tidigare forskning har främst undersökt emojis i kontexten sms eller e-post och 

sett hur de ser ut när en förutsättning oftast är att konversationen mellan dem är informell och 

det finns ett behov av icke-verbala signaler. Politiken idag har anpassat sin kommunikation 

till sociala medier och det finns ett behov av att undersöka hur de använder emojis för att 

kommunicera med sina väljare och potentiella väljare.  
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4. Teoretiskt ramverk 

Undersökningen ämnar analysera och förstå funktionen av emojis i den politiska 

kommunikationen via Instagram. För att få en tydlig bild av hur användningsområdet ser ut 

finns en gestaltningsteori till grund för att bistå i förståendet av hur partiet väljer att ”rama in” 

sitt Instagram-inlägg med hjälp av visuellt stöd i form av emojis. Vidare ur Goffmans 

gestaltningsteori har flera tekniker utvecklats, och specifikt flera gestaltningstekniker av Gail 

T. Fairhurst vars tekniker inom språk och inramning lyfts fram ytterligare i denna studie för 

att specificera den äldre gestaltningsteorin av Goffman. 

 

4.1. Politisk kommunikation 

Politisk kommunikation är, enligt Strömbäck (2014), att använda kommunikation av olika 

former för att bli vald av allmänheten. Detta gäller i synnerhet i en demokrati där uttrycket för 

folkets politiska kommunikation är i form av röster för politiska företrädare. På detta sätt är 

den politiska kommunikationen väldigt komplex eftersom den utmärker sig från väldigt 

många olika håll, inte enbart mellan exempelvis politiker till folket utan även folket till 

politiker. Utöver det finns det även andra viktiga aktörer inom politisk kommunikation, 

exempelvis intresseorganisationer, näringsliv, myndigheter och medier som alla tar del av en 

stor interaktion mellan varandra i syfte att övertyga och påverka. Denna interaktion kan pågå 

under längre eller kortare tid, genom direkt eller indirekt påverkan och inneha olika former 

(Bengtsson, 2001). Likaså beskriver Bengtsson politisk kommunikation som en invecklad 

kommunikativ process för att hantera och etablera kollektiva kulturella koder. 

 

4.1.1. Medialisering av politisk kommunikation 

Medialisering är en process som innebär att media, både som aktör och utbud, har inflytande 

över flera stora samhälleliga institutioner, exempelvis politik, utbildning, hälsa och religion. 

Påverkan kan ske på flera plan och kan delvis innebära att journalisten har en roll som 

samhällsgranskare, men samtidigt har vissa villkor för vad denne publicerar. Villkor kan 

också ställas av media som utbud eller olika sorters media som kanal. Detta leder till att andra 

delar av samhället får anpassa sig för att passa in i media. Följden anses vara att massmedia 

och journalister får betydligt större makt och inflytande i samhället (McQuail, 2010; 

Strömbäck, 2014; Strömbäck, 2008).  
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Medialisering går ofta hand i hand med teorin om medielogiken, som även den har en vidare 

påverkan på rapportering, nyhetsvärdering och format. Medielogik är en form av 

tillvägagångssätt som används av journalister inom olika medier, som har som mål att skapa 

och behålla ett intresse samt framkalla och stimulera känslor. Detta sker genom att värdera 

samt disponera nyheter och dess rapportering via olika kanaler på ett visst sätt, som 

människor är vana vid. Upplägget av nyheter följer olika koncept eller format och kan variera 

beroende på medium och kanal (McQuail, 2010; Strömbäck, 2014). Genom att följa en form 

av mediegrammatik, som McQuail (2010) refererar till, kan en sändare strukturera och 

presentera nyheter och information på olika sätt för att ha stort genomslag hos publiken. 

Exempelvis kan tid disponeras olika för varierande sorters nyheter eller låta positiva och 

negativa nyheter läsas upp i en viss ordning. Medielogik innebär att nyheter och rapportering 

är anpassningsbara och måste gestaltas på ett visst sätt för stor genomslagskraft. Den talar 

även för utveckling och vad människor söker och eftersträvar i rapportering. En effekt och 

följd av detta kan bli att politiker uppsöker och anpassar sig efter massmedias villkor för att 

kunna anpassa sin väg in i de mediala kanalerna.  

Medialisering visar den makt som journalister och media kan ha genom att tillhandahålla 

särskilda nyheter baserat på medielogik och dess selektiva urval. Radio, tv och tidningar var 

förr det sätt allmänheten tog till sig nyheter, en trend som är på nedgång i samband med 

internets uppgång. Många tar idag till sig nyheter via internet, en källa som inte begränsar 

åtkomst eller är selektiv i vilka nyheter allmänheten ska ha tillgång till (Strömbäck, 2014). Ett 

politiskt parti kan ha nyheter som inte intresserar journalister, vilket resulterar i avsaknad av 

rapportering. Möjligheten finns då för det politiska partiet att vända sig till egna kanaler för 

att förmedla denna information, exempelvis Twitter som flera politiker i Sverige och Norge 

använder (Larsson & Kalsnes, 2014). På Twitter och andra egna kanaler kan partiet förmedla 

åsikter och nyheter utan ett journalistiskt filter. På detta sätt finns informationen att tillgå för 

många, särskilt för Danmark, Norge och Sverige som har höga siffror av internettillgång 

(Nordicom, 2017). Dock råder en viss begränsning på Twitter, där endast 280 tecken är tillåtet 

i ett inlägg, vilket resulterar i att meddelandet måste kunna vara koncist och informationsrikt 

(Rosen, 2017, 7 november), vilket gör politiker begränsade av den rådande medialiseringen. 

Dock innebär inte ett växande medielandskap att alla följer ett politiskt parti via exempelvis 

Instagram eller Twitter, som en direkt följd av att mellanhanden är bortplockad. Politiska 

partier har fortfarande ett behov av att locka till sig läsare, vilket öppnar upp för en annan 

dimension av medialisering, som ska attrahera följare till ett politiskt parti och inte lyssnare av 
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ett program eller läsare till en tidning (Strömbäck, 2014 & McQuail, 2010). Denna nya 

medialisering innebär inte heller endast en anpassning inför media utan också den sortens 

språk och jargong som efterfrågas på internet. Det digitala språket gjorde en förändring när 

emojis blev standardiserat i iOS5 år 2011 och omformade hur vi skriver till varandra (Stark & 

Crawford, 2015). Via den textbaserade kommunikationen, menar Glikson et al. (2017), att 

människor ”träffar” varandra för första gången, vilket ökar vikten av intryck och uttryck. 

Behovet att uttrycka sig kortfattat via exempelvis Twitter kan fyllas av emojis som en visuell 

och emotionell komplettering, och i vissa fall även ersätta ord, i kanske en annars 

informationsrik men enformig text. I den multidimensionella medialiseringen föreligger dock 

risker för seriösa politiska partier att utvidga kommunikationen med emojis, då exempelvis 

emojin som föreställer en aubergine används för att symbolisera ett manligt könsorgan 

(Riordan, 2017). 

Den politiska medialiseringen innebär makt och viss maktförskjutning, där politiker har flera 

faktorer att förhålla sig till, oberoende av om det är journalister som ska rapportera om dem 

eller om de själva vill rapportera via egna mediekanaler. Utöver makt och maktförskjutning 

kännetecknas medialiseringsteorin av ytterligare tre faktorer: förändring, beroende och 

anpassning (Asp, 2011). Asp (1986) skriver även om hur de politiska sakfrågorna simplifieras 

i kommunikationen, genom konkretisering och förenkling. Detta är en trend som skulle kunna 

förstärkas och behärskas ytterligare genom användning av emojis i den digitala politiska 

kommunikationen. 

 

4.2. Gestaltningsteori 

Goffman (1986) skiljer på naturlig och social gestaltning, där naturlig gestaltning är ett 

sammanhang utan riktning, vilja och klart fokus på detaljer. Snarare beskriver den världen 

som den är och är vanlig i naturvetenskaplig forskning. En social gestaltning däremot, har ett 

tydligare syfte, en vilja och ett motiv för sin framställning. Gestaltningsteorin innebär att varje 

meddelande som sänds ut alltid har gjort ett medvetet urval som i sin tur avgör hur mottagaren 

tolkar budskapet. Strömbäck (2014) beskriver teorin i relation till medier att de kan välja 

nyheter, men även välja bort. Genom att kommunicera en sorts nyheter gestaltar de 

information och meddelande, som i direktgående led påverkar intrycken hos mottagare, som 

formar sin verklighet och sina erfarenheter baserat på den mottagna gestaltade informationen. 

Enligt Goffman resulterar detta i direkt påverkan på den fysiska världen och han jämför det 
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med hur vägskyltar, intryck, styr hur vi manövrerar den fysiska bilen. Jesper Strömbäck 

(2014) drar starka paralleller mellan gestaltningsteorin och så kallade kognitiva scheman, som 

innebär att människor bygger upp ett mentalt schema präglat av tidigare kunskap och 

erfarenheter, som skapar en översiktlig bild och förförståelse av ting. På grund av detta styr 

våra tidigare erfarenheter och kunskaper hur vi uppfattar omvärlden, nya erfarenheter och ny 

information. Detta innebär att hjärnan gör förenklingar och reduceringar i den mentala 

insamlingsprocessen, samt selektiva bedömningar i val av information och huruvida denna 

nya information strider mot det redan etablerade kognitiva schemat. Strömbäck beskriver de 

gemensamma faktorerna för gestaltningsteori som ett sätt att organisera information och att en 

specifik gestaltning skapas genom de val sändaren gör när meddelandet skapas, som sedan 

leder till hur mottagaren uppfattar och behandlar meddelandet.  

Gestaltningsteori, framing eller inramning, är ett begrepp som används i stor utsträckning 

inom journalistik och hur media väljer att publicera och ”rama in” nyheter (Framing, u.å.). I 

detta fall är det inte journalister och redaktioner som publicerar och sänder nyheter, utan 

politiska partier. Med denna teori finns möjlighet att undersöka hur partierna vill rama in 

specifika ämnen och nyheter, och hur de använder emojis i kommunikationen. Med tidigare 

sammanfattning av gestaltningsteorin och det kognitiva schemat kan det därför antas att 

meddelanden som sänds via sociala medier kan gestaltas på sådant vis med emojis att 

mottagaren uppfattar meddelandet på det vis sändaren hade som intention.  

Den tidigare forskningen är ganska bestämd i frågan huruvida emoticons och emojis har en 

inverkan på text och kontext, och hur kommunikation gestaltas och uppfattas. Exempelvis 

beskriver Provine et al. (2007) emoticons som något som inte hör hemma i litteratur och 

välskriven text och Glikson et al. (2017) instämmer, genom att skriva att smileys är opassande 

i formella sammanhang som exempelvis arbete. De anser även att smileys kan uppfattas som 

barnsliga och oprofessionella i denna kontext. Derks et al. (2008) och deras forskning fann 

även att användandet av emoticons och smileys i arbetsrelaterade uppgifter är betydligt lägre 

än i sociala sammanhang. Samtidigt som en stor del anser att denna sortens kommunikation 

inte har någon plats i det formella forumet, anser samma författare att det är ett bra tillägg i 

den informella kommunikationen. Exempelvis anser Glikson et al. (2017) att smileys 

kommunicerar tillgivenhet, “warmth” i den kontexten. Huang et al. (2008) konstaterar att text 

med emoticons blir mer innehållsrik och Derks et al. (2008) kommer till slutsatsen att positiva 

meddelanden upplevs som mer positiva med positiva emoticons. Liknande fastställer även 

Provine et al. (2007), som utöver att anse att den inte passar i välskriven text, att emoticonen 
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har sin plats i text och är ideal för textuella känslouttryck. Delar av forskningen talar för att 

emoticonen, emojin och smileyn kan gestalta ett meddelande med olika sorters utkomst, 

beroende på hur den används och hur sändaren väljer att “rama in” meddelandet med hjälp av 

denna sorts kommunikation.  

