
Kandidatuppsats 
Medie- och kommunikationsvetenskap 180 hp 

 
 
 
 
 

Den interpersonella utvecklingen inom 
Bitmoji 

 

 
En kvalitativ studie om Bitmoji kommunikations 
möjligheter samt ungdomars upplevelser av Bitmoji i 
Sverige 

 
Samhällsanalys och kommunikation 
15 hp 

 
Halmstad 2018-06-08 

Precious Gerges 
 



1  

Abstract 
 

From the beginning of internet, new ways of communicating with people around the world has 
developed in an expanding pace. Social media has taken over everyday life of regular citizens in 
Sweden, making us more accessible to each other than ever before. Bitmoji is a recently introduced 
add-on to the social media app Snapchat. A good example of the continuous development of 
mediated communication, since the name still rings unknown in science. 

 
This study aims investigate the basics of Bitmoji as a communicative phenomenon, using 

qualitative methods, and answer what functions it holds for its young users in Snapchat. The 
gathering of data is done through interviews with a target group of Swedish 12-15-year-old. Using 
previous research of similar communicative phenomenons and theories of mediated verbal and 
non-verbal interactions, the data is analyzed. 

 
This study comes to the conclusion that Bitmoji is a communication tool for young people to 

convey comical, as well as happy or neutral messages. 
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1. Indelning 
 
Med utvecklingen av nya kommunikativa fenomen är det viktigt att utföra studier för att förstå sig 
på vilka dessa fenomen är, hur de används och vad för kommunikativ funktion de fyller. Idag finns 
en stor arena med vetenskapliga studier kring ämnet icke-verbala tecken och hur bland annat 
symboler som Emoji påverkat vår kommunikation. För ca fyra år sedan tillkom även en ny typ av 
figurer, så kallade Bitmoji. Eftersom Bitmoji är ett relativt nytt fenomen saknas fortfarande studier 
på dess kommunikativa påverkan. Denna uppsats kommer därför studera användningen av Bitmoji 
ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv, och ta reda på vad för funktion appen fyller för sina 
unga användare i Sverige. 

 
1.1 Bakgrund 

 
För ett par decennier sedan uppkom en innovativ uppfinning som kom att spela en stor roll i 

människans kommunikativa livsstil. Telefonen blev en integrerad del av våra liv och var starten på 
människans kommunikationsutveckling (Goggin 2006. 66–80). År 1870 introducerades den första 
telefonen. I början fanns det bara en typ av telefon, fast telefon, men efter ca 100 år med 
radioteknikens utveckling kunde man finna nya sätt att få telefonen anknuten till nätet. Denna 
anknytning möjliggjorde för telefonen att bli trådlös, dock var användarna fortfarande tvungna att 
stanna inom räckhåll för basstationens placering. Med den fortsatta utvecklingen inom 
radiotekniken skapades ytterligare ett verktyg som tog telefoni till en annan nivå. Mobiltelefonen 
tillät användare att kommunicera med varandra utan att vara innanför en specifik area eller miljö. 
Man kunde ta med sig mobilen vart man än gick och med täckning kunna kontakta sina kontakter 
fritt. Med den mobila revolutionen växte nya kommunikativa kulturer fram och vi människor gick 
från att kommunicera ansikte mot ansikte till att utbyta information över bland annat telefonsamtal, 
MMS, SMS eller Email via wifi-uppkoppling (Goggin 2006. 66–80). 

 
Med den digitala utvecklingen och internets spridning uppdaterades mobilen till det som 

kallas för smartphone, en mobiltelefon med internetåtkomst. Smartphone öppnade upp nya dörrar 
för kommunikation att växa fram och utvecklas. Ett av dessa exempel är sociala medier. Via sociala 
medier kan man kommunicera med andra människor världen över på några sekunder. Denna 
utveckling har även underlättat för människor att kommunicera med flera personer samtidigt 
(Thompson 2001. 336). 

 
Idag är smartphone en vanlig accessoar i de flesta människors vardag, och följer med sin ägare 

genom alla sociala sammanhang under dagen. Genom internets framväxt och medieutvecklingen 
är man som användare av smartphones i stort sett alltid tillgänglig för andra människor. Man kan 
kontaktas samt kontakta andra oavsett var man befinner sig i tid och rum (Thompson 2001. 19). 
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Ett exempel på en social medieplattform som utmärkt sig i sin kommunikativa utveckling är 
Snapchat med ca 187 miljoner användare världen över (Richter, Felix. 2018). Plattformen är känd 
för att erbjuda sina användare visuell kommunikation (film- och bilddelning), men även för 
chattfunktionen där användarna kan skicka personliga textmeddelanden. Dessa funktioner tillåter 
användarna interagera med varandra världen runt, och med den nyligen införda utökningen av 
Bitmoji (se bilaga 1) i meddelanden, har Snapchat funnit nya arenor av interaktion. 

 
1.2 Bitmoji 

 
Bitmoji är en app där användare kan designa en mänsklig avatar utifrån utseende och klädsel. 

Avataren hamnar därefter som profilbild i Snapchat, där man även får alternativet att ytterligare 
bestämma ansiktsuttryck och posering i profilbilden. Avataren används främst för att skapa en 
”bild”, även den kallad Bitmoji, som kan skickas i meddelanden på olika appar. En Bitmoji består 
av sändarens avatar med valt ansiktsuttryck och/eller kroppsspråk, samt kan även ha med 
mottagarens avatar, text eller avbildningar av objekt. 

 
Således erbjuder Bitmoji användarna både ensamstående icke-verbala symboler, samt 

symboler som inkluderar en blandning av icke-verbala och verbala element (se bilaga 1). Denna 
studie avgränsas till användningen av Bitmoji med endast sändarens avatar, och som skickas i 

Snapchats chattforum. För att beskriva Bitmojis använder denna uppsats fenomenet emoji som 
referens. Detta då emojis är populära symboler (för iPhone-ägare) som funktionellt liknar Bitmojis. 

 
När emoji introducerades visste man inte hur stor påverkan ikonerna skulle ha på användarna, 

men det visade sig år 2015 då emoji-symbolen ”med ett leende och skrattande tårar” blev utvald 
till årets ord inom Oxford ordlexikon (Danesi 2017. 1). Emojis är grafiska symboler som skapades 
i syfte att hjälpa användaren uttrycka sina känslor och förstärka den skriftliga texten. Emoji är 
ideogram som inte bara representerar ansiktsuttryck utan också begrepp och idéer, såsom väder, 
högtider, känslor, aktiviteter, fordon och byggnader, mat och dryck, djur och växter (Nova, 
Smailović, Mozetič 2015). 

 
Dock skiljer sig Bitmoji från emojis. Bitmojis inkluderar alltid användarens avatar i varje 

”bild”-alternativ, och har alltså inga bilder av ensamstående objekt som frukter, djur etcetera, vilket 
emoji är känt för att ha. Dessutom erbjuder Bitmoji en större mångfald av ansiktsuttryck och 
kroppsspråk i sina bilder jämfört med emoji. Däremot är bitmojis likt emojis förutbestämda bilder, 
det vill säga att användaren inte kan fritt kombinera olika detaljer som ansiktsuttryck, färg och 
texter i ”bilderna”. Användaren får istället scrolla längs en lista och välja bland de alternativ som 
app-utvecklaren erbjuder. 
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2. Syfte och Frågeställning 
 
2.1 Syfte: 

 
Syftet med denna uppsats är att förstå vad för möjligheter och funktion Bitmoji fyller ur ett 

kommunikationsteoretiskt perspektiv. Samt undersöka vilken typ av kommunikation som sker 
genom Bitmoji och hur användaren utav fenomenet resonerar kring användandet. Detta görs genom 
att besvara nedanstående frågeställningar. 

 
2.2 Frågeställningar: 

 
Hur kan Bitmoji förstås utifrån teori om medierad icke-verbal och verbal kommunikation? 

Hur resonerar unga användare kring Bitmoji användningen? 
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3. Tidigare forskning 
 

Inom detta avsnitt behandlas ämnet icke-verbala element och interpersonell kommunikation 
ur tre tidigare studier. Dessa tidigare undersökningar kommer att sedan användas som verktyg för 
att analysera resultat materialet och finnas som hjälpmedel för att svara på studiens frågeställningar. 

 
3.1 ICKE-VERBAL ELEMENT 

 
Elders (2017) förklarar hur vi människor gått från att ha utbytt information genom vanliga 

skriftliga textmeddelanden via datorer och mobiltelefoner, till att använda oss utav nya innovativa 
alternativ som berikar eller ersätter den skriftliga texten idag. Forskaren beskriver dessa alternativ 
som ickeverbala klistermärken (systemspecifika illustrationer) och menar att de växt fram med den 
medierade tekniken (Elder 2017. 2–3). Elders menar att icke-verbala tecken så som emojis och 
foton blivit enklare att använda och dela, och hävdar att dessa icke-verbala element bidragit till att 
förbättra känslomässiga interaktioner mellan deltagare i en konversation. Författaren menar att 
dessa icke-verbala element blivit populära på grund av användbarheten för att rikta uppmärksamhet 
till en konversation, samt på grund av att användare känslomässigt och ömsesidigt blir engagerade 
i dialoger där icke-verbala element uppkommer (Elder 2017. 4–6). 

 
Att kommunicera med icke-verbala element har enligt Elders gynnsamma effekter på både 

individer, interaktioner och deras relationer. Då vänskap är tänkt som organiska enheter som kräver 
enskilda komponenters välbefinnande, krävs det också att individer har friska, ömsesidigt 
fördelaktiga interaktionsmönster. 

 
Elders kom fram till att tekniskt medierad kommunikation och de icke-verbala elementen 

såsom emojis ger bekvämlighet till användarna att kunna uttrycka känslor som man i det fysiska 
mötet hade haft svårt att visa. Lekfullhet och humor skapas och en högre positiv inställning mellan 
användarna ökas vilket är viktigt för framgångsrika och romantiska reaktioner (Elder 2017. 7–13). 

 
3.2 Psykologiska föreställningar 

 
Då dessa icke-verbala symboler fortsätter växa i samhället och används i allt från sms och 

blogginlägg, har man börjat fråga sig själv varför vi människor känner ett behov av att använda oss 
utav dessa icke-verbala element. Varför befinner vi oss i det här online-beteendet och vad är unikt 
med det? 

 
Forskarna Linda K. Kaye, Stephanie Malone och Helen Wall (2017) har visat hur ökningen av 

sociala nätverk skapat möjligheter för tillväxt inom onlinekommunikation. Bland annat har 
tillväxten skett genom interaktionsformer som, e-postmeddelanden, bloggar,  SMS-meddelanden, 
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sociala medier etc. och är arenor för att kommunicera verbala meddelanden. Dock menar 
författarna att det subtila icke-verbala kommunikationen som hör samman med ansikte mot ansikte 
interaktion saknas, och eftersom att kommunikation är centralt för våra liv det vill säga både 
verbala (t.ex. tal) och icke-verbala (t.ex. ansiktsuttryck) har icke-verbala element växt fram för att 
komplettera skriftliga meddelanden (Kaye, Malone & Wall 2017. 66–88). 

 
För att hjälpa den verbala skriften till att efterlikna “ansikte mot ansikte”-interaktion menar 

författarna att man uppfunnit olika symboler som ska ersätta bland annat ansiktsuttryck. Författarna 
ger exempel på två icke-verbala varianter, ena kallas för Emoticons och har varit med sedan 1980- 
talet. Emoticons utvecklades som korta karaktärsträngar, som :), för att visa ansiktsuttryck och 
används oftast i skämtsamma situationer inom textmeddelanden. Det andra exemplet är Emoji som 
ska föreställa bilder på ”animerade” figurer (Kaye, Malone & Wall 2017. 66–88). Emoticons och 
emojis menar författarna har gett nya insikter i de psykologiska föreställningarna av emotionellt 
uttryck och kommunikation. Speciellt, från ett interpersonellt perspektiv (verbal och icke-verbala 
språket), är användarna mycket medvetna om hur emojis kan göra diskursen synlig. Specifikt kan 
virtuell kommunikation, det vill säga kommunikation som sker genom elektronisk teknik, vara mer 
”övervägd” och kontrollerande av både sändare och mottagare än i traditionella samtal som har 
visat sig vara mer spontana i naturen. Författarna menar därför att det kan finnas unika underlag i 
samband med känslomässig kommunikation via emoji-användningen som kan vara i sig 
annorlunda än ansikte-mot ansikte, samt indikerar hur våra virtuella interaktioner kan påverka våra 
emotionella och sociala förmågor, uppfattningar och bedömningar (Kaye, Malone & Wall 66–88). 

 
3.3 Förbättras kommunikationen? 

 
Willoughby, Malone och Liu (2017) undersöker vikten av att använda emojis inom ett hälso- 

meddelande, det vill säga meddelanden som skickas till en stor massa medlemmar av en 
hälsoorganisation. 

