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Sammanfattning 

Emotikoner är ett vanligt inslag vid datormedierad kommunikation, såsom på den sociala 

nätverkstjänsten Twitter. Emotikoner tycks ha en vedertagen roll som känslomarkörer i en text, 

men forskning har visat att de även har andra funktioner av mer pragmatisk art. En mer 

nyanserad bild av emotikoners funktioner på Twitter kan öka förståelsen av hur de ska tolkas i 

texter och stödja utvecklingen av automatiska textanalyser där emotikoner förekommer. Då 

funktionerna hos emotikoner ur ett pragmatiskt perspektiv tidigare har studerats främst inom 

ramen för andra språk och kommunikationskanaler bidrar denna studie med en analys av 

kommunikativa funktioner hos emotikoner i twitterinlägg skrivna på svenska. 202 twitterinlägg 

innehållande fem olika typer av emotikoner analyseras med utgångspunkt i existerande 

litteratur om emotikoner samt pragmatiska teorier som talaktsteori, artighetsteori och 

implikatur. Sju olika funktioner identifieras. Analysen indikerar att emotikonernas främsta 

funktion är att markera känslor, men förekommer gör även funktioner som förändrar tolkningen 

av avsändarens avsikt med yttrandet, genom att mildra eller förstärka den så kallade illokuta 

styrkan, samt funktioner som markerar humor och ironi. Resultatet bekräftar emotikonernas 

främsta roll som känslomarkörer även i svenska twitterinlägg, men påvisar också att de även 

kan ha andra funktioner där de förändrar tolkningen av avsändarens avsikt med texten.  
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1 Introduktion 

Människor kommunicerar allt mer via elektroniska enheter och utnyttjar en rad kanaler såsom 

e-post, textmeddelanden, diskussionsforum, chatt och mikrobloggar, i vad som sammantaget 

benämns som datormedierad kommunikation (computer-mediated communication) (O'Neill, 

2010). I textbaserad kommunikation av denna art är emotikoner, exempelvis , ett vanligt 

inslag. Det finns en utbredd uppfattning om att emotikoner fungerar som markörer av känslor, 

sinnesstämning eller attityd till något, vilket även har visats av tidigare forskning (Derks, Bos 

& von Grumbkow, 2008a; Ip, 2002; Provine, Spencer & Mandell, 2007). I andra fall har 

emotikoner benämnts som pragmatiska markörer, där deras funktion är att hjälpa till att 

förmedla avsändarens avsikt med en text och hur denna ska tolkas i relation till kontexten 

(Crystal, 2002; Dresner & Herring, 2010; Skovholt, Grønning, & Kankaanranta, 2014; Wilson, 

1993; Yus, 2014).  

En form av datormedierad kommunikation sker via Twitter (twitter.com), en social 

nätverkstjänst som möjliggör spridning av idéer, information och attityder på internet via så 

kallade tweets, inlägg vars textinnehåll är begränsat till 140 tecken. Den fria tillgängligheten på 

internet och den stora omfattning av åsikter och attityder som förmedlas via denna kanal kan 

utnyttjas för att med automatiserade metoder analysera hur människors åsikter och attityder till 

olika saker förhåller sig. 

Tweets består i första hand av text, men även emotikoner kan inkluderas i dessa inlägg. Det är 

troligt att emotikonerna bär på information som är värdefull vid avgörandet av hur textens 

innehåll ska tolkas, och som tillför något utöver vad enbart orden kommunicerar. En ökad 

förståelse av hur emotikoner används på Twitter kan bidra till att man på ett mer träffsäkert sätt 

kan tolka deras kommunikativa innebörder och att en större vidd av information därmed skulle 

kunna erhållas från dessa vid storskaliga textanalyser av Twitter och social media i allmänhet. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka kommunikativa funktioner emotikoner har i 

datormedierad kommunikation på Twitter. För att undersöka emotikonernas funktioner ur ett 

pragmatiskt perspektiv har tidigare forskning tillämpat teorier såsom talaktsteori, artighetsteori 

och relevansteori (Dresner & Herring, 2010; Skovholt et al., 2014; Yus, 2014). Dessa studier 

har berört texter på andra språk än svenska, och texterna har främst utgjorts av e-

postkonversationer, inlägg från diskussionsforum och den sociala nätverkstjänsten Facebook.  

Med emotikonfunktioner som identifierats i ett antal tidigare studier som grund bidrar denna 

uppsats med en studie av vilka funktioner hos emotikoner som går att finna i text skriven på 

svenska, och därtill inte text från e-postmeddelanden eller diskussionsforum utan twitterinlägg. 

Studien avser besvara följande fråga: 

Vilka funktioner hos emotikoner kan identifieras i svenska twitterinlägg? 

Denna fråga kommer att besvaras genom en analys där datamaterialet, i form av ett antal 

twitterinlägg innehållande emotikoner, analyseras utifrån de funktioner som framkommit 

genom tidigare forskning och med hjälp av teorier inom pragmatik, ett område som studerar 

hur språk används till exempel för att uppnå en viss avsikt (Dahllöf, 1999).  

1.2 Avgränsningar 

I denna uppsats analyseras emotikoner främst ur ett pragmatiskt perspektiv. Vidare är mängden 

emotikoner begränsad till ett antal specifika typer som föreställer ansiktsuttryck och antas vara 
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kopplade till de ickeverbala kommunikationsmedel som används vid interaktion ansikte mot 

ansikte. Somliga andra slags emotikoner, till exempel de föreställande föremål och djur, kan 

antas ha funktioner av rent ikonisk karaktär, vilka dock inte kommer att behandlas här. 

Analysen utförs enbart på material som utgörs av emotikoner i twitterinlägg på svenska, och 

inkluderar alltså inte emotikoner i andra sammanhang såsom e-post, chatt eller 

diskussionsforum, eller i inlägg på andra språk.  

1.3 Uppsatsens struktur 

I detta inledande introduktionskapitel beskrivs uppsatsens bakgrund och syfte. I kapitel 2 

presenteras både teorier från det lingvistiska delområdet pragmatik samt tidigare forskning 

relaterad till emotikoner. Kapitel 3 beskriver den analys som har utförts på ett datamaterial 

bestående av ett antal tweets på svenska. Därefter presenteras i kapitel 4 resultatet av analysen 

med de specifika funktioner som har identifierats. Slutligen diskuteras resultatet i kapitel 5.  
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel används tidigare forskning för att ge en övergripande bild av emotikonernas roller 

i datormedierad kommunikation. Avsnitt 2.1 beskriver vad emotikoner är, vilka olika typer av 

emotikoner som finns och hur de strukturmässigt är uppbyggda. I avsnitt 2.2 behandlas hur 

emotikoner i datormedierad kommunikation kan ses som ersättning för de ickeverbala resurser 

talare och lyssnare utnyttjar i kommunikation som sker ansikte mot ansikte. Avsnitt 2.3 tar upp 

ett antal studier som pekar på skillnader mellan användning av emotikoner i olika kontexter och 

grupper. Därefter introduceras i avsnitt 2.4 de pragmatiska teorier som ligger till grund för 

analysen av funktioner i denna studie, nämligen implikatur och Grices samtalsmaximer, 

talaktsteori och artighetsteori. I avsnitt 2.5 presenteras slutligen de funktioner hos emotikoner 

som identifierats genom tidigare forskning.   

2.1 Emotikoner 

I den existerande litteraturen som rör emotikoner tycks det finnas en enighet om vad en 

emotikon är, nämligen en kombination av ASCII-tecken1 (eller en rent grafisk symbol) som 

används för att representera ansiktsuttryck eller förmedla känslor vid datormedierad 

kommunikation (Amaghlobeli, 2012; Crystal, 2002; Provine, Spencer, & Mandell, 2007; 

Skovholt et al., 2014; Thompsen & Foulger, 1996). Benämningen emotikon används här som 

en svensk översättning av emoticon – en term som uppstått genom en kombination av orden 

emotion och icon (Dresner & Herring, 2010). Denna term används vanligen synonymt med 

termerna emoji och smiley, där den förstnämnda dock i första hand tycks syfta på de rent 

grafiska symbolerna, medan en smiley ibland kan avse enbart de leende, ansiktslika 

emotikonerna likt  eller :-). I denna uppsats används termen emotikon övergripande för alla 

typer av uttryckssymboler. 

Scott Fahlman, en professor vid Carnegie Mellon University, hävdar sig vara den som gav 

upphov till att emotikoner började användas på internet. I en tråd i universitetets 

diskussionsforum från 1982 föreslog han att symbolen :-) skulle användas för att markera när 

något skulle tas som ett skämt, och symbolen :-( för att visa att meddelandet skulle tas på allvar 

(Fahlman, u.å.). Fahlman menar att han inte sett dessa symboler användas någonstans tidigare 

men kan dock inte garantera att han var först med idén. Användningen av typografiska tecken 

för att symbolisera känslouttryck förekom dock utanför internetvärlden mycket tidigare än så, 

och det kanske första inslaget av emotikonlika figurer påträffades redan 1881 i den satiriska 

tidskriften Puck2 (Ptaszynski, Rzepka, Araki, & Momouchi, 2011), vilket kan ses i figur 1.  

 

Figur 1. Emotikoner från tidskriften Puck, 30 mars 1881.  

Emotikonerna :-) och :-( antas vara de mest välkända (Ruedenberg-Wright, Danet, & 

Rosenbaum-Tamari, 1997), men idag förkommer många emotikoner även i form av små bilder, 

såsom . Den leende emotikonen (som visserligen finns i många olika utföranden) tycks i 

                                                 

1 En teckenkodning som representerar text i datorsammanhang, exempelvis i form av vanliga bokstäver, siffror 

och skiljetecken.   
2 Puck, Nr 212, s. 65, 30 mars 1881. 
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allmänhet vara den mest använda, vilket även visades av Provine et al. (2007) i deras stickprov 

på 1000 emotikoner från olika webbplatser. En stor mängd emotikoner som inte representerar 

ansiktsuttryck har också dykt upp, och dessa är en salig blandning av allt från djur till icke-

levande föremål. 

Amaghlobeli (2012) beskriver strukturen och användningen av emotikoner i meningar och 

hävdar att de kan beskrivas som lingvistiska enheter. Enligt Amaghlobeli består de emotikoner 

som skapas av ASCII-tecken av upp till fyra grafem (minsta betydelseskiljande enheter i ett 

skriftsystem) (NE.se, 2015). Grafemen motsvarar olika delar av det mänskliga ansiktet, såsom 

ögon, ögonbryn, näsa och mun. I vissa fall tillkommer ytterligare grafem för att representera 

exempelvis tårar, tänder eller tunga.  

Några vanliga grafem för att representera ögon är kolon, semikolon, lika med-tecken och siffran 

åtta (som i [:-) ;-) =) 8-)]), medan näsa ofta skrivs som ett bindestreck, och munnen som 

parentestecken. Ibland fördubblas de grafem som står längst till höger, vilket fungerar som en 

förstärkning av emotikonen (Amaghlobeli, 2012). Yus (2005) fann i en studie att känslouttryck 

tolkades som mer intensiva när element i texten deformerades, exempelvis upplevdes :-)))))))) 

kommunicera en intensivare känsla än :-). Dock spelade det ingen roll hur mycket emotikonen 

deformerades, och det var alltså ingen skillnad på graden av känslointensitet som studiens 

deltagare tolkade in i :-)))) och :-)))))))). Det menar Yus pekar på att information av detta slag 

inte tolkas gradvis utan snarare svart och vitt – det finns ett standardläge och ett annat läge 

innehållande mer information. 

Numera finns i Unicode-standarden3 ett antal standardiserade emotikonsymboler. Dessa har 

även standardiserade namn, vilka kan ses på de kartor som tillhandahålls på Unicode- 

konsortiets webbplats (Unicode, 2014). Symbolerna kan användas i skrift på flertalet 

plattformar (t.ex. Windows, iOS och Android), men deras utseenden varierar beroende på vilka 

typsnitt som används på respektive plattform (emojipedia.org, u.å.-a).  

2.2 Emotikoner som ersättning för ickeverbala kommunikationsmedel 

Vid kommunikation som sker ansikte mot ansikte utnyttjas ickeverbala signaler, såsom prosodi, 

kroppsspråk och ansiktsuttryck, bland annat för uttryckande av känslor (Derks et al., 2008a) 

samt personliga åsikter och attityder (Crystal, 2002). Vid textbaserad kommunikation saknas 

dessa element, vilket kan försämra samverkan mellan de kommunicerande parterna (Kiesler, 

Siegel, & McGuire, 1984), och ge upphov till problem med förståelse som inte är närvarande 

vid muntlig kommunikation (Aragon, Chen, Kroll, & Feldman, 2014). Derks, Bos och von 

Grumbkow (2008b) menar att bristen på feedback i form av ansiktsuttryck skapar osäkerhet hos 

avsändaren gällande om mottagaren kommer att tolka meddelandet på rätt sätt. En vanlig 

uppfattning är att emotikoner kompenserar för dessa brister och förbättrar utbytet av emotionell 

information genom att ersätta de ickeverbala kommunikativa verktyg som saknas i text (Aragon 

et al., 2014; Derks et al., 2008b; Dresner & Herring, 2010; Thompsen & Foulger, 1996; Wilson, 

1993). Emotikoner kan således antas ha en liknande funktion som prosodi, ansiktsuttryck och 

kroppsspråk har i muntlig kommunikation. 

I en studie av Walther och D'Addario (2001) drogs slutsatsen att innehållet i texten generellt 

överskuggade effekten av de emotikoner som också var närvarande, och att emotikoner därför 

                                                 

3 Unicode är en universell teckenkodning som möjliggör för datorer att hantera text oavsett plattform, program, 

språk och skriftsystem (Unicode, 2015). 
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inte hade någon betydande kommunikativ funktion i de textuella sammanhang där de förekom. 

Derks et al. (2008b) utförde en liknande studie där de undersökte motiven bakom användningen 

av emotikoner och hur dessa påverkade tolkningen av e-postmeddelanden. Till skillnad från 

Walther och D’Addario indikerade deras resultat att emotikoner är användbara för att förstärka 

budskapet i ett meddelande, och kan även till viss grad fylla de funktioner som ickeverbala 

beteenden, såsom ansiktsuttryck, har.  

Till skillnad från hur många ansiktsuttryck kan tänkas uppkomma i interaktion som sker ansikte 

mot ansikte är användningen av emotikoner i datormedierad kommunikation frivillig och 

medveten (Walther & D'Addario, 2001), vilket talar för att de inte enbart används för att 

markera känslor. Derks, Fischer och Bos (2008) menar att närvaron av en emotikon inte 

nödvändigtvis betyder att den förmedlar den känsla som användaren upplever. Emotikonen har 

avsiktligen placerats ut av användaren, men om detta återspeglar personens verkliga känslor 

eller om andra motiv ligger bakom användningen är oklart.   

Provine et al. (2007) analyserade placeringen av emotikoner i texter från olika sociala forum. 

De skilde mellan enskilda emotikoner som inte förekom tillsammans med någon text, 

emotikoner som förekom före eller efter ett textsegment eller mellan två fraser (vanligen 

markerat med ett kommatecken), och emotikoner som förekom inom en fras. De fann att 

emotikoner vanligen placerades före eller efter hela yttranden eller frågor och i likhet med skratt 

i muntlig kommunikation sällan avbröt dessa. Emotikoner förekom före eller efter yttrandet, 

eller mellan två fraser, i 99 procent av alla fall där de stod i anslutning till texten. Provine et al. 

menar att placeringen av skratt i muntlig kommunikation koordineras av en högnivå-process 

som organiserar lingvistiska yttranden så att dessa separeras från känsloyttringar, och att detta 

på liknande sätt även skulle gälla för placeringen av emotikoner i text. Exempelvis kan en 

emotikon som signalerar skratt placeras på en plats i texten där ett skratt kan förväntas utifrån 

de erfarenheter man har av muntligt konverserande.  

2.3 Emotikoner i olika kontexter 

Människors olikheter, grupptillhörigheter och de varierande kontexter där kommunikation tar 

plats ger med stor sannolikhet upphov till skillnader i hur emotikoner används. Individernas 

kön, kultur, personlighet, och typ av sammanhang som de kommunicerar i samt på vilket språk 

de gör detta är faktorer som forskning har visat inverkar på användningen av emotikoner. I en 

studie av Wolf (2000) över skillnader mellan män och kvinnors emotikonanvändning i 

diskussionsforum visades att kvinnor använde fler emotikoner i kvinnodominerade forum 

jämfört med män i mansdominerade forum. Dock ökade användningen av emotikoner för båda 

könen, men i synnerhet för män, i forum där könsfördelningen var jämn. Män använde oftare 

emotikoner för att skämta eller uttrycka sarkasm, vilket sägs främst åstadkommas med 

emotikonen ;-). Kvinnor använde emotikoner för att uttrycka humor, där figuren :) var den mest 

använda för detta ändamål. 

Park, Baek, och Cha (2014) undersökte vilka typer av emotikoner som användes i olika kulturer, 

genom att analysera en stor mängd tweets från 78 olika länder. De fann att länder med en 

kollektivistisk kultur, såsom Japan och Sydkorea, föredrar emotikoner som läses vertikalt (t.ex. 

^_^), där fokus ligger på ögonens form för att förmedla känslor medan munnen är mer neutral, 

till skillnad från individualistiska kulturer där de horisontella emotikonerna dominerar (såsom 

:-)) och där fokus istället ligger på munnens form medan ögonen är neutrala. Detta menar Park 

et al. kan förklaras av att personer i kollektivistiska kulturer oftare tenderar att försöka dölja 

sina känslor, och då munnens form till en viss grad går att kontrollera är det dock svårare att 

styra de muskler runt ögonen som aktiveras vid känslouttryck, varför medlemmarna av denna 

kultur fokuserar mer på ögonen för att avgöra konversationspartnerns känslor. I 
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individualistiska kulturer, menar Park et al., uppmuntras man istället till att visa sina känslor, 

och då detta enklast görs genom munnens form är det främst i detta område 

konversationspartnern fokuserar för att avläsa känslouttryck.  