Snarare än att ses som en anpassning till traditionella medier kan emojis ses som en 

anpassning till nya sociala medier. Eftersom den främst används i informell kommunikation 

och förstärker mottagarens uppfattning av budskapet som positivt (Derks et al., 2008; 

Riordan, 2017) innebär det att en emoji kan påverka hur budskapet tas emot men också vilket 

budskap som kan kommuniceras. Politiker måste balansera budskapet i inlägget på ett sätt 

som inte får deras politiska budskap att framstå som informellt samtidigt som de kan lyfta upp 

ett budskap för att framställa det som positivt om de väljer att också lägga till en emoji. 

Människors kognitiva scheman (Strömbäck, 2014) gör att de är vana vid att se emojis i en viss 

kontext och därför också förväntar sig ett visst budskap kopplat till en emoji. 

 

4.3. Gestaltningstekniker 

Gail T. Fairhurst är professor i kommunikation på University of Cincinnati i USA. Hon lär ut 

ledarskap och organisatorisk kommunikation baserat på flerårig erfarenhet inom 

kommunikation och samarbete med bland andra McDonalds och Boeing. I böckerna The 

power of Framing, och The art of Framing tillsammans med Robert A. Sarr, adresserar hon 

vikten av språkbruk i ledarskapet och skriver att böckerna även är skrivna för studenter och 

syftar till att visa på hur inramning av budskap genom språk är en grundläggande nytta att 

behärska (Fairhurst, 2011; Fairhurst & Sarr, 1996). 

Fairhursts gestaltningstekniker (2011) kan användas för att förstå hur en sändare väljer att 

rama in meddelandet, och ska inte fastställa vad som kommuniceras utan hur. Fairhurst väljer 

att jämföra inramning med målarens palett men istället för färger är det lingvistiska verktyg 

som kan användas för att måla ett meddelande i en färg för att förändra hur det uppfattas. 

Fairhursts gestaltningstekniker består av: 

 Metafor - att gestalta ett ämne genom att jämföra det med något annat 

 Historia - att gestalta ett ämne via ett narrativ 

 Kontrast - att gestalta ett ämne genom jämförande eller i termer av vad det inte är 
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 Spinn/Tagning - att gestalta ett ämne i positiv eller negativ bemärkelse 

 Jargong/Slagord - att gestalta ett ämne i kända eller bekanta termer 

 Analogi - att gestalta ett ämne parallellt med ett annat ämne för att belysa likheter 

 Argument - att gestalta ett ämne i resonabla och rationella termer 

 Känslor - att gestalta ett ämne i termer av upplevda känslor 

 Kategori - att gestalta ett ämne i termer av medlemskap (eller avsaknad av 

medlemskap), klasser eller grupper 

 Trepunktslista - att gestalta ett ämne genom att organisera det i lätt ihågkomna ”treor” 

 Upprepning - att gestalta ett ämne genom upprepning, för att illustrera det tydligare 

Gestaltningsteknikerna kan förekomma i vardagslivet, både i tanke och handling, och kan 

även kombineras med varandra i vissa fall. De kan användas omedvetet, dock är Fairhursts 

syfte att få sändaren att bli medveten om hur ett meddelande kan ramas in för att bli 

hågkommet och slagkraftigt (Fairhurst & Sarr, 1996; Fairhurst, 2011).  
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5. Material 

Materialinsamlingen har styrts och anpassats efter ett begränsat utbud. Främst skulle 

materialet innehålla emojis, men också komma från en avsändare med ett uttalat behov av att 

kommunicera. Vidare skulle parterna vara någorlunda tydliga i sin kommunikation samt ha en 

likvärdig ställning inom de fält de befann sig inom. Sverige, Norge och Danmark valdes för 

att de alla tre hade ledande partier som använde emojis i sin kommunikation på Instagram och 

att det var språk som kunde förstås utan ett större översättningsarbete.  

Trots att materialet som används kommer från politiska partier, avgör inte partiernas politik 

om de används eller inte, likaså kommer analysen inte ta hänsyn till hur deras politik ser ut. 

Huruvida de har valts eller inte har avgjorts genom en översikt av deras emoji-användande på 

Instagram-kontot. Analysen kommer enbart ta hänsyn till färg på partilogotypen, inte hur 

deras politik ser ut i övrigt.  

Materialet består av 300 Instagram-inlägg som valts för att de innehåller en eller flera emojis. 

Innehåll i text och bild har i övrigt inte varit en avgörande faktor för vilka inlägg som valts. 

Det förekommer därför också inlägg där ”bilderna” består av filmer. 

 

5.1. Høyre i Norge 

De publicerade sitt första Instagram-inlägg den 29 oktober, 2012 och har den 31 november, 

2017, publicerat cirka 1800 inlägg och har cirka 14 200 följare. (Høyre, u.å.) Høyre fick 25 % 

i valet 2017 (Valg, 2017) och styr idag Norge tillsammans med Fremskrittspartiet. Høyres 

Instagram har en verifierad profillänk som indikerar att profilen är autentisk och tillhör dem 

de uppger sig för att vara (Instagram, u.å.b). Høyre publicerade sitt första inlägg innehållandes 

en emoji 8 maj 2013, inlägg 57 som lades upp, nästa inlägg med en emoji läggs upp den 1 

juni, 13 inlägg senare. 

De inlägg som används i undersökningen sträcker sig från den 17 februari till den 15 

november 2017, sammanlagt innehåller inläggen 179 emojis. 

Høyre använder främst sitt konto till humoristiska inlägg i så kallad “meme-form” (Chandler 

& Munday, 2011) snarare än att uppmärksamma sitt politiska arbete i sakfrågor. Ofta har 

bilden text i sig utöver bildtexten och bilden föreställer vanligen en högt uppsatt medlem i 

partiet.  
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5.2. Socialdemokraterna i Sverige 

De publicerade sitt första Instagram-inlägg den 20 augusti, 2012 och har den 31 november, 

2017, publicerat cirka 340 inlägg och har cirka 6000 följare. De publicerade sitt första inlägg 

innehållandes en emoji den 3 augusti 2014, det var då inlägg 93 i ordningen, nästkommande 

inlägg med en emoji är 24 mars, 2015, 27 inlägg senare (Socialdemokraterna, u.å.). 

Socialdemokraterna fick i valet år 2014 31,01 % (Valmyndigheten, 2014) och styr idag 

Sverige tillsammans med Miljöpartiet. Socialdemokraternas Instagram saknar en verifierad 

profillänk som indikerar att profilen är autentisk, dock länkas det till deras Instagram-konto 

från Socialdemokraternas Facebook, som har en verifierad profillänk (Facebook, 2017). 

Inläggen som används i undersökningen sträcker sig från den 24 mars 2015 till och med den 

15 november 2017, sammanlagt innehåller de 194 emojis. 

Socialdemokraternas konto visar främst deras uttalade politiska åsikter och kampanjer blandat 

med partimedlemmar som är ute och kampanjar på olika event. 

 

5.3. Venstre i Danmark 

De publicerade sitt första Instagram-inlägg den 3 oktober, 2016, som redan då innehåll tre 

emojis. Har den 31 november, 2017, gjort cirka 270 inlägg och har cirka 1600 följare. Venstre 

fick 19,5 % i valet 2015 (Danmarks Statistik, 2015; Venstre, u.å.) och styr idag tillsammans 

med Liberal Alliance och Konservative Folkeparti. Venstres Instagram har en verifierad 

profillänk som indikerar att profilen är autentisk och tillhör dem de uppger sig för att vara 

(Instagram, u.å.b). 

Inläggen som används i undersökningen sträcker sig från den 4 april till den 14 november 

2017, och innehåller sammanlagt 182 emojis.  

Venstre använder främst sitt konto för att visa vad deras partiledare och partiet i allmänhet 

gör. Inläggen består av både Venstres politiska åsikter men även mer informella inlägg om 

exempelvis födelsedagar och möten av olika slag. 
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5.4. Avgränsningar 

Här beskrivs vilka avgränsningar och ställningstaganden som har gjorts i insamlandet av 

materialet samt varför. Avgränsningarna är uppdelade i två ämnen – Instagram-konton och 

emojis. 

 

5.4.1. Instagram-konton för ledande politiska partier 

Materialet som används kommer från politiska partier men vart de står åsiktsmässigt i 

politiken kommer inte att tas hänsyn till i analysen. Med en politisk vinkel riskerar analysen 

att bli för omfattande samtidigt som det skulle krävas fler avvägningar och ett tydligare fokus 

på partiernas kommunikation genom flera kanaler. 

Partierna som valdes för att ligga till grund för analysen är det ledande partiet i Danmark, 

Norge och Sverige. Detta innebär inte att partiet i fråga är det största partiet, utan att partiet 

har en ledande roll i landets riksdag och att partiledaren för respektive parti är statsminister i 

landet. Finland och Island valdes bort som grund för analysen med tanke på de föreliggande 

språkbarriärer som finns i isländska och finska. Norska och danska är lättare att tolka och 

förstå språkmässigt samt har en tydlig geografisk och kulturell närhet till Sverige. 

Innan avgränsningen av länder genomfördes fanns det även idéer för en eventuell studie 

mellan Sverige och USA samt Sverige och Storbritannien. Anledningen till att USA valdes 

bort var delvis på grund av dess avlägsna geografiska placering och att det ansågs föreligga 

större intresse att se likheter och skillnader i en kulturell och geografisk närhet till Sverige. En 

annan anledning var den stora skillnad i användning av emojis på Instagram, som var 

betydligt lägre för det republikanska partiet i USA i jämförelse med Socialdemokraterna i 

Sverige. Utöver detta är det också en skillnad i internetåtkomst i USA kontra Danmark, Norge 

och Sverige där alla tre nordiska länder är i topp fem av de länder med bäst internetåtkomst. 

På denna lista är USA på 18:de plats och Storbritannien på plats 11 (Internet Society, 2017). 

Andra anledningar till att Storbritannien valdes bort var delvis på grund av det geografiska 

läget, men även de skillnader som finns i förekomsten av emojis på Instagram mellan det 

ledande partiet i Storbritannien, Konservativa partiet, och det ledande partiet i Sverige, 

Socialdemokraterna. 

Även om partiernas resultat i analysen presenters var för sig är det inte i meningen att jämföra 

dem med varandra. I slutet av undersökningen har inget parti lyckats eller misslyckats då de 
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valts utifrån parametern att de liknade varandra i användningen av emojis. En uppdelning 

mellan partierna är enbart av praktiska skäl för att visa att det kan skilja sig mellan partierna, 

inte varför det skiljer sig. 