 
Willoughby, Malone och Liu påvisar en brist på forskning som visar vilka typer av 

meddelanden som kan vara mest engagerande, tilltalande och relevanta för den unga vuxna 
befolkningen. Detta menar Willoughby, Malone och Liu är viktigt att studera då unga vuxna 
reagerar på meddelande innehåll annorlunda än den äldre generationen. (2017. 75–76). Författarna 
inom studien kom fram till att deltagarna (unga vuxna) betraktade meddelanden utan emojis som 
mer trovärdiga än meddelanden med icke-verbala element. 

 
Eftersom att hälsokommunikation insatsernas mål är att tillhandahålla hälsoinformation som 

de tror att mottagarna kommer att engagera sig i, kan användandet av meddelanden utan emojis 
vara ett alternativ för hälsokommunikatörer och leverantörer. Detta för att trovärdighet har visat 
sig förknippas med ett antal positiva hälsoutfall, inklusive förändring i attityder och beteenden 
(Willoughby, Malone & Liu 2017. 78–79) 
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Dock upptäckte författarna att meddelanden som innehöll emojis drog till sig mer 
uppmärksamhet. Willoughby och Liu påstår att användandet av emojis kan vara en lovande strategi 
för att påverka uppmärksamheten inom vissa ämnen men att om man väljer att använda dessa icke- 
verbala element ska meddelandet vara skräddarsytt till mottagaren. Eftersom att trovärdigheten 
påverkas negativt av att använda emojis i ett meddelande men samtidigt drar till sig 
uppmärksamhet, vilket hälsokommunikatörer vill åt, rekommenderar författarna att man bör 
personifiera och anpassa varje meddelande till dess mottagare. Det vill säga att 
hälsokommunikatörer kan använda icke-verbala symboler i deras meddelanden om varje 
meddelande är genomtänkt och individanpassat då det annars kan uppstå missförstånd och 
förminskad trovärdighet från mottagarens håll ( Willoughby, Malone & Liu 2017. 79–81). 
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4. Teoretiskt perspektiv 
 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket studien grundar sig på. Teorierna ”personal 
media” och ”medierad kommunikation” kommer användas som verktyg för att analysera materialet 
i uppsatsen. 

 
4.1 Två typer av interaktion. 

 
Under större del av människans historia utgjordes oftast den sociala interaktionen genom 

ansikte mot ansikte-kommunikation. Man träffades på en gemensam fysisk plats för att bland annat 
utbyta icke-verbala uttryck och gester. Med mediernas utveckling har det traditionella mönstret för 
social interaktion förändrats. Den nya utvecklingen upprättade nya nätverk för överföring av 
information mellan individer, samt införde nya former av interaktion och aktiviteter inom sociala 
förhållanden. Det är nu möjligt för individer att kunna handla med andra människor som är spridda 
i tid och rum, vilket skiljer sig enormt från det traditionella samspelet mellan människor. 

 
Författaren John Thompson skriver i sin bok "medierna och moderniteten” om 

kommunikationsmetoder och skiljer mellan tre olika former av interaktioner, “interaktion ansikte 
mot ansikte”, “medierad interaktion” och “medierad kvasiinteraktion”. Den här studien fokuserar 
på de två första formerna. 

 
4.1.1 Ansikte-mot-ansikte interaktion 

 
En interaktion som ansikte mot ansikte sker i en kontext där deltagarna i dialogen befinner sig 

i samtidig närvaro, i samma rumsliga och tidsliga referenssystem. Dessa deltagare kan även 
referera till händelser som sker i nutid och på plats genom att endast behöva göra kroppsliga tecken 
som att peka med ett finger eller säga ord som "här, nu, det här, det där etc.” och utgå från att 
deltagarna i samtalet förstå vad hen menar utifrån kontexten (Thompson 2006. 108). 

 
En interaktion som sker ansikte-mot-ansikte förs i samtalsform, det vill säga att 

kommunikationen är dubbelriktad. Det sändaren meddelar kan mottagaren yttra sig på. Något som 
utmärker ansikte-mot-ansikte interaktionen är den mångfaldiga mängden av symboliska signaler. 
Exempel på symboliska signaler kan vara olika ansiktsuttryck eller gester. En rynkad panna kan 
förstärka budskapet talaren försöker förmedla och hjälpa minska otydligheter. Deltagare i en 
ansikte-mot-ansikte interaktion ägnar sig rutinmässigt åt att identifiera och hitta olika symboliska 
signaler för att förstå sändarens innebörd och budskap. Om mottagaren upptäcker inkonsekvenser 
eller motsägelsefulla signaler, kan detta leda till problematik eller tvivelsmål, och i värsta fall hota 
interaktionens fortsatta existens (Thompson 2006. 109). 
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4.1.2 Medierad interaktion 
 

Medierad interaktion kan ställas i motsats till ansikte-mot-ansikte interaktion då 
kommunikation via medierad interaktion inte behöver ske i direkt form. Medierad interaktion 
möjliggör för användare att överföra ord och symboliskt innehåll till mottagare som är avlägsna i 
tid och/eller rum. Detta är möjligt eftersom interaktionen sker via elektriska ledningar och 
elektromagnetiska vågor, som exempelvis mobilanvändning (Thompson 2006. 109). 

 
Medierad interaktion kan även vara telefonsamtal men det som skiljer medierad interaktion 
med ansikte-mot-ansikte interaktion i detta tillfälle är interaktionen mellan deltagarna sker 

samtidigt i tid men ej rum. För att deltagare i en medierad interaktion ska känna igen varandra eller 
förstå vart de befinner sig måste deltagarna under sådana förhållanden t.ex. uppge deras namn i ett 
telefonsamtal eller skriva datum och befintlig plats i ett meddelande (Thompson 2006. 109). 

 
Dock innebär medierad interaktion en viss begränsning av symboliska signaler. Exempelvis 

kan man inte i ett textmeddelande bete sig som man kan i den fysiska närvaron. Det vill säga att 
bl.a. gester, tonfall och ansiktsuttryck försvinner, medan andra symboliska signaler som hör hemma 
hos skrivandet lyfts fram. Samma sak gäller telefonsamtal, fast att visuella signalerna försvinner 
men det muntliga språket och tonen bevaras och framhävs. Det begränsade fältet av symboliska 
signaler som sker genom medierade interaktionen försvårar deltagarnas möjligheter att minska 
oklarheter. Av denna anledning måste deltagarna desto mer lita på sin egna erfarenhet av liknande 
situationer, när de ska tolka en sändarens budskap (Thompson 2006. 110). 

 
Tabell: John B Thompson. 2001. Medier och moderniteten. s 112. 
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4.1.3 Förtydligande teoretiska ramverket 
 

Då Thompsons bok var skriven år 2001 grundar han sina tre typer av interaktion på de 
kontaktskapande vägar som fanns under den tiden: telefoni, email osv. Sedan bokens utgivning har 
den digitala utvecklingen fortsatt att utveckla nya kommunikationsmedel, och så etablerat nya 
former av medierad interaktion. De nya interaktion formerna är bland annat de sociala medier som 
nämnts i uppsatsens bakgrund (se avsnitt 1.1). 

 
4.2 Personal media 

 
Rasmus Helles är en författare som skrivit om hur medierad kommunikation kunnat skapa en 

mer personlig och individanpassad medieanvändning. Författaren beskriver hur internets ankomst 
samt mobilens diffusion har förändrat och utvecklat personal medier. Personal media innefattar 
användandet av medier som ger olika variationer på det grundläggande temat för interpersonell 
kommunikation. Interpersonell media är en blandning mellan icke-verbala (kroppsspråk 
ansiktsuttryck etc.) och verbala element (språk). En viktig del i personal media är att det även 
inkluderas någon form av ”turtagning”, det vill säga att involverade inom en mediekanal kan både 
vara mottagare och sändare. Eftersom att man inom personal media ska kunna föra tvåvägs 
kommunikation utesluts per definition massmedia, då den inte tillåter deltagare i publiken att vara 
delaktiga (Helles 2012. 335). 

 
Med den digitala tillväxten har personal media som är ett fördjupat område för interpersonell 

kommunikation utvecklats från one-to-one kommunikation till many-to-many kommunikationer, 
som bland annat kallas för gruppkommunikation (Helles 2012. 335). Med de olika typer av 
kommunikation som sker genom personal media, skiljer författaren på två olika praxis, synkron 
och asynkron kommunikation, för att förtydliga hur de olika kommunikations alternativen 
fungerar. I grunden skiljer sig synkron och asynkron kommunikation i användarnas förmåga att 
införa tidsfördröjningar i kommunikationsflödet, det vill säga att vissa interaktioner sker på 
plattformar där kommunikationen är direkt och andra på plattformar där kommunikationen kan 
anpassas av användarna, se figuren nedan. De olika formerna för personlig kommunikation ger 
även möjligheten att kunna ersätta ett medium för ett annat, t.ex. att skicka SMS istället för att tala 
i telefon (Helles 2012. 336). 
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Tabell: Helles. 2012.  Rasmus. Personal media in every day life. s 336. 

 
Termen “personal media” pekar på skillnader till ansikte mot ansikte kommunikation. Detta 

då användare inom medierad kommunikation kan agera över fysiska barriärer och avstånd (Helles 
2012. 336). Helles menar att Vi människor kan nå varandra i andra länder inom några sekunder, 
och ett textmeddelande kan ligga kvar i en inkorg i timmar eller månader innan den läses eller 
besvaras (Helles 2012. 336). 

 
Personal media är alldeles riktigt personliga då medierna är anpassade till individnivå. Man 

har en egen profil på Facebook, Instagram, Snapchat etc. man kan gå in i diskussioner inom olika 
online-forum som är individuellt adresserbara enheter. Tillgången till personliga medier gör det 
möjligt att agera i ett socialt sammanhang samtidigt som man är fysiskt närvarande i ett annat 
(Helles 2012. 336–337). 
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5. Metod och Material 
 

Metodavsnittet går igenom vilka metodval som gjordes inom studien och vilka verktyg som 
används inom intervjuerna. Genomförandet av studien och tillvägagångssätt presenteras nedan i 
samband med argumentationer för val av metod. Forskningsetiska överväganden presenteras samt 
en metodreflektion i slutet av Metodavsnittet. 

 
5. 1 Metodval 

 
En kvalitativ studie syftar till att undersöka exempelvis upplevelser av ett visst fenomen, med 

datainsamling och tolkning av datan i växelverkan. Då denna studie vill undersöka vilka 
kommunikativa möjligheter Bitmoji erbjuder och hur användarna resonerar kring fenomenet, 
genomförs intervjuer enligt kvalitativ metod. Detta görs för att samla in empiriska data som 
tillsammans med tidigare forskning av liknande fenomen och etablerade kommunikationsteorier 
ska kunna besvara studiens frågeställningar. Då fenomenet i fråga bygger på subjektiv användning 
behövdes verktyg som hjälpte till att komma åt informanternas resonemang och känslor kring 
ämnet (Larsson 2010, 54). Således genomfördes datainsamlingen för studien genom individuella 
samtalsintervjuer utan tidsbegränsning. Valet av intervjumetod baserades på önskan av utförliga 
och personliga svar från informanten. Av denna anledning låg stor vikt i att informanterna skulle 
känna sig trygga och bekväma, vilket metodvalet enligt denna studie utbringade. 

 
Eftersom samtal mellan två personer ger en jämnare maktfördelning vilket resulterar i högre 

självsäkerhet hos informanten, föredrogs individuella samtal (Moberg 2010, 198). Dessutom 
innebar privata samtal en högre sannolikhet för att informanten skulle våga ge mer ärliga svar, utan 
utomstående påverkan. För att minimera yttre påverkan valde studien att även undvika en 
tidsbegränsning, då informanten kan välja att förkorta eller förenkla sina svar i om hen känner sig 
stressad. Genom metodvalet eliminerade man alltså både eventuell tidspress och grupptryck. På 
detta sätt ökar man sannolikheten för en informant som får tillräckligt med tid för att komma ihåg 
upplevelser, känslor, etc. som annars kanske glömts bort, eller gått osagt på grund av sociala normer 
i sin åldersgrupp. 

 
Det är dock möjligt att det existerar sociala normer även mellan intervjuaren och informanten. 