I en studie av Xu, Yi, och Xu (2007) användes självskattningsformulär för att undersöka hur 

typ av konversation och upplevd personlighet hos samtalspartnern påverkade mängden 

emotikoner som deltagarna använde. De fann att fler emotikoner användes i socioemotionella 

sammanhang där konversationen rörde vardagliga ämnen, exempelvis vad man ska göra på 

semestern, jämfört med uppgiftsorienterade (ofta professionella) sammanhang där deltagarna 

brukar ha ett konkret mål som de vill uppnå genom samtalet och där det emotionella utbytet 

mellan deltagarna är litet. Resultatet visade även ett positivt förhållande mellan antal 

emotikoner som deltagarna sa sig använda och hur påhittig, nyfiken och öppen för nya idéer de 

uppfattade samtalspartnern att vara, medan ett negativt förhållande sågs mellan 

emotikonanvändning och till vilken grad man uppfattade samtalspartnern som målinriktad, 

ordningsam och eftertänksam. 

Även Derks, Bos och von Grumbkow (2007) fann i en studie där deltagarna fick skriva egna 

svar på korta chattsekvenser att emotikoner användes mer i socioemotionella kontexter än i 

uppgiftsorienterade. De menar att detta kan förklaras av att det anses mer lämpligt att visa 

känslor för vänner jämfört med exempelvis kollegor. Vidare jämfördes positiva och negativa 

socioemotionella och uppgiftsbaserade kontexter, och resultatet visade att flest emotikoner 

användes i negativa socioemotionella kontexter, medan minst emotikoner användes i negativa 

uppgiftsbaserade kontexter, vilket enligt Derks et al. sannolikt kan förklaras av att negativa 

uppgiftsbaserade kontexter kräver mer utförlig verbal kommunikation än vad som kan 

förmedlas med en emotikon. 

I en studie av Aragon et al. (2014) undersöktes emotikonanvändningen hos forskare som 

chattade om sitt arbete. Deltagare som kommunicerade på ett språk som inte var deras 

modersmål använde både ett större antal emotikoner och fler unika sådana. En möjlig tolkning 

som ges av detta är att användningen av emotikoner kompenserade för eventuella brister 

gällande språkkunskaperna i det främmande språket. 

2.4 Pragmatiska teorier 

I detta avsnitt presenteras ett antal teorier inom området pragmatik, som ligger till grund för hur 

användningen av emotikoner kan beskrivas och har tolkats i den analys som redogörs för i 

uppsatsens senare delar. Pragmatik handlar om hur talare och lyssnare (eller författare och 

läsare) skapar och förstår innebörden av diskurs genom att tolka denna bortom vad som 

bokstavligt sägs eller skrivs, utifrån kontexten som interaktionen tar plats i (Strauss & Feiz, 

2014). Studiet av pragmatik kännetecknas bland annat av att undersöka vad någon menar med 

sitt yttrande och hur man genom språkanvändning kan uppnå olika kommunikativa mål 

(Dahllöf, 1999). De teorier som på olika sätt berör detta fenomen och som här tas upp är 

implikatur, konversationsmaximer, talaktsteori och artighetsteori, och syftet är att i avsnittet 

visa hur dessa teorier kan förklara hur emotikoner används och kan förstås av 

twitteranvändarna.  

2.4.1 Konversationell implikatur, samarbetsprincipen och Grices maximer 

Grice (1975) menar att deltagare i ett samtal normalt antas följa vissa principer för hur ett samtal 

ska föras. På en generell nivå kallar Grice detta för samarbetsprincipen (Cooperative Principle), 

som lyder enligt följande: “Make your conversational contribution such as is required, at the 

stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you 
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are engaged” (Grice, 1975, s. 45). Utifrån detta utvecklade Grice maximer indelade i fyra 

kategorier: kvantitet (quantity), kvalitet (quality), relevans (relation) och sätt (manner). 

Maximerna för kvantitet säger att man i ett samtal bör ge tillräckligt med information, men utan 

att vara överflödig. I kategorin för kvalitet säger maximerna att man inte ska säga sådant man 

vet är falskt eller inte har bevis för. Maximen för relevans säger just att man ska vara relevant, 

och maximerna i kategorin för sätt kan sammanfattas med att man bör vara tydlig och undvika 

tvetydighet.  

Grice hävdar att det förutsätts att sammarbetsprincipen och maximerna följs, och det är i 

situationer där det tycks som att det har skett ett brott mot någon av dessa som så kallad 

konversationell implikatur kan uppstå. Exempelvis skulle deltagare A i ett samtal kunna ha 

besvarat en fråga på ett sätt som i bokstavlig mening inte verkar relevant. Deltagare B förutsätter 

att deltagare A vill följa samarbetsprincipen. Deltagare B behöver därför sluta sig till hur det 

till synes irrelevanta yttrandet kan tolkas på ett meningsfullt sätt bortom det bokstavliga, givet 

den aktuella kontexten, tidigare kunskap och det faktum att deltagare B vet att deltagare A vet 

att deltagare B har förmågan att sluta sig till innebörden som avses.  

Ett exempel som ges av Grice (1975, s. 51) är följande sekvens: 

”A: I am out of petrol. 

B: There is a garage round the corner.” 

Här implicerar talare B att garaget säljer bensin och att det är öppet, trots att detta inte sägs 

explicit. Hade talare B inte trott att detta var fallet hade yttrandet brutit mot maximen om 

relevans. Talare A förutsätter att talare B följer samarbetsprincipen och försöker därför sluta 

sig till vad talare B implicerar med yttrandet, så att det blir meningsfullt.  

Grice (1975) beskriver även att ett ironiskt uttryck i bokstavlig mening bryter mot maximen om 

kvalitet. Vid ironi sägs något som inte är sant. Normalt vet dock talaren att lyssnaren vet detta, 

så att försöka ljuga under de omständigheterna kan då tyckas vara meningslöst. Om lyssnaren 

vill fortsätta anta att talaren följer samarbetsprincipen och att yttrandet faktiskt är relevant, 

behöver lyssnaren genom inferens sluta sig till att talaren menar något annat än det bokstavliga. 

Då den avsedda innebörden ändå på något vis borde vara relaterat till det som faktiskt sägs är 

det mest troliga att talaren menar motsatsen till det hon säger. 

Som läsare av twitterinlägg där det förekommer emotikoner används inferens för att förstå det 

som impliceras av texten i kombination med en eller flera emotikoner. Exempelvis skulle 

yttrandet ”jag dör 😄😄😄” kunna följa som en reaktion på en bild eller ett påstående. Det går 

att sluta sig till att detta yttrande inte betyder att personen faktiskt håller på att dö och verkar 

glad över detta. Om kontexten verkligen var sådan att yttraren i fråga höll på att dö, hade de 

efterföljande emotikonerna inte varit relevanta, då läsarens bakgrundskunskap antagligen säger 

denne att man inte skulle uttrycka positivitet gentemot ett sådant tillstånd. För att emotikonerna 

ska vara relevanta dras slutsatsen att kontexten måste vara en annan. Yttraren håller sannolikt 

inte alls på att dö. Läsaren skulle genom tidigare erfarenheter kunna veta att ”jag dör” även kan 

användas när man tycker att något är bra, roligt, knäppt eller pinsamt (vilken kanske skulle 

kunna ha uppstått som en förkortning av exempelvis ”jag dör av skratt”), och det är förmodligen 

det som yttraren avser kommunicera med sitt yttrande. Emotikonerna hjälper här till när läsaren 

ska dra slutsatser om hur yttrandet ska tolkas, och kan sägas vara en del av kontexten.  
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2.4.2 Talaktsteori 

Ett möjligt sätt att rama in användningen av emotikoner är med hjälp av talaktsteori, vilket i 

den aktuella studien är centralt vid analysen av funktioner hos emotikoner i datamaterialet som 

används. Talaktsteorin har beskrivits av J. L. Austin (1962) i hans bok ”How to do things with 

words”. Grundtanken är att handlingar utförs i och med att yttranden görs, det vill säga, genom 

att säga något så görs något. Austin kallar detta för att utföra talhandlingar (speech acts) och 

delar upp dessa i tre olika dimensioner: lokuta handlingar (locutionary acts), illokuta handlingar 

(illocutionary acts), och perlokuta handlingar (perlocutionary acts).  

En lokut handling menar Austin helt enkelt är att säga något. En illokut handling, å andra sidan, 

innebär att en annan handling utförs i och med att yttrandet görs. Den illokuta handlingen avser 

vilken avsikt yttraren har med yttrandet, till exempel att lova, erbjuda, varna, hota, och så vidare, 

vilket också kan karaktäriseras som den illokuta styrkan (illocutionary force) hos yttrandet. 

Vidare är en perlokut handling den effekt som yttrandet får på andra personer. Till exempel kan 

ett visst yttrande av en person resultera i att en annan person blir övertygad, förvånad eller rädd, 

men detta är bortom talarens kontroll och handlar helt om lyssnarens reaktion. Det går till 

exempel inte att skrämma eller övertala någon om denne inte faktiskt blir skrämd eller 

övertalad.  

En möjlig klassificering av illokuta talhandlingar har gjorts av Searle (1979), som delar upp 

dessa i assertives, directives, commissives, expressives och declarations. Vilka talhandlingar 

som platsar i vilken kategori menar Searle avgörs av syftet (illocutionary point) som 

handlingarna inom en viss kategori sägs ha. Assertives sägs syfta till att uttrycka att något är 

fallet, till exempel genom att göra ett påstående, vilket kan vara sant eller falskt. Exempel på 

assertives är att antyda och hävda. Directives syftar på försök att få lyssnaren att göra något, till 

exempel genom frågor, krav, begäran, inbjudan och råd. Commissives syftar på åtaganden som 

görs av talaren, såsom att lova något. Expressives kan liknas vid känslouttryck, och innefattar 

exempelvis att tacka, gratulera, välkomna och be om ursäkt. Declarations är handlingar som 

förändrar verkligheten, där yttrandet i sig får något att börja gälla. Searle ger exempel såsom att 

förklara krig, avskeda någon och viga någon. Det är genom yttrandet ”du är avskedad” eller 

”härmed förklarar jag er man och hustru” som dessa omständigheter börjar gälla. Talhandlingar 

inom en viss kategori, exempelvis directives, menar Searle har samma illokuta syfte, nämligen 

att få någon annan att göra något. Att be om något och att kräva något har därmed samma 

illokuta syfte, men skiljer sig däremot gällande illokut styrka, där kräva kan anses vara starkare 

än att be.  

Searle (1979) uppmärksammar skillnaden mellan direkta och indirekta talhandlingar, där det 

förstnämnda syftar på den ordagranna meningen med ett yttrande samt den allmänt vedertagna 

funktionen hos detta, medan det sistnämnda syftar på ett yttrande där talaren även har en annan 

avsikt utöver den bokstavliga betydelsen. Searle exemplifierar detta med yttrandet ”I would 

appreciate if you would get off my foot” (s. 31), som inte enbart är ett simpelt påstående utan 

även ska tas som en begäran. Yttrandet utgör, menar Searle, fler än en illokut handling. En 

indirekt talhandling kan därmed karaktäriseras som en illokut handling som utförs indirekt som 

ett resultat av en annan handling. I många fall, som i exemplet ovan, är ett yttrandes förväntade 

mening närmast konventionell, och det finns ingen tvekan om att det ska uppfattas som en 

begäran.  

Searle hävdar att det är möjligt för någon att mena något mer än vad som faktiskt sägs, och för 

en lyssnare att förstå detta, genom att utnyttja gemensam bakgrundskunskap och det faktum att 

individer kan antas ha viss rationalitet och förmåga att dra slutsatser utifrån kontexten. Om en 

person A börjar med att säga ”Let’s go to the movies tonight”, får kanske denne som svar av en 

annan person B ”I have to go study for an exam” (exempel från Searle (1979, s. 33)). Person A 
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kan då resonera sig fram till att detta yttrande utgör en primär illokut handling i form av ett 

avvisande, medan den bokstavliga illokuta handlingen är sekundär. Genom att person A antar 

att person B anser sitt svar vara relevant, men att ett antagande av det slag som person B gjort 

normalt sett inte betraktas som ett relevant svar på det givna förslaget från person A, kan person 

A dra slutsatsen att person B menar något annat än vad denne säger. Vidare har person A viss 

kunskap om världen, och vet att både aktiviteten att plugga inför ett prov och aktiviteten att gå 

på bio kan uppta en relativt stor del av en kväll, och att person B troligtvis inte kan göra båda 

sakerna under samma kväll. Person A kan därför dra slutsatsen att person B inte kan gå på bio 

och att yttrandet i första hand ska tas som ett avvisande.  

Denna analys menar Searle kan sammanfattas enligt följande. Person A har förståelse för de 

grundläggande fakta om konversationen, nämligen vad han eller hon har sagt och vad person B 

har svarat på detta. Person A utgår sedan från att person B har för avsikt att samarbeta under 

konversationen och kan därmed anta att person B avser sitt svar vara relevant. Utifrån person 

A:s eget yttrande och det svar som person B gav kan person A sluta sig till att svarets 

bokstavliga tolkning inte är ett relevant svar, och att en annan illokut handling än den direkta 

ska tas som primär. Person A använder sedan bakgrundsinformation om den aktuella kontexten 

för att sluta sig till vilken illokut handling som person B sannolikt avser med sitt yttrande.  

En emotikons betydelse i en text på Twitter skulle kunna vara direkt relaterad till den 

talhandling som utförs i och med yttrandet av texten, och för att avgöra talhandlingar är det som 

nämnts ovan ofta nödvändigt att ta hänsyn till en bredare kontext. Denna skulle kunna utgöras 

av andra användares kommentarer som åtföljer en tweet vilket därmed skapar längre 

konversationer mellan flera personer.  

På Twitter är det möjligt att visa att ett inlägg är ett svar på någon annans inlägg genom att 

inleda det med snabel-a följt av den andra personens användarnamn, till exempel ”@anna jag 

såg ingenting”. Twitter kallar detta för en @reply. I fallet med exemplet ”@anna jag såg 

ingenting” är det näst intill omöjligt att avgöra vilken talhandling det handlar om. Tolkas 

yttrandet bokstavligt är det helt enkelt ett påstående, som skulle placeras i kategorin assertives. 

Yttrandet skulle dock kunna ha en rad andra tolkningar beroende på kontexten. Kanske pratar 

personen om att hon har varit på konsert men suttit så långt bak att hon inte kunnat se någonting, 

vilket skulle kunna tolkas som ett uttryck för missnöje eller besvikelse, som placeras i kategorin 

expressives. Kanske är Anna rent av arrangören av konsertevenemanget och yttraren vill med 

sitt yttrande framföra kritik mot hur de har organiserat sittplatserna i lokalen, och i och med 

detta samtidigt indikera att hon tycker att arrangören borde vidta förbättringsåtgärder, vilket 

skulle placera yttrandet i kategorin directives. Kanske är Anna en person som har gjort något 

som hon inte vill att någon annan ska få veta, och har nu bett yttraren att inte tala om detta för 

någon. ”Jag såg ingenting” skulle då kunna tolkas som ett löfte att inte ta upp händelsen, vilket 

skulle placera yttrandet i commissives. Om en emotikon hade varit närvarande i inlägget, 

exempelvis som i ”jag såg ingenting 😉”, skulle denna sistnämnda tolkning bli mer trolig än de 

övriga. Emotikonen signalerar att det som sägs inte stämmer helt, för båda parterna vet att 

yttraren faktiskt såg något, men yttraren har för avsikt att låtsas att hennes yttrande är sant och 

lovar därmed indirekt att bete sig därefter. Detta sista exempel visar att emotikoner kan hjälpa 

till att smalna av möjliga tolkningar gällande den talhandling som utförs, och påverkar därmed 

den illokuta styrkan hos yttrandet. Detta har påvisats i tidigare forskning, bland annat av 

Dresner och Herring (2010), vilket behandlas i avsnitt 2.5.1.  

2.4.3 Artighetsteori 

En av anledningarna till att indirekta talhandlingar används hävdar Searle (1979) är av 

artighetsskäl. Detta kommer ofta till uttryck när talhandlingarna är av typen directives, vilka 



10 

 

som nämnt syftar till att få lyssnaren att göra något. Att vara alltför direkt och till exempel 

använda meningar i imperativform, såsom ”lämna rummet!”, kan uppfattas som bryskt, och 

mer indirekta formuleringar används därför, såsom ”skulle du ha något emot att lämna 

rummet?”.  

En modell för att beskriva artighet har utvecklats av Brown och Levinson (1987). De hävdar att 

alla människor har vad som kan sägas vara en offentlig självbild, kallad face. Denna innefattar 

de två delarna positive face (hädanefter positiva ansikte) och negative face (negativa ansikte). 

Det positiva ansiktet är en persons vilja att bli bekräftad, förstådd och omtyckt, samt att dennes 

behov och önskningar ska värdesättas av andra. Det negativa ansiktet handlar om en individs 

personliga integritet och frihet att själv bestämma över sina egna handlingar utan att styras och 

hindras av andra.  