 

5.4.2. Emojis 

Det förekommer flera faktorer kring emojin och dess utformning som ej bedöms som relevant 

för denna studie, exempelvis presenterades 2014 en förändring av emojin och dess utformning 

efter en namninsamling och ett stort antal klagomål online, på utbudet av emojis och dess färg 

vars standard ansågs vara av vithet och heterosexualitet. 2015 lanserades Unicode 8.0 som 

introducerade möjligheten att bestämma färgton på en emoji som har hud (Stark & Crawford, 

2015). Standard är fortfarande, även efter uppdateringen, emoji i en gulare ton vilket antyder 

att om en annan hudfärg väljs måste ett aktivt val göras av sändaren. Detta skapar ytterligare 

ett skikt på analysarbetet som kan ha en direkt koppling till politiska åsikter vilket gör att 

hudfärg på en emoji inte kommer inkluderas i analysarbetet. 

Vidare har en emoji olika utseenden på olika plattformar. En emoji ser inte exakt likadan ut i 

en Apple-telefon som den gör i en Samsung-telefon eller webbläsare av olika slag. Dock är de 

väldigt lika varandra och har syftet att kommunicera samma sorts visuella budskap. Alla 

emojis som är till grund för analys verifieras i databasen Emojipedia, som visar 

emojiutseendet som det ser ut på alla plattformar, och om stora skillnader skulle föreligga 

framgår det i analysen (Emojipedia, u.å.). 

Denna undersökning utgår visuellt från de emojis som Apple har, trots att de inte är i majoritet 

på marknaden i Europa (Statcounter, 2017). Apples versioner var lättast tillgängliga ur en 

teknisk synpunkt och skiljde sig inte så mycket att det skulle utgöra ett problem i analysen.    
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6. Metod 

Här presenteras vad som ska ligga till grund för empirin samt tillvägagångssätten för 

materialinsamling. Studien innehåller både en kvantitativ och en kvalitativ ansats som 

tillsammans ska komplettera varandra för ett grundat resultat och slutsats. Förhållningssättet 

till emojis i den kvalitativa analysen presenteras var för sig och sedan följer metodkritik. 

 

6.1. Kvantitativ metod 

För att få en tydligare bild av hur frekvensen och användningen av emojis ser ut används en 

kvantitativ innehållsanalys (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). Resultaten 

grupperas enligt tematisering baserat på Fairhursts gestaltningstekniker (Fairhurst, 2011; 

Olsson, 2008) och frekvens för att tydligare överblicka hur de används. 

Först kontrollerades den 15 november 2017, antalet emojis genom en inventering av de 100 

senaste inläggen på respektive konto. Resultatet blev att Høyre hade 5 av 100 inlägg som 

saknade emojis, Socialdemokraterna hade 60 av 100 inlägg som saknade emojis och Venstre 

hade 20 av 100 inlägg som saknade emojis. På grund av det ojämna resultatet kontrollerades 

istället de 100 senaste inläggen med emojis. De variabler som registrerades var datum, emoji 

och emojinamn (Emojipedia, u.å.), identifierad gestaltningsteknik (Fairhurst, 2011), antalet 

”gilla”-markeringar och en eventuell kommentar om avvikande delar i inlägget. 

Sedan gjordes en sammanställning där totalt 557 emojis från 300 inlägg registrerades i en 

tabell. Sammanställningen gav en överblick över kontots användning av emojis och vilka som 

förekom oftare än andra. Överblicken underlättade när analysarbetet med 

gestaltningsteknikerna började, exempelvis för att identifiera tekniken kategori som innebär 

att gestalta ämnet i termer av medlemskap eller gemenskap. Analysen av gestaltningsteknik 

baserades på vilken teknik emojin främst anses vara då vissa emojis kan falla inom flera 

tekniker. 

 

6.2. Kvalitativ metod 

I den kvalitativa analysen gjordes en mer ingående studie av de fem mest gillade inläggen på 

respektive konto. I analysen konstateras vilken gestaltningsteknik som vardera emoji 

identifierades som, men också vilken kategori de skulle kunna falla inom om de tolkats 
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annorlunda eller tillsammans. Analysen utgick också från emojins roll som polysemiskt 

objekt och hur dess positionsvärde fungerar. Detta ger en tydligare inblick i de 

ställningstaganden som mottagaren måste göra i sin aktiva avkodning och vad det innebär att 

en emoji har placerats i sin nuvarande kontext. 

 

6.2.1. Polysemiska objekt 

Ur ett retoriskt perspektiv är en emoji polysemisk, vilket innebär att den är till viss del öppen 

för tolkning och har en retorisk flertydighet. Det är i viss grad upp till betraktaren att avgöra 

vad den betyder och i det aktiva avkodningsarbetet övertygar mottagarna också sig själva i 

den underliggande betydelsen av emojin. Genom att också vara till viss del öppna för tolkning 

kan de gömma ett budskap för vissa grupper och därmed skapa en enighet hos vissa grupper 

när ingen enighet egentligen finns kring tolkningen (Elmelund Kjeldsen, 2006).  

För att få fram hur emojis fungerar som polysemiska objekt kommer det i analysen ställas 

frågor som “Finns det något mottagaren måste ta ställning till under avkodningen” och “Är 

emojin svårtolkad i sin kontext? Vad innebär möjligheten till tolkning för mottagaren?”. 

 

6.2.2. Positionsvärde 

Saussure beskriver ett teckens betydelse som ett positionsvärde, vilket innebär att tecknet bara 

får betydelse i förhållande till något annat (Bengtsson, 2001). Heradstveit och Bjørgo (1996) 

skriver också att det inte är ovanligt att politiska motståndare använder ”konkurrerande ord” i 

en debatt för att skapa ett tydligt positionsvärde. Orden får då ytterligare en mening genom att 

stå i konkurrens med ett annat ord som uttrycker ungefär samma sak. 

För att tyda en emojis positionsvärde och vad kontexten betyder för tolkningen av emojin 

kommer det i analysen ställas frågor som “Kan flera emojis läsas som ett narrativ?”, “Vad 

skulle emojin tolkas som om det inte befann sig i sin nuvarande kontext?” och “Varför har 

emojin placerats i sin nuvarande kontext?”. 
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6.3. Validitet och reliabilitet 

För att säkerställa undersökningens validitet, att den verkligen undersöker det den ska 

undersöka (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012), analyserades emojis dels i 

med en kvantitativ och dels en kvalitativ ansats. Vissa av Fairhursts gestaltningstekniker 

(2011), främst kategori, kräver ett perspektiv på lång sikt som visar att partiet har använt 

samma emoji på samma sätt vid ett flertal tillfällen. Detta skulle i så fall kunna innebära att de 

väljer att identifiera sig med emojin och använda den på ett sätt som skapar gemenskap.   

Genom att undersöka emojin ur ett kvalitativt perspektiv utifrån flera olika egenskaper, såsom 

polysemiska objekt och positionsvärde, kan funktionen utredas tydligare. Det är inte uteslutet 

att en emoji kan betyda olika saker för olika mottagare baserat på en kulturell förförståelse 

och ett personligt tyckande. Därför används Fairhurst gestaltningstekniker även i den 

kvalitativa analysen, där valet av teknik motiveras ytterligare och en alternativ teori om teknik 

lyfts om ett sådant skulle vara aktuellt. En emoji kan ingå i flera olika tekniker men den 

kvantitativa analysen och motiveringen utgår från den teknik som är tydligast. 

För att säkerställa reliabiliteten i den kvantitativa delen sammanställdes materialet i en tabell 

där motiveringar till alla emojis och dess identifierade gestaltningstekniker (Fairhurst, 2011) 

ställdes upp. På så sätt kunde varje emoji enkelt jämföras med varandra och vid 

återkommande emojis jämfördes de med varandra för att se om det användes på liknande sätt. 

Slutligen gick alla 300 inlägg igenom gemensamt och jämfördes med varandra för att 

säkerställa en likvärdig tolkning.  

 

6.4. Metodkritik 

En presentation av den kritik och de invändningar som kan finnas mot de metoder som valts 

för att genomföra undersökningen. Kritiken är uppdelade i kvantitativ och kvalitativ metod. 

6.4.1. Kvantitativ metod  

Med föreliggande innehållsanalys, där varje analysenhet är av vikt, finns risk för redigering i 

efterhand av partiet i fråga. Detta är en risk när material är baserat på sociala medier, 

exempelvis Instagram. En annan risk är att ett parti överanvänder en emoji i ett eller flera 

inlägg, som i så fall kan gynna kommunikationen men förändra och förvrida forskningen och 

statistiken. Eftersom de politiska partiernas Instagram uppdateras frekvent förändras även 
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utkomsten av vad ”100 senaste inlägg innehållande en eller flera emojis” innebär för 

materialet. Ytterligare kritik är möjligheten till och risken för reducering, som innebär hur 

forskarna drar gränser och väljer i materialet, om inte allt kan presenteras (Ahrne & Svensson, 

2015).  

Svar på kritiken är en medvetenhet i analysarbetet och insamling av empiri. Det föreligger 

ingen egentlig anledning att partierna skulle förändra text i efterhand, även om risken finns. 

Överanvändning av emojis som kan omkullkasta forskningen, om sådant förekommer, skulle 

upptäckas och dokumenteras separat. Även datumdokumentation är viktig för att visa 

hämtningsdatum samt tidsspann mellan hämtningsdatum.  

 

6.4.2. Kvalitativ metod  

Den kvalitativa metoden agerar som ytterligare fördjupning för det huvudsakliga syftet som är 

att ta reda på hur emojis fungerar i Instagram-inlägg gjorda av ledande politiska partier. Fem 

analyser kan därför verka få för ändamålet, likaså går det att ifrågasätta utifrån vilka 

parametrar de fem inläggen valts. Kvalitativ forskning har också en ökad svårighet att etablera 

trovärdighet, till skillnad från exempelvis kvantitativ forskning (Ahrne & Svensson, 2015). 

Även verktygen, polysemiskt objekt och positionsvärde, kan verka på olika sätt i den 

kvalitativa metoden. Detta är verktyg för att fastställa betydelse och tolkning som kan brista i 

analysen beroende på hur emojin eller inlägget ser ut. Dessa leder även in kritiken om 

problematik inom den kvalitativa metoden: tolkning. Det finns ett avstånd mellan sändare och 

mottagare, alltså text och urtolkare, som har skilda erfarenheter och förförståelse. Utöver det 

avståndet föreligger även avstånd mellan student eller forskare och politiker (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

De kvalitativa analysenheterna är med för att ytterligare bredda forskningen och ge en bred 

bild tillsammans med den kvantitativa forskningen. De fem inläggen ger en uppfattning om 

användningen av emojis. Angående tolkningskritiken är det en ständigt närvarande faktor i 

metoder som överlåter viss tolkning till författaren. På grund av detta är det av stor vikt att 

dokumentera valda metoder samt komplettera med utförlig förklaring och dokumentering av 

analysarbetet för att på så sätt skapa en bred förståelse och grund för läsaren.  
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7. Analys 

Följande är analyser av emojis. Först presenteras den kvantitativa analysen enligt Fairhursts 

gestaltningstekniker (2011) i form av statistik och kortare sammanfattande analyser. Efter det 

följer kvalitativa analyser av fem inlägg från respektive konton. Inläggen som analyseras är de 

inlägg som har fått flest gilla-markeringar och sammanlagt görs en kvalitativ analys av femton 

inlägg. De längre analyserna behandlar emojis utifrån teorierna gestaltningsteknik, 

polysemiska objekt och positionsvärde, med varje analys finns också en tillhörande bild som 

föreställer inlägget som behandlas. Ordningen i den kvalitativa och kvantitativa analysen är 

först Høyre, sedan Socialdemokraterna och sist Venstre. 