En enkätundersökning hade eliminerat även denna yttre faktor och utgjort en tryggare situation för 
informanten, dock utan insyn av informantens svar under tillfällets gång. I ett fysiskt möte kan 
intervjuaren ställa följdfrågor vid för ytliga svar, och även tolka icke-verbala element i 
informantens budskap (se avsnitt 4.1). Följaktligen resonerar denna studie att en minimering av 
yttre faktorer under en intervju ansikte-mot-ansikte har högst sannolikhet för tillräcklig och korrekt 
tolkad datainsamling. 
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Att ha intervju i fysiskt möte möjliggjorde även för en intervju som mer liknade ett samtal, i 
denna studie så kallad “samtalsintervju”. Detta för att både informanten slappnar av mer i 
sammanhang som liknar vardagen, samt intervjuaren kunde få fram mer information från 
informanten som från början svarar mer spontant än eftertänksamt. Ordet samtal syftar på ett 
jämlikt informationsutbyte mellan två eller flera personer, och intervju enbart handlar om att den 
intervjuade ger information. Genom att kombinera orden i benämningen intervjusamtal tydliggöras 
det att denna studiens intervju inte stod i relation till någon specifik mall (Larsson 2010, 56). 

 
5. 2.Rekrytering av informanter 

 
Informanterna rekryterades ur ett typurval (Larsson 2010, 61–62), det vill säga med 

informanternas användning av sociala mediet Snapchat och Bitmojis i åtanke. Eftersom studien 
ämnar förstå det kommunikativa användandet av Bitmoji inom Snapchat var det ett kriterium att 
informanterna var användare av de båda apparna. Studien valde även att begränsa sig till användare 
i åldrarna 12–15 år, vilket även påverkade val av informanter. 

 
Valet av åldersgruppen 12–15 år grundas på forskning från Internetstiftelsen i Sverige. Enligt 

forskning kring sociala medievanor och -användning i Sverige, var Snapchat den mest använda och 
vanligaste typen av tjänst bland 12 till 15 åringar. Eftersom denna studie undersöker användandet 
av Bitmoji på Snapchat, är åldersgruppen 12-15 år en relevant population för studien (Svenskarna 
och internet 2017. Bilaga 2). 

 
Valet av individer inom åldersgruppen för studien gjordes enligt ett bekvämlighetsurval. Detta 

innebar alltså ett urval utifrån intervjuarens egna nätverk av människor, för att hitta frivilliga och 
passande personer för studien (Larsson 2010, 63). Fördelen med ett sådant urval är att man lättare 
kan hitta passande individer genom direkta förfrågningar via sina bekanta. Intervjuaren frågar efter 
användare av båda appar, villiga att intervjuas. Dessa personer kommer även sannolikt vara villiga 
att stanna en längre tid i intervjun tack vare den indirekta relationen till intervjuaren. I motsats hade 
exempelvis ett stickprov på ett högstadium inneburit en process för att hitta passande participanter, 
med risken att de påskyndar intervjun för att snabbt få återvända till vännerna eller gå hem. 
Slutligen möjliggör ett bekvämlighetsurval en styrka gällande studier med minderåriga då man i 
direktkontakt kan få vårdnadshavarens samtycke. Från de frivilliga respondenterna valdes de ut 
som inte haft kontakt med intervjuaren före intervjutillfället. 

 
Det är värt att poängtera att ett bekvämlighetsurval till stor grad inte kan representera den hela 

populationen av 12–15 åringar. Trots att informanterna som valdes ut inte haft tidigare kontakt med 
intervjuaren, kvarstår nackdelen med urvalet på grund av att det inte varit ett stickprov från hela 
populationen, utan från intervjuarens indirekta kontakter. Bekvämlighetsurvalet är en strategi inom 
kvalitativ metod och därmed kan studien inte generalisera en viss grupp i samhället. Dock påverkar 
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detta inte denna studie då den är utformad som en explorativ studie, och ska finnas tillgänglig för 
andra forskare som är intresserade att forska vidare på forskningsämnet. 

 
5. 3 Genomförande 

 
Intervjuguide och transkribering av samtalen återfinns i studiens bilagor (se bilaga 3–4). 

 
Intervjuerna genomfördes under två dagar, med en uppdelning av 3 manliga informanter den 

första dagen och 4 kvinnliga nästkommande dag. Uppdelningen motiverades för att minska 
tidspressen för intervjuare och informant, samt för enkelhets skull dela upp dagarna i kön. 

 
Samtliga intervjuer tog plats på informanternas skola. Valet av plats baserades på vedertagna 

psykologiska fenomen, där människor känner sig tryggare och slappnar av mer i miljö den är bekant 
med. En bekant miljö innebar även färre distraktioner för informanten, som således antogs hjälpa 
informanten ha bättre fokus på intervjuarens frågor. 

 
Jag presenterade materialet intervjun skulle dokumenteras med, vilket låg färdigt på bordet 

innan intervjuns början. Detta då jag inte ville att informanterna skulle känna sig obekväma med 
att jag bland annat antecknade eller spelade in samtalen. Från mina tidigare erfarenheter av 
intervjuer har jag varit med om att folk känt sig obekväma när de sett en inspelnings dosa, då de 
inte  kunnat släppa tanken av att deras  ord blir  inspelade. Denna reaktion brukar  kallas  för ”the 
observation paradox”, vilket innebär att informanten förändrar sitt beteende på̊  grund av forskarens 
närvaro, genom att t. ex. säga och göra det som tycks förväntas (Moberg 2010, 199). Av denna 
anledning lät jag informanten vänja sig vid inspelning dosan redan från början av tillfället, och 
förklarade i förväg hur intervjun skulle gå till, vilka roller jag och respondenten skulle ha intervjun. 
Detta tog cirka 2 till 3 minuter inför varje intervju. Dock verkade ingen av de sju informanterna bli 
påverkade av inspelnings dosan eller vilka roller vi skulle ta i intervjun. 

 
Varje intervju började med en förfrågan om att informanterna skulle beskriva eller visa en 

Bitmoji som de senast använda i Snapchat chatten. De informanter som inte visade sin chatthistorik 
fick följdfrågor om i vilka kommunikativa sammanhang Bitmojis används, och vilket syfte de 
fyllde enligt hen. Att be informanten visa sin chatthistorik var en strategi för att hjälpa mig komma 
närmare individen utan att låta som en intervjuare, utan mer som en vän. Jag ville på detta sättet 
skapa ett rinnande samtalsflöde där informanten är bekväm att berätta och beskriva sina upplevelser 
av Bitmoji. I takt med att samtalet fortlöpte, blev informanterna mer och mer trygga i situationen. 
Detta möjliggjorde för mig att ställa djupare följdfrågor som var mer specifika kring i informantens 
Bitmoji-användande. 

 
Under intervjun var jag även noggrann med att anteckna informantens reaktioner och 

beteenden. Detta då en kvalitativ intervju inte bara handlar om vad informanten säger verbalt, utan 
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också vill ha reda på kontexten till vad som sägs. Kontext kan vara allt från kroppsspråk, 
förkunskaper, miljö̈ , utseende etc. och är nyckeln till förståelse (Larsson 2010, 70). 

 
Intervjutillfället hade ingen tidsbegränsning, men höll sig spontant mellan 10 till 20 minuter. 

Intressant nog tog tjejerna mer plats i samtalen och gav rikare svar, medan killarna gav rakare och 
snabbare svar. Anledningen kan ha varit att tjejerna känt sig mer bekväma att samtala mig då jag 
delar samma kön. Detta är dock inget jag analyserade vidare på då jag ändå fick representativa svar 
om uppsatsämnet från båda könen. 

 
Efter att samtliga intervjuer hade avklarats, transkriberades dessa inom några dagar. Detta för 

att jag inte skulle glömma informanternas kroppsspråk under samtalen. Jag läste igenom 
transkriberingen noggrant för att se till att den ordagrant följde samtalen som ägt rum. Ur 
transkriberingen valdes sedan de delar ut som verkade relevanta för studiens frågeställningar. 
Dessa utvalda delar fick utgöra studiens empiriskt insamlade datamaterial. 

 
Anledningen till att välja ut relevanta delar från transkriberingen, grundar sig i att minska 

mängden irrelevanta och missvisande punkter för uppsatsen läsare. En tydlig uppsats kräver en 
avgränsning i analysmaterial. Vidare bestod många av de bortvalda delarna av upprepningar, varför 
man egentligen inte förlorade någon viktig information från intervjuerna. 

 
5.4. Etik 

 
De forskningsetiska frågorna som dök upp under studien handlade framför allt om 

informanternas ålder, anonymitet och godkännande av vårdnadshavare. Men det förekom även 
viktiga frågor kring vetenskapliga metoder som presenteras nedan. 

 
5.4.1. Informationskravet 

 
Det är viktigt att hitta en balans mellan olika intressen inom forskningsetiska överväganden 

som ändå alla ska kunna legitimeras. Kunskapsintresset är ett exempel på en forskningsetisk 
övervägande. Detta då kunskap spelar en enormt stor del i våra liv och anses vara en nyckel till 
många stängda dörrar. Med ny kunskap kan individer och samhällen utvecklas till dess bättre och 
därmed anses kunskap vara något extremt värdefullt (Vetenskapsrådet i God forskningssed. 2011, 
10). 

 
Som forskare har man en etisk skyldighet gentemot sina deltagare inom sin studie så som 

informanterna     samt     mottagarna     som     bland     annat     kan     vara     andra     forskare. 
På grund av denna skyldighet har jag förökat utesluta förvirring inom uppsats upplägget och försökt 
vara så tydlig som möjligt med uppsatsprocessen, samt varit noggrann med att informera 
informanterna om studiens syfte och deras rättigheter inom så. 
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Informanterna informerades om deras rättigheter som att de, bl.a. kunde avbryta deltagandet 
om de ångrat sig, att de inte behövde svara på intervjufrågor som de fann vara privata, obekväma 
eller känsliga och att intervjuer skulle nyttjas endast i det vetenskapliga syftet (Vetenskapsrådet 
2011, 12). 

 
5. 4. 2 Samtyckeskravet och konfidentialitetskravet 

 
Eftersom att informanterna i undersökningen var mellan 12 till 15 år gäller samtyckeskravet 

dvs. att vårdnadshavare till unga mellan 12 till 15 år måste godkänna att deras barn kan involveras 
i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002, 9). I början var tanken att slumpmässigt intervjua elever 
från en och samma skola, men då det försvårar kontakten med deras vårdnadshavare valde jag att 
intervjua folk i mitt nätverk vars föräldrar jag kunde kontakta direkt, få godkännande av samt som 
hade förtroende från mig. Både informanterna och vårdnadshavarna informerades om hur 
anonymiteten   fungerade   inför   intervjun   samt   hur   intervjuns   upplägg   skulle   se   ut. 

 
För att göra informanterna anonyma bytte jag ut deras riktiga namn till påhittade, dock valde 

jag att lämna informationen om informanternas kön, och ålder orörda. Anledningen till varför jag 
inte ändrade på ålder var på grund av att det var viktig information att ha med i uppsatsen och det 
hade påverkat resultatanalysen i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002, 13). 

 
5.5 Metodreflektion 

 
Metod delen var det mest utmanande stycket att skriva i uppsatsen. Detta då mycket tid och 

tanke lades ner bakom varje urval som valdes och strategi som användes för att studien skulle 
kunna hålla ihop och forskas vidare på. Inom metod delen var dock beskrivningen kring urvalet av 
informanternas viktigt att ta upp då bland annat deras ålder var något jag var tvungen att ta hänsyn 
till. Denna del beskrivs under rubriken Etik. 

 
Ännu en utmaning var intervjuerna med informanterna i tretton till fjorton års åldern. Jag 

upplevde att man i den åldern inte hade tidigare erfarenheter i att bli intervjuad och därmed inte 
visste hur mycket man skulle svara. Detta ledde till att jag fick ställa fler följdfrågor och i vissa fall 
även ”ledande frågor”, för att bland annat inte låta samtalet dö ut. Men även för att undvika 
informanternas påhittade svar. Ett exempel på detta är när de kvinnliga informanterna besvarade 
mina intervjufrågor på det vis som de trodde skulle framstå dem som mogna i mina ögon. Även 
det att informanterna ibland svarade på mina intervjufrågor på det sätt de trodde jag ville ha de 
besvarade på. När jag upptäckte dessa beteenden valde jag att ställa följdfrågor eller samma fråga 
två gånger fast på ett annat vis. Detta för att verkligen komma åt vad informanterna faktiskt tyckte 
och inte vad de trodde var rätt att svara. 
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5. 5. 1 Validitet och Reliabilitet 
 

I många fall möter man problem med den externa validiteten i en kvalitativ studie. Detta då 
studien görs i en så liten omfattning och kan alltså inte tala eller generalisera för det hela undersökta 
fenomenet. Då jag i denna undersökning enbart intervjuade sju personer kunde jag inte uttala mig 
om resultat som stod alla Sveriges 12 till 15 åringar. 

