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Abstract 
 
Communication is part of our everyday life. We speak, we write, we move our bodies and 
faces in ways to express a feeling or deliver a message. Technology has made it more 
convenient to communicate with the people in our network, thus has made it harder for us 
to show the non-verbal signals that we express in our physical interactions. The 
development of new technology has proved that there is an interest in communicating more 
transparently and clearly. This study aims to discover patterns and loopholes in the rise of 
the GIF phenomena via Facebook Messenger. A picture format that has emerged from 
remix and popular culture which allows users to easily send, receive, upload and experience 
the short animations. There are different GIF genres but this study focuses on reactive and 
highlight GIFs since their intention is to deliver an emotional response with the help of non-
verbal signals that it contains. There is a saying: “a picture is worth a thousand words” but 
can a thousand words really be described by an image sequence? In this research, a 
qualitative analysis has been made for a deeper understanding of the use of GIF and its 
context in our social interactions online. By interviewing different types of GIF users, we 
will get a valuable insight on the patterns that have been identified for the purpose of this 
study. Which can be of great interest for future research concerning responsive and 
emotion-based communication on social media. 
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Förord 

En personlig erfarenhet ledde mig in i djungeln av att uttrycka känslor i en digitaliserad 
värld. När kroppsspråk, attityd och ton inte är en del av kontexten är det lätt att missförstå 
och bli missuppfattad i konversationer på sociala medier. För mig är det viktigt att vara klar 

och tydlig när jag uttrycker känslor. Därför låg intresset i att utforska hur utvecklingen av 
teknik kan hjälpa förmedla det vi tycker och känner bakom våra smartphones. 
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1. Inledning 
Vårt sätt att kommunicera och våra möjligheter att kommunicera med varandra utvecklas 
ständigt. Förmågan att kommunicera har vuxit från att tolka varandras kroppsspråk och läten, 
till skrift och talspråk vidare till den världsomspännande webben på 2000-talet. Den senaste 
fasen i utvecklingen har accentuerat effektiviteten och tillgängligheten genom att 
kommunicera via sociala medier för att vi ska komma närmare varandra. Den textbaserade 
formen av kommunikation är väldigt närvarande i våra sociala interaktioner då vissa föredrar 
att skriva än att kommunicera “face-to-face”. Det har resulterat i att vi utelämnar en viktig 
aspekt i sättet vi uttrycker oss: det icke-verbala språket. Den icke-verbala kommunikationen 
handlar om kroppsrörelser, ansiktsuttryck, tecken mm. Tidigare forskning (se t.ex. Xi, 2015; 
Shao-Kang, 2008) har visat vikten att inkorporera den icke verbala kommunikationen och 
dess betydande mening i sättet vi kommunicerar. Nya tekniker såsom emoticon eller emojis 
har visat möjligheten av att bädda in ansiktsuttryck i våra dagliga textbaserade interaktioner. 
Tack vare dessa kan vi komplettera till det vi skriver som ett sätt att undvika misstolkning. 
Numera kan vi uttrycka och förtydliga våra känslor och budskap på ett sätt som skriftlig 
kommunikation inte kan.  

Ett nytt fenomen har fått omfattande användning på Internet: Graphic Interchange Format 
(GIF). GIF ger möjligheten att förvandlas till enkla och korta animationer som visas på alla 
skärmar. Vilket gör det smidigt att skicka, ta emot, ladda upp och uppleva animationerna. 
Filformatet som funnits sedan 80-talet, har bara nu sedan två år bäddats in och blivit mer 
tillgänglig i de sociala medier som vi använder. Det finns väldigt lite forskning om fenomenet 
och hur GIF kan påverka sättet vi interagerar med varandra. Är filformatet en ytterligare 
utsträckning av det icke-verbala språket eller förekommer det problem som inte har forskats 
om?  