Alla emojis som analyseras i kapitel 7 kan ses i Bilaga 1, en lista i bokstavsordning och som 

innehåller en bild på emojin och dess engelska namn, så som de omnämns i nedanstående 

kapitel.  

 

7.1. Resultat av kvantitativ analys 

Fairhurst gestaltningstekniker (2011), som består av elva olika tekniker i hur ett meddelande 

kan ramas in, är grunden i det analysarbete där varje emoji i sin kontext ska tillskrivas en 

teknik. Tekniken är tänkt att visa vilken funktion emojin har i förhållande till bild och text, 

och på vilket sätt den passar in i inlägget. 

Analysen utgår från tidigare kvantitativ dokumentation av förekommande emojis och inleds 

med att varje inlägg innehållande en eller flera emojis granskas. Granskningen består av att 

inlägg, i ordning från yngst till äldst, öppnas, läses och tematiseras. De faktorer som tas till 

beaktande i relation till emojin är bild samt bildtext. Sammanlagt undersöktes 300 inlägg, 100 

från varje politiskt parti, innehållandes tillsammans 557 emojis som i förhållande till 

analysfaktorerna tillskrevs en gestaltningsteknik. 
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7.1.1. Høyres gestaltningstekniker 

Nedan presenteras statistiken för Høyres Instagram-konto och vad analysen återgivit att deras 

emojis ingår i för gestaltningsteknik: 

Gestaltningsteknik Förekomst av 180 (antal) Förekomst (%) 

Känslor 46 26 

Upprepning 44 24 

Metafor 32 18 

Kategori 20 11 

Spinn/Tagning 16 9 

Jargong/Slagord 14 8 

Historia 4 2 

Analogi 3 2 

Argument 1 1 

Kontrast 0 0 

Trepunktslista 0 0 

 

Den teknik med högst frekvens är känslor som utgör 26 % av Høyres emojis. Känslorna som 

visas av emojis har övervägande positiva konnotationer med leende ansikten, men har även 

inslag av känslor som är obestämda. Då är de istället i form av förväntan, pinsamhet och 

nyfikenhet som gestaltas bland annat i form av speak-no-evil monkey och flushed face. 

Upprepning har en frekvens i närhet med känslor, dock med två färre förekomster. 

Upprepning utgör 24 % med 44 förekomster. De består av gester, miner och föremål som syns 

i bild. Det kan även vara upprepningar av ord som skrivs i text, och i vissa fall en upprepning 

av något som både syns i bild samt text.  
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18 % av teknikerna utgörs av metaforer som till stor del illustreras genom party popper som 

ska gestalta firande och fest. Utöver dem är det inget tydligt genomgående tema utanför 

användningen som är att gestalta ett ämne i jämförande termer. Andra exempel på 

användningsområden är sun som gestaltning av väder och nerd face för att påvisa ett starkt 

intresse kring ett område.  

20 fall av tekniken kategori återfinns och utgör 11 % av Høyres emojis. Tydlig majoritet 

(16/20) inom denna teknik består av blue heart som ska illustrera partitillhörighet i 

kombination med ett hjärta. Även Norway förekommer, som genom nationalitet förespråkar 

ett medlemskap och grupptillhörighet.  

Spinn/Tagning utgör 9 % (16 stycken) av teknikerna och består av endast positivt laddad 

gestaltning av ämnet, och i majoriteten av fallen även med ett skämtsamt syfte. De emojis i 

denna teknik föreställer mestadels glada ansikten och resterande är positivt laddade 

handgester, exempelvis thumbs up och ok hand. 

8 %, som innebär 14 stycken emojis, är av tekniken jargong/slagord. Många emojis är i 

relation till populärkultur i form av tv-serier. Exempelvis används snowflake, crossed swords 

och collision för att illustrera Game of Thrones och vid ett annat tillfälle palm tree, sun och 

water wave för att illustrera Paradise Hotel. Även halloweenreferenser görs med hjälp av 

jack-o-lantern och ghost som bägge är bekanta termer i relation till högtiden.  

2 % (4 stycken) av teknikerna är historia som manifesterar sig genom att låta emojis agera ord 

i en historia. Ordet ”pizza” byts exempelvis ut mot emojin pizza och Norge byts ut mot 

flaggan Norway. Resterande fall består av ord som byts ut mot pilar för att illustrera riktning.  

Endast 2 % och tre av teknikerna utgörs av analogi. Analogierna består främst av emojin 

white medium star och används för att belysa likheter med namnet Erna, i detta fall i form av 

ett rim på ordet ”stjerna”. 

 Ett argument finns som teknik och utgör 1 % av Høyres tekniker och emojis. Emojin 

savouring delicious food illustrerar argumentet för att bullar är gott, genom en njutande emoji. 

Kontrast och trepunktslista förekom inte alls i de 100 inlägg som analyserades i relation till 

Høyres Instagram. Detta kan bero på flera anledningar där två kan vara att delvis är det svårt 

att gestalta dessa med hjälp av emojis och att det kan ha varit tekniker som väger betydligt 

tyngre och var tydligare i sin utformning.  



30 

 

7.1.2. Socialdemokraternas gestaltningstekniker 

Nedan presenteras statistiken för Socialdemokraternas Instagram-konto och vad analysen 

återgivit att deras emojis ingår i för gestaltningsteknik: 

Gestaltningsteknik Förekomst av 195 (antal) Förekomst (%) 

Upprepning 69 35 

Kategori 40 21 

Spinn/Tagning 24 12 

Känslor 22 11 

Metafor 21 11 

Analogi 6 3 

Jargong/Slagord 6 3 

Kontrast 5 3 

Historia 2 1 

Argument 0 0 

Trepunktslista 0 0 

  

Socialdemokraternas Instagram-konto använder sig av 69 upprepningar, som utgör 35 % av 

alla tekniker. Upprepningarna är form av saker, färger och yrken som förekommer i bild och 

text. Bland annat förekommer movie camera flera gånger när en bild tas, under en 

filminspelning, på en filmkamera. En tydlig anledning till att Socialdemokraterna använder 

många upprepningar är även deras sätt att gestalta pride-flaggan genom att illustrera den med 

olikt färgade hjärtan i sin text.  

Den näst mest förekommande gestaltningstekniken är kategori som utgör 21 %. Av de 40 

stycken emojis som klassats som kategori är 85 % emojin rose som är en röd ros, precis som 

Socialdemokraternas partilogga. Den röda rosen används ofta i kombination med andra 
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emojis. Andra kategorier är Sweden och red heart som används för att illustrera tillhörighet 

till antingen Sverige eller Socialdemokraterna som parti. 

Spinn/Tagning för att gestalta ett ämne förekommer i 12 % av teknikerna. Av de 24 

spinn/tagning som kan utläsas är 100 % av dessa positivt laddade. 10 av spinn/tagning-

teknikerna består av diverse handgester i form av exempelvis thumbs up, OK hand och 

clapping hands. Resterande del består av exempelvis sparkles och glowing stars som i sin 

kontext har en positiv laddning. 

Totalt 11 % av de 195 förekommande emojis ansågs falla inom tekniken känslor och 

gestaltningen av upplevda känslor. Av dessa 11 %, eller 22 stycken, består 16 av hjärtan eller 

glada ansikten. Resterande 6 emojis med tekniken känslor är även av positiv prägel vilket 

resulterar i ett helt genomgående positivt tema för alla känslor.   

Metafor är den femte mest använda tekniken med 11 % av de 195 använda emojis i 

analysmaterialet. Dessa 21 emojis agerar alla i samråd med utläsbart budskap genom att höra 

ihop med text och/eller bild. De emojis som är av tekniken metafor är exempelvis books i 

samband med forskning och utbildning samt party popper som metafor för firande och 

festlighet. Emojin flexed biceps förekommer vid tre tillfällen för att illustrera politisk makt. 

Sex stycken emojis utgör tekniken analogi som uppgår till 3 %. Majoriteten av analogi, fyra 

stycken emojis, består av waving hand som indikerar att någon vinkar. I text används detta i 

relation till möten men även flertalet gånger i samband med att de på bilden ”vinkar” till 

mottagarna av Instagram-inlägget. 

Jargong/Slagord innehar 3 % (6 stycken) av teknikerna och innebär både populärkultur och 

handgester som har en kulturell tolkning och översättning. I ett inlägg med emojis 

kategoriserade som tekniken jargong/slagord citeras exempelvis artisten Beyoncés låt ”Run 

the World (Girls)” där texten går ”Who run the world? Girls!”. I Socialdemokraternas inlägg 

skriver de ”WHO RUN DA WORLD” följt av emojin flexed biceps och princess som 

indikerar en stark kvinna, eller ”girls”. Ytterligare användning är emojin rainbow i samband 

med Pride-rörelsen och som substitut för regnbågsflaggan.  

Totalt 3 % av teknikerna består av kontraster som kategoriserar 5 emojis. En tydlig kontrast 

som Socialdemokraterna använder på ett annorlunda sätt är att skriva ut två politiska åsikter 

med tillhörande thumbs up och thumbs down för att illustrera vad de anser är en bra och en 

dålig åsikt, och hur deras egen åsikt, som färgades röd, är den positiva. Emojin fire används 
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också i samband med en snöfylld bild och hur den ”svenska modellen” fortfarande är varm, 

trots det kalla klimatet.  

Historia, bestående av 1 %, framgick endast i ett inlägg innehållandes 2 emojis föreställande 

raised fist och house with garden. Dessa förekom i ett inlägg som handlade om dörrknackning 

och blev då del i ett narrativ som berättar att de knackar (raised fist) på en dörr (house with 

garden). 

Argument och trepunktslista förekom inte alls i de 100 inlägg som analyserades i relation till 

Socialdemokraternas Instagram. Detta kan bero på flera anledningar där två kan vara att 

delvis är det svårt att gestalta dessa med hjälp av emojis och att det kan ha varit tekniker som 

väger betydligt tyngre och var tydligare i sin utformning. 
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7.1.3. Venstres gestaltningstekniker 

Nedan presenteras statistiken för Venstres Instagram-konto och vad analysen återgivit att 

deras emojis ingår i för gestaltningsteknik: 

Gestaltningsteknik Förekomst av 182 (antal) Förekomst (%) 

Metafor 46 25 

Spinn/Tagning 45 25 

Känslor 36 20 

Upprepning 29 16 

Kategori 19 10 

Historia 4 2 

Analogi 2 1 

Jargong/Slagord 1 1 

Argument 0 0 

Kontrast 0 0 

Trepunktslista 0 0 

  
 

Av de 182 förekommande emojis består 25 % (46 stycken) av metafor. Dessa emojis syftar 

till att illustrera genom jämförande, något som ofta förekommer i relation till väder. Soft ice 

cream, sun och smiling face with sunglasses är alla emojis som förekommer som metaforer 

för bra väder. Ett annat genomgående tema är illustrering av inspelningar av filmer, både 

politiska och icke-politiska. Metaforerna i relation till filminspelningar består exempelvis av 

clapper board, film projector och television. Även flexed biceps förekommer ofta, som 

metafor för styrka, både fysisk och psykisk.  