Det finns handlingar som hotar personers ansikte, vilket Brown och Levinson kallar för face-

threatening acts. Dessa ansiktshotande handlingar kan leda till att man ”tappar ansiktet” i 

sociala sammanhang, och i interaktion med andra behöver detta hållas i åtanke. Då alla delar 

denna sårbarhet med avseende på sitt ansikte vill man generellt samarbeta för att upprätthålla 

både sitt eget och samtalspartnerns ansikte.  

Både den som för tillfället talar i ett samtal och den som lyssnar kan få både sitt negativa och 

positiva ansikte hotat som ett resultat av det som sägs. Hot mot lyssnarens negativa ansikte 

uppkommer när talaren inskränker på lyssnarens handlingsfrihet, till exempel genom att begära 

saker eller få lyssnaren att känna att han eller hon står i skuld till talaren. Att beordra, föreslå, 

påminna, varna, erbjuda och lova är några exempel på denna typ av ansiktshotande handling 

som ges av Brown och Levinson.  

Hot mot lyssnarens positiva ansikte handlar om att talaren uttrycker att denne inte bryr sig om 

lyssnarens känslor och behov. Detta kan ske genom handlingar där talaren visar att han eller 

hon har en negativ syn på lyssnaren eller anser att han eller hon har fel, till exempel genom att 

kritisera, anklaga, förlöjliga, förolämpa eller inte hålla med.  

Även talarens ansikten kan hotas av vad han eller hon säger. Det negativa ansiktet hotas till 

exempel vid ursäkter och då man går med på löften eller erbjudanden mot sin vilja, och det 

positiva ansiktet kan hotas vid exempelvis själförödmjukande handlingar och bekännelser.  

Brown och Levinson beskriver strategier som tillämpas för att kunna utföra ansiktshotande 

handlingar men på ett sätt så att hotet minskas. Handlingen kan utföras via en inlindad handling 

(redressive action), där man motverkar skadan på den andres ansikte genom att utföra 

handlingen på ett sätt så att det är uppenbart att man inte vill utgöra något hot.  En inlindad 

handling kan göras genom positiv artighet (positive politeness) eller negativ artighet (negative 

politeness), som stärker lyssnarens positiva respektive negativa ansikte. Positiv artighet kan till 

exempel innebära att först ge lyssnaren en komplimang för att sedan komma med kritik. 

Kritiken blir därmed ”inlindad” och mildrad genom att den föregås av en komplimang som 

stärker lyssnarens positiva ansikte. Vid stärkande av lyssnarens negativa ansikte avser talaren 

respektera lyssnarens integritet och undvika konflikter, till exempel genom att yttra sig formellt 

eller be om ursäkt för att man stör.  

Ytterligare ett sätt att göra detta menar Brown och Levinson är genom användning av så kallade 

hedges (på svenska är betydelsen ungefär skydd eller gardering), vilka i detta fall avser mildra 

den illokuta styrkan hos talhandlingen. En hedge är en partikel, ett ord eller en fras som 

modifierar styrkan hos ett påstående eller en substantivfras (Brown & Levinson, 1987). Lakoff 

(1973) menar att hedges är ord som används för att göra betydelsen hos yttranden mer eller 
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mindre absolut, vilket kan exemplifieras med skillnaden hos fraserna ”very tall” och ”sort of 

tall”.   

Brown och Levinson delar upp hedges i strengtheners och weakeners. Dessa kan med andra 

ord både förstärka och mildra den illokuta styrkan hos yttranden. En hedge kan exempelvis 

förmildra kritik genom att ett kritiserande yttrande inleds med ”I think perhaps you should…”, 

eller förstärka ett löfte i form av ”I absolutely promise to...” (Brown & Levinson, 1987, s. 171).  

Många gånger kan kroppsspråk och prosodi fylla samma funktion som hedges, då dessa är 

användbara medel för att signalera hur talaren förhåller sig till vad denne säger – att exempelvis 

höja på ögonbrynen eller uppvisa tveksamhet i samband med ett yttrande kan tyda på att det är 

frågan om en ansiktshotande handling (Brown & Levinson, 1987).  

Emotikoner skulle kunna fungera som verktyg för artighet i form av hedges, vilket görs 

uppenbart av bland andra Skovholt et al. (2014) i avsnitt 2.5.1. Istället för att yttra sig mer vagt 

vid utförandet av en ansiktshotande handling, exempelvis som i ”jag tror att det kanske skulle 

kunna vara bra om du också gjorde handling X”, skulle en ersättning kunna vara ”gör handling 

X också :-)”, där emotikonen får yttrandet att uppfattas som mindre direkt och mer artigt jämfört 

med samma yttrande där emotikonen saknas.  

2.5 Emotikoners betydelser och funktioner 

Föregående avsnitt i detta kapitel har behandlat vad emotikoner är och hur de förhåller sig till 

ickeverbala kommunikationsmedel, samt presenterat ett antal pragmatiska teorier som kan 

utnyttjas för att studera och förstå användningen av emotikoner. Med den bakgrunden redogör 

detta avsnitt för de mer specifika betydelser och funktioner som emotikoner enligt tidigare 

forskning har.  

2.5.1 Emotikoner som känslomarkörer 

Det tycks vara en vanlig uppfattning att emotikoner främst används för att förmedla känslor, 

vilket ofta också återspeglas i hur deras betydelser anges i lexikon. Ett flertal lexikon som anger 

definitioner för emotikoner finns tillgängliga på internet (Marshall, 2012; msgweb, 2006; 

Netlingo, 2015; pc.net, 2015; Wikipedia, 2015). Från att granska några av dessa lexikon kan 

slutsatsen dras att många emotikoner uppenbarligen har olika definitioner i olika lexikon. I 

lexikonet från msgweb (2006) anges figuren :o signalera förvåning, medan den i lexikonet från 

Marshall (2012) antas visa att någon skriker. I det förstnämnda lexikonet förekommer även 

figuren :-|, som där sägs markera besvikelse, medan samma figur sägs signalera likgiltighet i 

lexikonet från pc.net (2015). Det finns även emotikoner som sägs ha samma betydelse, 

exempelvis olika varianter av den glada smileyn. På Twitters webbsida används som nämnt 

emotikoner från Unicode-standarden, vanligen benämnda som emoji, och en lista över alla 

dessa i grafisk form har tagits fram av emojipedia.org (u.å.-b) där även ytterligare beskrivningar 

av de olika symbolernas betydelser ges.  

I en studie av Paulsson (2011) uppgav deltagarna att deras förståelse av textmeddelanden 

generellt ökade när emotikoner var närvarande, samt att de för det mesta ansåg sig kunna förstå 

betydelsen hos emotikoner. De emotikoner som av deltagarna rapporterades vara de mest 

bekanta var :-), :-(, :-D, :-/ och :-P. Det framkom också att det för vissa emotikoner tycks finnas 

en relativt enhetlig uppfattning gällande deras betydelse. Dock gällde detta när emotikonerna 

inte placerats i anslutning till någon text, utan enbart stod för sig själva.   

Frågan är hur viktig betydelsen av enskilda emotikoner egentligen är, då dessa sannolikt har 

olika betydelser i olika sammanhang. Eftersom en enskild emotikon ofta kan innefatta en mängd 
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möjliga betydelser är tillgång till den verbala kontexten nödvändig för att avgöra vilken 

betydelse som avses (Crystal, 2002).  

Lo (2008) genomförde en studie där deltagare fick skatta hur de upplevde olika 

textmeddelanden med avseende på avsändarens känslotillstånd, attityd och intresse. Resultaten 

visade att meddelanden som saknade emotikoner skattades som relativ neutrala, medan samma 

meddelanden där en emotikon var närvarande medförde en signifikant förändring i hur 

meddelandena upplevdes, vilket tyder på att emotikoner faktiskt har någon form av inverkan på 

hur den anslutande texten uppfattas. 

2.5.2 Emotikoner som pragmatiska markörer 

Crystal (2002) anser att emotikoner ofta tycks ha en rent pragmatisk funktion, där deras närvaro 

syftar till att upplysa mottagaren om att avsändaren är oroad över textens potentiella inverkan. 

Emotikoner kan således, menar Crystal, motverka feltolkning av avsändarens avsikt, vilket 

skulle kunna uppstå exempelvis i form av att ett hastigt formulerat meddelande upplevs som 

mer ohövligt än vad som var tanken.  

I dessa fall kan så kallad flaming uppstå, vilket kan definieras som fientligt eller ovänligt verbalt 

beteende inom datormedierad kommunikation (Thompsen & Foulger, 1996). Thompsen och 

Foulger (1996) lät deltagare utvärdera graden av flaming i en gruppdiskussion via e-post. 

Närvaron av emotikoner visade sig generellt minska upplevelsen av flaming i meddelandena, 

vilket förklaras av att emotikonerna tycks få meddelandet att tas mindre på allvar, som i sin tur 

gör dem användbara för att motverka att flaming bryter ut. Dock visade studiens resultat också 

att meddelanden som uppvisade en mycket hög grad av fientlighet, till skillnad från enbart en 

spänd stämning, snarare upplevdes innehålla en ännu högre grad av flaming när emotikoner var 

närvarande.  

Wang (2014) menar att användningen av positiva emotikoner i feedbacktexter gör mottagaren 

mer villig att acceptera negativ feedback, då det gör att avsändaren upplevs ha godare avsikter 

och feedbacken uppfattas som mindre negativ. Dock gällde inte detta för feedbacktexter som 

var kortfattade och ospecifika, utan för mer utförliga sådana. När deltagarna fick utförlig, 

specifik feedback på en uppgift som de hade genomfört gjorde närvaron av positiva emotikoner 

i feedbacktexten att avsändaren upplevdes ha godare avsikter med sin feedback och feedbacken 

upplevdes som mindre negativ, jämfört med feedbacktexter utan emotikoner. När feedbacken 

var ospecifik gjorde närvaron av negativa emotikoner att avsändaren upplevdes ha mindre goda 

avsikter och feedbacken upplevdes som mer negativ, jämför med texter utan emotikoner.  

Enligt resultaten från en enkätstudie genomförd av Derks et al. (2008a) angav deltagarna att 

deras främsta motiv bakom användningen av emotikoner var att uttrycka känslor, att förstärka 

betydelsen hos texten, och att uttrycka humor. Det tycks som att olika emotikoner utnyttjas för 

att fylla dessa olika syften, då resultaten från Paulssons (2011) studie visade att en specifik text 

följt av olika emotikoner tolkades på olika sätt av deltagarna, där varianterna ironi, sarkasm, 

tveksamhet och förstärkning av uttrycket fanns representerade. 

Dresner och Herring (2010) anser att termen ”emoticon” är missvisande, då dessa symboler inte 

enbart förmedlar känslor utan snarare pragmatisk mening. De poängterar också att det finns 

många emotikoner som tycks uttrycka fler än bara en känsla, medan vissa inte verkar uttrycka 

någon specifik känsla alls, exempelvis :p eller ;). 

Vidare menar Dresner och Herring att emotikoner inte är oberoende av språket och att deras 

mening inte kan separeras från texten. Exempel ges av fall där en emotikon används för att 

förmedla sarkasm – denna bör relateras till texten för att sarkasmen ska framgå, då en emotikon 
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som används för detta syfte inte i sig har något sarkastiskt över sig. Med detta menar Dresner 

och Herring att emotikoner kan ses som en del av texten och är jämförbara med punkter, vilka 

också skulle kunna användas för att uttrycka sarkasm.  

Dresner och Herring använder talaktsterori för att beskriva de pragmatiska funktionerna hos 

emotikoner, baserat på analyser av Herrings arkiv över e-postmeddelanden och foruminlägg 

under tio års tid. De hävdar att emotikoner används för att markera den illokuta styrkan hos 

texten, och bidrar därmed till att förmedla den talhandling som ett yttrande utför, det vill säga 

vad personen avser med det som denne skriver.  

Dresner och Herring förnekar dock för den delen inte att emotikoner mycket väl kan användas 

för att uttrycka känslor, och i dessa fall utgör emotikonen en ikonisk representation av 

känslomässiga ansiktsuttryck. Men det finns emotikoner som inte tycks representera någon 

specifik känsla, exempelvis ;), som vanligen används för att skämta eller indikera ironi (Walther 

& D'Addario, 2001; Wolf, 2000). Dresner och Herring poängterar att handlingen att skämta inte 

direkt kan kopplas till en specifik känsla eller att vara i ett specifikt känslotillstånd, utan 

representerar snarare en typ av illokut styrka, då det är något som görs i och med yttrandet av 

orden. De framhåller att den blinkande emotikonen dock inte alltid används för att skämta, och 

kan därför inte enbart ses som en ikonisk representation av ett ansiktsuttryck som enligt 

konvention signalerar skämt.  

Dresner och Herring hävdar att närvaron av emotikoner dels kan indikera vilken talhandling 

som avses med yttrandet, som i exemplet ”I am very sensitive and cry easily, and gets even 

worse when I feel awful :)” (s. 10), där yttraren inte uttrycker självömkan och klagar över sitt 

tillstånd, utan enbart beskriver sin situation, vilket görs uppenbart av emotikonen. Emotikoner 

kan också förändra den möjliga tolkningen av den talhandling som redan är uppenbar av texten, 

till exempel i form av att mildra ett klagomål. Som ett exempel på detta ges följande sekvens 

(s. 10): 

“JKingsbury : GUIDE> have you ever made a home page on aol? 

Guide ASH : JK, yes and I can't get rid of the stupid thing! :)”  

Dresner och Herring beskriver det andra yttrandet som ett starkt klagomål med en ohyfsad ton, 

men som med emotikonens hjälp mildras till ett humoristiskt klagomål som även signalerar en 

vänskaplig attityd till konversationspartnern.  

Dresner och Herring poängterar också relationen mellan talhandlingar och de olika 

meningstyperna indikativ, interrogativ och imperativ. De menar att det visserligen finns en viss 

koppling mellan meningstyp och talhandling, exempelvis används interrogativ ofta för att ställa 

frågor och imperativ för att göra befallningar, men detta förhållande är inte alls hugget i sten. 

Till exempel är det möjligt att använda interrogativ för att begära något, såsom ”Kan du stänga 

fönstret?”. Dresner och Herring hävdar vidare att skiljetecken är användbara för att märka ut 

vilken meningstyp det är frågan om och även för att påvisa den illokuta styrkan – utropstecken 

kan bland annat användas för att göra befallningar. Dock menar Dresner och Herring att det 

inte finns några tydliga regler för hur detta görs, och dessutom finns många fler talhandlingar 

än vad det finns skiljetecken. Dresner och Herring anser att användningen av emotikoner i 

datormedierad kommunikation är ett sätt att utöka de textbaserade verktygen, såsom 

skiljetecken, för att förmedla illokut styrka.  

I relation till detta skriver Austin (1962) att röstintonation, betoningar och kroppsspråk kan 

användas för att uttrycka illokut styrka, och i skrift kan dessa element till viss del representeras 

av skiljetecken, men deras möjligheter att göra detta är begränsade.  
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Sammanfattningsvis identifierar Dresner och Herring (2010) tre olika funktioner hos 

emotikoner: de kan utgöra ikoniska representationer av känslomässiga ansiktsuttryck; de kan 

utgöra ikoniska representationer av ansiktsuttryck som inte är känslobetonade, men som enligt 

konvention har en viss betydelse, till exempel en blinkande emotikon för att signalera ett skämt; 

och de kan hjälpa till att indikera den illokuta styrkan hos yttrandet, men utan att konventionellt 

representera ansiktsuttryck, exempelvis genom att använda en glad emotikon för att få ett 

potentiellt klagomål att tolkas som ett vanligt antagande.  

Skovholt et al. (2014) vidareutvecklar Dresner och Herrings resonemang om emotikoner och 

talhandlingar. Med Austins talaktsteori (1962) och Brown och Levinsons artighetsteori (1987) 

som utgångspunkt utförde de en studie över emotikonernas funktioner i e-postmeddelanden 

inom några företag, där de identifierar specifika talhandlingar som följs av emotikoner. De 

använder Searles taxonomi för att dela in de identifierade talhandlingarna i kategorierna 

directives, expressives, commissives och representatives4.  

Skovholt et al. (2014) identifierar tre olika typer av funktioner hos emotikoner: de kan användas 

för att visa en positiv attityd till mottagaren, och förekom då ofta efter avsändarens signatur och 

antas representera avsändarens ansiktsuttryck, exempelvis som vid ”Have a nice day. Rgds. 

Ditte :-)” (s. 788); de kan markera att något är ett skämt eller ironi; eller fungera som både 

förstärkande och förmildrande hedge. I avseende av förmildrande hedge (softener) minskar 

emotikonerna styrkan hos ansiktshotande handlingar, såsom begäran, rättningar, klagomål och 

avvisanden, och riktas till mottagarens negativa ansikte. Ett exempel på detta är yttrandet ”We 

are supposed to have a CONSISTENT AND CLEAR communication style. Nice with a little 

clarification here.... :-)” (s. 788), där yttraren begär att få information genom den indirekta 

begäran ”Nice with a little clarification here”, vars illokuta styrka mildras med hjälp av 

emotikonen så att yttrandet låter mindre befallande. När emotikonerna fungerar som förstärkare 

(strengthener), menar Skovholt et al., stärker de den illokuta styrkan hos talhandlingar inom 

kategorierna expressives, commissives och representatives, såsom att tacka, hälsa, lyckönska, 

visa uppskattning, lova och samtycka, vilket riktas till mottagarens positiva ansikte. Enligt 

Skovholt et al. (2014) kan emotikoner därmed betraktas som en strategi för artighet. Detta kan 

illustreras av följande exempel (s. 790-791): 

”Hi Anna, long time no see:-) Hope everything is okay in Steinkjer!!” (hälsning) 

”I have probably read the signature incorrectly, so there you’re probably right :-)” (samtycke) 

Idén om emotikoner i relation till illokut styrka presenterades redan tidigare av Wilson (1993), 

som kallar emotikonen en ”pragmatisk markör som är unik för elektroniskt språk” (s. 392, egen 

översättning). Han anser att emotikonernas funktioner är att visa känslor såsom glädje eller 

sorg; markera att något är ett skämt eller ironi – vilket Wilson benämner som ”illocutionary 

force intensifying devices”; samt fungera som ett verktyg för artighet. I denna funktion, menar 

Wilson, används de för att mildra ansiktshotande handlingar. Enligt Wilson innebär detta att en 

emotikon kan användas exempelvis för att betona att ett påstående avses vara humoristiskt i de 

fall där det utan denna förståelse istället skulle kunna tolkas som ansiktshotande. Emotikoner 

sägs därmed kunna ha funktionen av en ”hedging device”, för att som avsändare minska risken 

att läsaren tar illa upp av meddelandet. 