Studien behandlar ämnet om responsiv och uttrycksfull kommunikation via plattformen 
Facebook Messenger med formatet GIF. Tanken med arbetet är att få svar på följande 
frågeställning: Hur kan man uttrycka känslor via Facebook Messenger med GIF och hur 
påverkar det kommunikationen online?  

Syftet med denna studie är att undersöka hur människor väljer att förmedla sina känslor 
med filformatet, vilket inflytande GIF har på sättet vi kommunicerar samt fördelar och 
nackdelar kring dess användning för att skapa en djupare förståelse för GIF fenomenet. 
Studien har också ett syfte att öppna dörrar för framtida forskning och diskussion om den 
uttrycksfulla kommunikationen via sociala medier. Att uppmärksamma nya tekniker som kan 
hjälpa oss att uttrycka våra känslor är betydelsefullt i dagens digitaliserad värld, då det 
påverkar oss och relationerna i vårt nätverk. Resultatet som genererats i studien stöds av en 
kvalitativ innehållsanalys från semi-strukturerade intervjuer. 

 
 
 
 
 



 

5 

2. Relaterad Forskning 
För att skapa en uppfattning om den uttrycksfulla kommunikationen via Facebook Messenger 
med GIF så har ett antal begrepp och områden förklarats i följande avsnitt. Detta görs för att 
ge en djupare förståelse om ämnet som ligger i anslutning till syftet bakom studien: 
användningen av GIF. I följande avsnitt behandlas ämnen som telekommunikation, 
relationen mellan det verbala och icke-verbala språket, symbolism i textbaserad 
kommunikation, interaktionen mellan bild och text samt kulturen bakom fenomenet GIF. 

2.1 Definiera kommunikation och telekommunikation 
Kommunikation är processen av att använda ord, ljud eller ett beteende för att uttrycka 
information till andra eller dela tankar och känslor med en annan person (Cobley och Schulz, 
2013). Information måste vara i form av symboler, ljud eller gester för att det ska kunna 
uttryckas, i många fall används de tillsammans. För att två personer ska kunna dela viss 
information, måste det finnas symboler som förstås av båda parter för att informationen ska 
kunna meddelas. (Ibid.) 

Utvecklingen av modern teknik har ändrat sättet vi kommunicerar, och har förenklat lång 
distans kommunikation (Xi, 2015). Telekommunikation är det generella begreppet för att 
förklara den kommunikationen via tekniker såsom mobiltelefon och Internet. Dessa tekniker 
innefattar tjänster som SMS och sociala medierna Facebook och Twitter vilket har gjort det 
enklare för oss att förmedla och ta emot budskap och känslor med människor runt om i 
världen. De viktigaste faktorerna av telekommunikation är flexibilitet, tillgänglighet och 
effektivitet. Man kan kommunicera enkelt med människor som är långt ifrån, 
kommunikationen kan äga rum nästan vart man än är så länge det finns uppkoppling och till 
skillnad från traditionella kommunikationsverktyg är de flesta realtid, dvs att 
fördröjningstiden mellan sändning och mottagning är minimal. 

Snabbheten och effektiviteten av ny teknologi och sociala medier gör det enkelt för oss att 
hålla kontakten både i vänskapliga och professionella sammanhang. Dock har forskning visat 
att det har lett till en minskning av “face-to-face” interaktioner. (Diamanduros et. al. 2008). 
Studien “The Impact of Technology on Social Behavior” beskriver att Internet kan ha påverkat 
hur ungdomar beter sig, speciellt den målgruppen som har vuxit upp med det. Eftersom 
kroppsspråket är frånvarande i sättet vi interagerar online kan detta leda till att vissa 
ungdomar inte plockar upp vissa sociala signaler. Och därmed kan ha svårt att identifiera och 
mäta känslor och stämningar i olika ansiktsuttryck. Fastän forskning visar att människor 
kommunicerar mindre i den fysiska världen, visas det att med hjälp av teknik för att 
komplettera kommunikationen kan det förbättras (Ceulemans, 2012). Manuel Castells (2014) 
talar om att det inte finns en virtuell värld som är självständig från vår fysiska värld. Det finns 
en kontinuitet mellan familjelivet, arbetslivet, “face-to-face” och elektronisk kommunikation. 
Internet har sina fördelar och nackdelar angående dess sociala kompetens. Men detta beror i 
stort sätt på individen och hur den väljer att bygga sina relationer (Castells, 2012). 
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2.2 Relationen mellan verbal och icke-verbal kommunikation 
av känslor 
Pauline Ceulemans (2012) säger att det är viktigt att ha en kritisk hållning när man 
interagerar med människor online. En mening som någon skriver kanske inte bara har med 
ord att göra. Vilket betyder att det finns andra aspekter som bör uppmärksammas när vi 
kommunicerar med varandra.  