 
Det jag försökte göra för att höja den externa validiteten var att intervjua sju ungdomar med 

blandade kön, dels för att försöka ge en bredare bild av Bitmojis kommunikativa betydelse från 
olika könsperspektiv samt för att förhoppningsvis kunna spegla en större del av samhället. Studien 
kunde trots förhöjningen inte tala för hela samhället i Sverige men kan ge goda utgångspunkter i 
vidare  observationer  och  studier  som  tillsammans  kan  skapa  en  större  bild  av  fenomenets 
användning och kommunikativa syfte i Sverige. Dock har studien hög intern validitet då teorierna 
som användes i studien samt de tidigare forskningarna kompletterar varandra på̊ ett sätt som täckte 
problemområdet i uppsatsen. Samt att teorin och de tidigare forskningarna hjälpte till att besvarar 
alla frågor som uppstod under studiens gång (Bryman 2013, 352). 

 
Enligt Peter Öberg ska man transkribera all insamlade data direkt efter varje intervju då intrycken 
från intervjun fortfarande är ”färska” (2015. 63). Detta är något jag tog hänsyn till och för att öka 
reliabiliteten i min studie, lyssnade jag på inspelningarna i flera omgångar med jämna mellanrum. 
Detta för att inte gå miste om någon viktig information som sagts vid intervjuerna (se bilaga 4). 
För att även möjliggöra för andra forskare att kunna utföra en liknande intervju skapade jag en 
tydlig intervjuguide som beskriver vilka frågor som ställdes i intervjuerna samt vad man som 
intervjuare ska tänka på under intervjuerna (se bilaga 3). 
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6. ANALYS 
I detta avsnitt analyseras insamlade data med hjälp av kommunikativa teorier och tidigare 

forskning, för att besvara studiens två frågeställningar. Eftersom svaret på första frågan ger en 
grund för vidare analys av andra frågeställningen, besvaras frågeställningarna i kronologisk 
ordning. 

 
6.1 Medierad icke-verbal och verbal kommunikation 

 
Nedan besvaras den första frågeställningen genom analys av intervjuer med informanter, samt 

de chattar som två informanter visade för intervjuaren (Intervju med informant 4, 6). 

 
6.1.1 Icke-verbala och verbala element. 

 
Intervjuare: Har du något du kan visa upp eller beskriva det senaste du använt om du 
har eller minns? 
Informant:   Jag skrev med en vän och då skrev vi om känslor och sånt. 
Intervjuare: Och då valde du att skicka vilken typ av Bitmoji? 
(visar upp en konversation mellan informanten och en annan användare där Bitmoji 
med sorgset uttryck används) 
Informant: en som visar att den är ledsen. 
Intervjuare: Och det hjälpte dig att förmedla vad du kände då? 
Informant: Ja. (Intervju med informant 4. 2018-04-18) 

 
Informant 4 skickade i ovanstående chatt en Bitmoji med hängande mungipor och tårar längst 

kinderna. Både intervjuaren och informanten tolkade dessa detaljer som ett ansiktsuttryck som var 
ledset. Att informanten kunde förmedla sorg med hjälp av endast avatarens ansiktsuttryck, visar 
hur Bitmoji använder sig av ensamstående icke-verbala element i sin kommunikation. Förutom 
ansiktsuttryck kan Bitmoji även förmedla kroppsspråk i sin icke-verbala kommunikation, vilket 
syns i nedanstående citat där ett stående finger representerar för informanten gesten att visa fingret. 

 
Intervjuare: Så du har ingen bakomliggande syfte, du vill alltså inte förmedla något 
specifikt? 
Informant:   Oftast inte, om inte det handlar om Bitmojin som liknar ett bi och 
pekar ett finger, då brukar jag använda den. (Intervju med informant 1. 2018-04-17) 

 
Förutom icke-verbala element har Bitmoji även verbala sådana. Citatet nedan visar hur 

Bitmojin använder skrift för att förmedla ett budskap. 
 

Informant: Jo alltså jag kan förklara, det var en gubbe med öppen mun med taggigt 
moln över sig där det stod LOL. 
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Intervjuare: Taggiga moln? 
Informant: Ja, det ska se ut som att han skriker ut LOL.  (intervju med informant 
3. 2018-04-17) 

 
Skriften ”LOL” är alltså en förkortning av det engelska uttrycket ”laugh out loud”, vilket ska 

förmedla att informanten tycker något är roligt och kanske skrattade till, beroende på hur 
informanten använder uttrycket. Skrift antas vara det enda verbala element som återfinns i 
Bitmoji, då inga andra nämndes i informanternas beskrivningar av Bitmoji-”bilder”. 

 
I och med att Bitmojis alltid har en avatar med i ”bilden”, och avataren automatiskt har 

någon typ av ansiktsuttryck eller kroppsspråk, kombineras alltid verbala element med icke- 
verbala element i Bitmoji. Följaktligen finns det två typer av interaktioner med Bitmoji: 
ensamstående icke-verbala element och en kombination av icke-verbala och verbala element. 
Således kan Bitmoji även vara ett verktyg inom medierad interpersonell interaktion. 

 
6.1.2 Medierad kommunikation 

 
Genom informanternas uppvisande av Snapchat-chattar kan man konstatera att Bitmoji faller 

under Thompsons (2006) teori av medierad interaktion. Detta då en av informanternas chatt 
visade hur informanten skickat en Bitmoji och att en mottagare skickat tillbaka ett meddelande. 
Kommunikationen var alltså dubbelriktad, enligt definitionen av medierad interaktion. 

 
Att ha en interaktion mellan två personer som i den ena informantens chatt, definieras enligt 

Hellen (2012. 336) teori som one-to-one kommunikation, i dagligt tal en privat konversation. 
Även many-to-many kommunikation kunde enligt samma teori återfinnas i chatten som den 
andra informanten visade, där en konversation ägt rum där flera av informantens kontakter 
skickade Bitmojis och var aktiva i samma chatt. I dagligt tal kallas detta för 
gruppkommunikation. Kommunikation med Bitmoji i Snapchat består alltså av både one-to-one 
och many-to-many-dialoger (Bilaga 3. Informanter 4, 6). 

 
Det som skiljer medierad interaktion mot annan form av interaktion som exempelvis ansikte 

mot ansikte, är att man som mottagare av ett budskap inte behöver befinna sig i samma kontext 
som sändaren, utan kan vara åtskild i tid och rum. Då Bitmojis används inom Snapchat, som har 
funktionen av att styra när man vill öppna meddelanden, fyller Bitmoji-användningen på 
plattformen denna funktion av medierad interaktion. Denna typ av frihet, att som användare själv 
kunna bestämma tidsfördröjningen inom en dubbelriktad kommunikation kallas i Helles teori för 
personal media (Helles  2012. 335). Personal media  är alldeles  riktigt personlig, det  vill säga att 
medier blivit anpassade till individnivå̊ . Inom sociala mediet Snapchat erbjuds användarna 
möjligheten att kunna komma åt sina tidigare konversationer vart de än befinner sig. Detta 
inkluderar Bitmoji användningen. Har man skickat meddelanden inom Snapchat chatt med 
Bitmojis kan användaren välja om hen vill besvarar budskapet direkt eller senare. Möjligheten att 
kunna tidsfördröja en interaktion förklarar författaren Hellens som synkron och asynkron 
kommunikation. I grunden är skillnaden mellan synkron och asynkron användarnas förmåga att 
införa tidsfördröjningar i kommunikationsflödet, det vill säga att vissa interaktioner sker på 
plattformar där kommunikationer är direkta och andra på̊ plattformar där kommunikationen kan 
anpassas av användarna (Helles 2012. 336). 
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6.1.3 Motsägelsefulla kommunikativa element 

Då kroppsspråk har en viktig roll i hur vi människor uppfattar beteenden och känslor enligt 
Thompson, menar han att människan strävar efter att finna nya metoder för att närma sig 
interaktionen ansikte-mot-ansikte genom chattmeddelanden (Thompson 2001. 19). Eftersom 
Bitmoji möjliggör för användarna att kommunicera ut icke-verbala symboler så som kroppsspråk, 
kan man säga att fenomenet tagit ett steg närmare den traditionella ansikte-mot-ansikte 
interaktionen. Det är dock inte självklart att kombinationen av icke-verbala med verbala element i 
Bitmojis alltid är kompatibla. Detta synliggörs då ungefär hälften av informanterna tyckte att de 
ibland fann sammansättningen av bild och skrift negativ. 

 
Intervjuare: Gillar du att det är en blandning av skrift och bild? Att det ibland står 
LOL med en Bitmoji? 
Informant: Njaa, alltså ibland kan det finnas en Bitmoji med ett specifikt 
ansiktsuttryck men så kan jag inte välja den då ordet som står med inte passar ihop 
eller in på vad jag vill förmedla. (Intervju med informant 7. 2018-04-18) 

 
Av citatet framgår att Bitmojis icke-verbala och verbala element kan vara motsägelsefulla. 

Som informanten nämner kan den skriftliga textens budskap skilja sig från budskapet i 
ansiktsuttrycket eller kroppsspråket hos avataren. Detta kan bero på att olika ansiktsuttryck betyder 
olika saker för varje individ, samt att en och samma text kan användas i olika situationer för olika 
användare. Betydelsen av det olika kommunikativa elementet i en Bitmoji bestäms alltså av 
respektive användare, och dennes individuella kulturella associationer. Eftersom icke-verbal 
kommunikation växlar mellan länder och inom ett landsgränser, uppstår det även i Sverige 
kommunikationsmässiga skillnader inom mindre grupper (denna studie ämnar dock att utgöra 
första steget i forskningen om Bitmoji-användningen i Sverige, och lämnar alltså dessa 
gruppskillnader inom Sverige till framtida forskning inom ämnet). 

 
Även färger på objekt kan tänkas spela roll för användaren som inte vill skicka en felfärgad 

avbildning av sin miljö, exempelvis en vit katt tillsammans med avataren när användaren äger en 
svart katt. Eftersom objektens färger inte kan ändras av användaren, kommer alltså användarens 
individuella miljö även påverka funktionaliteten av specifika Bitmojis kombination av verbala och 
icke-verbala element. 

 
Att Bitmoji är förbestämda texter innebär således att en Bitmoji med sina kombinationer av 

element i en specifik situation, kommer av vissa användare anses vara passande medan för andra 
användare olämplig. Man kan således dra slutsatsen att Bitmoji erbjuder en begränsad 
interpersonell kommunikation, och inte når upp helt till interaktion ansikte-mot-ansikte. 
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6.1.4 Varför Bitmoji laddas ned 

Intervjuare: Hur kommer det sig att du valde att ladda ner Bitmoji appen? 
Informant: För att jag skulle skämta runt lite, skicka löjliga gubbar du vet, vilket jag 
har. (intervju med informant 1. 2018-04-17) 

 
Intervjuare:  Minns du varför du laddade ner den? 
Informant: Det var väl för ca tre år sedan. 
Intervjuare: Minns du varför du laddade ner den? 
Informant: Min syster gjorde det åt mig. 
Intervjuare:  Så du följde ej trenden? 
Informant: Nej, min syster hade det, och sedan ville jag också ha det, så då gjorde 
hon det åt mig. Och sen så ett år senare började alla ha det, jag använde det inte aktivt 
då men sedan började alla ha det så då började jag också använda det. (Intervju med 
informant 5. 2018-04-18) 

 
Intervjuare: Minns du när du laddade ner appen? 
Informant:   Nja, det länge sedan. 
Intervjuare: Gjorde du det för att du själv hittade appen eller var det för att andra i 
din omgivning använde det? 
Informant:   Nä det var mer sådär alla. 
Intervjuare: Okej mer som en trend då att alla hoppa på? 
Informant:   Ja. (Intervju med informant 6. 2018-04-18) 

 
Ur citaten framgår att de flesta informanter hade laddat ner Bitmoji när appen väl börjat bli 

nedladdad av informantens vänner eller familj. Att ingen informant hade någon djupare reflektion 
kring sin nedladdning av appen, visar hur ungdomar mellan tretton till fjorton år vågar prova och 
applicera nya fenomen inom deras medierade kommunikation (Thompson 2001. 112). Vad som 
ger tillit till tonåringen att testa dessa nya förändringar tros vara hens nära kontakters åsikter. Om 
en kompis har appen tyder det på att hen gillar den, och ju fler i tonåringens krets som laddar ner 
appen desto större nyfikenhet föds för den. Detta tros vara vad som hänt med Bitmoji. När appen 
väl kom in i informanternas kretsar, ville informanten själv testa det nya fenomenet. Som första 
citatet visar utbyttes information om Bitmoji mellan användare och deras vänner som ännu ej hade 
appen. Informanten visste om att man kunde skicka figurer fastän hen själv inte hade appen. 
Användare marknadsför alltså, medvetet eller omedvetet, till sina kontakter att ladda ner Bitmoji. 
Denna slutsats stärks av det andra citatet där informanten ville ladda ner samma app som denne 
syster hade, fastän hen enligt sig själv inte följde någon trend. Bitmoji hade alltså inte hunnit bli 
populärt bland majoriteten av sina kontakter, men att systern hade appen räckte för att informanten 
också ville ha den. Troligtvis hade systern på något sätt visat för informanten hur Bitmoji ser ut 
och kan användas. En stor anledning till att appen nedladdats var alltså dominoeffekten av Bitmoji. 
Till slut ledde detta till en trend som fortsatte värva användare i större mängd. 
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Varför Bitmoji laddats ner måste ändå krävt att användaren förväntat sig en funktion med 
appen. Troligtvis var denna funktion kommunikativ, då användare som laddat ner appen före 
trenden som i andra och tredje citatet, började använda appen mer aktivt då Bitmojis användarskara 
växte. 