En sammanställning av funktioner som framkommit i tidigare publicerad litteratur gjordes av 

Yus (2014). Genom att förlita sig på denna, i kombination med analyser av egna data från 

Facebook-konversationer, föreslår han åtta pragmatiska funktioner hos emotikoner med 

                                                 

4 Denna term var den som Searle ursprungligen använde, men han ändrade den senare till assertives (Searle, 1979). 
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utgångspunkt i relevansteori. Relevansteorin utvecklades av Sperber och Wilson (1995), i 

vilken de menar att mänskliga kognitiva processer försöker uppnå en så stor kognitiv effekt 

som möjligt genom minsta möjliga ansträngning. Uppmärksamhet riktas därför mot den 

information som framstår som mest relevant i situationen. Vidare antas att kommunikation 

innefattar att någon måste uppmärksamma informationen som kommuniceras. Den som 

kommunicerar något har sannolikt en tanke om att den kommunicerade informationen är 

relevant för mottagarna. Avsändaren vill även bli förstådd och måste därför kommunicera 

information som även mottagarna kan anse vara relevant och värd att lägga mentala resurser 

på, annars kanske de väljer att inte uppmärksamma det avsändaren har att säga, och 

kommunikationen skulle då misslyckas.  En kommunikativ handling, menar Sperber och 

Wilson, kan därför alltid antas vara relevant, och vid kommunikation sker av deltagarna ett 

sökande efter denna relevans.  

Yus (2014) menar att emotikonerna underlättar i användarnas sökande efter relevans – när 

emotikoner skrivs gör användaren det med en avsikt att emotikonen ska vara relevant på något 

sätt. I vissa fall kan den minska de mentala resurser som läsaren behöver utnyttja för att avgöra 

vilken attityd eller känsla som avsändaren vill kommunicera. Andra gånger behövs en större 

mental ansträngning för att avgöra emotikonens förhållande till texten där den förekommer, 

vilket dock kompenseras av de ökade kognitiva effekter som följer i form av att tolkningen av 

den kommunicerade informationen blir mer träffsäker. I de åtta funktioner som föreslås av Yus 

visar han hur emotikonerna på olika sätt bidrar till textens relevans och gör tolkningen av det 

verbala meddelandet mer precis. De av Yus (2014) föreslagna funktionerna är följande (med 

namn som har omformulerats och översatts till svenska):  

1) Signalera den propositionella attityden i ett yttrande. En propositionell attityd är enligt 

Ahern (citerad i Yus, 2014) den attityd som en yttrare uttrycker mot innehållet i det som yttras. 

Yus menar att dessa attityder i vissa fall kan avgöras enbart genom prosodi och ansiktsuttryck, 

och vid textbaserad kommunikation, där dessa icke-verbala resurser saknas, kan emotikoner 

möjliggöra för användare att uttrycka propositionella attityder utan att behöva göra det på ett 

explicit sätt. Användaren kan därmed skriva ”I have no time to get bored, nor to read :((”, där 

emotikonen signalerar att användaren beklagar att hon inte har tid att ha tråkigt eller att läsa 

(Yus, 2014, s. 519). Den propositionella attityden (att tycka att något är tråkigt) blir på så vis 

identifierbar, och yttrandet kan, menar Yus, särskiljas från ett simpelt antagande.  

2) Intensifiera den propositionella attityden som redan har gjorts uppenbar av texten i sig. 

Detta exemplifieras med yttrandet ”I hope you’ll always remember my Spanish lessons :)” 

(Yus, 2014, s. 520) där yttraren explicit har signalerat en propositionell attityd genom 

användning av ”I hope”, vilket intensifieras ytterligare av emotikonen. 

3) Förstärka eller mildra den illokuta styrkan hos en talhandling. Yus förlitar sig här bland 

annat på den ovan nämnda studien av Dresner och Herring (2010), och menar att emotikoner i 

denna funktion används för att få avsikten med ett yttrande att tolkas på rätt sätt, exempelvis 

genom att modifiera en viss talhandling till en annan. Ett exempel som ges är yttrandet ”Stop 

writing about med! You’re obsessed! XDDDDDD”, där emotikonen mildrar talhandlingen 

(tillhörande kategorin directives) och får avsikten att istället uppfattas som närmast skämtsam 

(Yus, 2014, s. 520-521).   

4) Signalera ett skämt genom att motsäga det explicita innehållet i ett yttrande. I denna funktion 

får emotikoner läsaren att förstå att yttrandet inte ska tas bokstavligt, utan att en humoristisk 

effekt vill uppnås. 

5) Signalera ironi genom att motsäga det explicita innehållet i ett yttrande. Yus menar att det 

här finns likheter med föregående funktion. Vid ironi är den explicita tolkningen av ett yttrande 
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inkonsekvent i förhållande till den information som ges av kontexten, och yttrarens attityd 

stämmer alltså inte med vad som bokstavligt sägs. För att förstå detta är det ofta nödvändigt att 

en viss mängd kunskap är gemensam för yttraren och mottagaren, och emotikoner bidrar till att 

göra detta än mer uppenbart. Ett exempel är följande sekvens från Yus (2014, s. 522), där 

yttrarna låtsas att de inte vet varför ”these scenes” känns bekanta:  

”These scenes ring a bell, don’t know why... :-) 

Really? Well, I don’t know why they do, either ;-)” 

6) Signalera en affektiv attityd riktad mot innehållet i yttrandet. Emotikoner används i denna 

funktion för att visa yttrarens känslor till innehållet i yttrandet, såsom i exemplet ”The reunion 

is approaching :-)”, där yttraren uttrycker glädje gentemot faktumet att återföreningen närmar 

sig (Yus, 2014, s. 523).  

7) Visa känslor till den kommunikativa handlingen eller parallellt med denna. Till skillnad från 

föregående funktion är emotikonens syfte i detta fall inte att signalera känslor till innehållet i 

yttrandet, utan representerar snarare vad yttraren känner när denne kommunicerar något, i likhet 

med ickeverbala kommunikativa verktyg som leenden vid interaktion ansikte mot ansikte. 

Emotikoner kan i dessa fall anses ha en social roll där de påvisar bandet mellan yttraren och 

mottagaren samt deras gemensamma känslor (Yus, 2014). Yus ger exemplet ”:-( I want to come 

back....”. Yttraren sägs här inte vara ledsen över att vilja komma tillbaka, vilket skulle vara 

tolkningen av emotikonen i enlighet med föregående funktion. Emotikonen uttrycker istället 

känslan yttraren hade när hon skrev texten och visar möjligtvis även att hon saknar 

konversationspartnern (Yus, 2014, s. 525).  

8) Signalera intensiteten hos en känsla som redan är uppenbar av texten i sig. Yus ger som 

exempel yttrandet ”Oleeee olee olee!! look forward to meeting the little baby :-)”, där texten i 

sig är tillräcklig för att urskilja yttrarens känslor (genom ”look forward to”), men där 

emotikonen fungerar som en förstärkning av dessa.  

2.5.3 Sammanfattning av funktioner 

Samafattningsvis visar tidigare forskning att flera möjliga funktioner hos emotikoner finns. Ett 

flertal fall rapporterar att emotikoner kan användas för att uttrycka känslor eller humor (Derks 

et al., 2008a; Dresner & Herring, 2010; Skovholt et al, 2014; Wilson, 1993; Yus, 2014). 

Deltagarna i Paulssons (2011) studie ansåg att emotikoner ökade förståelsen av 

textmeddelanden. I studien av Lo (2008) användes emotikoner för att indikera den avsedda 

tolkningen av textmeddelanden. Crystal (2002) hävdade att meddelanden som potentiellt kan 

upplevas som otrevliga kan modifieras med hjälp av emotikoner så att avsändarens avsikt inte 

feltolkas. Wang (2014) demonstrerade detta i sin studie där positiva emotikoner i 

feedbacktexter gjorde mottagarna mer villiga att acceptera den negativa feedbacken. I Tompsen 

och Foulgers (1996) studie om flaming användes emotikoner för att mildra den negativa 

inverkan som vissa meddelanden kunde ha i en epost-baserad gruppdiskussion. Det framkom 

att emotikoner dessutom kunde ha en förstärkande effekt på upplevelsen av flaming om de 

användes i en viss kontext. Vidare fann Derks et al. (2008b) att emotikoner fungerade som en 

förstärkning av budskapet i ett textmeddelande.  

Dessa fall är i enlighet med hur Dresner och Herring (2010) beskrev funktionen hos emotikoner 

som indikerande av illokut styrka, där de identifierar den illokuta handling som utförs i och 

med presenterandet av det textbaserade meddelandet eller förändrar hur meddelandet tolkas 

gällande meningen som avsändaren avsåg. Denna pragmatiska funktionalitet återfinns i flertalet 

av de funktioner som föreslogs av Yus (2014).   
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Vid ansiktshotande handlingar, exempelvis begäran, nekande, rättelser och klagomål, vilket 

vanligen är yttranden som kan placeras i kategorin directives, kan emotikonen mildra hotet från 

dessa. Emotikonerna är då riktade till mottagarens negativa ansikte. Vid yttranden från 

kategorierna expressives, commissives och representatives, exempelvis samtycke, löften, 

bedömningar, lyckönskningar, hälsningar och tack, kan emotikonen förstärka den illokuta 

styrkan hos dessa yttranden, och riktas till mottagarens positiva ansikte.  I dessa två fall fungerar 

emotikoner som strategier för artighet i form av hedges, en funktion som uppmärksammades 

av Wilson (1993) och Skovholt et al. (2014). 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras den undersökning som gjorts för att besvara uppsatsens 

forskningsfråga – vilka funktioner hos emotikoner kan identifieras i svenska twitterinlägg? 

Funktionerna identifierades med utgångspunkt i de funktioner som presenterats i tidigare 

forskning samt de pragmatiska teorier som beskrivits i föregående kapitel. Genom att identifiera 

den talhandling som utförs i och med yttrandet som texten utgör, samt relatera denna till 

emotikonen som förekommer med texten, har en tolkning gjorts gällande vilken funktion 

emotikonen har. En i huvudsak kvalitativ analysmetod har använts, men den kodning som gjorts 

i samband med analysen har möjliggjort att även viss deskriptiv statistik kan presenteras. Den 

använda metoden beskrivs i avsnitt 3.1 Metodval. Därefter presenteras det datamaterial som har 

använts i studien samt hur urvalet av detta gjordes (avsnitt 3.2). I avsnitt 3.3 Kodning och analys 

beskrivs hur analysen har gjort möjlig genom att definiera de kategorier som data har placerats 

i. Slutligen följer en diskussion kring etiska överväganden som är relevanta för studien (avsnitt 

3.4 Etik).  

3.1 Metodval 

Marwick (2013) beskriver Twitter som en gigantisk textkorpus, och den interaktion som bedrivs 

där lämpar sig väl för flera metoder av textanalys. Detta kan innefatta både kvalitativ kodning 

av enskilda tweets och mer noggrann tolkning av text från specifika användarkonton.  

Merparten av de studier som använt data från Twitter har varit kvantitativa (Marwick, 2013). 

Medan kvantitativa metoder identifierar större mönster och visar på samband baserade på 

statistik, syftar kvalitativ forskning till att förstå hur mening skapas genom att undersöka hur 

och varför personer gör saker på Twitter inom en viss kontext, vilket kan missas vid enbart en 

”big data”-approach (Marwick, 2013). 

I denna studie tillämpas datormedierad diskursanalys (computer-mediated discourse analysis, 

CMDA), en metod som Herring (2004) beskriver som ett tillvägagångssätt för att 

huvudsakligen undersöka verbal interaktion som tar plats på internet, där analysen rör 

beteenden som är grundade i empiriska observationer i form av text. Denna metod har ett 

lingvistiskt perspektiv som utgångspunkt, där språk och språkanvändning ligger till grund för 

de tolkningar som görs (Herring, 2004).  

Termen ”diskurs” sägs av Van Dijk (2011) innefatta en rad olika egenskaper och kan studeras 

ur många olika perspektiv. Enligt Van Dijk kan diskurs definieras som en typ av mänsklig social 

interaktion, där deltagarna genom tal och text interagerar för att åstadkomma olika sociala 

handlingar. Diskurs sägs också vara en form av uttryckande och kommunicerande av 

språkanvändarnas kunskaper, åsikter, känslor och avsikter.  Vidare är den kontextuellt situerad 

och tar plats i en kommunikativ situation som direkt påverkar hur användningen av text och tal 

yttrar sig. I den aktuella studien förs kommunikationen via internet på Twitter, genom 

textinlägg som är begränsade till 140 tecken, och som även kan innehålla emotikoner, bilder 

och länkar. Inläggen som analyseras är offentliga och kan läsas av alla, men användarna har 

normalt en begränsad följarkrets som de sannolikt vänder sig till i första hand, och som skulle 

kunna innefatta både personer som användaren i fråga känner även utanför internet, och andra 

helt okända personer.  

Enligt Herring (2004) kan CMDA appliceras på fyra domäner av språk: struktur, mening, 

interaktion, och sociala beteenden. I denna studie ligger betoningen på den andra nivån, det vill 

säga mening och funktion hos yttranden, vilket här analyseras med hjälp av teorier om 

pragmatik (se avsnitt 2.4). CMDA utgår från några teoretiska antaganden baserade i lingvistisk 
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diskursanalys (Herring, 2004). Det antas att diskurser innehåller återkommande mönster, som 

avses identifieras och göras uppenbara genom diskursanalysen. Vidare antas att diskurser 

återspeglar de val som görs av yttrarna, vilka kan baseras på kognitiva och sociala faktorer. 

Slutligen menas att datormedierad diskurs i vissa fall påverkas och formas av de tekniska 

egenskaperna hos de kommunikationssystem där diskursen återfinns.  

Metodologiskt sett finns i CMDA en stark koppling till språkfokuserad innehållsanalys 

(Herring, 2004). Innehållsanalys är enligt Krippendorff (2013) en forskningsteknik för att dra 

slutsatser om texter och kontexten där de används. Hsieh och Shannon (2005) menar att det är 

en metod för att subjektivt tolka innehållet i textbaserad data genom systematisk klassificering 

där materialet kodas och teman eller mönster identifieras. Innehållsanalyser utgår vanligtvis 

från naturliga texter, det vill säga texter som inte ursprungligen skapades för att besvara 

forskningsfrågor (Krippendorff, 2013). Analysen och de slutsatser som dras utifrån texten 

guidas av en eller flera frågeställningar, vilket ger analysen ett specifikt syfte. Krippendorff 

menar också att en text blir meningsfull på ett sätt som är beroende av den kontext som 

analytikern har placerat den i. Detta innefattar den kunskap som analytikern applicerar på 

texten, vilken kan vara baserad på exempelvis vetenskapliga teorier. I en innehållsanalys, menar 

Krippendorff, dras slutsatser om fenomen som inte är direkt observerbara, genom att utnyttja 

en kombination av exempelvis statistisk kunskap, teori, erfarenhet och intuition.  

Herring (2004) menar att antingen en kvantitativ eller en kvalitativ ansats är möjlig vid CMDA, 

där den kvantitativa aspekten kan handla om att koda innehåll och presentera frekvenser för 

fenomen i en text, och den kvalitativa kan innebära att de fenomen som observeras i texten 

diskuteras och illustreras. Herring hävdar att det även är möjligt att kombinera kvalitativa och 

kvantitativa tillvägagångssätt.  

Enligt Herring (2004) gäller vid CMDA att en forskningsfråga har formulerats så att den kan 

besvaras genom analysen av en text, samt att metoder för att göra detta väljs och appliceras på 

lämpliga data. I enlighet med tillvägagångssätt för innehållsanalys kan data kodas och placeras 

i kategorier, vilka kan vara fördefinierade eller, menar Herring, uppstå baserat på 

observationerna i data. Därutöver kan kunskap från olika paradigm inom diskursanalys 

tillämpas, det vill säga angreppssätt som traditionellt har använts för att analysera texter, samtal 

och interaktion. Dessa paradigm kan bidra med teoretiska utgångspunkter för analysen och 

klargöra hur fenomenen som studeras kan identifieras och karaktäriseras (Herring, 2004). Ett 

av dessa paradigm menar Herring är pragmatik, där exempelvis talhandlingar, relevans och 

artighet studeras. Eftersom denna studie intresserar sig för meningen hos emotikoner i 

yttranden, det vill säga vad yttraren avser med användningen av emotikonen i kombination med 

det textliga yttrandet, tillämpas pragmatisk analys för att studera just fenomen som 

talhandlingar och artighet.  