När man pratar om kommunikation associerar man det oftast till det verbala: såsom i 
muntliga eller skriftliga former. Dock finns det andra sätt att kommunicera på som är lika 
viktiga och icke-verbala. Ansiktsuttryck är ett typiskt icke-verbal form av kommunikation 
eftersom det inte baseras på användningen av ord. Till skillnad från verbal kommunikation, 
har ansiktsuttryck olika drag. De flesta ansiktsuttrycken är globalt erkända genom olika 
kulturer. Det spelar ingen roll vilket språk du talar, man kan oftast igenkänna grundliga 
ansiktsuttryck och de relaterade känslorna (glädje, sorg, ilska, osv) bakom varje ansikte.  
Vi människor använder ett brett spektrum av icke-verbal kommunikation för att uttrycka 
känslor, inklusive gester, paralingvistisk, kroppsspråk, ögonkontakt, haptik och liknande 
(Hancock, 2004). Exempelvis är rörelser och signaler ett viktigt sätt att kommunicera ett 
budskap utan ord. Dessa gester kan vara att vinka, peka eller använda fingrarna för att t.ex. 
visa fred eller att man har gjort ett bra jobb, “tummen upp”. En kram är ett till exempel då det 
uttrycker empati. Författaren förklarar också begreppet paralingvistisk som refererar till 
röstkommunikation men som separeras från språket. Detta innefattar röstläge, ljudstyrka, 
böjningsformer och tonhöjd. Röstläge kan ha en märkvärdig effekt på innebörden av en 
mening. Säger man en mening med ett starkt röstläge kan lyssnaren tolka som att man är 
entusiastisk eller godtagande. Om samma ord sägs med ett tveksamt röstläge kan det tolkas 
som om man är ointresserad. Samma sak med ljudstyrkan, har man en hög ljudstyrka i rösten 
kan det kopplas till ilska eller överraskning medan låg ljudstyrka kan refereras till rädsla eller 
sorg (Ibid). Alla dessa icke-verbala signaler kan ge mer information och mening än verbal 
kommunikation. ”Icke-verbal information ger inte bara möjligheten för oss att förstärka eller 
modifiera vad som sägs i ord, utan också för att definiera relationer mellan människor.” 
(Mehrabian, 2009).  

2.3 Symbolism och tecken i text-baserat kommunikation 
Förra avsnittet visar vikten av att inkorporera den icke verbala kommunikationen och dess 
betydande mening i sättet vi kommunicerar. Vidare kommer vi förklara de uttryckssymboler 
som används i dagens text-baserad kommunikation för att kompensera för det icke-verbala 
språket: emojis och emoticon.  

En emoticon är en uppsättning av skrivtecken och symboler för att visa ansiktsuttryck, 
exempelvis “:)” för att visa att man är glad (Xi, 2015). Dessa uttryckssymboler är dock 
begränsad av de skrivtecken som finns på tangentbordet. I 2013 föreslogs mer intuitiva och 
omedelbara emoticons för den icke-verbala kommunikationen på våra smartphones. (Ito, E. 
et. al., 2013) Därefter föddes “emoji”, från japanskan som står för [絵 (e = bild); 文 (mo = 
skrift); 字 (ji =tecken)]. En emoji är en bild ikon som representerar ett objekt, en känsla eller 
ett begrepp. Det finns över 2800 emojis där var och en illustrerar sin egen kod. I dagsläget 
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har emojis blivit en standard då man kan hitta dem i nästan varje kommunikationsverktyg på 
våra datorer och smartphones (Xi, 2015).  