 
Då informanterna flera år efter nedladdning fortfarande är dagliga användare av Bitmoji inom 

Snapchats chatt, kan man konstatera att Bitmojis uppfyller någon slags kommunikativ funktion för 
användarna. 

 
6.2.Hur användare identifierar sig till sin Bitmoji 

Som behandlats i bakgrunden får man fritt designa en avatar efter nedladdning av Bitmoji- 
appen. Eftersom avataren hamnar som profilbild i Snapchat, kan man tolka det som att Bitmoji 
finns i syfte representera användaren själv eller vad användaren önskar sig likna. Möjligheten att 
vidare ha bestämda ansiktsuttryck och poseringar i profilbilden talar för samma tes, att kunna 
beskriva hur användaren känner sig just nu. Detta skulle även förklara varför användaren kan välja 
mellan olika versioner av samma känslouttryck. Känner man sig ledsen finns det olika 
ansiktsuttryck som på olika vis förmedlar känslan sorg. Detta ger användaren möjligheten att välja 
det uttrycket hen själv hade använt i en ansikte-mot-ansikte interaktion, något som möjliggör en 
avatar som efterliknar användarens verkliga kroppsspråk. Så det är troligt att Bitmoji är tänkt att 
vara en digital personifiering av användaren. 

 
Intervjuare: Hur tycker du de skiljer sig från andra ikoner så som emojis? 
Informant:   Bitmoji är liksom mer mig själv. 
Intervjuare: Mer personlig då eller? 
Informant:   Ahh. (Intervju med informant 7. 2018-04-18) 

 
Intervjuare: Känner du att du connectar med din Bitmoji? 
Informant:   Nja inte direkt. (Intervju med informant 3. 2018-04-17) 

 
Det märks från citaten att informanterna dock hade olika grader av identifiering med sin 

avatar. Möjligtvis berodde detta på individuella skillnader i användningen av appen. Den första 
informanten hade kanske för avsikt att kunna identifiera sig med sin avatar, och spenderade tid och 
energi på att känna sig digitalt representerad av avataren. Möjligtvis hade den andra informanten 
inte samma avsikter, utan ville endast ha en fysisk representation av sig själv. Självklart styr sådana 
användarval funktionen av avataren och hur representativ av Jaget den blir. 

 
Däremot kan användare alltid sakna en djupare identifikation med sin avatar pga. den tekniska 

utformningen av appen. Fastän Bitmoji består av verbala och icke-verbala element, saknas 
fortfarande dimensioner av fysiska uttryck så att användaren skulle kunna bete sig som hen gör i 
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fysiska möten (Thompson 2006. 109). Detta utgör alltid en faktor till att användare med högre krav 
på detaljrikedom, eller användare med beteenden som inte representeras i Bitmoji, inte identifierar 
sig mer än ytligt med avataren. 

 
Oavsett till vilken grad användaren slutligen identifierar sig med avataren, tyckte 5 av 7 

informanter ändock att meddelanden med Bitmoji var mer personliga än med Emoji. 
 

Intervjuare: Hur tycker du att Bitmoji skiljer sig från vanliga emojis? 
Informant: Eh, alltså typ, alltså eh, emojis är typ flera såna här grejer. 
Intervjuare: Bilder på andra grejer? 
Informant:   Aah, och Bitmoji är liksom mer mig själv. 
Intervjuare: Mer personlig då eller? 
Informant:   Ahh. (Intervju med informant 7. 2018-04-18) 

 
Intervjuare: Hur känner du att det skiljer sig från vanliga emojis? 
Informant: Ehh, genom att man kan ha olika dräkter på sin gubbe, man kan fixa ansiktet 
hur man vill. Vanliga emoji kan man bara ändra hudfärg på. (Intervju med informant 3. 
2018-04-17) 

 
Som går att se av första citatet har Bitmoji en större mängd känslouttryck och utseendemässiga 

detaljer jämfört med Emoji. Detta gör Bitmoji mer anpassade till användaren än Emoji. Fastän en 
del användare av Bitmoji inte identifierar sig djupt med sina avatarer, fyller alltså avataren en 
funktion av att möjliggöra mer personlighet i meddelanden. 

 
6.4 Relationer 

Bitmoji påverkar relationen mellan sändare och mottagare på ett flertal sätt. Detta avsnitt går 
igenom de faktorer som identifierades som bidragande orsaker för denna effekt. 

 
6.4.1 Tidsbesparing 

 
Intervjuare: Det är lugnt, men hur är ditt perspektiv nu, känner du att du någonsin 
behövt använda Bitmojis för att det förmedla något som inte riktigt går att förmedla 
med skriftlig text? 
Informant: Inte att jag behövt det nej, med det sådär ibland, typ såhär brukar jag 
spamma folk. 

 
Intervjuare: Så du använder det för att irritera andra? 
Informant: Ja det är enklare att trycka på de eftersom de skickas direkt än att skriva 
något och klicka på skicka. (Intervju med informant 5. 2018-04-18) 
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Informanten uttrycker viljan att spara tid, och att kombinationen av elementen möjliggör det, 
då Bitmojin eliminerar behovet av ytterligare skriftliga meddelanden. Exempel på detta kan vara i 
skrattande sammanhang, där man väljer att använda en Bitmoji med ett glatt leende som innehåller 
orden LOL – vilket är en förkortning av ”laugh out loud”. I detta sammanhang slipper då 
användaren manuellt skriva något mer som exempelvis ”haha” eller ”det var roligt”. Snapchats 
Bitmoji-funktion erbjuder att med en tryckning kunna skicka en Bitmoji innehållande användarens 
fulla budskap. Att användare och mottagare teoretiskt kan kommunicera via enstaka tryckning 
möjliggör stora besparingar i tid, och ett flöde skapas troligtvis enklare. I detta sammanhang kan 
man säga att Bitmojin fungerar som systemspecifika illustrationer, att det redan finns färdiga 
“bilder” redo att användas av användarna i en naturlig kontext för att komplettera ett budskap (Elder 
2017. 2-3). 

 
Varför tidsbesparing är viktigt för informanten kan resoneras utifrån att tidsbesparingar främjar 

ett flöde i konversationen. Är både sändaren och mottagaren relativt aktiva i konversationen, kan 
det bildade flödet likna synkron kommunikation vid fysiska möten (Helles 2012. 336). Det är 
tänkbart att denna spegling av synkronicitet ger en känsla av närhet mellan deltagarna i samtalet, 
då båda kan associera till fysiska möten och hur personliga dessa samtal är. Det föds alltså en 
psykologisk effekt likt en självuppfyllande profetia, som ”lurar” deltagarna att känna närhet, vilket 
i sin tur påverkar deras beteende och skapar närhet i relationen. Exempelvis kan en användare 
associera till ett fysiskt möte och bli mer öppen med sin personlighet. Detta får i sin tur mottagare 
att reagera likadant då människor ofta följer varandras sociala beteenden. En cykel bildas som ger 
effekten av mer öppna och hämningsfria konversationer, som troligtvis leder till starkare band 
mellan deltagarna. 

 
Snabba svar möjliggör även att sändaren får snabbare feedback som enligt Helles (2012. 336) 

teori leder till en mer intim och personlig kontakt. Möjligtvis då mottagaren även känner sig mer 
uppmärksammad av sändaren om denne svarar relativt snabbt. 

 
6.4.1.1 Nackdelen med mångfaldighet 

 
Det finns dock situationer där Bitmoji kan innebära en ökad svarstid. Det mångfaldiga utbudet 

av Bitmojis olika kombinationer av verbala och icke-verbala element, kan innebära förutom mer 
valfrihet i budskap, även praktiska problem för användaren. Detta syns tydligt i nedanstående citat, 
där informanten undviker att använda Bitmojis på grund av processen att välja ut en ”bild”. 

 
Intervjuare: Känner du inte att den alls kan representera dig eller förmedla dina 
känslor? 
Informant: Nej, den är jobbig att använda då man måste skrolla en hel del för att 
hitta rätt så skrift är bäst. (Intervju med informant 1. 2018-04-17) 
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Det verkar som att informanten behöver lägga mer energi och tid i att leta efter en passande 
Bitmoji jämfört med om hen uttrycker sitt budskap i skrift. Detta beror nog på att kombinationen 
av element som många Bitmojis har ej passar informantens sätt att kommunicera. Som hen svarar 
så kan Bitmojis ej förmedla hans känslor. Detta går tillbaka till slutsatsen från avsnitt 6.1.3 som 
säger att alla Bitmojis inte passar alla användare. Informanten ovan har kanske ett såpass ovanligt 
kommunikationssätt för Bitmoji att hen har en större andel opassande än passande ”bilder” i appen. 
Således måste informanten scrolla igenom många Bitmojis innan hen hittar en passande ”bild”. 
Detta tar tid och troligtvis har ej informanten tålamod för detta om skrift utgör ett snabbare 
alternativ. Eftersom det ändå finns användare av Bitmoji, tyder det på att Bitmoji är ett snabbare 
alternativ för vissa användare. För dessa användare bidrar Bitmoji till positiva effekter för både 
kommunikationen och relationen. 

 
6.4.2 Tydliga budskap 

Cirka hälften av informanterna ansåg att det var bra med en kombination av icke-verbala och 
verbala element inom Bitmojis. 

 
Intervjuare: Tycker du det är dåligt att Bitmoji blandat in skriftliga uttryck såsom 
LOL, etc.? 
Informant:   Nej det är kul, det är ju inte kul om det bara är bilder. 
Intervjuare: Så du gillar att det är en blandning. Informant - Ja det är kul att det står 
allt i ett så slipper man skriva något efter man skickat bilden. (Intervju med informant 
5. 2018-04-18) 

 
Citatet visar att när användaren hittar en Bitmoji som sändaren anser passa hens budskap, är 

en kombination av interpersonella element till en fördel. Detta kan förklaras med hjälp av 
Thompsons ( 2006. 112) teori om att en kombination av flera överensstämmande symboliska 
signaler alltid förstärker budskapet för mottagaren. Citatet ovan visar än en gång fallet med LOL- 
Bitmojin, som förmedlar sitt budskap med hjälp av 2 dimensioner av information istället för bara 
med bild eller skrift. De verbala och icke-verbala elementen arbetar på så vis tillsammans i detta 
fall och tydliggör sändarens budskap. Citatet nedan visar ännu ett exempel på detta. 

 
Intervjuare: Okej men kan du förklara i vilka sammanhang du känner att du kan använda 
Bitmojis, när passar det att användas? 
Informant: Jag använder det bara för att spamma vänner, jag trycker och skickar flera efter 
varandra. 
Intervjuare: Så du har ingen bakomliggande syfte, du vill alltså inte förmedla något 
specifikt? 
Informant: Oftast inte, om inte det handlar om Bitmojin som liknar ett bi och pekar ett 
finger, då brukar jag använda den. (Intervju med informant 1. 2018-04-17) 
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Citatet ovan visar hur informanten med sin Bitmoji bestående av ett leende bi som pekar 
långfingret, vill förmedla ett specifikt budskap. Eftersom ”bilden” innehåller både ett vänligt och 
ett ovänligt element, är troligtvis budskapet en kombination av detta. Annars hade ej informanten 
använt denna Bitmoji för ett specifikt syfte. I detta fall kanske informanten vill visa att han inte 
gillar vad mottagaren skrivit, men på ett trevligt sätt. Eller möjligtvis ville informanten visa hur 
hen känner konflikterande känslor för något. Att Bitmoji kan förmedla så pass komplexa budskap 
visar hur tydlighet förstärks med kombination av element i Bitmojis. 

 
Ett tydligt budskap står i kontrast till otydlig kommunikation, som enligt Thompson (2006. 

112) kan skada relationen mellan sändare och mottagare. Bitmoji med sin tydliga kommunikation 
kan alltså potentiellt bidra med en motsatt effekt: en utveckling framåt i relationen. 

 
6.4.3 Uppmärksamhet och humor 

Att skicka Bitmojis till sina kontakter kan ses som en lovande strategi för att påverka 
uppmärksamheten inom ett meddelande precis som Willoughby, Malone och Liu var inne på när 
de undersökte hur icke-verbala fenomen påverkar internmeddelande inom sjukvården och 
uppmärksamheten dessa får av läsare (2017. 79–81). 