Venstres Instagram-inlägg består av fler fall av tekniken spinn/tagning än 

Socialdemokraternas och Høyres spinn/tagning-inlägg tillsammans, 25 % (45 stycken). Alla 
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av dessa är positivt laddade och vissa syftar till skämt och skämtsamhet. Av 45 emojis är 20 

stycken clapping hands som även är Venstres emoji med högst frekvens överlag, med 11 % 

av hela deras emoji-innehåll i de 100 analyserade inläggen.  

20 % av Venstres emojis gestaltar känslor varav 33 av dessa 36 är utmärkande positiva i form 

av leende ansikten. Resterande 3 är också ansikten, dock i form av thinking face och face with 

open mouth. Dessa kommunicerar istället i sin kontext en form av förundran eller frågvishet, 

och klassas därför som obestämda. 

29 fall av tekniken upprepning utgör 16 % av 182 emojis. Majoriteten av det som är 

upprepning är objekt som kan ses i bilden, exempelvis house, dog face, umbrella, automobile, 

camera och studio microphone. Även handlingar som leende ansikten, applåder och 

springande människor förekommer som upprepande emojis.  

10 % (19 stycken) består av tekniken kategori och utgörs av flaggor och hjärtan för att påvisa 

medlemskap och grupp. Flaggorna som förekommer är Denmark och Greenland. De hjärtan 

som förekommer är blå som Venstres partifärg, förutom ett som är rött, dock i förhållande till 

en bild som ställer Venstre mot ett rött parti i en debatt.  

Historia har en frekvens på endast 4, som resulterar i 2 %. Förekomst vid denna teknik är att 

exempelvis ordet kaffe har bytts ut mot emojin hot beverage som då blir en del av en historia 

som berättas i texten. Venstre använder även emojin smiling face with open mouth and 

smiling eyes, family: man, woman, girl, boy och oncoming automobile som en del i ett 

narrativ för att kommunicera att familjen mår bra av billigare familjebilar.  

Analogi utgör 1 % och har en frekvens på 2. Analogierna gestaltar ett ämne i jämförande 

termer, exempelvis soccer ball i samband med texten ”If you can´t beat them, join them” som 

syftar på fotbolls-EM. Även flexed biceps förekommer i samband med en debatt, som ställts 

upp som en boxningsmatch, där argument blir slag istället för fysisk kamp. 

Jargong/Slagord förekommer vid ett tillfälle, som utgör 1 % av alla emojis. I detta fall 

efterföljdes frasen “Happy Pride!” av emojin rainbow som i kända och bekanta termer ibland 

förknippas med HBTQ-rörelsen. 

Kontrast, argument och trepunktslista förekom inte alls i de 100 inlägg som analyserades i 

relation till Venstres Instagram. Detta kan bero på flera anledningar där två kan vara att delvis 

är det svårt att gestalta dessa med hjälp av emojis och att det kan ha varit tekniker som väger 

betydligt tyngre och var tydligare i sin utformning.  
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7.1.4. Sammanfattning av kvantitativ undersökning 

Nedan presenteras statistiken för alla tre partiers Instagram-konto och vad analysen återgivit 

att deras sammanlagda emojis ingår i för gestaltningsteknik: 

Gestaltningsteknik Förekomst av 557 (antal) Förekomst (%) 

Upprepning 142 25 

Känslor 104 19 

Metafor 99 18 

Spinn/Tagning 85 15 

Kategori 79 14 

Jargong/Slagord 21 4 

Analogi 11 2 

Historia 10 2 

Kontrast 5 1 

Argument 1 0,2 

Trepunktslista 0 0  

 

Tydliga genomgående teman finns att se i sammanställningen av vilka tekniker som används 

och hur emojis framställs i olika partiers Instagram-inlägg. Om man ser till partiets fem mest 

använda tekniker är det samma tekniker som förekommer på alla tre partiers lista över de fem 

mest använda; upprepning, känslor, metafor, spinn/tagning och kategori. Nedan följer en 

redovisning av dessa tekniker och hur varje parti väljer att använda dem. 

Upprepning är den teknik som klassar flest emojis och vars frekvens uppgår till sammanlagt 

en fjärdedel: 25 %. Den används i störst utsträckning av Socialdemokraterna där den utgör 35 

% av teknikerna. Den används näst mest av Høyre där den utgör 24 % och Venstres 

användning är 16 % och infaller på deras fjärde plats över mest använd teknik. Tydliga 
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genomgående teman är upprepning av vad som förekommer i text och bild i form av objekt. 

Den visuella gestaltningen av objekt via användandet av emojis kan ses hos alla tre partier, 

dock förekommer upprepning av specifikt mänskliga gester i större utsträckning på Høyres 

Instagram-konto.  

Känslor är den näst mest förekommande tekniken och utgör 19 % av de tre partiernas inlägg. 

Høyre använder känslor i störst utsträckning med 26 %. Av alla Høyres känslouttryck är de 

flesta både ansikten och av positiv prägel (39 av 46). De som inte är positiva är obestämda 

(7/46). Venstres känslor utgör 20 % och är den tredje mest använda tekniken i Venstres 

inlägg. Deras användning består av ansikten som ler, varav 33 av 36 är av positiv prägel och 

resterande tre av obestämd prägel. Socialdemokraternas användning av tekniken känslor är på 

fjärde plats över mest använda med 11 %. Alla av Socialdemokraternas emojis med tekniken 

känslor är av positiv prägel (22 av 22). Detta innebär att all användning av tekniken känslor i 

alla inlägg hos de tre partierna är 90 % positiv och resterande 10 % obestämd.  

Metaforer utgör 18 % (99 stycken) av teknikerna som används i inläggen. Venstre är det parti 

som använder sig till störst del av metaforer där det utgör 25 % av deras tekniker. Høyres 

inlägg innehar 18 % (32 stycken) metaforer och Socialdemokraterna 11 % (21 stycken). 

Venstre använder ofta metaforer för att gestalta väder, exempelvis emojin sun, soft ice cream 

och smiling face with sunglasses. Detta är även något som Høyre gör genom att använda sun. 

Ytterligare likheter mellan Høyre och Venstre är deras användning av party popper och 

balloon som metafor för festlighet eller firande. Socialdemokraterna använder också party 

popper som metafor för festligheter, dock inte i samma utsträckning. Alla tre partier har 

använt, i större eller mindre utsträckning, flexed biceps där den fysiska styrkan är en metafor 

för politisk styrka. Största delen av de använda metaforerna består av objekt och föremål som 

har en metaforisk relation till ämnet som diskuteras, exempelvis books och graduation cap i 

relation till utbildning och film projector och clapper board i relation till filminspelning. 

Förutom känslor är även spinn/tagning en av de två tekniker som kan inneha både positiv och 

negativ laddning, men av de 85 (15 %) förekommande spinn/tagning på de tre partiernas 

Instagram är samtliga av positiv laddning. Venstre använder sig av fler spinn/tagning än 

Høyre och Socialdemokraterna tillsammans, 45 stycken (25 %). Den är dock inte Venstres 

mest använda teknik, då den är på deras andra plats. Socialdemokraterna är det parti som 

använder spinn/tagning näst flest gånger med 12 % (24 stycken) av de registrerade 

teknikerna. Høyres tekniker består till 9 % (16 stycken) av spinn/tagning och är där på femte 

plats över deras flest använda. Genomgående teman hos alla tre partiers inlägg är handgester i 
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form av emojin ok hand, clapping hands, victory hands och thumbs up, ofta till följd av ett 

meddelande partiet kommunicerar och sedan själva går i god för med hjälp av en positivt 

laddad handgest. 

Kategori är en teknik som finns på alla partiers lista över de fem mest använda, dock är den 

endast med på Socialdemokraternas lista över de tre mest använda. Sammanlagt utgör 

kategori 14 % (79 stycken) av alla registrerade tekniker. Høyres användning av kategori utgör 

11 % (20 stycken) varav 80 % av dem gestaltar partitillhörighet. Socialdemokraterna har 21 % 

(40 stycken) kategori bland sina tekniker. 85 % av dem gestaltar partitillhörighet. Venstre har 

en lägre siffra, 10 % (19 stycken), som av dem gestaltar 58 % partitillhörighet. Resterande 42 

% indikerar gruppering och medlemskap, dock inte för ett parti utan Danmark som land med 

emojin Denmark och Greenland. Tydligt genomgående är att Venstre och Høyre använder det 

blå hjärtat som symbol för sitt eget parti. Ett liknande tema i Socialdemokraterna är deras 

användning av rose för att gestalta sig själva. Den inhemska flaggan är också genomgående 

hos alla, dock i större utsträckning i Venstre. 

  



38 

 

7.2. Polysemiskt objekt och positionsvärde 

Här visas de ingående analyser som gjorts av de fem mest gillade inläggen från respektive 

konto. Analyserna utgår från gestaltningsteknik, emoji som polysemiskt objekt och 

positionsvärde för att förstå vilken funktion en emoji har i inlägget och i förhållande till 

varandra. Varje konto presenteras var för sig och börjar med den mest gillade bilden på kontot 

och går sedan nedåt i mängden gilla-markeringar. 

 

7.2.1. Høyre 

 

Bild 1 Høyre, 12 september 2017, 3316 gilla-markeringar. 

Inlägget innehåller bara en emoji - face blowing kiss. Bilden i inlägget är en referens till 

dejtingtjänsten Tinder och att Erna Solberg, som också syns i bilden, har blivit framröstad till 

Norges statsminister. Bland Fairhurst gestaltningstekniker identifierades den främst som 

känsla, eftersom det var ett direkt meddelande från Høyre till väljarna, för att visa kärlek och 

tacksamhet. Men detta gör också att den kan ingå i kategori som innebär att mottagaren ska 

känna sig som en del av en gemenskap eller grupp (Fairhurst, 2011). När mottagaren avkodar 

meddelandet som ett polysemiskt objekt (Elmelund Kjeldsen, 2006) kommer den antingen 

känna sig som en del av gruppen väljare eller inte. Som positionsvärde (Bengtsson, 2001) 

betyder emojin samma sak på alla ställen och ställs inte heller tillsammans med några andra 

emojis som skulle kunna få den att ha en annan innebörd. Hur mottagaren tar emot 

meddelandet beror främst på om den befinner sig inne i eller utanför gruppen. 
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Bild 2 Høyre, 28 september 2017, 1596 gilla-markeringar. 

I inlägget finns två emojis - crown och blue heart som avskiljs av en så kallad ”hashtag” 

vilket antyder att de inte ska läsas tillsammans. På bilden syns Erna i fyra olika bilder 

tillsammans med olika ordlekar på hennes namn. Crown identifierades enligt 

gestaltningsteknikerna som kategori eftersom det är en den gemensamma identifieringen av 

Erna är som Norges statsminister och därmed också en ledare, vilket är de som traditionellt 

har burit krona. Likaså identifierades det blå hjärtat som kategori eftersom ett hjärta vanligtvis 

innebär kärlek och den blå färgen är en referens till partiets färg.  

Som polysemiskt objekt kan crown avkodas på samma sätt för alla de som tittar på inlägget 

eftersom Erna är Norges statsminister och politiska ledare oavsett vem mottagaren röstade på 

i valet. Blue heart avkodas snarare som en kärlek till Høyre eftersom hjärtat är blått. 