3.2 Material 

Studiens datamaterial bestod av tweets skrivna på svenska som alla innehöll en eller flera 

emotikoner. Data har tillhandahållits av projektets uppdragsgivare Gavagai5. Den totala 

datamängden som fanns att tillgå för studien bestod av 10 000 tweets som med hjälp av ett antal 

slumpvist valda emotikoner som söktermer hämtades från Gavagais databaser. Ur denna pool 

av data gjordes först en avgränsning till att undersöka tweets som innehöll leende emotikoner 

som rent utseendemässigt kan antas representera ansiktsuttryck relaterade till glädje. Dessa 

emotikoner utgjordes av följande: 😂 😄 😃 😊 ☺. Här förekommer emotikonerna som Unicode-

                                                 

5 gavagai.se 
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symboler inom ett typsnitt, medan de på Twitter ersätts med faktiska bilder, tillgängliga genom 

open source-projektet twemoji6. I figur 2 nedan visas de analyserade emotikonerna så som de 

förekom i datamaterialet och deras motsvarigheter på twitter.com samt deras officiella namn 

enligt Unicode-standarden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Emotikonernas utseende i datamaterialet (och i den här texten) samt deras motsvarigheter på 

twitter.com. 

Inledningsvis gjordes ett slumpmässigt urval bestående av 187 inlägg som innehöll en eller flera 

emotikoner, där minst en av dessa var någon av de fem emotikoner som syns i figur 2. De två 

nedersta emotikonerna (😊 ☺) har betraktats som likvärdiga och sammanfattas under namnet 

”glad”. Även den andra och tredje emotikonen uppifrån (😄 😃) har betraktats som likvärdiga 

och gavs namnet ”väldigt glad”. Den översta emotikonen i figur 1 har här benämnts med 

”glädjetårar”.  

Tanken var att använda ett lika stort antal inlägg med emotikoner från var och en av de tre 

kategorierna. Ett flertal av de valda inläggen innehöll dock flera av de olika slags emotikonerna, 

vilket ledde till att antalet emotikoner inom de tre kategorierna ”glad”, ”väldigt glad” och 

”glädjetårar” inte blev jämnt.  

Herring (2004) nämner vikten av kontext när resultatet från en diskursanalys tolkas, vilket 

spelar in vid val av data att analysera. I denna studie har emotikonerna givetvis betraktats i 

förhållande till den kontext de står i, det vill säga texten i twitterinlägget. Men för att avgöra 

vilken talhandling som utförs i texten kan det ofta vara en fördel om det även finns tidigare och 

efterkommande inlägg i en längre konversation, vilket utökar kontexten. Den kommunikation 

som sker via twitterinlägg är dock av naturen sådan att användare inte alltid får några svar på 

sina inlägg, och förväntar sig kanske inte heller det. Vidare skriver en enskild person inlägg 

som kan nås av en stor läsarkrets, det vill säga i form av användarens alla följare, och därtill 
alla andra som väljer att gå in och läsa personens inlägg. Kommunikationen kan därmed 

                                                 

6 Se github.com/twitter/twemoji 
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betraktas som en-till-många, åtminstone innan en annan person har anslutit sig för att aktivt 

delta i konversationen.  

Trots att ett inlägg inte följs av ett annat förväntar sig sannolikt yttraren att någon kommer att 

läsa det denne har skrivit, och har därmed en avsikt att kommunicera något till någon annan i 

och med sitt inlägg. Det bör därför gå att identifiera talhandlingar även i sådana inlägg där inga 

svar följer. I urvalet av data för denna studie har målet därför varit att inkludera inlägg som står 

för sig själva, och alltså inte utgör svar på andra personers inlägg. Detta kan i vissa fall även 

vara inlägg som inleder konversationer, men som inte följer tidigare inlägg i en pågående 

konversation.  

Exempel skulle kunna vara: ”Jag är så ledsen över att Sverige förlorade matchen 😢”, eller ”Idag 

ska jag träffa min syster ☺”.  

Genom att bara välja inlägg som inte ingår i konversationer minskar behovet av en bredare 

kontext för att avgöra talhandling och emotikonfunktion i texten. Yttrarna har bara möjlighet 

att uttrycka sig med 140 tecken, och kontexten för ett helt fristående inlägg är begränsad inom 

denna ram. Det minskar deras möjligheter att yttra sig på sätt där tidigare presenterad 

information är nödvändig för att förstå innebörden, likt i längre konversationer eller långa, 

sammanhängande textstycken.  

De 187 inlägg som valdes var därför sådana som inte inleddes med snabel-a, vilket som tidigare 

nämnts kallas @replies och är ett sätt att visa att man skriver till andra användare, ibland som 

en del av en konversation med flera turer.  

Utöver dessa 187 har dock även 15 slumpmässigt valda @replies analyserats, där också de 

inlägg som föregår och efterföljer inlägget i en konversation på Twitter har utnyttjats för att 

avgöra det aktuella inläggets emotikonfunktioner. I dessa fall är det möjligt att det är andra 

emotikonfunktioner som dominerar jämfört med funktionerna i enskilda inlägg. Sammantaget 

innebär de 187 fristående inläggen plus de 15 inläggen som utgjorde @replies att 202 inlägg 

har analyserats.  

Data för analysen avgränsades ytterligare till att enbart innefatta inlägg skrivna på svenska. 

Inlägg på andra språk, samt inlägg där innehållet inte kunde uttydas på ett begripligt sätt 

exkluderades och ersattes med nya slumpade inlägg från datamängden. Även inlägg som enbart 

innehöll länkar eller hashtaggar, det vill säga där emotikonen inte stod i anslutning till någon 

sammanhängande text på svenska, togs bort. Att vissa inlägg utöver text även innehöll en bild 

togs i regel inte hänsyn till. I några fall där det var särskilt svårt att avgöra en emotikons funktion 

kunde en eventuell bild utnyttjas för att utöka kontexten och ta hjälp av denna. Gällande 

@reply-inläggen inkluderades enbart inlägg som verkligen var en del av en konversation, det 

vill säga längre än en enskild tweet. De inlägg som riktade sig till någon annan men där en 

konversation inte uppstått togs bort och ersattes med nya.  

I många fall innehöll en tweet fler än en mening, och emotikonen antogs då vara relaterad till 

enbart den mening som den förekom tillsammans med. I vissa fall stod emotikonen mellan två 

meningar och tycks då ha använts som skiljetecken. Kontexten har ofta kunnat avgöra att 

emotikonen i dessa fall i regel skulle relateras till meningen som den föregicks av, snarare än 

efterkommande mening. Det fanns även meningar där samma emotikon upprepades flera 

gånger i följd, exempelvis 😂😂😂😂. Dessa upprepningar har i denna studie inte kartlagts. 

Några meningar innehöll utöver någon av de fem valda emotikonerna även andra emotikoner, 

exempelvis 👏 🐣 ❤ 😜. De emotikoner som inte ingick bland de fem som valts till analysen 

ignorerades. Ett litet antal inlägg innehöll en kombination av flera av de fem valda 
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emotikonerna, exempelvis 😄😃😊😄. I dessa fall har den mest frekventa emotikonen eller den 

med mest positiv laddning analyserats (”glädjetårar” anses här mer positiv än ”väldigt glad”, 

som anses mer positiv än ”glad”). 

3.3 Kodning och analys 

För varje tweet identifierades den eller de talhandlingar som utförs, baserat på vad som 

framkommit om talaktsteori i föregående kapitel. Talhandlingarna kodades och kategoriserades 

enligt Searles taxonomi (1979), det vill säga assertives, directives, commissives, expressives 

och declarations. Även typ av emotikon noterades. Funktionerna hos inläggets emotikoner 

identifierades med vägledning av de funktioner som påvisats genom tidigare forskning (se 

avsnitt 2.5).  

@reply-inlägg letades upp på twitter.com med hjälp av sökfunktionen, så att kontexten i form 

av tidigare och efterföljande inlägg i konversationen kunde studeras. Dessa inlägg kodades även 

de likt ovan.  

3.3.1 Talhandlingar 

Varje mening kodades med den talhandling som den utgjorde, samt placerades i någon av 

kategorierna assertives, directives, commissives, expressives eller declarations. Detta avgjordes 

utifrån Searles (1979) beskrivning av vad som karaktäriserar illokuta talhandlingar inom de 

olika kategorierna (se avsnitt 2.4.1). I de tweets som har använts i studien förekom ibland flera 

talhandlingar (ofta som resultatet av flera meningar). En mening kunde dock utgöra enbart en 

talhandling och vara placerad i enbart en kategori. 

Kodningskategorierna för typer av talhandlingar utgör vad Herring (2004) kallar för semantiska 

kodningskategorier, vilket innebär att de kan ha en konstant mening men förekomma i ett 

oändligt antal olika former. Hur talhandlingarna kodas har avgjorts genom mänsklig tolkning 

där viss subjektivitet naturligtvis finns. Det är inte alltid helt trivialt att avgöra vilken 

talhandling det är frågan om i en tweet, i synnerhet inte när kontext genom tidigare eller 

efterkommande tweets saknas. Hur man sedan väljer att benämna den handling som utförs är 

inte heller självklart. Handlingen att klaga på något skulle likaväl kunna benämnas med 

”uttrycka missnöje”. Det finns en risk att sådana synonyma uttryck inte alltid är helt synonyma  

i fråga om deras illokuta styrka, men detta kanske inte är av största betydelse, då det väsentliga 

är att handlingarnas illokuta syfte (illocutionary point, se avsnitt 2.4.2) förhoppningsvis ändå 

framgår av den valda benämningen. Med detta sagt bör den gjorda kategoriseringen inte ses 

som någon absolut sanning om hur språket här används och vad användarna åstadkommer med 

det. Det är enbart ett försök att inom ramen för denna studie kategorisera liknande slags 

yttranden och talhandlingar med hjälp av Searles riktlinjer. En annan kategorisering hade 

kunnat vara möjlig. Det finns sedan tidigare även en del kritik riktad mot Searles sätt att 

kategorisera talhandlingar (se ex. Sperber & Wilson, 1995), vilket vittnar om att andra 

angreppssätt är möjliga och kan betraktas som lika korrekta.  

3.3.2 Typ av emotikon 

Typen av emotikon som förekom tillsammans med en talhandling noterades och placerades i 

någon av kategorierna ”glad”, ”väldigt glad” och ”glädjetårar”. Som nämnts i föregående 

avsnitt utgjordes ”glad” av emotikonerna [😊 ☺], ”väldigt glad” av [😄 😃], och ”glädjetårar” 

av [😂], där emotikonerna inom ”glad” respektive ”väldigt glad” betraktades som likvärdiga.  
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3.3.3 Emotikonfunktion 

Koder för funktionerna skapades allteftersom de identifierades i inläggen. Som utgångspunkt 

vid tolkning av funktion användes de funktioner som identifierats i tidigare forskning från 

Dresner och Herring (2010), Skovholt et al. (2014), och Yus (2014), beskrivna i avsnitt 2.5.2.  

Hur funktionen hos en emotikon fastställdes var många gånger direkt beroende av den 

talhandling som identifierats i texten. Var det exempelvis fråga om en begäran klassades denna 

som en directive. Med hjälp av kunskaper om artighetsteori (se avsnitt 2.4.3) blev det möjligt 

att avgöra att handlingen på basis av detta även var en ansiktshotande handling, vilket gjorde 

det sannolikt att förekomsten av en positiv emotikon fungerade som en mildring av hotet från 

denna talhandling.  

Som analytiker användes den egna förmågan att göra inferenser gällande vad emotikonerna 

hade för funktioner i en mening, på liknande sätt som beskrivits i avsnittet om implikatur och 

Grices maximer (avsnitt 2.4.1). Genom tidigare kunskaper, den kontext som gavs av texten, och 

en medvetenhet om de maximer som gäller vid kommunikation, kunde den betydelse som 

emotikonen implicerade i förhållande till texten avgöras.  

3.4 Etik 

Att utföra en studie med data i form av tweets väcker flera frågor om etiska överväganden. I 

utförandet av en diskursanalys är det rimligt att anta att exempel från den text som analyseras 

bör presenteras för att göra analysen så tydlig som möjligt. I rekommendationer om etiskt 

beslutsfattande vid internetforskning från The Association of Internet Researchers (AoIR) 

Ethics Working Committee (Markham & Buchanan, 2012) formuleras etiska frågor specifika 

för internet. En punkt som tas upp är huruvida direkt citering av blogginlägg kan medföra 

negativa följder för bloggaren. Om en koppling kan göras mellan data från internet och den 

fysiska person som skapat denna data – skulle detta då kunna medföra psykologisk, ekonomisk 

eller fysisk skada för personen? I denna studie är personlig information som användarnamn 

borttagen från de tweets som finns med som exempel i analysen. Att användarna inte går att 

identifiera i den text som här presenteras utesluter dock inte att identifiering inte kan ske – 

genom att utnyttja Twitters sökfunktion kan författaren av en specifik textsträng ofta spåras. 

För att minska denna möjlighet har personnamn som vid några tillfällen nämns i 

exempelinläggen bytts ut mot andra namn, och vissa hashtaggar7 som inte ansågs vara 

nödvändiga för att kunna tolka innebörden av inlägget har tagits bort. 

Som en konstrast till detta finns även möjligheten att användare rent av vill bli identifierade 

som upphovsmän till sina tweets. Ess (2002) tar upp frågan om etiska förväntningar och 

antaganden hos de individer som studeras vid internetforskning. Om individen är medveten om 

att dennes kommunikation inom en viss plattform är offentlig kan forskarens skyldighet att 

skydda individens integritet anses vara mindre, vilket även gäller i de fall då deltagare betraktas 

som författare vars avsikter är att göra sina texter offentliga (Ess, 2002).  

En relaterad fråga som nämns av Ess (2002) är vilka risker det innebär för deltagaren i och med 

att dennes text presenteras. Här görs distinktionen mellan innehåll och form. Innehållet skulle 

kunna röra känsliga ämnen, och studerandet och publicerandet av sådant innehåll skulle kunna 

leda till att författaren av innehållet tar skada. Å andra sidan kan denna risk anses mindre om 

fokus istället ligger på form, exempelvis hur den språkliga formen för en begäran kan se ut 

(”Öppna dörren” kontra ”Jag skulle uppskatta om du kunde öppna dörren”) (Ess, 2002, s. 8, 

                                                 

7 En hashtagg används för att märka ut innehållet i en tweet efter ett visst ämne eller en viss kategori, till exempel 

#sommar2015, vilket gör det lättare att vid sökning hitta tweets som handlar om samma sak.  
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egen översättning). Ess menar också att risken att orsaka deltagarna skada hur som helst är låg 

om innehållet är vardagligt och inte berör känsliga ämnen. Efter läsning av samtliga tweets som 

ingår i studiens datamaterial görs en (om än subjektiv) bedömning att dessa inte innehåller 

känsliga ämnen. 

Gällande frågan om rätten att ens använda material taget från specifika internettjänster är en 

användbar utgångspunkt den information som ofta finns tillgänglig på webbsidor i form av 

exempelvis ”terms of service” och ”privacy policy” (Bolander & Locher, 2014). I Twitters 

integritetspolicy framgår att det innehåll som användarna delar med sig av avses göras offentligt 

och spridas till andra aktörer som använder och analyserar denna information, och att 

användarna bör vara medvetna om detta när de väljer vad de delar: 

Our Services are primarily designed to help you share information with the world. Most of the 

information you provide us is information you are asking us to make public /---/ Our Services broadly 

and instantly disseminate your public information to a wide range of users, customers, and services. 

For instance, your public user profile information and public Tweets are immediately delivered via 

SMS and our APIs to our partners and other third parties, including search engines, developers, and 

publishers that integrate Twitter content into their services, and institutions such as universities and 

public health agencies that analyze the information for trends and insights. When you share 

information or content like photos, videos, and links via the Services, you should think carefully about 

what you are making public. (Twitter, 2015a) 

I Twitters användarvillkor framhålls också att ”this license is you authorizing us to make your 

tweets available to the rest of the world and to let others do the same” (Twitter, 2015b). 

 

  

https://dev.twitter.com/pages/api_faq
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4 Resultat 

Totalt 202 tweets som alla innehöll en eller flera av emotikonerna [😂 😄 😃 😊 ☺] analyserades 

med avseende på typ av emotikon, talhandling som utförs i och med yttrandet och emotikonens 

funktion. Utan att räkna in upprepningar av samma emotikon i samband med en specifik 

talhandling (t.ex. ”Hej 😄😄😄”) uppgick antalet analyserade emotikoner i kategorin ”Glad” till 

58 stycken; i kategorin ”Väldigt glad” återfanns 98 emotikoner, och i kategorin ”Glädjetårar” 

75 stycken. I tabell 1 presenteras de talhandlingar som identifierades och som har placerats i de 

kategorier som föreslogs av Searle (1979). Kategorin declarations saknas, eftersom inga 

talhandlingar av den typen förekom i datamaterialet.  

Tabell 1. Identifierade talhandlingar i samband med emotikoner. 

Expressives Assertives 

Tacka 
Hälsa  
Hålla med 
Uttrycka positiv attityd 
Uttrycka negativ attityd 
Uttrycka negativ känsla 
Uttrycka glädje 
Uttrycka stolthet 
Uttrycka förundran 
Uttrycka självförödmjukelse 
Klaga 
Skryta 
Uttrycka självömkan 
Beklaga 
Berömma 
Lyckönska 
Förolämpa 
Kritisera 
Ifrågasätta 
Invända 
Uttrycka vilja 
Uttrycka positiv förväntan 
Uttrycka lycka 
Uttrycka tillfredställelse 
Avskedsfraser 
 

Påstå 
Konstatera 
Förtydliga 
Tro 
Instämmande svar 
Citera 

 
Directives 

Informationssökande fråga 
Retorisk fråga 
Befalla 
Uppmana 
Begära 
Rätta 
 

Commissives 

Indirekt löfte 
Åta sig framtida handling 
Utför handling just nu 
 

  



26 

 

4.1 Identifierade funktioner 

De emotikoner som förekom i samband med talhandlingarna presenterade i tabell 1 

representerade sju olika funktioner:  

1) Visa en affektiv attityd riktad mot innehållet i yttrandet 

2) Visa känslor till den kommunikativa handlingen eller parallellt med denna 

3) Signalera intensiteten hos en känsla som redan är uppenbar av texten i sig 

4) Förmildrande hedge 
5) Förstärkande hedge 

6) Uttrycka humor 

7) Uttrycka ironi 

I tabell 2 visas antalet förekomster av respektive funktion i datamaterialet och hur talhandlingar 

från de fyra talhandlingskategorierna fördelade sig över dessa funktioner. Av utrymmesskäl 

benämns funktionerna här med de koder som har använts för att identifiera dem vid analysen. 