 
Då Bitmojis både tar mer plats i en konversation och är enklare att skicka iväg än traditionell 

skrift, beskrev de flesta informanter att Bitmoji var ett utmärkt verktyg för att ”spamma någon”. 
Med detta menas att man skickar iväg flera Bitmojis efter varandra, ofta slumpmässigt valda, utan 
att ha något specifikt budskap syfte mer än att dra till sig mottagarens uppmärksamhet. Båda citaten 
nedan visar på hur informanterna använder Bitmoji för att spamma. 

 
Intervjuare: Okej men kan du förklara i vilka sammanhang du känner att du kan 
använda Bitmojis, när passar det att användas? 
Informant: Jag använder det bara för att spamma vänner, jag trycker och skickar 
flera efter varandra. (Intervju med informant 1. 2018-04-17) 

 
Intervjuare: Det är lugnt, men hur är ditt perspektiv nu, känner du att du någonsin 
behövt använda Bitmojis för att det förmedla något som inte riktigt går att förmedla 
med skriftlig text? 
Informant: Inte att jag behövt det nej, med det sådär ibland, typ såhär brukar jag 
spamma folk. (Intervju med informant 5. 2018-04-18) 

 
Från intervjutillfällena var det tydligt att informanterna ovan menade att ”spammning” även 

hade ett lekfullt, retsamt element, varför det endast gjordes till vänner som skulle förstå skämtet. 
Av detta att döma, verkar Bitmoji även bidra med en lekfull och humoristisk miljö i samtalet. Det 
är  tänkbart  att  bland  vänner  kan Bitmojis  användas  i flera  typer  av  humoristiska situationer, 
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exempelvis med sarkasm. Detta bör isåfall leda till en ökad positiv inställning mellan användare, 
vilket är en elementärt för framgångsrika relationer (Elder 2017. 7-13) 

 
6.4.4 Oseriösa meddelanden 

Icke-verbala symboler inom medierad interaktion ska enligt Elder möjliggöra bekvämligheter 
hos användarna att kunna uttrycka känslor som de i person hade haft svårt att visa (Elder 2017. 7- 
13). Detta var dock något informanterna inte höll med då de menade att Bitmoji inte var lämpligt 
att använda i alla konversationer. 

 
Intervjuare: Men låt oss säga att du saknar någon, skulle du skicka en ”i miss u”- 
Bitmoji? Eller skulle du skrivit att du saknar dem? 
Informant: Jag hade skrivit att jag saknade dem. (Intervju med informant  4. 2018- 
04-18) 

 
Intervjuare: Skulle du föredra att skicka sms för att förmedla känslor eller använda 
Bitmoji? 
Informant:  Blandat. 
Intervjuare: Skulle du kunna beskriva lite varför, om du förstår vad jag menar, t.ex. 
när skulle du välja vad? 
Informant: Eh, det är  liksom enklare att använda Bitmoji med glada  känslor, och 
ledsna känslor ska man skriva. 
Intervjuare:  Känner du att det är på grund av att det blir mer seriöst då? 
Informant: Ah. (Intervju med informant 6. 2018-04-18) 

 
Informanten- Om jag skriver så är det jag som skriver, om jag skickar en Bitmoji så 
är det inte ens jag” (Intervju med informant 1. 2018-04-17) 

 
Det första citatet visar hur informanten anser att djupa budskap inte ska skickas med Bitmoji. 

Detta kan tänkas bero på att Bitmoji bidrar med en oseriös dimension i meddelandet. Detta förstärks 
av det andra citatet när informanten svarar att skriftliga meddelanden ses som mer seriösa. Det 
tredje citatet hävdar även det att skriftliga meddelanden är mer seriösa, vad hen kallar beskriver 
som mer personliga meddelanden som beskriver sändarens Jag. Om ett meddelande är personligt 
bör sändaren mena sitt budskap på en djup nivå, vilket är vad denna studie menar med termen 
”seriositet”. 

 
Anledningen till att informanterna verkar anse att skrift innebär ett mer seriöst budskap, skulle 

kunna bero på att de anser att rena textmeddelanden utgör en större investeringen i tid och energi 
än användningen av Bitmoji. Utnyttjandet av Bitmoji i meddelanden skulle troligen minska på 
mängden skrift sändaren behöver investera i energimässigt, då vissa saker som känslor förmedlas 
via Bitmojin istället för med skrift. Detta leder mottagaren till att anta att meddelandet även har en 
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lägre emotionell investering. Följaktligen tolkas sändarens budskap som mindre seriöst än ett 
budskap uttryckt i bara skrift. 

 
Bitmojis förmåga till humor som diskuteras i avsnitt 6.4.3, kan även det vara ett tecken på att 

Bitmojis är oseriösa i sin karaktär. Detta eftersom humor är en interaktion mellan två individer som 
bygger på oseriösa formuleringar. Att Bitmoji kan vara oseriösa i humoristiska situationer gör det 
även möjligt att ikonerna har denna egenskap i andra situationer också. 

 
Bitmojis verkar alltså kunna bidra till uppfattningen av ett mer oseriöst meddelande, även i 

för sändaren seriösa situationer. Detta kan skapa inkonsekvenser i sändarens budskap, som skapar 
misstro och i värsta fall hota interaktionens fortsatta existens (Thompson 2006. 109). Även 
Willoughby, Malone och Lius (2017) studie säger att meddelanden med emojis i seriösa 
meddelanden fick minskad trovärdighet. Det är sannolikt att Bitmoji kan ha samma effekt som 
emojis på allvarliga meddelanden, om de ej är väldigt skräddarsydda till mottagaren (Willoughby, 
Malone & Liu 2017. 79–81). Exempelvis om ett kärlekspar har en ritual av att skicka kärleksfulla 
Bitmojis seriöst, och alltså vet att den andra verkligen menar budskapet i Bitmojin, förblir 
budskapet helhjärtat för mottagaren. I andra fall kan Bitmoji i kärleksfulla och andra djupa 
meddelanden, få sändarens budskap att se halvhjärtade ut. 

 
Liknande resonemang kan användas gällande Bitmojis i pågående konflikter. I ett bråk är det 

tänkbart att en sändare som vill lätta upp stämningen misslyckas med det om hen skickar en 
Bitmoji. Exempelvis om sändaren skickar en leende Bitmoji kan ikonen, på grund av en lägre grad 
av seriositet jämfört med ett textmeddelande, ses i mottagarens ögon som förlöjligande. Är 
situationen allvarlig för mottagaren, som exempelvis är upprörd eller vill argumentera för ett 
missnöje hen har, kan tecken på lättsamhet tas som respektlöst för både situationen och mottagarens 
känslor. Å andra sidan kan en Bitmoji som ler även tolkas som vänlighet och önskan att vara vänner 
även under konflikten. Betydelsen av Bitmoji styrs även här av hur skräddarsydd den är till 
mottagaren. Har användarna erfarenhet av att förlöjliga varandra? Brukar användarna använda 
Bitmojis seriöst i bråk? Och så vidare. 

 
Sändare och mottagare som kommunicerat en längre tid med Bitmojis, kommer att utveckla 

en gemensam praxis för hur ikonerna ska användas och tolkas. I allmänhet kan man dock utgå ifrån 
att rena textmeddelanden anses mer seriösa än meddelanden med Bitmojis. 

 
Observera att eftersom neutrala eller glada sammanhang ändå inte kräver en seriositet för att 

budskapet ska förstås av mottagaren, är det logiskt att Bitmoji fungerar bra i sådana situationer. 
Det tredje citatet förstärker denna slutsats då det går bra att använda Bitmoji i förmedlingen av 
glada känslor. Den oseriösa egenskapen hos Bitmoji tolkas sålunda som positivitet i dessa 
situationer. 
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6.5 Besvarande av frågeställningar 

Med hjälp av kommunikativa teorier, tidigare forskning inom liknande kommunikativa 
fenomen och empiriskt insamlade data, besvaras studiens två frågeställningar. Eftersom svaret på 
första frågan ger en grund för vidare analys av andra frågan, besvaras frågeställningarna i 
kronologisk ordning. Dessa två frågor skapar tillsammans en grundläggande förståelse för vilken 
funktion Bitmoji fyller, utifrån ett kommunikationsteoretiskt perspektiv. 

 
Hur kan Bitmoji förstås utifrån teori om medierad icke-verbal och verbal kommunikation? 

 
Bitmoji kan i allmänna drag beskrivas som ett verktyg inom medierad interaktion, som 

erbjuder användare möjlighet att kommunicera både asynkront och synkront. Således tillhör 
Bitmoji en form av personal media och anpassas efter användarnas preferens av medieform: 

 
• Grad av personifiering av avatar 
• Dialog one-to-one- eller many-to-many 
• Ensamstående icke-verbala element eller en kombination av verbala och icke-verbala 

element i Bitmojin 
• Hög eller låg svarshastighet 

 
Funktionaliteten hos en Bitmoji avgörs av brukarens sätt att kommunicera med symboliska 

signaler. Detta styrs av individens kulturella associationer, sociala och språkliga erfarenheter. 
Således kan ett och samma ansiktsuttryck tolkas olika mellan användare. Eftersom Bitmojis är 
förvalda kombinationer av element, kan vissa användare ha stor användning för Bitmojis medan 
andra personer föredrar andra kommunikationsvägar. På grund av den symboliska begränsningen 
i Bitmojis interpersonella kommunikation, ersätter inte Bitmojis interaktion ansikte mot ansikte. 

 
Hur resonerar unga användare kring Bitmoji-användningen? 

 
Trots Bitmojis begränsningen i sitt innehåll av kommunikativa element, anser unga användare 

att Bitmoji kom närmare det traditionella samtalet än Emojis. Detta eftersom Bitmoji i större 
utsträckning låter användare förmedla symboliska signaler, som efterliknar deras fysiska 
interpersonella beteende. 

 
Studien kom fram till att användningen av Bitmoji främjar relationen mellan sändare och 

mottagare. Detta iochmed att Bitmoji bidrar med: 
 

• Mer personliga meddelanden 
• Snabbare utväxling av ändock tydliga meddelanden 
• En lekfull stämning 
• Att väcka uppmärksamhet 
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Unga brukare bedömer att ovanstående relationsstärkande effekter främst existerar när 
Bitmojis används i neutrala eller positiva sammanhang. I mer allvarliga situationer riskerar 
ikonerna att istället förlöjliga situationen. Detta kan leda till konflikt mellan användarna och bör 
således undvikas. Tolkningen av Bitmojis i seriösa konversationer påverkas dock av sociala normer 
som sändarens och mottagarens utvecklade kring användningen av Bitmojis. Alltså kan det finnas 
undantag till regeln att Bitmojis alltid är en aning oseriösa. Detta förutsätter dock tillräckligt nära 
relationer, som hunnit utveckla egna sociala ramverk kring medierad interpersonell 
kommunikation via Bitmojis. 

 
6.5.1 Källkritik av fynden 

Eftersom studien avgränsas till en såpass liten population, kan inga generaliseringar göras om 
grupper större än den undersökta åldersgruppen, alltså 13 till 14 åringar i Sverige. Inom denna 
population är det däremot sannolikt att allmänna slutsatser om gruppens Bitmoji-användning kan 
stämma överens med verkligheten, då slutsatserna bygger på åsikter från användarna själva. 
Exempelvis är det troligt att Bitmoji kan fylla en relationsbyggande funktion genom att möjliggöra 
medierad kommunikation mellan två individer. 

 
Studien försöker även genom hela analysen plocka fram de åsikter som verkar ha stöd från 
majoriteten av informanterna, för att säkerställa så verklighetstrogna slutsatser som möjligt. 
Isolerade fall av åsikter tas endast upp i önskan att nyansera resonemanget, men ges ingen stor vikt 
för slutsatserna om användningen av Bitmojis. 
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7. Vidare diskussion 
Uppsatsen syfte var att förstå vad för möjligheter och funktion Bitmoji fyller ur ett 
kommunikationsteoretiskt perspektiv samt undersöka och förstå vilken typ av kommunikation som 
sker genom Bitmoji, och hur användarna resonerar kring användandet. Resultatanalysen i 
föregående kapitel visade att det insamlade materialet var tillräcklig för att besvara 
frågeställningarna. I detta avsnitt diskuteras analysresultatet i relation till tidigare forskning samt 
resonerar hur det vetenskapliga forskningsområdet kan utvecklas vidare. 