Shao-Kang (2008) undersökte användningen av uttryckssymboler i datormedierad 
kommunikation. Författarens slutsats visar att när en Internetanvändare står inför ren text, 
utan emoticons, kan de flesta människor inte uppfatta rätt känslomässig, attityd och 
uppmärksamhetbaserade avsikter. När uttryckssymboler läggs i samma sammanhang börjar 
mottagarens uppfattning av meddelandet väsentligt förändra. Även när motsatta 
uttryckssymboler används, visar mottagaren en extrem skillnad i uppfattning eller 
perception. Emoticons tillåter mottagaren att förstå nivån och riktningen för känslor, attityd 
och uppmärksamhetens uttryck på ett korrekt sätt. Shao-Kangs (2008) resultat visar att 
uttryckssymboler som utför icke-verbala kommunikationsfunktioner kan hjälpa sändaren att 
få fram sitt budskap och mottagaren att förstå.  

2.4 Interaktionen mellan bild och text 
Vi börjar kommunicera allt mer med visuella medel såsom bilder och videos. Boken 
Understanding digital literacy beskriver relationen mellan bild och text. Författarna 
observerar interaktionen mellan bild och text vilket har med tre faktorer att göra: samverkan, 
kompletterande eller divergens i bildens och textens budskap. Om skriftlig information och 
visuell information samverkar betyder att båda budskap är likadana och underbygger 
varandra. Informationen kan också komplettera, då texten och bilden visar olika slags 
information, men “färgar in” detaljerna av den ena till den andra (Jones & Haftner, 2012). I 
boken nämns Len Unsworths ramverk för tre sätt där bilder kompletterar text: först, genom 
att förklara “hur-et” och “varför-et” av en händelse i huvudtexten (förbättring), sedan genom 
att tillhandahålla ytterligare information till huvudtexten (förlängning), och sist genom att 
upprepa eller specificera det som sägs i huvudtexten. Slutligen kan den visuella och skriftliga 
informationen ibland divergera, då båda har ett budskap som är oförenliga. Detta kan 
observeras när bildens “ton”, attityd och känslor som den uttrycker skiljer sig från 
informationen i skriften. En sådan motstridighet används ofta för att skapa ironi och humor 
enligt författarna.  

2.5 GIF fenomenet: Deltagar-, remix- och populärkultur  
För att förstå GIF måste man ha en förståelse för fenomenets ursprung från remix och 
populärkulturen. GIF fenomenet kan jämföras med memes för att förklara en kulturell 
reproduktion som drivs av att kopiera och imitera (remix) - en grundläggande praktik i 
dagens digitala värld. I boken Memes in Digital Culture förklaras meme som en kombination 
eller imitation av bild och text för att skapa något nytt som skiljer sig från originalet. Det är 
kulturell information som skickas vidare från person till person, som gradvist skalas till ett 
delat socialt fenomen. Det är en värdefull aspekt i deltagarkulturen då kopiering, imitation 
och spridning av fenomenet sker och drivs av användarna (Shiftman, 2014). Deuze (2006) 
förklarar att GIF kommer från “do-it-yourself” (DIY) kulturen. Vilket hänvisas till deltagar- 
och remixkulturen som nämns tidigare. GIF gör det möjligt för användaren att aktivt delta i 
skapandet och distributionen av innehåll. GIF kan ses som en rörlig meme, en kulturell 
reproduktion som representerar humor, internetfenomen och populärkultur.  
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Dr.Shandilya & Tiwari (2010) förklarar att GIF används för att lagra flera bitmappsbilder i 
en och samma fil. Vilket betyder att GIF gör det möjligt att förvandlas till enkla och korta 
animationer. Formatet är gjort för att det ska vara enkelt att skapa, dela och skicka. GIF är 
unik på det sättet att det “loopas” kontinuerligt utan att man behöver trycka på “play”. 
Erdem (2015) beskriver att själva “loop-et” i sig har sitt egna narrativ. Då varje loop ger oss 
ett nytt perspektiv eller ett nytt element i animationen som man fäster uppmärksamheten på. 
Faktumet att det spelas automatiskt gör att det skapar en helt ny upplevelse jämfört med 
andra bildformater som JPEG, PNG, MP4 osv. Författaren delar upp GIF i fem kategorier för 
vad det skapas och används för: reaktiva, kreativa, “highlight”, animerade och vetenskapliga 
GIF (Erdem, 2015).  