Funktionerna Y5, Y6, Y7, Y8 är direkt baserade på hur de beskrivs av Yus (2014), funktionerna 

S och SO baseras på Skovholt et als. (2014) beskrivning av emotikoner som hedges uppdelade 

i strengtheners och softeners, och funktionen H baseras på Yus (2014) samt Dresner och 

Herrings (2011) beskrivningar av hur emotikoner används för att uttrycka humor. Att summan 

överstiger antalet analyserade inlägg beror på att vissa inlägg innehöll fler än en talhandling 

med tillhörande emotikon. En visualisering av data från tabell 2 kan ses i figur 3.  

Kategori 
Funktion Totalt antal 

talhandlingar Y6 Y7 Y8 SO S H Y5 
Assertives 58 26 0 0 0 17 0 96 

Commissives 21 1 0 0 1 1 0 24 

Directives 0 5 0 10 0 3 0 18 

Expressives 0 19 30 25 9 4 1 88 
Totalt antal 
emotikoner 
per funktion 

79 51 30 35 10 25 1 231 

Tabell 2. Förekomster av emotikonfunktioner i samband med talhandlingar från de fyra kategorierna. 

Y6: Visa en affektiv attityd riktad mot innehållet i yttrandet 

Y7: Visa känslor till den kommunikativa handlingen eller parallellt med denna 

Y8: Signalera intensiteten hos en känsla som redan är uppenbar av texten i sig 

SO: Förmildrande hedge 

S: Förstärkande hedge 

H: Uttrycka humor  

Y5: Uttrycka ironi 
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Figur 3. Antal emotikoner inom de fyra kategorierna assertives, commissives, directives och expressives 

för de sju funktionerna.  

I de följande avsnitten beskrivs de sju funktionerna med förklarande exempel från analysen av 

datamaterialet. 

4.1.1 Visa en affektiv attityd riktad mot innehållet i yttrandet 

Den vanligast förekommande funktionen hos emotikonerna i datamaterialet var att helt enkelt 

visa att avsändaren har någon form av känslobetonad attityd till det som skrivs i inlägget. Denna 

funktion förekom i samband med påståenden, uttryck för positiv attityd och yttranden där 

talaren åtar sig en framtida handling eller informerar om att en handling utförs just nu. Att visa 

sitt gillande eller sin glädje gentemot innehållet i texten är överrepresenterat, vilket följer 

naturligt av att enbart emotikoner föreställande glada ansikten har analyserats. I denna funktion 

kan ”Jag är glad att…” ofta läggas till i början av yttrandet, vilket alltså är den mening som 

tillförs av emotikonen.  

1) ”Jag har fått nya sängkläder 😄” 

2) ”Då blir det en operation på min axel i februari så man slipper problemen med den sen 😄” 

3) ”Idag ska jag stå på huvudet igen! 😄” 

I exempel 1-3 ovan är avsändaren glad att han eller hon har fått nya sängkläder, glad att det blir 

en operation på axeln, och ser fram emot att stå på huvudet igen. Utan dessa emotikoner hade 

den positiva laddningen i inläggen inte varit lika självklar.  

Emotikonerna ändrar här det illokuta syftet hos yttrandet från att vara ett simpelt påstående till 

att även innefatta yttrarens attityd till det som sägs. Yttraren i exempel 1 vill inte bara informera 
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om att hon har fått nya sängkläder – hon vill även kommunicera att hon är glad över detta. För 

att göra detta räcker det i skrift inte att enbart skriva ”Jag har fått nya sängkläder”. Hade 

yttrandet gjorts i tal skulle prosodi ha kunnat signalera hennes glädje, men då detta saknas i 

skriftlig kommunikation blir enbart ett sådant yttrande inte tillräckligt informativt för att 

yttrarens avsikt tydligt ska framgå. Visserligen är det fullt troligt att läsaren genom tidigare 

erfarenheter och bakgrundskunskap kan sluta sig till att yttraren är glad över de nya 

sängkläderna, eftersom nya sängkläder i de flesta fall brukar betraktas som något positivt. 

Emotikonen gör dock detta explicit och till ett mer säkert faktum, så att yttrandet kan anses 

uppfylla maximen om kvantitet då tillräcklig information ges, samtidigt som emotikonen ur ett 

relevansteoretiskt perspektiv kan antas minska läsarens kognitiva resurser som behövs för att 

avgöra läsarens attityd till yttrandets innehåll.  

4.1.2 Visa känslor till den kommunikativa handlingen eller parallellt med denna 

Många inlägg innehöll emotikoner som till skillnad från i föregående funktion inte antas vara 

en direkt reaktion på textens innehåll, utan istället står parallellt med texten och signalerar 

avsändarens känslor i samband med den kommunikativa handlingen. Denna funktion föreslogs 

av Yus (2014) (se avsnitt 2.5.2), och förekom i samband med citeringar, informationssökande 

frågor, retoriska frågor, instämmande svar, förtydliganden, påståenden, avskedsfraser, åtagande 

om framtida handlingar, och uttryck för tro, förundran, glädje, positiva känslor och attityder 

samt negativa attityder. Emotikonerna kan här sägas representera avsändarens ansiktsuttryck 

likt de vid interaktion ansikte mot ansikte. I exempel 4 nedan är det inte troligt att avsändaren 

vill ge intrycket av att hon är glad över det textliga innehållet i sig, utan vill istället visa vad 

hon känner när hon kommunicerar med samtalspartnern.  

4) ”hahaha just de! 😂 vart skrev jag de? 😊 

Följande är också exempel på inlägg där emotikonerna tycks representera ansiktsuttryck i 

samband med yttrandet och kanske rent av illustrerar avsändarens skratt, som ibland också 

märks ut i skrift.  

5) ”HAHA, pappa och jag får andnöd, herregud😂 Tobias, vilken underhållare!” 

6) ”Ha ha ha 😄 "Sex enkla misstag som kan kosta dig drömjobbet"” 

Emotikonerna är här, liksom i funktionen att visa känslor till det textliga innehållet, en typ av 

känslomarkör, men som möjligen i högre grad ersätter enbart ickeverbala kommunikativa 

verktyg snarare än utelämnad textlig information. Det tycks naturligt att säga ”jag är glad över 

att jag har fått nya sängkläder”, och vid användning av en emotikon som i ”jag har fått nya 

sängkläder 😄” har ”jag är glad att” utelämnats och ersatts av emotikonen. I yttranden som 

”herregud 😂” tycks det däremot inte naturligt att emotikonen skulle ha ersatt någon text, 

eftersom det inte rör sig om ett påstående med ett sanningsvärde, vilket gör att det inte finns 

något konkret att rikta sina känslor mot. Inom denna funktion fanns dock talhandlingar inom 

alla fyra kategorier, och nedan ses ett exempel på ett påstående.  

7) ”Från Terrariet i Holmsund☺” 

Genom inferens kan yttrandet utökas till ”Bilden är från Terrariet i Holmsund” (då inlägget 

även innehöll en bildlänk som här har tagits bort). Tolkningen som görs är att yttraren är glad 

över att dela med sig av bilden och beskriva vad denna föreställer, snarare än åt det faktum att 

bilden är från Terrariet i Holmsund.  
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4.1.3 Signalera intensiteten hos en känsla eller attityd som redan är uppenbar av 
texten i sig 

I vissa inlägg kunde avsändarens känslor och attityder redan uttydas med hjälp av enbart texten, 

och emotikonerna fungerade i dessa fall som en förstärkning. Denna funktion förekom i 

samband med talhandlingar där yttraren uttryckte en positiv attityd eller känslor för något, som 

stolthet, tillfredställelse, förväntan, vilja och lycka.  

8) ”Glad över att ha skrivit på ett sponsor-avtal med Adidas😄” 

9) ”Åh vad jag tycker om denna katten 😂” 

I exempel 8 och 9 behövs inte emotikonerna för att avgöra att avsändaren är glad respektive 

gillar något, och emotikonerna bidrar i dessa fall med att signalera intensiteten hos dessa 

känslor, vilket gör att läsaren kan göra en mer träffsäker tolkning av yttrarens känslor.  

4.1.4 Förmildrande hedge 

En del emotikoner mildrade talhandlingar och fungerade som vad Skovholt et al. (2004) kallade 

för hedges. Dessa emotikoner förekom bland annat tillsammans med handlingar som kan 

karaktäriseras som ansiktshotande handlingar (se avsnitt 2.4.3), och mildrade hotet som dessa 

utgjorde mot antingen avsändarens eller mottagarens positiva eller negativa ansikte, genom att 

förändra den illokuta styrkan hos yttrandet. Funktionen förekom i samband med handlingarna 

att befalla, begära, beklaga, förolämpa, ifrågasätta, invända, klaga, kritisera, rätta, skryta, 

uppmana, samt med informationssökande frågor och uttryck för självförödmjukelse, 

självömkan och negativa känslor.  Nedan följer exempel på talhandlingar vars styrka mildrades 

av emotikoner.  

Kritik 
10) ”Kunde de inte ens köra hem tjejerna?? När de ändå kickar av dem pga att de hade fötterna 

på sittplatserna 😂 #tunnelbanan” 

Sett till enbart textens innehåll skulle detta inlägg kunna tolkas som ett upprört kritiserande av 

personer som refereras till genom användning av ”de”, vilket är ett hot mot deras positiva 

ansikten. Genom närvaron av emotikonen förändras dock tolkningen av inlägget så att kritiken 

inte upplevs som lika grov. Att den använda emotikonen är just den som på Twitter benämns 

som ”leende ansikte med glädjetårar”, vilket här antas vara den med högst grad av positiv 

laddning, bidrar till intrycket av att avsändaren förmodligen inte är speciellt seriös med sitt 

yttrande. 

Begäran 

11) ”Då kan du passa på att ta bort "jag skulle jag" också... ☺ btw, du gör ett strålande jobb 

Adam!” 

I detta inlägg, som ingick i en konversation mellan flera personer, ber avsändaren en annan 

användare att rätta ett språkligt fel i en text som han har skrivit. Detta kan karaktäriseras som 

en begäran eller som en rättning, vilket är ett hot mot mottagarens negativa ansikte då det avser 

få honom att göra något och inskränker därmed på hans handlingsfrihet. Emotikonen syftar till 

att mildra avsändarens begäran, och pekar på att avsändaren vill visa hänsyn trots att han eller 

hon utför en ansiktshotande handling. Emotikonen kan ses som en negativ artighetsstrategi 

(negative politeness), riktad till mottagarens negativa ansikte. Trots att emotikonen fyller denna 

funktion här, har användaren valt att utnyttja även en positiv artighetsstrategi i och med 

yttrandet ”btw, du gör ett strålande jobb Adam!”, vilket stärker mottagarens positiva ansikte 

och ytterligare mildrar hotet från den begäran som framförs i den första meningen.  
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Självförödmjukelse 

12) ”Asså jag blir rädd för mig själv, hur otroligt jävla ful kan man bli på snap ?? 😂😂😂 måste 

sluta göra creepy videos men thanks all my fans” 

Genom att öppet nedvärdera sig själv i den första meningen skadar avsändaren sitt egen positiva 

ansikte, vilket mildras av emotikonerna. Det självförödmjukande innehållet i yttrandet motsägs 

av de tre positiva emotikonerna, vilket tyder på att textens innehåll inte ska tas på fullaste allvar. 

Skryt 

13) ”Då måste jag vara rättså smart då!😄😂” 

Den rådande kulturen har sannolikt stor betydelse, men åtminstone i Sverige betraktas skryt 

enligt normen ofta som något fult som bör undvikas för att motverka hot mot både det egna och 

andras positiva ansikte. Genom att använda emotikoner kommer inläggets avsändare dock 

undan med den potentiellt skrytfulla innebörden av textens innehåll. Att mena allvar med vad 

man säger innebär ofta att man också är allvarlig när man säger det. Att skratta kan antas stå i 

konstrast till att vara allvarlig, och de glada emotikonerna gör därför att avsändarens avsikt 

förmodligen inte är att vara helt allvarlig med sitt yttrande.  

Självömkan 

14) ”Och eh juste, skadan är medfött så jag kan ej åtgärda synfelet med glasögon 😄 härligt liv. 

Tillåt mig att gå ner i en djup depression nu” 

Yttrandet kan låta som självömkan och att klaga, men emotikonen modifierar den illokuta 

styrkan till att bli mer av ett konstaterande med viss tragikomisk klang över sig 

4.1.5 Förstärkande hedge 

I vissa inlägg kunde emotikoner fungera som en förstärkning av talhandlingar riktade till 

mottagarens positiva ansikte. I datamaterialet återfanns denna funktion i samband med beröm, 

löften, lyckönskningar, hälsningar, instämmanden och tack. I likhet med tolkningen som 

gjordes av Skovholt et al. (2014) indikerar emotikonerna i dessa fall att avsändaren är uppriktig 

med sitt yttrande och avser visa stöd och intresse för mottagaren.   

Lyckönskningar 

15) ”alla får ha så kul på #FoooBuzzkillZoo !😄 om det hade varit 22 så hade jag kunnat gå men 

tyvärr inte nu😭” 

I yttrandets första del, ”alla få ha så kul på #FooBuzzkillZoo !😄”, fungerar emotikonen som 

en förstärkning av yttrarens engagemang och visar att han eller hon verkligen menar det som 

sägs. 

Hälsningar 

16) ”Morning ☺ Idag packa! I morgon Stockholm☺” 

I interaktion ansikte mot ansikte kan en hälsning användas för att visa att man uppmärksammar 

och bekräftar en annan persons närvaro och i många fall även att det finns en relation till denne. 

En hälsning i kombination med ett positivt ansiktsuttryck antas normalt signalera att personen 

är positivt inställd till den som hälsas på, vilket därmed stärker den andres positiva ansikte. I 

inlägget ovan fungerar emotikonen efter hälsningsfrasen ”Morning” på ett liknande sätt. 

Emotikonen skulle här kunna liknas vid det ansiktsuttryck som avsändaren vill kommunicera i 

samband med hälsningen, vilket i detta fall stärker det sympatiska intrycket hos handlingen.  
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Tack 

17) ”tack ☺ har planen att ta mig får sthlm men inser att de är ju ingen seriös plan.” 

Inläggets avsändare tar i föregående inlägg emot tips och råd från en annan användare, och 

tackar i sitt inlägg för dessa. Emotikonen förstärker här yttrarens avsikt att visa uppskattning 

genom att tacka, och riktas mot den andra användarens positiva ansikte. 

4.1.6 Uttrycka humor 

Emotikoner användes också för att uttrycka humor och skämta. Funktionen påträffades i första 

hand tillsammans med påståenden, men också då yttraren beklagade något, citerade någon, 

ställde informationssökande frågor, lovade något, konstaterade något, och uttryckte 

självförödmjukelse och negativ attityd. Emotikonerna ändrade här den illokuta styrkan i ett 

yttrande, exempelvis så att ett vanligt påstående istället avsågs vara ett skämt. Ofta åstadkoms 

den humoristiska avsikten genom att emotikonen signalerade att yttrandet inte skulle uppfattas 

bokstavligt utan sas med en humoristisk avsikt. I vissa fall kunde detta avgöras av att innehållet 

i yttrandet inte verkade vara sant, som i exempel 18 nedan. 

18) ”absolut, kan lämna den olåst så drar jag sen.... 😂 nej men vi får fixa en dag 😊” 

Avsändarens konversationspartner hävdar i ett tidigare inlägg att någon som tycks vara en 

gemensam vän till dem båda vill se avsändarens lägenhet, varpå avsändaren svarar ”absolut, 

kan lämna den olåst så drar jag sen...😂” Emotikonen signalerar att detta ska tas som ett skämt, 

vilket är en rimlig tolkning eftersom det inte brukar höra till det normala att obekymrat lämna 

sin lägenhet olåst för att någon annan ska kunna få se den. Att avsändaren inte menar vad han 

skriver blir än mer uppenbart i och med det ”nej men vi får fixa en dag 😊” som följer.  

I andra fall delade avsändaren med sig av något, exempelvis en situation där han eller hon varit 

inblandad, och använde emotikoner för att visa att han eller hon anser detta vara humoristiskt.  

19) ”Sen när började jag gilla grönt?😂” 

I detta inlägg produceras yttrandet i samband med en länk och är en reaktion på något som syns 

genom denna. Formellt sett är yttrandet en fråga, men emotikonen indikerar att frågan inte ska 

tas seriöst och ett svar kanske inte heller förväntas. Istället tycks det finnas en skämtsam avsikt 

i yttrandet, vilket sannolikt uppfattas tydligare av avsändarens följare som kanske har bättre 

inblick i avsändarens förhållande till färgen grön.  

20) ”För er som inte vet det så är jag sopran 😄 asså hur hände detta liksom?!?!” 