Positionsvärdet hade dock kunnat bli annorlunda om de hade placerats tillsammans snarare än 

vad för sig. Då hade de snarare avkodats som en hel bild och kunnat läsas som partiets kärlek 

till sin ledare, medan det nu snarare uppmuntras att avkodningen ska ske på vardera emoji. 
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Bild 3 Høyre, 11 september 2017, 1324 gilla-markeringar. 

I inlägget används en emoji - blue heart. Emojin faller även här in i gestaltningstekniken 

(Fairhurst, 2011) kategori eftersom den används i ett inlägg där väljare uppmuntras att rösta 

på Erna i ett val. Hjärta indikerar kärlek och den blå färgen kan ses som en referens till 

partiets traditionella blå färg.  

Som polysemiskt objekt kan mottagaren antingen känna sig som en del av gruppen som röstar 

på Høyre eller inte. I det avkodningsarbetet ser mottagaren att Høyre aktivt har valt ett hjärta 

som är blått och kan därmed också ta ställning till emojin. Positionsvärdet blir annorlunda i 

kontexten Høyres Instagram-konto eftersom blue heart annars inte hade haft samma 

identifierande mening för mottagaren. Utanför kontot är blue heart bara ett blått hjärta men 

här kan det också fungera som det som Haradstveit och Bjørgo (1996) benämner 

“konkurrerande ord” då andra partier skulle kunna tänkas använda sin egen partifärg på ett 

hjärta.  

 

 

Bild 4 Høyre, 13 oktober 2017, 1321 gilla-markeringar. 

Inlägget innehåller två emojis - rescue worker’s helmet två gånger. Båda två identifieras 

främst som en upprepning eftersom det på inläggets bild syns säkerhetsutrustning och att 

korset på hjälmen ska fungera som en påminnelse om säkerhet vid platser där säkerheten kan 

vara hotad, någonting som också förekommer i bilden och texten. Emojin kan också ses som 

en övergripande metafor för säkerhet. 

Som polysemiskt objekt kan rescue worker’s helmet tänkas utesluta de som i sin aktiva 

avkodning inte förstår vad emojin föreställer. Positionsvärdet hos rescue worker’s helmet 

förändras inte för att den förekommer två gånger. Möjligen kan den förstärkas en aning men 
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budskapet skulle inte heller gått förlorat om den bara förekommit en gång. Färgen på emojin 

skiljer sig mellan Apples version och Samsungs, då Apples version är röd och Samsungs är 

blå (Emojipedia, u.å.a). Det går därför inte att utesluta möjligheten att emojin valdes för sitt 

budskap men också sin färg beroende på från vilken enhet inlägget publicerades. Även om 

den ursprungliga tanken var att rescue worker’s helmet skulle vara blå så går inte heller då 

budskapet förlorat. 

 

Bild 5 Høyre, 15 augusti 2017, 1143 gilla-markeringar. 

Inlägget innehåller två emojis - party popper och camera with flash. De befinner sig på två 

olika ställen i texten och det antyds därför också att de ska läsas var för sig. Party popper 

identifieras som en metafor för fest eller firande. Men den kan också identifieras som en 

känsla av glädje inför budskapet i texten. Camera with flash identifieras enligt 

gestaltningsteknikerna som jargong/slagord då den främst identifierar ett ämne - fotografi - i 

bekanta termer (en kamera med blixt). Camera with flash skulle också kunna ses som historia 

då emojin fungerar som ett narrativ och annars behövt specificeras med ord. 

Som polysemiskt objekt behöver inte party popper så mycket aktiv avkodning. Men 

mottagaren får genom avkodning tillsammans med inläggets text klart för sig vad det är 

Høyre anser borde firas. Mottagaren kan också själv ta ställning till huruvida det är något att 

fira eller inte. Likaså ställs camera with flash tillsammans med en förklarande text om vem 

det är som har tagit bilden. Detta gör att både party popper och camera with flash får ett 

utökat positionsvärde när det läses tillsammans med sin text. 
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7.2.2. Socialdemokraterna 

 

Bild 1 Socialdemokraterna, 11 september 2016, 481 gilla-markeringar. 

Inlägget innehåller en emoji - rose. Den identifieras som kategori bland 

gestaltningsteknikerna, som också passar in på inte bara Instagram-kontot utan även politikern 

på bilden, Anna Lindh, som var socialdemokrat fram till sin död 2003. 

Som polysemiskt objekt kan rosen uppfattas som Socialdemokraternas partisymbol, men även 

en kärleksförklaring. En annan tolkning av rosen kan vara att det inte är en ros specifikt, utan 

en blomma. Blommor är vanligt förekommande att placera på exempelvis gravar och till 

minne av människor.  

Positionsvärdet är ganska litet och rosen hade fungerat bra både i början eller efter den första 

meningen precis som i slutet. Dock har den ett värde i att stå efter orden “fred och frihet” och 

blir därför sammanlänkade med dessa ord. På detta sätt sammanlänkas, både i text och med 

visuellt hjälpmedel, dessa ord med socialdemokratin. Ur sin kontext kan den också fungera 

som en symbol för sorg, begravning eller kärlek, något som förstärks i just den kontext den 

befinner sig i. 
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Bild 2 Socialdemokraterna, 8 december 2016, 448 gilla-markeringar. 

Inlägget innehåller tre emojis - Sweden, white medium star och globe showing americas 

(Emojipedia, u.å.). Sweden och globe showing americas identifieras som en upprepning av 

Fairhurst gestaltningstekniker eftersom “Sverige” och “världen” redan nämns i texten och 

därför är det en visuell upprepning av tidigare nämnda ord. Eftersom inlägget kretsar kring 

Stefan och den politik han för blir white medium star en metafor för vad partiet anser honom 

vara: en stjärna. Emojis skulle även kunna illustrera ett narrativ, alltså en historia, som säger 

att Sveriges (sweden) politik är en ledstjärna (white medium star) för världen (globe showing 

americas). I denna gestaltning föreligger dock viss förförståelse i navigation med hjälp av 

stjärnor alternativt biblisk liknelse. 

Som polysemiska objekt är de relativt öppna för tolkning eftersom de är övergripande 

generella för gemene man. Svenska flaggan, en stjärna och världen kan passa in i flera 

kontexter och är inte bestämda, vilket innebär att risken för feltolkning är väldigt liten.  

Positionsvärdet är de av upprepande art eftersom emojis upprepar föreliggande ord. På detta 

sätt blir de avslutande och tydliggörande innan meddelandet tar slut och skulle kunna förändra 

tydligheten om de positioneras exempelvis i början, dock inte i större utsträckning. Ur sin 

kontext kan de kommunicera samma meddelande, dock inte lika specifikt. Tillsammans kan 

de tolkas som att Sverige är en stjärna på jorden, men utan kontext föreligger inget klart 

budskap.  
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Bild 3 Socialdemokraterna, 22 september 2017, 2182 gilla-markeringar. 

I inlägget förekommer tre emojis - rose, musical notes och high-heeled shoe. Rose är av 

gestaltningstekniken kategori eftersom den gestaltar Socialdemokraternas partisymbol och på 

detta sätt medlemskap och ett politiskt parti. Både musical notes och high-heeled shoe är av 

tekniken upprepning eftersom musik och dansskor förekommer i videon på de dansande 

människorna, där musik och finskor symboliserar glädje över budskapet att studiebidraget 

höjs.  

Som polysemiskt objekt kan även rose tala för musik eftersom den kan associeras med tango 

där en ros ofta förekommer i mannens mun. Skorna kan också innebära, förutom dans, att klä 

upp sig eller handla skor eftersom det nu blir ett ökat bidrag till studenter. Meddelandet kan 

även tolkas annorlunda beroende på positionsvärdet, därför är detta viktigt. Emojis infaller 

efter frasen “Trevlig helg” som indikerar att helg innebär musik och dans. Hade positionen 

varit innan frasen var den direkt bunden till budskapet och bilden, något som nu är upp till 

mottagaren att avgöra.   
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Bild 4 Socialdemokraterna, 5 augusti 2017, 421 gilla-markeringar. 

I inlägget förekommer en emoji två gånger - rainbow flag. Denna emoji är en sammansättning 

av två andra emojis, waving white flag och rainbow, som sätts samman för att symbolisera 

HBTQ- och Priderörelsen. Regnbågsflaggan faller under tekniken upprepning eftersom den 

tydligt kan ses i sin verkliga form på bilden.  

Som polysemiskt objekt kan flaggan tolkas med genom en kulturell förförståelse för 

innebörden av flaggan. Saknas insikt kring innebörd kan slutsatser dras genom bilden, där 

flaggan förekommer. Även bokstäverna “HBT” syns på bilden, som ytterligare bidrar till 

förståelsen bakom. Flaggan kan även uppfattas som ett misslyckat försök att skapa en pride-

flagga eftersom den består av två emojis. Detta beror på vilken plattform man läser inlägget 

igenom, och huruvida denna plattform stödjer alla emojis. Om inlägget läses av en plattform 

som ej stöds kan dock kombinationen av de två emojis sända samma sorts budskap. 

Positionsvärdet är relevant eftersom hela det skriftliga meddelandet inleds samt avslutas med 

flaggan, vilket indikerar att hela texten går i ett bestämt tema. Detta ger flaggorna 

positionsvärde och ramar tydligt in meddelandet.  
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Bild 5 Socialdemokraterna, 26 januari 2017, 407 gilla-markeringar. 

I inlägget förekommer tre emojis - birthday cake, party popper och sparkles. Emojin birthday 

cake är av gestaltningstekniken upprepning eftersom en tårta är tydligt förekommande på 

bilden. Den andra emojin är party popper som är en metafor för festligheter, som ska prägla 

det som pågår på bilden. Den sista är emojin sparkles som här är en positiv spinn/tagning, 

som en dekorativ och festlig emoji i samband med ett firande, närmare bestämt festligheter i 

samband med att Stefan Löfven firas efter fem år som partiordförande. 

Som polysemiskt objekt följer alla tre emojis samma tema, fest och firande. Med emojin party 

popper blir det tydligt att det är festligheter på bilden, särskilt i samband med tårtan och 

bildtexten. En upprepning har svårt för att bli tvetydig när den förekommer på bilden, vilket 

tårtan gör. Den emoji som kan ha olika betydelser är sparkles, som i tidigare inlägg har visat 

sig agera både dekorativ, metaforisk genom symbolik med personer som ”stjärnor” samt i 

samband med ljussken. 

Positionsvärdet är viktigt eftersom alla tre emojis hör ihop på denna eller annan plats i texten, 

dock inte utspridda var för sig. Som avslutande sekvens efter bild och text tydliggör de vad 

som faktiskt pågår, en tydlighet som kunde förloras om de används var för sig. 
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7.2.3. Venstre 

 

Bild 1 Venstre, 15 maj 2017, 176, gilla-markeringar. 

Inlägget innehåller två emojis - Denmark och birthday cake. Denmark identifieras främst som 

en kategori bland Fairhursts gestaltningstekniker medan birthday cake identifieras som en 

metafor. Denmark skulle också kunna identifieras som en metafor för Danmarks statsminister 

eftersom det är han som nämns i inlägget och det i övrigt inte har så mycket med Danmark 

som nation att göra.  

Som polysemiskt objekt utgör Denmark främst en nationalistisk symbol och får ett 

positionsvärde genom att placeras bredvid birthday cake och Lars Løkke Rasmussens namn. 