 
7.1 Användningen av Bitmojis 

I analysdelen kom studien fram till att unga användare ansåg Bitmojin opassande för känslosamma 
situationer. Det är dock möjligt att de haft denna åsikt för att informanterna i allmänhet inte känt 
sig bekväma att uttrycka intima känslor i en chatt. Chattmeddelanden enligt medierade 
interaktionen försvårar deltagarnas möjligheter att minska oklarheter och ökar följaktligen risken 
för missförstånd. Därav måste deltagarna mer och mer falla tillbaka på egna resurser, det vill säga 
tolka ett budskap ur tidigare erfarenheter (Thompson 2006. 110). Har man inga tidigare 
erfarenheter av att exempelvis tolka känslomässiga meddelanden och inte heller känner eller haft 
ansikte-mot-ansikte interaktion med deltagaren inom konversationen kan det vara svårt att inte 
hamna i misskommunikation. En användare som vill förmedla en djup känsla exempelvis kärlek, 
kan vilja förmedla detta i en mer träffsäker typ av interaktion. Dels för att budskapet ska bli tydligt 
för mottagaren, samt att sändaren kan få ett entydigt svar tillbaka. Att uttrycka kärlek och få ett 
svar som kan tolkas som bara vänskap är ingen situation en kär individ vill hamna i. Hen vill 
troligtvis veta vad den andra känner för att ta ett steg framåt eller bakåt i relationen. Ett svar som 
kan tolkas åt flera håll blir således otydligt och inte funktionellt ur ett kommunikativt perspektiv. 

 
7.2 Tid och rum 

 
Då Bitmoji ingår i medierad interaktion kan användarna av fenomenet besvara ett budskap utan att 
befinna sig i samma kontext som sändaren vilket skiljer sig från interaktion ansikte-mot-ansikte. 
Denna typ av frihet, att som användare själv kunna bestämma tidsfördröjningen inom en 
dubbelriktad kommunikation kallar författaren Hellen för personal media (Helles 2012. 335). Det 
vill säga att medier blivit anpassade till individnivå. Inom sociala mediet Snapchat erbjuds 
användarna möjligheten att kunna komma åt sina tidigare konversationer vart de än befinner sig. 
Det inkluderar Bitmoji användningen. Har man skickat meddelanden inom Snapchat chatt med 
Bitmojis kan användaren välja om hen vill besvara budskapet direkt eller senare. Det kan dröja 
minuter, timmar, dagar, veckor etc. beroende på när mottagaren vill besvara budet. Dock finns det 
nackdelar med denna typ av frihet som Hellens (Jablonski, M. M. 2014.) kallar för personal media. 
Friheten att kunna besvara ett meddelande utifrån sina egna tidsvillkor kan påverka interaktionens 
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flow, det vill säga harmonin mellan deltagarna. Flowet tillåter deltagarna känna sig involverade i 
dialogen precis som i ansikte mot ansikte interaktion. 

 
Skickar man en Bitmoji med ett kärleksfullt budskap kan dynamiken i meddelandet försvinna från 
sändarens håll om mottagaren tar alldeles för lång tid på sig att besvara det. Detta kan vara kopplat 
till att vi människor i interaktion ansikte mot ansikte är vana med att få direkt respons. När man 
kommunicerar ansikte-mot ansikte är det svårt att ta uppehåll från en konversation och fortsätta på 
den senare då man som deltagare kan glömma bort vart man slutade konversationen sist. Men 
eftersom att man inom medierad interaktion kan spara sina konversationer kan man enkelt gå 
tillbaka, läsa vad som sist skrivits och fortsätta. Dock är det inte säkert att deltagaren inom 
konversationen är intresserad av att fortsätta dialogen. 

 
7.3 Vidare forskning 

Det finns flertal intressanta vinklar att forska sig vidare på inom ämnet Bitmoji och interpersonella 
fenomen genom medierad interaktion. Ett forskningsämne som i flera sammanhang dök upp under 
studiens gång var hur olika män och kvinnor tänker i relation till användningen av icke-verbala 
fenomen. Männen kände i flertal situationer att det var obekvämt att använda Bitmojis medan 
kvinnor var mer öppna för nya kommunikativa alternativ. Vad det berodde på gick inte denna studie 
in på, därför hade det varit intressant att få veta varför det skiljer sig mellan könen. Ännu ett 
forskningsämne som hade varit intressant att undersöka är hur det kommer sig att icke-verbala 
fenomen mer och mer efterliknar människans avbildning, om användarna identifierar sig med sina 
Bitmojis och om det på något vis hjälpt kommunikationen bli mer personlig. En ytterligare 
forskningsvinkel är att genom modellen encoding/decoding förstå sig på varför unga användare 
väljer att skicka iväg en massa ”spamm” meddelanden fyllda med Bitmojis utan vidare baktanke. 
Det min studie kom fram till var att informanterna ”spammade” för att fånga uppmärksamhet men 
det kan funnas ytterligare psykologiska beteenden som förklarar varför unga användare agerar på 
detta vis genom medierad interaktion. 
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BILAGA 1: Bitmoji 

 
Här presenteras fenomenet Bitmojis ur en visuell 
kontext. I boxen till höger har jag skapat en Bitmoji 
som ska lika mig själv, det vill säga jag författaren. 

 
Nedan presenteras påhittade konversationer jag 
fört med en familjemedlem för att illustrera hur en 
dialog via Snapchat chatten med Bitmojis kan se ut. 
Samt för att visa de olika alternativen av både enskilda 
icke-verbala Bitmojis samt några som innehöll en 
blandning av verbala och icke-verbala element. 

 
Till vänster ser man konversation som innehåller 
icke-verbala symboler (enbart ansikts-och kroppsspråk) 
och till höger ser man konversationen som innehåller 
Bitmojis med blandning av både icke-verbala och 
verbala element (ansikts-och kroppsspråk samt skriftlig 
text) 
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BILAGA 2: Sveriges Snapchat användare 
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BILAGA 3: Intervjuguide 
 
Intervjuerna utfördes i en samtalsform. Ingen specifik mall över vilka frågor som skulle ställas 
först eller hur det skulle struktureras upp fanns. Dock användes de nedanståden intervjufrågorna 
som hjälpmedel för att begränsa mina intervjufrågor till forskningsämnet samt för att alla 
informanter skulle få i avsikt rätt så lika frågor att besvara på. Det handlade om att få 
informanterna känna sig bekväma och öppna till att besvara och diskutera de frågor som dyker 
upp under samtalet. Spontana följdfrågor tillkom under intervjun vilket visas i transkriberingen. 

 
 
Introduktion till intervjuerna: 

 
❖ Skulle du kunna visa upp eller beskriva din senaste använda Bitmoji inom Snapchat chatten? 
❖ Varför valde du att använda just den? 
❖ Hjälpte det dig förmedla dina det du ville ha sagt? 
❖ Hjälpte det dig utrycka dina känslor? 

 
Djupare följdfrågor: 

 

❖ I vilka sammanhang är Bitmoji nödvändig att använda? 
❖ Varför använder du Bitmoji? 
❖ Vad för syfte fyller Bitmoji när du använder det (vad känner du att Bitmoji kan ge som 

exempelvis skiftlagtext inte kan ge)? 

❖ Känner du att Bitmoji på något vis underlättar eller hjälper din kommunikation (samtal, 
språk) med andra? 

❖ Om ja varför? 
❖ Om nej varför? 

❖ Hur skiljer sig Bitmoji från andra ikoner så som emojis? 
❖ Hjälper Bitmoji att kommunicera ut känslor så som kärlek, hat etc. och varför? 
❖ Mycket slang används i relation till Bitmoji bilderna, tycker du att det vore bättre om 

Bitmojis enbart var ansiktsuttrycks eller gillar du att det är en blandning av både text och 
bild? 
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Bilaga 4. Transkribering 

Intervju informanterna består av tre killar i 13 till 14 år ålder och fyra tjejer från 13 till 14 års 
ålder. Tillsammans representerar de sju informanterna resultaten i min studie. För att kunna 
särskilja informanterna från varandra har jag givit dem separata siffror som ska representera de 
individuella intervjuerna. Jag har även valt att döpa om mina informanter istället för att ta bort 
namnen helt, detta för att bibehålla personlighets känslan, att det faktiskt är riktiga och 
individuella personer som blivit intervjuade. Dock har jag låtit åldern och kön vara kvar då det är 
viktigt att veta i relation till studiens resultat. Varje informantdeltagare har en rubrik där man 
finner den transkriberade manualen nedan. 

 
Informanterna svar markeras med en stjärna (*) i början av meningen och mina frågor med ett 
streck (-). Detta för att kunna skilja och separera informanterna från mig själv samt för att det ska 
bli enklare att hitta informanternas svar i manualen. 

 
OBS! Det som är markerat innanför parenteser () är antingen informanternas reaktion eller en 
beskrivning av vad som pågick i verkligheten. 

 
 
 
 

Informant Kön Ålder Namn 

1 Man 13 Josef 

2 Man 14 Linus 

3 Man 13 Ahmed 

4 Kvinna 14 Ebba 

5 Kvinna 13 Maria 

6 Kvinna 13 Sara 

7 Kvinna 14 Ida 
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Informantdeltagare 1. 
 
- Skulle du kunna visa upp eller förklara det senaste Bitmojin du använt inom Snapchat chatten, 
och förklara varför. 

 
*Min telefon är död tyvärr. 

 
- Okej men kan du förklara i vilka sammanhang du känner att du kan använda Bitmojis, när 
passar det att användas? 

 
* Jag använder det bara för att spamma vänner, jag trycker och skickar flera efter varandra. 

 
-Så du har ingen bakomliggande syfte, du vill alltså inte förmedla något specifikt? 

 
*Oftast inte, om inte det handlar om Bitmojin som liknar ett bi och pekar lång finger, då brukar 
jag använda den. 

 
- Menar du då att du använder Bitmojis när du är irriterad eller vill irritera andra? 

 
* Ah då spammar jag. 

 
- Hur kommer det sig att du valde att ladda ner Bitmoji appen? 

 
*För att jag skulle skämta runt lite. 

 
*För att skicka löjliga gubbar du vet, vilket jag har. 

 
- Så du använder det bara för att ”spamma” folk och inte för att du känner att det hjälper dig 
förmedla ut vissa känslor eller utryck? 

 
*Nej, jag bara har det. 

 
- Så du har aldrig använt t.ex. Bitmoji med kärleks tecken, en Bitmoji som håller upp ett hjärta? 

 
* Om jag skickar något sådant kommer jag att bli blockad. 

 
- Okej, men känner du att det skulle vara enklare att skicka en Bitmoji för att förmedla känslor 
eller skulle du föredra skrift? 

 
*Nej, text är bättre. För då rör jag mer på mig. 
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- Haha, okej men om vi försöker hålla oss till om det förenklar din kommunikation med andra? 
 
*Nä, då skriver jag hellre. 

 
- Okej, så om du skulle skicka ett kärleksbrev till någon skulle du valt att utrycka dig med 
Bitmojis? 

 
* Om jag skriver så är det jag som skriver, om jag skickar en bild på något så är det inte ens jag. 

 
- Så du finner att det blir opersonligt? 

 
*Ja. 

 
- Så du använder Bitmoji för humorn skull? 

 
*mm 

 
(Respondenten skrattar högt) 

 
- Vad? 

 
* Nej ibland brukar jag bara kolla på människor och skratta, inte för att vara taskig. Inte så att jag 
kollar och bara tänker oj vad konstiga, då hade de skrattat åt mig, men jag skrattar ju inte riktigt 
jag bara, detta är inte ens viktigt vi bara fortsätter med intervjun. 

 
- okej, men för att summera dina åsikter, du valde att ladda ner appen för andra omkring dig 
gjorde det, alltså följde du med trenden? 

 
* Ja 

 
- Du finner inte att det hjälper dig utrycka känslor och föredrar skriftlig text? 

 
*Ja 

 
- Konektar du inte alls med din Bitmoji, känner du inte att den kan alls kan representera dig eller 
förmedla dina känslor? 

 
* Nej, den är jobbig att använda då man måste skrolla en hel del för att hitta rätt så skrift är bäst. 

 
- Okej men det var frågorna jag hade, tack för ditt deltagande. 

 
* Okej, lugnt. 

 
 

Informantdeltagare 2. 



43  

 

-Skulle du kunna visa upp eller förklara det senaste Bitmojin du använt inom Snapchat chatten, 
och förklara varför. 

 
* Jag har inget sparat. 

 
- Okej, men skulle du föredra att skriva vanligt än att använda Bitmojis med dina kontakter? 

 
*Skriva vanligt. 

 
-Om du skulle använda Bitmojis, när och varför gör du det då? 

 
-Känner du att det t.ex. är enklare att skicka en bild, det vill säga en Bitmoji med något specifikt 
utryck än att skriva med ord? 

 
*Ja, ibland kan det vara så. 

 
- I vilka sammanhang känner du att bild är bättre? 

 
* När ansiktsuttrycken är tydliga. 