Även här får emotikonen yttrandet att tolkas som ett skämt. Personen menar förmodligen inte 

att han eller hon är sopran, vilket stärks ytterligare av det efterkommande ”asså hur hände detta 

liksom?!?!” där den rika användningen av frågetecken i kombination med utropstecken 

indikerar att faktumet att personen skulle vara sopran är högst förvånande eller osannolikt.  

4.1.7 Uttrycka ironi 

Ett mycket litet antal förekomster av ironi hittades i materialet. Yus (2014) poängterade att det 
finns likheter mellan denna funktion och föregående. Vid ironi är den explicita tolkningen av 

ett yttrande inkonsekvent i förhållande till den information som ges av kontexten, och yttrarens 

attityd stämmer alltså inte med vad som bokstavligt sägs. I datamaterialet utgjordes detta av ett 

inlägg där yttraren vid första anblick verkar utrycka en positiv attityd. 

21) ”Jag är bra på det här 😂” 



32 

 

I inlägget görs yttrandet som en kommentar till en bild som visar personens upprepade förluster 

i en frågesportsapplikation. Som läsare vet man genom tidigare kunskap att upprepade förluster 

generellt minskar troligheten att någon är bra på något. Både emotikonen och textens innehåll 

motsäger alltså innehållet i bilden, och denna avsaknad av koppling mellan information från 

kontexten och yttrandets innehåll tycks göras än mer uppenbar av emotikonen, kanske särskilt 

med tanke på att en emotikon av typen ”glädjetårar” används, som antas vara den med mest 

positiv laddning. Läsaren kan med hjälp av den kontextuella informationen avgöra att varken 

yttrandet eller emotikonen i bokstavlig mening är relevant i sammanhanget, och verkar rent av 

tyda på att yttraren ljuger. Bilden på yttrarens dåliga spelresultat har gjort det uppenbart för alla 

hur det verkligen ligger till, vilket gör att det tycks helt meningslöst att försöka ljuga. Just denna 

delade kunskap hos både läsare och yttrare gör att läsaren kan sluta sig till att den avsedda 

meningen är en annan. Som nämnts av Grice (1975) i avsnitt 2.4.1 bör meningen på något sätt 

ändå vara relaterad till det som faktiskt sägs, och det mest relevanta tycks då vara att yttraren 

menar motsatsen.  

4.2 Emotikonfunktioner i tweets från konversationer 

Av de 202 analyserade inläggen var 15 @replies och del av en flera inlägg lång konversation 

mellan avsändaren och en eller flera andra samtalspartners. Tabell 3 visar de funktioner (och 

frekvens) som identifierades i dessa 15 inlägg, vilket visualiseras i figur 4. 

Tabell 3. Emotikonfunktioner i tweets från konversationer.  

Funktion Frekvens  

1) Visa en affektiv attityd riktad mot innehållet i 
yttrandet 

1 

2) Visa känslor till den kommunikativa handlingen 
eller parallellt med denna 

8 

3) Signalera intensiteten hos en känsla som redan är 
uppenbar av texten i sig 

1 

4) Förmildrande hedge 4 

5) Förstärkande hedge 3 

6) Uttrycka humor 1 
Totalt antal emotikoner 18 
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Figur 4. Antal emotikoner som förekom i konversationer med funktion 1-6 enligt tabell 3.  

Mängden analyserade inlägg av den här typen är visserligen liten, men det framgår ändå att 

funktion nummer 2 – visa känslor till den kommunikativa handlingen eller parallellt med denna 

– här förekommer tillsammans med en större andel talhandlingar jämfört med hela det 

analyserade materialet (se tabell 2). Det samma gäller funktionerna förmildrande och 

förstärkande hedge (funktion 4 och 5), och både dessa och funktion 2 förekommer oftare än 

funktion 1, vilken var den vanligaste funktionen sett till hela datamaterialet.  

4.3 Typ av emotikon i relation till funktion 

Totalt fem unika emotikoner ingick i analysen. Eftersom stora likheter fanns mellan några av 

dessa, gjordes följande kategorisering där emotikonerna inom kategorierna ”Glad” respektive 

”Väldigt glad” betraktas som helt likvärdiga.  

Glad: 😊 ☺ 

Väldigt glad: 😄 😃 

Glädjetårar: 😂 

I tabell 4 visas fördelningen av emotikontyper över de sju funktionerna. En visualisering av 

data i tabellen kan ses i figur 5. Eftersom de tre kategorierna inte innehåller ett likvärdigt antal 

emotikoner är det svårt att jämföra dem med varandra för respektive funktion enbart baserat på 

frekvens. Med andra ord, eftersom urvalet ledde till ett större antal emotikoner i exempelvis 

kategorin ”Väldigt glad” jämfört med ”Glad” är det svårt att dra några slutsatser om varför 

fördelningen inom en enskild funktion ser ut som den gör. Viss jämförelse kan ändå göras 

genom att titta på en emotikontyps andel i procent för en viss funktion i förhållande till andra 

emotikontypers procentandelar. Det framgår att av de 75 emotikoner med glädjetårar som 

analyserades var den dominerande funktionen för denna typ av emotikon att visa känslor till 

den kommunikativa handlingen eller parallellt med denna, då 36 procent av dessa emotikoner 

hade denna funktion. Både för ”glad” och ”väldigt glad” dominerade istället funktionen 1 – att 

visa en affektiv attityd riktad mot innehållet i yttrandet, där 37,9 respektive 44,9 procent 

utgjorde denna funktion. Det framgår även att kategorin ”glad” hade en större andel emotikoner 
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för funktion 4 och 5, förstärkande och förmildrande hedge, jämfört med andelarna inom de 

andra kategorierna för dessa funktioner. Emotikoner inom kategorin ”glad” är även vanligare 

som funktion 3 – signalera intensiteten hos en känsla som redan är uppenbar av texten i sig. För 

uttryck av humor och ironi är emotikoner som gråter glädjetårar den typ som har högst andel 

emotikoner för dessa funktioner.  

Tabell 4. Fördelningen av emotikontyper över de sju funktionerna. 

Funktion 

Typ av emotikon 

Glad Väldigt glad Glädjetårar 

N Procent N Procent N Procent 
1) Visa en affektiv attityd riktad 
mot innehållet i yttrandet 

22 37,9 44 44,9 13 17,3 

2) Visa känslor till den 
kommunikativa handlingen eller 
parallellt med denna 

9 15,5 15 15,3 27 36,0 

3) Signalera intensiteten hos en 
känsla som redan är uppenbar av 
texten i sig 

10 17,2 13 13,2 7 9,33 

4) Förmildrande hedge 12 20,7 11 11,2 12 16,0 

5) Förstärkande hedge 5 8,6 4 4,1 1 1,33 

6) Uttrycka humor 0 0 11 11,2 14 18,7 

7) Uttrycka ironi 0 0 0 0 1 1,33 

Totalt antal emotikoner 58 100 % 98 100 % 75 100 % 

 

 
Figur 5. Andel emotikoner med en viss funktion för respektive emotikontyp. Siffrorna 1-7 motsvarar 

de sju funktionerna som anges i tabell 4 ovan.  
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5 Diskussion 

Genom denna studie har ett antal funktioner hos emotikoner i svenska twitterinlägg 

framkommit. Funktionerna har sedan tidigare identifierats i Facebook-inlägg, foruminlägg och 

e-postmeddelanden, genom forskning av Yus (2014), Dresner och Herring (2010) samt 

Skovholt et al. (2014), och den aktuella studiens resultat tyder på att flertalet av dessa funktioner 

även finns i svenska twitterinlägg. Diskussionen inleds med en genomgång av de identifierade 

funktionerna. Därefter diskuteras möjliga tillämpningar och framtida forskning, följt av 

svagheterna hos den aktuella studien.  

5.1 Emotikoners funktioner i svenska twitterinlägg 

De sju funktioner som har identifierats diskuteras här i förhållande till mediet Twitter och 

situationella faktorer såsom antalet interaktionspartners och relationen till dessa samt naturen 

hos den kommunikation som förs.  Därefter diskuteras möjliga förklaringar till användningen 

av olika typer av emotikoner för olika funktioner, följt av möjligheterna att generalisera 

resultatet.  

5.1.1 Känslomarkörer 

Den vanligaste funktionen hos emotikoner i det analyserade materialet är uppenbarligen i form 

av känslomarkörer, i första hand genom att visa känslor eller attityder till det textliga innehållet, 

vilket omfattades av 79 av de 231 emotikoner som analyserades (ca 34 %), följt av att visa 

känslor till den kommunikativa handlingen eller parallellt med denna, som omfattades av 51 

emotikoner (ca 22 %). Emotikoner som fungerar enbart som en förstärkning av känslor och 

attityder som redan framgår av texten utgjorde inte mer än cirka 13 % av alla emotikoner. Det 

förefaller därmed att det möjligen inte ansågs nödvändigt att använda emotikoner när budskapet 

redan var uppenbart av texten. Emotikoner kan dock ändå bidra med relevans i dessa fall, genom 

att tydliggöra intensiteten hos känslan som kommuniceras genom texten. På samma sätt som en 

enkel glad emotikon (☺) ökar känslointensiteten i ett yttrande utan emotikoner, kan andra 

emotikoner, såsom 😄 och 😂, öka intensiteten ytterligare. I yttrandet ”Glad över att ha skrivit 

på ett sponsor-avtal med Adidas😄” skulle yttrarens känslor kunna tolkas som mindre intensiva 

om emotikonen ☺ hade använts istället för 😄.  

Det analyserade materialet indikerar att kommunikationen på Twitter, åtminstone i de inlägg 

där emotikoner förekommer, i första hand handlar om tyckande och att framföra sina känslor 

om saker. Detta är i linje med att det textliga innehållet i de analyserade inläggen till stor del 

består av påståenden som mer eller mindre kan stå för sig själva, och emotikoner används då 

till att visa känslor gentemot innehållet i texten. Detta skulle kunna ses som en strategi för att 

minska längden på texten. Istället för att skriva ”jag är glad att jag har fått nya sängkläder” 

räcker det med ”jag har fått nya sängkläder ☺”. Denna strategi kan anses vara relevant med 

tanke på att ett inlägg på Twitter är begränsat till 140 tecken. Genom att använda emotikoner 

kan användarna åstadkomma sin avsedda mening med ett yttrande samtidigt som textens längd 

hålls kort.  

Funktionen att visa känslor till den kommunikativa handlingen eller parallellt med denna var 

den näst vanligaste. Här riktades emotikonerna inte till textens innehåll i sig, utan 

representerade snarare avsändarens känslor eller ansiktsuttryck när han eller hon 

kommunicerade. Det är troligt att detta är vanligare när interaktionen sker med en eller flera 

specifika personer och inte med den hela följarkretsen. Interaktionen i konversationer med flera 

turer kan i högre grad antas likna interaktion som sker ansikte mot ansikte, jämfört med att 
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skriva inlägg som inte är riktade till någon specifik person, och den ovan nämnda funktionens 

främsta syfte tycks vara just att ersätta de icke-verbala kommunikativa resurser som används 

ansikte mot ansikte. Därför var det inte oväntat att inläggen som ingick i längre konversationer 

mellan enstaka personer innehöll en högre andel av emotikoner med denna funktion, jämfört 

med hela datamaterialet. Att mängden inlägg som ingick i konversationer var mycket liten (15 

st) bör dock noteras, och det kan därför anses vara svårt att generalisera resultatet från denna 

del av studien till hur emotikoner används i svenska konversationer på Twitter i allmänhet.  

Kommunikationen i de analyserade inläggen bedömdes i de flesta fall inte vara av formell natur 

eller uppgiftsbaserad, vilket Xu et al. (2007) och Derks et al. (2007) menade skulle leda till att 

fler emotikoner används (se avsnitt 2.3). Att användarnas kommunikation i den aktuella studien 

rörde vardagliga, informella ämnen påverkar förmodligen deras användning av emotikoner, 

men här har ingen jämförelse gjorts med emotikonanvändningen i andra typer av svensk 

datormedierad kommunikation (t.ex. e-post, chatt, etc.). Vem man kommunicerar med bör i 

många fall också ha betydelse för hur man väljer att uttrycka sig – är mottagarna vänner till 

avsändaren är det troligt att denne visar mer känslor genom att använda fler emotikoner som 

har denna funktion. Avsändarnas relationer med de som läser inläggen är dock inte kända i 

denna studie. Avsändarna bör dessutom vara medvetna om att deras inlägg är offentliga så att 

vem som helst kan läsa dem, vilket också skulle kunna påverka hur de väljer att yttra sig.  

5.1.2 Förmildrande och förstärkande hedges 

I samband med talhandlingar i kategorin expressives, samt med ansiktshotande handlingar, 

fungerade emotikonerna som förstärkande och förmildrande hedges, där de förstärkte eller 

mildrade den illokuta styrkan hos den talhandling som utfördes. Detta resultat är ett exempel 

på att emotikoner inte alltid används för att markera känslor. I den aktuella datamängden 

utgjorde emotikonerna med hedge-funktioner knappt en femtedel av alla emotikoner (35 st i 

form av förmildrande hedges, motsvarande ca 15 %, och 10 st i form av förstärkande hedges, 

motsvarande ca 4 %), vilket sannolikt kan förklaras av mediet och situationella variabler. 

Många twitterinlägg riktas inte till en specifik person, varför det sällan verkar finnas behovet 

av att förtydliga att man inte uttrycker sig oartigt. Kommunikationen på Twitter tycks som 

nämnt dessutom ofta röra vardagliga, informella ting, som enbart i liten skala innefattar 

handlingar såsom att begära saker av andra, be om hjälp och kritisera. Förmodligen hade sådana 

slags handlingar varit betydligt vanligare om kommunikationen istället hade skett i en 

uppgiftsbaserad kontext, till exempel i form av e-postmeddelanden på en arbetsplats, likt i 

undersökningen av Skovholt et al. (2014). I de 15 inlägg som ingick i konversationer var hedges 

som väntat vanligare jämfört med i hela datamaterialet, vilket tyder på att användarna i dessa 

fall interagerade på sätt där de såg behovet av dessa artighetsstrategier. Det är troligt att 

relationen mellan deltagarna i konversationen påverkar hur stort man upplever behovet vara att 

mildra ansiktshotande handlingar eller att ytterligare tydliggöra att man har en positiv attityd 

till samtalspartnern genom förstärkande hedges. I samma linje finns sannolikt situationer där 

emotikoner bör undvikas helt.  

5.1.3 Humor och ironi 

Funktionen för att signalera humor förekom i relativt liten grad (25 av 231 inlägg, vilket 

motsvarar ca 11 %). Anledningen till detta skulle kunna vara att det förmodligen är enklare att 

skämta i en mer preciserad kontext där läsarkretsen inte är så bred, har mer gemensam kunskap 

med avsändaren och på så sätt kan relatera starkare till en humoristiskt avsedd mening. Samma 

sak gäller troligen för ironi, som här bara förekom någon enstaka gång. Om detta kan dock även 

sägas att datamängden här var relativt liten – om flera miljoner tweets hade analyserats skulle 
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antalet ironiska yttranden förmodligen inte ha framstått som lika obetydligt. Det kan dessutom 

antas vara svårt att åstadkomma ironi i skrift, vilket är ytterligare en möjlig förklaring till varför 

dessa typer av yttranden var så få. Det skulle också kunna vara fallet att användningen av 

emotikoner för att signalera ironi inte är så utbredd, och att ironiska yttranden är vanligare utan 

emotikoner.  

5.1.4 Typ av emotikon 

I denna studie användes emotikonerna 😂 😄 😃 😊 ☺. Andelen emotikoner inom respektive 

kategori som användes för de olika funktionerna varierade mellan de tre kategorierna (glad, 

väldigt glad och glädjetårar). Emotikonernas andelar i procent för varje kategori och funktion 

som presenterades i avsnitt 4.3 kan ge en uppfattning om vilka emotikontyper som var vanligast 

för respektive funktion. Att funktion 2 – visa känslor till den kommunikativa handlingen eller 

parallellt med denna utgör den vanligaste funktionen för emotikoner med glädjetårar är 

förvånande. Det är i denna funktion som emotikonerna i störst utsträckning antas representera 

ansiktsuttryck och andra ickeverbala signaler som används vid interaktion ansikte mot ansikte. 

Att gråta glädjetårar kan dock antas vara betydligt ovanligare än att bara le eller skratta, varför 

det var mer väntat att emotikonerna inom kategorierna ”glad” eller ”väldigt glad” skulle ha varit 

mer använda för denna funktion. En tolkning är att användarna ville ge uttryck för känslor som 

de upplevde vara för komplexa eller inte passade in på emotikonerna inom kategorierna ”glad” 

och ”väldigt glad” (eller någon av alla andra emotikoner som användaren i fråga haft tillgång 

till att använda), vilket gjorde emotikonen med glädjetårar till det mest relevanta alternativet . 

Denna emotikon kan antas ha en något oklar och tvetydig innebörd när den betraktas utanför 

någon kontext. Att gråta glädjetårar har visserligen en starkt positiv innebörd, men det finns 

samtidigt en motsättning mellan att vara glad och att gråta, och det är inte uteslutet att vissa 

användare på Twitter istället har detta i åtanke när de använder denna emotikon, kanske just för 

att representera svårdefinierade känslor som inte täcks in av de uppenbart positiva eller negativa 

emotikonerna.  

Även vid uttryck av humor och ironi var glädjetårar särskilt representerade. Detta skulle kunna 

bero på att glädjetårar också kan upplevas som ett överdrivet, närmast extremt känslouttryck, 

varför det förmodligen ofta kan ge ett oseriöst intryck, vilket gör det extra lämpligt i 

humoristiska eller ironiska sammanhang. Som nämnt kan skratt och gråt i vanlig mening 

betraktas som motsatser, och det är just motsatsen mellan den implicerade och den explicita 

innebörden som kännetecknar ett ironiskt yttrande. 