Om den istället hade placerats någon annanstans i texten hade det kunnat vara svårare att se 

intentionen med Denmark. Birthday cake är i sig själv ganska lätt att avkoda då en tårta med 

ljus sällan förekommer i andra sammanhang än just födelsedagar. Tillsammans, men utan 

text, hade Denmark i kombination med birthday cake snarare kunnat tolkas som ett uttryck för 

Danmarks nationaldag eller dylikt, men får nu istället en annan innebörd tillsammans med 

texten. 
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Bild 2 Venstre, 7 oktober 2017, 171 gilla-markeringar. 

I inlägget finns tre emojis - blue heart tre gånger. Blue heart har identifierats som en kategori 

enligt gestaltningsteknikerna eftersom det är ett uttryck för kärlek tillsammans med Venstres 

blåa partifärg.  

Som polysemiskt objekt kan mottagaren i avkodningen bestämma själv om huruvida den 

identifierar sig med budskapet eller inte. Texten i inlägget handlar om Venstre och uttrycker 

glädje inför valet av ordförande och vice ordförande i partiet. Att det är just tre blue heart i 

inlägget ges ingen förklaring i övrigt. Bilden är uppdelad i två delar och utöver det syns 

ingenting som motiverar antalet. Syftet skulle kunna vara någon slags förstärkning eller 

dekorativ funktion genom upprepning. Positionsvärdet förstärks inte genom upprepning och 

även utan text skulle blå hjärtan på Ventres Instagram-konto kunna avkodas som kärlek inför 

partiet. Det kan också fungera som ”konkurrerande ord” i positionsvärdet då ett hjärta 

vanligtvis är rött och den blå färgen agerar som ett aktivt ställningstagande.  

 

Bild 3 Venstre, 24 augusti 2017, 168 gilla-markeringar. 

Inlägget innehåller två emojis - dog face och smiling face with heart eyes (heart eyes). Dog 

face identifieras som en upprepning bland gestaltningsteknikerna eftersom det finns en hund 

med på bilden medan heart eyes identifieras som känsla. Tillsammans skulle de också kunna 

identifieras som historia då de är placerade bredvid varandra och då kan anses få ett 

positionsvärde som läses som ett narrativ - exempelvis kärlek till hunden eller en gullig hund. 

Nu skulle också positionsvärdet indikera att hundens namn är ”Chewie” eftersom dog face har 

placerats direkt efter ordet. 
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Som polysemiskt objekt kräver varken dog face eller heart eyes en djupare tolkning efter 

underliggande budskap. Budskapen hos bild, text och emoji är något som många håller med 

om, och få tar ställning mot – att hundar är gulliga.  

 

Bild 4 Venstre, 4 september 2017, 166 gilla-markeringar. 

Inlägget innehåller en emoji - Denmark. Emojin identifieras också här som kategori då den är 

ett uttryck för en nationalistisk gemenskap hos de som identifierar sig med danska flaggan. På 

bilden syns Claus Hjort Frederiksen, en man som just nu är Danmarks försvarsminister 

(Folketinget, 2017).  

Som polysemiskt objekt kan Denmark vara svårtolkad då den vid en första anblick snarare 

kan tänkas användas som ett uttryck för Danmark som nation. Men här används den istället 

som ett komplement till någon som är med och representerar Danmark precis som i inlägget 

från 15 maj när Lars Løkke Rasmussen fyllde år. När mottagaren avkodar emojin måste den 

då ta ställning till huruvida de tycker att Claus Hjort Frederiksen är en representant för 

Danmark som nation.  

Som positionsvärde kan emojins placering tänkas få ett förklarande värde när den placeras i 

slutet av texten efter gratulationshälsningen. Förklaringen skulle i det här fallet vara att Claus 

representerar Danmark. 
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Bild 5 Venstre, 8 juni 2017, 126 gilla-markeringar. 

Inlägget innehåller tre emojis - face with tears of joy, winking face och smiling face with 

sunglasses (sunglasses). Face with tears of joy och winking face identifieras som 

spinn/tagning och ses mest som en kompletterande reaktion på inlägget som visar att det som 

kommuniceras har en skämtsam ton. Sunglasses identifieras som en känsla, då personen i 

bilden utstrålar en känsla av starkt självförtroende och är till synes omedveten om det 

humoristiska intryck som face with tears of joy och winking face kommunicerar. 

Som polysemiska objekt är ingen av objekten svårtolkade och det enda mottagaren behöver ta 

ställning till är huruvida det är roligt eller inte. Positionen för objekten innebär att de ska läsas 

som en samlad reaktion snarare än enskilda reaktioner på saker som nämns eller finns i 

inlägget. 
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7.2.4. Sammanfattning av den kvalitativa undersökningen 

Inläggen som behandlades i den kvalitativa undersökningen innehöll främst budskap som 

uppmärksammade partiets eller partimedlemmarnas agerande på ett förhållandevis opolitiskt 

sätt. Trots detta går det inte att bortse från att budskapet kommer från ett politiskt parti och 

därför också alltid kan anses vara politiskt. De av Fairhursts gestaltningstekniker (2011) som 

var vanligast var kategori och upprepning vilket samstämmer med att det huvudsakliga 

budskapet ofta handlade om partiet själv. Det tydligaste sakpolitiska budskapet är från 

Socialdemokraternas inlägg den 22 september och 5 augusti, 2017 (se del 7.2.2.), där de 

konstaterar att de har höjt studiebidraget, respektive att de går i Pride-tåget. I 9 av 15 inlägg 

förekommer partiledaren på bild och i Høyres fall förekommer partiledaren på bild i alla fem 

inlägg.  

Emojis som polysemiska objekt (Elmelund Kjeldsen, 2006) är inte speciellt svårtolkade och 

innebär inte heller speciellt mycket aktivt ställningstagande för mottagaren. Faktumet att den 

vanligaste gestaltningstekniken var kategori innebär att mottagaren måste ta ställning till 

huruvida de tycker om partiet eller inte då kategori innebär ett uttryck för identitetsskapande 

och gemenskap. Oftast innebar kategori ett uttryck för partisymboler eller färger som blue 

heart eller rose och därför var det partipolitiken mottagaren tog ställning till. Men Venstre 

väljer också att använda Denmark som emoji för firandet av två olika partimedlemmar, i 

inläggen 15 maj och 4 september, vilket gör att mottagaren istället får ta ställning till huruvida 

de anser att politikerna ska företräda den danska flaggan. I Socialdemokraternas inlägg den 8 

december finns också Sweden med som emoji, men identifieras där som en upprepning trots 

att inlägget handlar om en specifik partimedlem precis som Venstres inlägg. Men inlägget 

nämner också den svenska modellen och då ses emojin snarare främst som en återkoppling till 

ordet “svenska” snarare än partimedlemmen som en företrädare för Sverige och svenska 

flaggan.  

Den näst vanligaste tekniken var upprepning där emojin på ett tydligt sätt kan sägas finnas i 

antingen text eller bild. Eftersom emojin, i majoriteten av alla inlägg, befinner sig i slutet av 

texten krävs en ganska minimal tolkning av mottagaren då emojin redan förekommit på ett 

annat sätt i bild eller text. Att den befinner sig i slutet av texten gör också att den får ett 

annorlunda positionsvärde (Bengtsson, 2001) där tolkningen blir lättare att göra. Eftersom 

inläggen innehåller få direkta politiska ställningstaganden förekommer inte heller många 

konkurrerande ord (Heradstveit och Bjørgo, 1996). Återigen blir det främsta exemplet emojis 
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i tekniken upprepning där man kan se att de valt en emoji som de identifierar sig med och 

som då konkurrerar med andra partiers val av emojis.  
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8. Slutsats och diskussion 

Här redovisas de slutsatser som dragits av den kvantitativa och kvalitativa analysen. Sedan 

följer en diskussion med utvecklingar av de tankar som analyserna har väckt och slutligen 

redovisas förslag på hur undersökningen skulle kunna utvecklas eller tas vidare.  

8.1. Slutsats 

Slutsatserna presenteras i relation till de tidigare nämnda frågeställningarna: 

 Vilken funktion har emojis i förhållande till text och bild i ett Instagram-inlägg? 

 Inom vilka gestaltningstekniker förekommer emojis? 

 I vilken utsträckning förekommer gestaltningsteknikerna? 

I den kvalitativa analysen är kategori och upprepning de vanligast identifierade 

gestaltningsteknikerna. Emojis används i inläggen som ytterligare en form av kommunikation 

där partiet förmedlar sina egna känslor kring budskapet i inlägget men i övrigt bidrar emojis 

inte till någon ny information som är relevant för det överliggande budskapet. Inläggen är 

centrerade kring partiledaren eller en framstående partirepresentant och innehåller oftast inga 

tydliga politiska ställningstaganden vilket gör att konkurrerande ord inte heller är vanligt 

förekommande.  

Den kvantitativa analysen visar att alla partier använder emojis på liknande sätt och med 

liknande funktion då alla tre partier har minst en gemensam gestaltningsteknik i sina tre mest 

använda tekniker. Høyre och Socialdemokraterna har upprepning på andra respektive första 

plats, Høyre och Venstre har metafor på tredje respektive första plats och sedan har 

Socialdemokraterna och Venstre spinn/tagning på tredje respektive andra plats. Vanligast 

förekommande sammanlagt var upprepning med 25 %, följt av känslor med 19 % och metafor 

med 18 %.  

Emojis har, baserat på tidigare forskning, både mycket och lite att göra i politisk 

kommunikation. Flera faktorer har talat för att de inte hör hemma inom den politiska 

kommunikationen, men även det motsatta har visats. I förhållande till text och bild agerar en 

emoji både målande och visuellt bidragande. Även positionsvärdet är intressant eftersom 

emojis blir en helhet tillsammans med bild och framförallt text, särskilt i direkt anslutning till 

text. Det finns en chans att emojin inte uppfattas separat och då tolkas automatiskt 

tillsammans med texten, något som i så fall har ett positiv effekt på mottagaren och inlägget 



54 

 

upplevs mer innehållsrikt (Derks et al. 2008; Riordan, 2017; Huang, 2008). Denna studie har 

visat att ingen emoji av sammanlagt 557 inger negativa konnotationer. Av tekniken känslor är 

90 % positiva och 10 % obestämda, och även de emojis som har en spinn/tagning är av 100 % 

positiv art. 

8.2. Diskussion 

I den kvalitativa analysen av politiska partiers inlägg var ett genomgående resultat att emojin 

oftast inte bidrog med ytterligare information i sin kontext även om den hade en funktion i 

texten som var baserad på Fairhursts gestaltningstekniker (2011). Funktionen låg istället 

närmare det Derks, Bos och von Grumbkov (2008) konstaterar i undersökningen om 

emoticons i e-postmeddelanden. De kompenserar för mellanmänsklig kontakt i relationen 

sändare och mottagare och blir en indikation på sinnesstämningen i inlägget. Riordan (2017) 

visar i sin undersökning att emojins positiva effekt på mottagaren även kan appliceras vid 

ansiktslösa emojis. Glikson et al. (2017) skriver om hur textbaserad kommunikation ökar 

behovet av intryck och uttryck hos sändare och mottagare eftersom det kan ses som om de 

träffar varandra för första gången. Detta är ett behov som emojis kan fylla och förklarar också 

att tekniken känslor hamnade på en sammanlagd andraplats med totalt 19 % av alla emojis 

och spinn/tagning utgör cirka 15 %. Uttrycken i inläggen är ofta emojis som skrattar åt 

budskapet som uttrycks i inlägget, exempelvis i Venstres inlägg från den 8 juni där texten och 

bilden ska speglas av smiling face with sunglasses som ger intryck av självsäkerhet och ett 

visst mått av allvar medan face with tears of joy och winking face är kommunikation direkt 

med mottagaren som indikerar att inlägget är ett skämt. 