I denna studie sätter vi fokus på reaktiva och “highlight” GIF då dessa används mer i 
sociala interaktioner. En reaktiv GIF är ett utdrag från film eller TV (serier, politik, 
sportevenemanger osv.) Ibland kan det omfatta text då filformatet är stum och innehåller 
inget ljud. Reaktiva GIF har nått en stor popularitet eftersom de är lekfulla och väldigt 
expressiva. Människor kan relatera till dem eftersom dessa typer av GIF uttrycker 
gemensamma idéer och känslor. Det huvudsakliga syftet är inte estetiken. Dessa GIF används 
för att leverera ett uttryck eller en rörelse för att förenkla kommunikationen. Eftersom GIF är 
effektiva på att fånga ögonblicket, är de också bra på att understryka en händelse (Ibid). 
“Highlight” GIF används för att visa roliga stunder i händelser som har gått fel, som många 
Internetanvändare kallar även för “fails”. Reaktiva och ”highlight” GIF används inte bara för 
innehållets skull, utan snarare för att dela den känslomässiga reaktionen som skapas. 

3. Metod 
En passande metod måste väljas för att inhämta svar på frågor som ställs i en studie. Fokus i 
arbetet låg på att försöka skapa en förståelse kring hur de utvalda testpersonerna använder 
sig av GIF och hur detta påverkar deras sätt att kommunicera. Användarupplevelsen och 
användbarhetsfrågor kan mätas med hjälp av en kvantitativ eller kvalitativ metod (Wiberg, 
2003). Genom att man identifierar och beskriver ett problem som en eller flera deltagare 
upplevt och gör en bedömning av den bakomliggande orsaken till problemet (Albert & Tullis, 
2013). Trots (2012) beskriver att om en studie behandlar att hitta mönster eller att förstå, 
handlar det om en kvalitativ metod. Det vill säga om syftet är att få svar på frågor som “hur” 
och varför” kring användarupplevelsen och användbarheten. I denna studie har en kvalitativ 
metod i form av semi-strukturerade intervjuer använts för datainsamlingen.  
I mitt sökande efter en metod har jag försökt att förstå hur tidigare forskning har gått 
tillväga.  Jennifer Lindqvist (2016) har varit en inspirationskälla då hennes studie, fastän det 
skiljer sig från detta arbete, har likheter när det gäller metodvalet och analysen av empiri. 

3.1 Metodval: Semi-strukturerade intervjuer 
Intervjuerna som genomfördes var semi-strukturerade. En sådan typ av intervju bygger i 
grunden på förberedda frågor, men till skillnad från en strukturerad intervju, skapar man 
möjligheten att ge öppna svar, där intervjuaren kan ställa följdfrågor, dvs får avvika från 
frågeformulären, lägga till, dra ifrån beroende på vilka svar man får (Patton, M-Q. 2002).  
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Det liknar en vardaglig konversation. På så sätt låter man respondenterna vinkla sig in i det 
de känner sig bekväma att reflektera över. Intervjuerna genomfördes “face-to-face”. Varje 
intervju spelades in med hjälp av ljudupptagning, vilket de tillfrågade informerades innan 
samtalet började. Frågorna som ställdes var uppbyggda kring teman: fördelar och nackdelar 
om kommunikationen via Facebook Messenger, användningen av GIF och dess kontext. Att 
inleda med en diskussion om Facebook Messenger var ett sätt att sätta testpersonen i kontext 
och ge en känsla av ämnet som studien kommer innebära. För att sedan vidareutveckla och 
fördjupa sig i ämnet om användningen av GIF. 