Till funktion 4 och 5 – förmildrande och förstärkande hedge användes istället störst andel 

emotikoner inom kategorin ”glad”. Vid användning av emotikoner i form av en förstärkande 

hedge är det troligt att användaren vill ge intrycket av att vara uppriktig, för att visa att hon 

verkligen menar sitt positiva utlåtande riktat till någon annan. Då är användningen av en enkel, 

leende emotikon förmodligen det mest effektiva, eftersom betydligt starkare känslouttryckande 

emotikoner, såsom den med glädjetårar, riskerar att bli för starka. Ett yttrande som ”hej 😂” 

skulle kanske få mottagaren att börja fundera på användarens avsikt med att använda 

emotikonen med glädjetårar, när ”hej ☺” hade verkat mer naturligt och förmodligen upplevts 

mer relevant i förhållande till hur avsändarens ansiktsuttryck troligen hade sett ut i en 

motsvarande situation ansikte mot ansikte. Detta beror dock förmodligen helt på användarnas 

relation, situationen och vad som sägs.  

Inget tydligt mönster ses i datamaterialet för glada och väldigt glada emotikoner som 

förmildrande hedges – dessa emotikoner mildrade allt från begäran och rättningar till skryt och 

klagomål. Vid utförande av ansiktshotande handlingar tycks handlingar som förekom med 
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glädjetårar dock ofta vara självförödmjukande, det vill säga där yttrandet utgör ett hot mot 

användarens eget positiva ansikte. Emotikonen med glädjetårar antas som nämnt ha en oseriös 

laddning, vilket kommer till användning då användaren vill visa att han eller hon inte på fullaste 

allvar menar att förödmjuka sig själv.  

5.1.5 Generalisering av resultat  

I denna studie har enbart twitterinlägg skrivna på svenska analyserats. De identifierade 

funktionerna kan enbart sägas gälla för de emotikoner som ingick i analysen. Även om urvalet 

inte är speciellt stort (231 emotikoner) jämfört med den mängd data som kan analyseras med 

automatiska metoder, ger en manuell, kvalitativ analys en första bild av de fem emotikonernas 

pragmatiska funktioner, bortom deras funktion som enbart känslomarkörer. Då flertalet av de 

sju funktionerna förekom vid upprepade tillfällen är det troligt att dessa funktioner fortsätter att 

dyka upp i en större datamängd, eller generellt i twitterinlägg på svenska. Dock kan mängden 

ironiska funktioner, som bara påträffades en enda gång, definitivt anses vara för liten för att 

säkerställa att denna funktion har en säker plats i svenska twitterinlägg i allmänhet.  

I den teoretiska bakgrunden framkom att skillnader i emotikonanvändning kan ses mellan olika 

kön, kulturer, personligheter och sammanhang. Där sågs skillnader främst gällande antalet 

emotikoner som användes, men troligtvis finns även skillnader gällande vilka funktioner 

emotikonerna har under dessa olika förhållanden. Sannolikt återfinns många av de funktioner 

som här har identifierats även i andra typer av datormedierad kommunikation, till exempel e-

post, sms och diskussionsforum, dock är det möjligt att vissa funktioner är vanligare i vissa 

sammanhang. I mer formella situationer där användarna har ett tydligt mål som de vill uppnå 

och där de har behovet av att utföra ansiktshotande handlingar såsom att begära saker eller rätta 

någon, kanske via e-post, är emotikoner i form av exempelvis förmildrande hedges förmodligen 

mer frekventa än på Twitter.  

5.2 Tillämpningsmöjligheter 

Sedan tidigare har emotikoner utnyttjats inom attitydanalys (sentiment analysis), vilket 

vanligen går ut på att med datorers hjälp automatiskt avgöra polariteten (t.ex. positiv, negativ 

eller neutral) hos naturliga texter (Hogenboom et al., 2013) för att utforska de åsikter och 

känslor som uttrycks genom texten (Pang & Lee, 2008). Ett sätt att göra detta baserat på 

emotikoner, menar Hogenboom et al., är att avgöra den attityd som representeras av en 

identifierad emotikon, och därefter tilldela denna attityd till den text där emotikonen 

förekommer. Hogenboom et al. noterar att många textinlägg är neutrala konstateranden som 

inte innehåller några känsloladdade ord. Somliga av dessa, exempelvis ”jag har blivit 

befordrad” förknippas ändå normalt med positiva känslor, en slutsats som människor lätt kan 

dra baserat på erfarenheter och kunskap. För en dator är detta inte lika enkelt, och närvaron av 

en positiv emotikon i en sådan mening kan bidra till att yttrandet ändå kan klassificeras korrekt 

av en dator.  

Genom automatiska attitydsanalyser av detta slag kan informationen från emotikoner utnyttjas 

med avseende på deras roll som markörer av attityd. I den aktuella studien omfattar detta främst 

funktion 1 – visa en affektiv attityd riktad innehållet i yttrandet, och funktion 3 – signalera 

intensiteten hos en känsla eller attityd som redan är uppenbar av texten i sig. Funktion 1 visade 

sig också vara den vanligaste i det analyserade materialet. Att automatiskt analysera 

twitterinlägg innehållande emotikoner med avseende på denna funktion kan därmed betraktas 

som en viktig del i att utnyttja den information som emotikoner bär på.  
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De förmildrande och förstärkande hedge-funktionerna visade sig visserligen inte vara lika 

vanliga på just Twitter, men vill man trots det ändå ta hänsyn även till aspekter som inte är 

direkt kopplade till känsloyttringar i analyser av emotikoner, vilket förmodligen inte är onödigt 

eftersom de fortfarande förekommer, skulle ett första steg kunna vara att klassificera inläggens 

yttranden baserat på talhandlingar. För att avgöra om en emotikon har funktionen av en 

förmildrande hedge bör denna förekomma i samband med en ansiktshotande handling, till 

exempel en begäran eller en förolämpning. En förstärkande hedge-emotikon bör stå 

tillsammans med en talhandling ur kategorin expressives, och skulle kunna innehålla ord som 

per definition kännetecknar exempelvis hälsningar, tack och lyckönskningar. Istället för att, 

som i denna studie, manuellt annotera vilken talhandling som utförs i ett yttrande skulle detta 

behöva göras automatiskt. Zhang, Gao, och Li (2011) utvecklade en metod för klassificering av 

talhandlingar på Twitter, och beskriver olika särdrag (t.ex. fraser som ”could you please”, 

frågetecken, hashtaggar och snabel-a) som utnyttjas för att avgöra talhandlingar inom 

kategorierna statement, question, suggestion, comment och miscellaneous. I andra sammanhang 

än Twitter har möjligheten att automatiskt klassificera talhandlingar även undersökts av Cohen, 

Carvalho, och Mitchell (2004), av Qadir och Riloff (2011), som klassificerade talhandlingar i 

diskussionsforum baserat på Searles kategorier (commissives, directives, expressives och 

representatives), samt av Felice, Peplow, Darby, och Fischer (2013), som föreslog ett 

klassificeringsschema innehållande bland annat olika former av begäran samt åtaganden. Även 

i Weisser (2014) presenteras några existerande annoteringsscheman för talaktstaggning, och 

svagheter hos dessa diskuteras.  

Sannolikt finns dock stora svårigheter i att automatiskt identifiera talhandlingar korrekt när 

dessa är indirekta. I ett sådant fall finns en motsättning mellan form och funktion. Till exempel 

är ett yttrande som ”jag orkar nog inte lyfta upp väskan på hyllan själv” till formen ett påstående, 

vilket karaktäriserar dess lokuta syfte, medan dess funktion, och illokuta syfte, skulle kunna 

vara en begäran om hjälp. Problemen med att automatiskt identifiera talhandlingar har 

förmodligen till stor del att göra med aspekter såsom hänsyn till kontexten och behovet av att 

dra slutsatser bortom innehållet i texten.   

Gällande funktion 2 – visa känslor till den kommunikativa handlingen eller parallellt med denna 

tycks den kunna förekomma med talhandlingar inom alla de fyra kategorier som här har 

använts, vilket gör det svårt att tydligt definiera egenskaper hos texten som utmärker 

funktionen. I vissa fall kan den särskiljas från funktion 1 – visa en affektiv attityd riktad mot 

innehållet i yttrandet genom att den återfinns med kraftuttryck såsom ”herregud” eller utskrivna 

skratt som ”haha”.  

Att spekulera i hur emotikoner som signalerar humor och ironi kan identifieras med automatiska 

medel ligger utanför denna uppsats räckvidd, då en mer uttömmande undersökning av vad som 

kännetecknar olika former av humor och ironi först skulle behövas som underlag för detta, 

jämte det faktum att en alltför liten mängd ironiska yttranden i samband med emotikoner sågs 

i denna studies datamaterial.  

5.3 Förslag till vidare forskning 

I denna studie användes ett litet antal emotikoner. Det kunde vara intressant att undersöka hur 

andra emotikoner förhåller sig till de identifierade funktionerna, till exempel sådana med 

negativa eller mer neutrala ansiktsuttryck, eller om dessa istället har andra funktioner. 

Dessutom finns många emotikoner som inte föreställer ansikten, vilka skulle kunna ha andra 

funktioner som inte har berörts här, sannolikt i form av att rent ikoniskt representera vad de 

föreställer och därmed fungera som en slags illustration till vad som sägs i texten. För en lista 
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över emotikoner på Twitter som inte har analyserats i denna studie hänvisas läsaren till 

emojipedia.org (u.å.-b).  

Vidare skulle en framtida studie kunna lägga mer fokus på att undersöka eventuella samband 

mellan emotikontyp och funktion, där detta även signifikanstestas statistiskt. Som nämnt finns 

troligen skillnader gällande de funktioner hos emotikoner som utnyttjas för olika typer av 

datormedierad kommunikation. Vidare forskning skulle kunna undersöka emotikonfunktioner 

i svensk text i andra sammanhang, exempelvis på Facebook, eller vid andra 

kommunikationsformer såsom e-post.   

Herring (2004) poängterar att text enbart kan säga något om vad personer gör, medan vad de 

verkligen tänker och känner inte går att bevisa.  Att någon skriver något vars tolkning är att han 

är glad behöver inte betyda att så faktiskt är fallet. Tar man för givet att Grices 

sammarbetsprincip och maximer följs kan man dock anta att folk i de flesta fall inte har för 

avsikt att ljuga (vilket skulle bryta mot maximen om kvalitet). Ändå finns det ingen garanti för 

att tolkningen av vilka funktioner emotikonerna har i denna studie verkligen stämmer med vad 

användarna själva hade för avsikter med sina emotikoner. Framtida studier skulle därför kunna 

utföras i en mer direkt kontakt med användarna, genom intervjuer eller enkäter där deltagarna 

får förklara hur de själva tänker när de använder emotikoner i olika sammanhang.  

En mer fördjupad undersökning av humor och ironi i allmänhet och i twitterinlägg i synnerhet 

skulle kunna göras, varpå en större datamängd skulle kunna analyseras för att få en klarare bild 

av vilka utmärkande drag som kan ses i texten för dessa typer av yttranden, samt hur detta 

relaterar till emotikoner.  

5.4 Svagheter med studien 

Det går att hitta svagheter i den taxonomi av talhandlingar som har använts, föreslagen av Searle 

(1979). Hans beskrivning av vad som karaktäriserar de olika kategorierna kan anses något vag, 

vilket gör att det går att hitta talhandlingar som inte verkar ha någon uppenbar plats i hans 

kategorier. En commissive är en handling där talaren åtar sig en framtida handling, men frågan 

är då hur ett yttrande som beskriver en pågående handling ska klassificeras. Yttrandet ”jag 

håller på att städa mitt rum” kan visserligen betraktas som ett påstående, men det medför även 

att yttraren gör ett slags åtagande. Hon har inte sagt att hon kommer att göra något, utan hon 

gör något nu. Vid åtagande av en framtida handling finns risken att yttraren ändå inte utför 

denna, och hon har därmed brutit sitt åtagande, vilket skulle kunna upplevas som negativt av 

övriga personer som gjorts medvetna om åtagandet. På liknande sätt förutsätter att skriva att 

man gör något i ett twitterinlägg också att man faktiskt utför handlingen just nu, men om någon 

som läser inlägget får se att yttraren inte alls städar sitt rum just nu, skulle även detta kunna 

betraktas som att yttraren har brutit mot sitt åtagande. Detta kan antas vara skilt från att göra ett 

påstående som råkar vara falskt, till exempel ”det regnar i London”, eftersom det inte utesluter 

att yttraren faktiskt kan tro att så är fallet, medan hon inte kan tro att hon städar sitt rum men i 

själva verket inte göra det. I denna studie har pågående handlingar därför placerats i kategorin 

commissives.  

Även att citera någon är en handling som man kan diskutera om den över huvud taget hör 

hemma i någon av Searles kategorier. Att i skrift citera vad någon annan har sagt eller skrivit 

innebär att den handling som eventuellt utförs i texten inte utförs av den som enbart citerar den. 

Den mest lämpliga kategorin för ett citat är förmodligen assertives, som också har använts i 

denna studie, då citatet får betraktas som något slags påstående.  

Också när det gäller ansiktshotande handlingar skulle det kunna finnas problem med att 

identifiera dessa korrekt. Det tycks som att flera av dessa kan vara ansiktshotande på fler än ett 
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sätt. Om person A ger person B en komplimang stärker denna person B:s positiva ansikte, men 

skulle också kunna ses som ett hot mot hennes negativa ansikte, då komplimangen bidrar till en 

förväntan på person B att hon vid något tillfälle bör återgälda denna. Samtidigt kan en 

komplimang yttrad av person A stärka hans eget positiva ansikte, eftersom det kan få andra att 

uppfatta honom på ett mer positivt sätt. Men å andra sidan är det också ett hot mot hans positiva 

ansikte, då risken finns att person B inte alls är villig att ta emot komplimangen och helt 

motsätter sig det som person A har sagt om henne. I den aktuella studien har den tolkning som 

känts mest intuitiv använts, så i fallet med exempelvis ett berömmande yttrande har detta inte 

betraktats som ansiktshotande på något vis utan enbart positivt för mottagarens positiva ansikte.  

En annan av studiens svagheter gällande metodiken är att enbart en person har utfört kodningen 

av talhandlingar och emotikonfunktioner. Tidigare erfarenheter av emotikoner, datormedierad 

kommunikation, och kommunikation i allmänhet kan ha påverkat hur emotikoner och 

talhandlingar har klassificerats. Tolkningen är i viss mån subjektiv, även om den i så stor 

utsträckning som möjligt har vägletts av pragmatiska teorier och tidigare forskning, men när 

det kommer till en sådan sak som humor finns säkerligen en stor variation gällande hur olika 

personer upplever vad som ska betraktas som humoristiskt.  För att minska problem av detta 

slag och öka reliabiliteten hade fler än en person kunnat klassificera talhandlingar och 

emotikonernas funktioner, varefter personernas tolkningar hade kunnat jämföras och tvetydiga 

fall diskuteras. Ytterligare en möjlighet hade varit att låta en och samma person utföra 

kodningen av materialet två gånger (med en viss tidsperiod mellan dessa gånger), och därefter 

jämföra resultatet av kodningen vid de båda tillfällena (Mackey & Gass, 2005). Innan 

kodningen av studiens datamaterial inleddes skulle de kodningskategorier som använts ha 

kunnat testas på material som inte ingick i studien, vilket hade ökat kodarens skicklighet inför 

kodningen av det valda datamaterialet och möjligen gjort processen mer effektiv. Alla dessa 

tillvägagångssätt hade dock kunnat öka tidsåtgången för analysprocessen, och inom tidsramarna 

för projektets olika faser hanns det inte med.  

Ytterligare ett problem är givetvis att en pragmatisk analysmetod har använts utan att utnyttja 

all den kontext som i somliga fall hade varit tillgänglig. Att utnyttja kontexten mer hade 

inneburit att så långt det är möjligt söka upp alla inlägg och titta på eventuella föregående och 

efterkommande inlägg. Detta skulle dock ha varit alltför tidskrävande, och i vissa fall onödigt 

eftersom flertalet inlägg sannolikt stod helt för sig själva. Det bör även nämnas att kontexten 

skulle kunna betraktas som ännu bredare genom att sträcka sig bortom texter på Twitter och 

innefatta yttrare och läsares gemensamma kunskap om de ämnen som berörs i inläggen. 

Förmodligen inverkar i många fall denna kunskap på användningen och tolkningen av 

emotikoner.  

5.5 Slutsats 

Denna studie har identifierat sju olika funktioner hos fem typer av emotikoner i svenska 

twitterinlägg. Det har framkommit att emotikonernas främsta funktion är att visa känslor till 

textens innehåll eller för att representera användarens känslor i samband med att denne 

kommunicerar något, samt i mindre grad även för att signalera intensiteten hos en känsla eller 

attityd som redan är uppenbar genom enbart texten. Utöver de rent känslomarkerande 

funktionerna kan emotikoner även användas för att uttrycka humor och ironi, samt förstärka 

eller mildra den illokuta styrkan hos talhandlingar som riktas till mottagaren eller avsändaren 

själv. Studien bidrar till den relativt begränsade mängd forskning om emotikoner ur ett 

pragmatiskt perspektiv, och illustrerar hur emotikonernas kommunikativa funktioner kan 

identifieras med utgångspunkt i talaktsteori och artighetsteori. En viss typ av emotikon utgör 
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inte enbart en funktion, utan kan fylla olika syften, vilket blir uppenbart när emotikonen 

betraktas i sitt sammanhang och relateras till texten där den förekommer. 
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