 
- Men i övrigt, känner du inte att det hjälper dig komma närmare dina vänner eller förmedla något 
specifikt? 

 
*Inte så jättemycket. 

 
- Så du föredrar vanliga sms? 

 
* Ja. 

 
- Hur känner du att Bitmoji skiljer sig från t.ex. vanliga emojis? 

 
* Man kan skapa något som liknar en själv. 

 
- Blir den då mer personlig? 

 
* Ja 

 
- Hur känner du inför att Bitmojis har citat eller enkla uttryck med i vissa bilalternativ? Tycker du 
att det är bättre att använda dem utan någon skrift alls som t.ex. LOL, eller föredrar du sådant? 

 
* Ja, jag gillar att det är med text, då slipper man skriva det. 

 
- Skickar dina kontakter Bitmojis till dig? 

 
* Ja mer än jag skickar, men då spammar de bara för det mesta. 
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- Men det var mina frågor jag hade till dig, tack för ditt deltagande. 
 
* Inga problem. 

 
 

Informantdeltagare 3. 
 
-Skulle du kunna visa upp eller förklara det senaste Bitmojin du använt inom Snapchat chatten, 
och förklara varför. 

 
* Vad är Bitmojis? 

 
- Dessa självläkande ”gubbar” man skickar till andra. 

 
* Jaha ah de använder jag. 

 
- I vilket sammanhang använder du de? 

 
* Till att utrycka mina känslor mina känslor på ett visst sätt. 

 
- Kan du t.ex. utrycka kärlekskänslor? 

 
*Nej, det är mer som att jag skulle känna, -åh jag orkar inte, och skicka någon gubbe med 
ansiktsuttryck som förmedlar hur jag känner i stunden, än att skriva det och att det ska bli 
konstigt. 

 
- Så du använder det för att det ska hjälpa dig utrycka vissa känslor. 

 
* Ja. 

 
- Hur känner du att det skiljer sig från vanliga emojis? 

 
*Ehh, genom att man kan ha olika dräkter på sin gubbe, man kan fixa ansiktet hur man vill. 
Vanliga emoji kan man bara ändra hudfärg på. 

 
- Tycker du att det är jobbigt att du behöver skrolla igenom alla val för att hitta en specifik du vill 
använda. 

 
* Ja! 

 
- Leder det till att du inte väljer använda Bitmojis lika mycket. 

 
*Mm ja. 

 
- Men du tycker det underlättar ändå, när du väl använder det? 
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* Jaa. 
 
- Har du något sparat du kan visa upp eller beskriva? 

 
* Tror inte det. 

 
- Ingenting? 

 
*Jo alltså jag kan förklara, det var en gubbe med öppen mun med taggigt moln över sig där det 
stod LOL. 

 
- Taggiga moln? 

 
* Ja, det ska se ut som att han skriker ut LOL. 

 
- Så istället för att skriva ”haha” valde du att använda Bitmojin? 

 
* Ja det gjorde jag. 

 
- Känner du att du konektar med din Bitmoji? 

 
* Nja inte direkt. 

 
- Men känner du eftersom att du skapat din gubbe att den förmedlar mer personligt än att använda 
en vanlig emoji gubbe? 

 
*Mmja, kanske. 

 
- Yes men det var frågorna jag hade, tack. 

 
- Aaa. Okej. 

 
 
 

Informantdeltagare 4. 
 
-Varför kände du att du behövde ladda ner Bitmoji appen? 

 
* Jag laddade ner den eftersom att mina vänner också gjorde det. 

 
- Så det var mer som en trend 

 
* Ja 



46  

- Känner du att det hjälper dig att skriva om känslor ibland. 
 
* Ja det är enklar att skriva på Snapchat om känslor och sånt med känslor. 

 
- Så du använder Bitmojis för att visa att du t.ex. är ledsen istället för att skriva det? 

 
* Ja ibland ah. 

 
- Använder du det i skämt form eller i seriöst syfte också? 

 
* Både och. 

 
-Har du något du kan visa upp eller beskriva det senaste du använt om du har eller minns? 

 
* Jag skrevmed en vän och då skrev vi om känslor och sånt. 

 
- Och då valde du att skicka vilken typ av Bitmoji? 

 
(visar upp en konversation mellan informanten och en annan användare där Bitmoji med sorgset 
utryck används) 

 
* en som visar att den är ledsen. 

 
- Och det hjälpte dig att förmedla vad du kände då? 

 
*Ja. 

 
Och det var en seriös konversation mellan dig och din vän? 

 
*Nej det var seriöst. 

 
- Vilket skulle du föredra? Att, skicka Bitmoji för att förklara känslor eller att skriva skriftlig text 
i seriösa sammanhang? 

 
* Mm. 

 
-Vilka känner du kan förmedla dina känslor i stunden bäst? 

 
*Det kan vara båda och. 

 
- Men låt oss säga att du saknar någon, skulle du skicka en ”i miss u”, Bitmoji? Eller skulle du 
skrivit att du saknar dem? 

 
* jag hade skrivit att jag saknade dem. 

 
Så du tycker att skrift är mer personligt än att skicka en Bitmoji? 



47  

*Ja. 
 
Hur tycker du att Bitmojis skiljer sig från emojis? 

 
* Bitmojis kan röra på sig. 

 
- Jaha okej men om vi bortser från att de kan röra sig hur tycker du att de skiljer sig? 

 
* Jag tycker inte det skiljer sig så mycket. 

 
- Jag tänker att nu finns det även skriftig text på sina gubbar t.ex. LOL, cool etc. tycker du att det 
hjälper eller? 

 
* Jag använder de inte så mycket. 

 
- Så du väljer att använda de med bara bild, utan skrift? 

 
* Ja. 

 
- Okej men jättebra, tack för att du valt att ställa upp. 

 
* Okej tack. 

 
 

Informantdeltagare 5. 
 
-När laddade du ner appen? 

 
* Det var väl för ca tre år sedan. 

 
- Minns du varför du laddade ner den? 

 
* Min syster gjorde det åt mig. 

 
- Så du följde ej trenden? 

 
* nej, min syster hade det, och sedan ville jag också ha det, så då gjorde hon det åt mig. Och sen 
så ett år senare började alla ha det, jag använde det inte aktivt då men sedan började alla ha det så 
då började jag också använda det. 

 
- Har du något sparat du skulle kunna visa upp eller beskriva till mig? 

 
* Eh ska kolla. 
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- Ah gör det. 
 
* Jag tror inte de så mycket, mest vanliga emojis. 

 
- Och hur kommer det sig? 

 
* Ehh, egentligen så är jag inte den som använder sånt, utan jag väljer att skriva vanligt istället 
med vanliga bokstäver men ibland så gör jag det. 

 
- Du väljer att skriva med vanlig skriftlig text, du tycker att det är enklare så? 

 
* Aah. 

 
- Så du tycker ej att Bitmojis hjälper sig förmedla något känslosamt? 

 
*Jo men så kan det vara, jo vänta, vänta jag har en, tror jag. 

 
* Jag satt och spammande här med någon men jag minns inte vem, jag gör det med typ alla. Det 
är bara de att jag skickar dagar så jag måste skrolla ner lite, nej okej jag hade inget sparat. 

 
- Men det är lugnt, men ur ditt perspektiv nu, känner du att du någonsin behövt använda Bitmojis 
för att det förmedla något som inte riktigt går att förmedla med sms? 

 
*Nej. 

 
*Inte att jag behövt det nej. 

 
* med det sådär ibland, typ såhär brukar jag spamma folk. 

 
- Så du använder det för att irritera andra? 

 
* Ja det är enklare att trycka på de eftersom de skickas direkt än att skriva något och klicka på 
skicka. 

 
- Haha okej. 

 
- Men om du fick välja mellan Bitmojis eller vanliga emojis, vilka skulle du valt? 

 
* Emojis tror jag. 

 
- Tycker du det är dåligt att Bitmoji blandat in skriftliga utryckså som LOL, etc.? 

 
* Nej det är kul, det är ju inte kul om det bara är bilder. 

 
-Så du gillar att det är en blandning. 

 
* Ja det är kul att det står allt i ett så slipper man skriva något efter man skickat bilden. 
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- Okej men det var det, tack för ditt deltagande. 
 
* Tack själv. 

 
 

Informantdeltagare 6. 
 
-Skulle du kunna visa upp eller förklara det senaste Bitmojin du använt inom Snapchat chatten, 
och förklara varför. 

 
* Ah, men det var väl typ det här 

 
(Informanten visar upp en gruppkonversation med andra användare och har skickat en Bitmoji 
som slänger en pussmun till sina mottagare) 

 
- Okej en pussmun för att förmedla en specifik känsla eller? 

 
* Ja, eller ja vi brukar typ skicka såhär. 

 
- Okej. 

 
- Så i vilka sammanhang känner du att det är bra att använda Bitmojis? 

 
* Eh, typ känslor och sånt. 

 
- Okej, är det glada känslor ledsen, känslor? 

 
* Båda och. 

 
- Min du när du laddade ner appen? 

 
* Nja, det länge sedan. 

 
- Gjorde du det för att du själv hittade appen eller var det för att andra i din omgivning använde 
det? 

 
* Nä det var mer sådär alla. 

 
- Okej mer som en trend då att alla hopa på? 

 
* Ja. 

 
- men du känner att det kan hjälpa dig med att förmedla ut känslor idag? 
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* Ja. 
 
- Skulle du föredra att skicka sms för att förmedla känslor eller använda Bitmoji? 

 
* Blandat. 

 
- Skulle du kunna beskriva lite varför, om du förstår vad jag menar, t.ex. när skulle du välja vad? 

 
* Eh, det är lixom enklare att använda Bitmoji med glada känslor, och ledsna känslor ska man 
skriva. 

 
- Känner du att det är på grund av att det blir mer seriöst då? 

 
* Ah. 

 
- Hur känner du att det skiljer sig från emojis. 

 
* Jag tycker det är ganska likt ändå. 

 
- Skulle du fröedra att Bitmoji endast hade bilder utan skriftlig text på, eller gillar du att det står 
tex, love u, LOL, etc. på? 

 
* Alltså för mig spelar det inte så jättestor roll så. 

 
- Det gör alltså inte det? 

 
* Nej. 

 
- Ja men du har varit jätteduktig och besvarat det mesta. Tack. 

 
- Ah okej. 

 
 
 

Informantdeltagare 7. 
 
-Minns du ungefär när du laddade ner appen Bitmojis? 

 
*Ca ett år sedan 

 
- Min du varför du laddade ner det? 

 
* Alla andra gjorde det så då valde jag att också göra det. 

 
- Har du någonting sparat du skulle kunna visa upp eller beskriva för mig, något du sist använt? 
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* Jag tror det ska kolla. 
 
* Detta var till en vän jag skulle träffa eller något. 

 
;(Visar en Bitmoji som håller upp ett hjärta där det står ”I love you so much”) 

 
-Okej hm, varför valde du att använda det? 

 
* För att typ uttrycka såhär känslor och sånt. 

 
- Känner du att det är enklare att kommunicera ut känslor eller skulle du föredra skrift? 

 
* Mmm, eh ja alltså ibland är det enklare att utrycka sig med Bitmojis. 

 
- Känner du att det underlättar? Att det tar ifrån det stela ur en seriös konversation? 

 
* Mm. 

 
- Så du föredrar då att skicka Bitmojis i känsliga sammanhang än att skriva? 

 
* alltså det beror på, typ om vem man skriver med. 

 
- Så det beror på hur nära du är med personen? 

 
*Ja. 

 
-Är det enklare att skicka Bitmojis till någon du inte är så nära? 

 
*Ja. 

 
- Hur tycker du de skiljer sig från vanliga emojis? 

 
* Eh, alltså typ, alltså eh, emojis är typ flera såna här grejer. 

 
- Bilder på andra grejer? 

 
* Aah, och Bitmoji är lixom mer mig själv. 

 
-Mer personlig då? 

 
* Ahh. 

 
- Menar du att det finns mer ansiktsuttryck och sånt att välja på. 

 
* Ah precis. 
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- Kan hela det stora sortimentet av val göra det jobbigt för dig som användare att använda det? 
 
* Ja alltså det är jobbigt att hitta rätt. 

 
- Gillar du att det är en blandning av skrift och bild? Att det ibland står LOL med en Bitmoji? 

 
* Ja. 

 
-Eller skulle du vilja att det bara var ansiktsuttrycks utan några citat eller benämningar? 

 
* Njaa, alltså ibland kan det finnas en Bitmoji med ett specifikt ansiktsuttryck men så kan jag inte 
välja den då ordet som står med inte passar ihop eller in på vad jag vill förmedla 
- Så ibland är det fel ord till ansiktet? 

 
* Ja. 

 
- Okej, men jag får tacka för att du ställt upp. 

 
* Okej tack. 



 

 
Precious Gerges 
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