Gemensamt för alla inlägg som analyserades i den kvalitativa undersökningen var att 

textdelen av inlägget inte var längre än tre meningar. Förutom Socialdemokraternas inlägg 

från 22 september (se del 7.2.2.) var det inte heller något av inläggen där den visuella delen 

bestod av en film, och filmen som användes i Socialdemokraternas inlägg var främst en 

beskrivning av en reaktion på budskapet i textdelen. Det som visas i filmen är människor som 

dansar och en text som lyder ”känslan när studiebidraget höjs”, i slutet av filmen visas texten 

“Svenska modellen ska utvecklas [röd text] inte avvecklas [blå text]” och 

Socialdemokraternas logotyp (Socialdemokraternas, 2017). Bortsett från filmens kortare 

politiska budskap liknar sättet att kommunicera en estetik på internet som kallas GIF:ar. En 

kortare film som är lyft ur sitt ursprungliga sammanhang och som är polysemisk i att den kan 

betyda olika saker beroende på i vilken kontext den placeras (Miltner & Highfield, 2017). 
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Precis som den meme-estetik som genomgående syns i Høyres Instagram-konto är emojis och 

GIF:ar en del av dagens internet-estetik där alla uttryck främst talar till människors känslor. 

Att alla tre partier använder emojis på liknande sätt tyder på att deras användning är ett 

resultat av en medialisering som härstammar från internet snarare än en egen kultur eller 

tolkning. Strömbäck (2014) skriver att nya medier också öppnar för en ny sorts medialisering 

där partiet ska locka till sig följare. Partierna ska då konkurrera på samma villkor som 

exempelvis andra kändisar, släktingar och vänner som mottagaren kan tänkas följa på sociala 

medier. Partierna måste då anpassa sig till det språk och de uttryck som är vanliga på den 

plattformen de agerar i för att någon ska följa deras konto. Det parti som tydligast visade 

tecken på medialisering var Høyre, som också var kontot med flest inlägg, flest emojis i 

inlägg sett till de senaste 100 inläggen (se del 6.1.) och flest följare. 

Den enkla kommunikationen kan också ses som ett svar på det Strömbäck (2014) benämner 

som kognitiva scheman, där människor bygger upp ett mentalt schema baserat på tidigare 

kunskap och erfarenheter. När privatpersoner ser en emoji kan de ha en viss förväntning på 

vilket sorts budskap som ska finnas tillsammans med den. Därför kan också själva emojin ses 

som en slags gestaltning när det kommer till budskap. Politiska budskap kan ofta bestå av 

komplicerade frågor som kräver många olika perspektiv, men dessa kan i så fall inte 

kommuniceras tillsammans med emojis, eftersom föregångaren emoticon tidigare benämnts 

som ovälkomna inkräktare i välskriven text (Provine et al., 2007) och något som sänker 

mottagarens intryck av kompetens hos sändaren (Glikson et al., 2017). Det är därmed inte 

omöjligt att sätta emojis tillsammans med mer komplicerade sakpolitiska frågor, men mycket 

tyder på att det skulle vara en risk att göra det.  

Den genomgående användningen av emojis i den politiska kommunikationen är tydlig och 

konsekvent hos alla tre partier. De har olika utformning och skiljer sig åt i 

gestaltningstekniker men är i enlighet med den rådande forskningen. Derks et al. (2008) kom 

fram till att inkluderandet av emoticons i text är positiv, särskilt om meddelandet i sig redan är 

positivt. 90 % av all tydlig kommunikation av känsla är positiv i analyserna. Utöver positiv 

kommunikation gör emojis även text mer underhållande och innehållsrik (Huang et al., 2008). 

Dock är politik av allvarlig art och partierna strävar efter att leda ett land. Provine et al. (2007) 

anser att denna sorts visuell kommunikation inte hör hemma i formell skrift, samtidigt anser 

alla tre partier att en spänd biceps-muskel, flexed biceps, är ett lämpligt sätt att illustrera 

politisk styrka, och i vissa fall även militär styrka.  
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Den internetbaserade kommunikationen, via egna konton på sociala medier, måste få följare 

för att överhuvudtaget uppfattas av allmänheten. Precis som Larsson & Kalsnes (2014) har 

påvisat används dessa kanaler av politiker, men de bör anpassa sig, medialiseras i sin 

kommunikation, för att vinna följare. Detta kan ske genom en tydlig anpassning till den 

tidigare nämnda internet-estetiken som bland annat består av GIF:ar, memes och emojis; ett 

humoristiskt sätt att kommunicera via digitala kanaler. Viss begränsning inom kanaler 

föreligger också (Rosen, 2017, 7 november), vilket innebär att förenkling av meddelandet 

måste ske. Detta kan ha konsekvenser för den politiska kommunikationen, i dess väg till 

anpassning till de internetbaserade nyheterna och medierna, då de traditionella är på nedgång 

(Strömbäck, 2014). Om detta är den riktning den politiska kommunikationen rör sig i, kring 

konkretisering och förenkling, hade Asp redan 1986 rätt då han menade att medialiseringen i 

framtiden påverkar den politiska kommunikationen och låter den bli simplifierad (Asp, 1986). 

Även om undersökningen i detta fall handlade om politiska partier valde vi i ett tidigt skede 

att inte lägga någon vikt vid partiernas kommunicerade eller genomförda politik. När analysen 

om funktion som polysemiskt objekt genomfördes valde vi att bortse från de invändningar 

mottagaren kunde ha gentemot partiets genomförda politik. Det mottagaren kunde tänkas ta 

ställning till var enbart huruvida de gillade partiet eller inte och om de i så fall var positiva 

eller negativa till positiva nyheter som presenterades på kontot. Detta ställningstagande 

genomfördes i andra instanser då mottagaren förutsätts ställa sig positivt till ett budskap, 

exempelvis i Venstres inlägg den 24 augusti (se del 7.2.3.) som innehåller dog face och 

smiling face with heart eyes där vi valde att se en del av avkodningen som ett 

ställningstagande till huruvida mottagaren gillar hundvalpar.  

8.3. Förslag på vidare forskning 

Danesi (2017) lyfter också möjligheten att emojis bara är en förbigående trend. Likaså 

diskuterar Danesi vad många i studien har sagt, att emojis främst är till för informell 

kommunikation som illustrerar och framför känslor i ett mer känslofattigt medium. 

Deltagarna är för det mesta helt förstående kring när det passar sig att använda en emoji och 

hur de ska användas. Det kan därför uppfattas som överflödigt att kolla på emojis och deras 

funktion även i politisk kommunikation och som ett resultat av en medialisering som har 

skapats av en användning hos privatpersoner, något som redan har undersökts. En vidare 

studie hade dock kunnat fastslå om sambandet är tydligare än vad som föreslagits under 

diskussion i den här undersökningen. En jämförande studie mellan politiker och 



57 

 

privatpersoner skulle kunna se om emojis används på samma sätt, det skulle också kunna 

tillåta ett mer historiskt perspektiv av användningen av specifikt emojis.  

En naturlig utveckling av studien hade varit en total sammanställning av alla inlägg med 

emojis som Høyre, Socialdemokraterna och Venstre har publicerat. Under den här 

undersökningen valdes det bort eftersom fördelningen hade blivit ojämn och omfattningen för 

stor. Likaså hade en större studie med mer resurser kunnat undersöka liknande konton i 

Finland och Island. Vi fann att Sverige, Norge och Danmark blev en naturlig avgränsning på 

grund av språkbarriärer. Sådana språkbarriärer har även funnits i enstaka fall vid norska och 

danska översättningar då våra tillgängliga översättningsverktyg (främst Google Translate 

tillsammans med kontextbaserad förståelse) inte varit tillräckliga.  

Ytterligare en kompletterande del i undersökningen hade kunnat vara gruppintervjuer och ett 

tydligare fokus på hur mottagaren tolkade emojins budskap. Genom undersökningens gång 

fann vi emojis som var svårtolkade och/eller oklara i sin kontext, tydliga exempel på detta var 

främst Venstres konto och deras 20 stycken clapping hands som uttryckte någon sorts glädje 

eller allmän uppskattning kring inlägget i sig. Genom externa åsikter skulle ett större fokus 

kunna läggas på hur mottagarna förstår emojins funktion eller bidrag till inlägget. Det skulle 

också kunna innefatta en större utläggning om kulturen som finns kring emojis idag och hur 

aktiva användare uppfattar och använder emojis. Likaså fanns det oklarheter kring Venstres 

inlägg från 4 september där de gratulerar en partimedlem på födelsedagen och har lagt in 

Denmark i texten, men ingen annan emoji. Sammanlagt använder Venstre 9 stycken Denmark 

på 100 inlägg, Høyre använder 3 Norway och Socialdemokraterna använder 7 Sweden. En 

studie på längre sikt skulle kunna jämföra huruvida detta är en del i partiets retorik eller om de 

använder nationalistiska symboler, som exempelvis flaggor, i högre utsträckning när de är ett 

parti som leder landet. Där skulle det också vara möjligt att se om en liknande användning 

speglas i partiets andra kommunikation och hur det skiljer sig mellan länder. En emoji 

föreställande en flagga kan vara enkel att sätta in, men i Sverige har flaggan ofta förknippats 

med väldigt nationalistiska rörelser snarare än landet i sig.   

För att utveckla den politiska delen i den politiska kommunikationen skulle en kritisk 

diskursanalys kunna göras för att se hur representationen ser ut bland emojis, främst när det 

kommer till hudfärg, könsfördelning kombinerat med yrkesgrupper då det tidigare funnits 

diskussioner att denna fördelning varit ojämn (Stark & Crawford, 2015). En jämförande 

analys skulle också kunna se hur partiers sakpolitiska budskap syns eller inte syns i de emojis 

de väljer att använda.  
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I undersökning går det att se hur Høyre är det partiet som allra tydligast har anpassat sig till en 

internet-estetik, men också hur de är partiet med mest följare. En jämförande analys som 

inkluderar inlägg även utan emojis skulle kunna peka på huruvida det finns ett samband 

mellan antalet emojis på ett politiskt partis konto och deras följar-antal. Alternativt en mer 

övergripande analys som utgår från medialisering snarare än gestaltning. 

En forskningslucka som blev mer uppenbar då arbetet med undersökningen fortskred var 

varför sändare väljer att sätta in flera likadana emojis i sitt meddelande. Riordan (2017) 

inkluderade upp till tre ansiktslösa emojis i sin studie men pratade inte så mycket om varför 

de fanns där. Även om kommentarsfälten inte har varit en faktor som inkluderats i den här 

studien har det inte gått att missa hur fältet ofta är fyllt med kommentarer som innehåller 

exempelvis samma emoji fem gånger utan annan text. Skulle det upplevas som någon skillnad 

om kommentaren bara innehöll en emoji? 
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