3.2 Urval och avgränsning 
Arbetet hade en given tidsram och en fast tidpunkt för inlämning Därför vissa urval och 
avgränsningar gjorts för att effektivisera tiden. I följande avsnitt presenteras de 
respondenterna som valts ut i studien samt avgränsning av sociala medier.  

3.2.1 Urval av respondenter 
De respondenter som valts ut till undersökningen har utgått från målgruppen 20–30 år. 
Detta grundas i att det upplevs som intressant att se hur den åldersgruppen som använder 
och konsumerar Internet och sociala medier mest har för användning av GIF i deras sociala 
interaktioner. Följande aspekter har också legat till grund för valet av respondenter. Kön-
intervjuobjekten består av hälften män och hälften kvinnor eftersom det beror på en önskan 
av att ha en jämställd studie. Vidare har de också valts efter vilken förkunskap och 
användning deltagarna har av GIF för att få en variation i svaren. Användningen av GIF beror 
på hur frekvent deltagarna konsumerar det. I studien har det valts att inte inkludera 
respondenter som inte använder sig av GIF eftersom det inte skulle ge studien den 
datainsamlingen som behövs. Deltagandet i studien består alltså av människor med olika 
kön, ålder och frekvens av GIF användning för att skapa en bredd i urvalet. Nedan 
presenteras den informationen som frågeformulären genererade om respondenterna. 
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Testpersonerna kategoriserades i tre olika grupper utifrån hur ofta de använder sig av GIF:  
intensiv användare (dagligen), medel användare (mellan 2-5 gånger i veckan) och passiv 
användare (mellan 0-2 gånger i veckan). Majoriteten av deltagarna är medel användare (sex 
stycken), två använder dagligen och de två sista skickar en GIF ”sällan men det händer”. 
Majoriteten har bara använt GIF sedan Facebook bäddade in det i deras gränssnitt. En av 
testpersonerna installerade en GIF keyboard, som hen kunde använda på Facebook, SMS och 
Snapchats chattfunktion innan det var tillgängligt via Facebook Messenger. 

3.2.2 Avgränsning av plattform 
Eftersom undersökningen som genomförts fokuserar på GIF fenomenet i sociala medier så 
har det upplevts som viktigt att avgränsa den till bara en plattform. Detta resulterade i att 
valet föll på Facebook Messenger då plattformen är den populäraste och mest använda 
sociala mediet. Respondenterna kunde därmed fördjupa sig i GIF användningen i endast en 
interaktiv kontext.       

3.3 Forskningsetik 
Det finns fyra krav som Vetenskapsrådet (2002) presenterar i sin publikation 
“Forskningsetiska principer” som följdes under arbetets gång: informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Alla deltagare var informerade om 
uppgiftens syfte samt har samtyckt om att medverka. Deltagarna informerades också om att 
intervjuerna skulle spelas in, vilket godkändes av samtliga intervjuobjekt innan inspelningen. 
Ljudfilerna har endast jag har tillgång till och förvarat på ett sätt för att det inte ska kunna 
spridas. Respondenterna i undersökningen gavs största möjliga konfidentialitet. 
Personuppgifterna förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del av dem, vilket är orsaken 
till att deras namn i studien är utbytta mot “Testperson X”.   
    

3.4 Metod för analys av empiri: Kvalitativ innehållsanalys 
En kvalitativ innehållsanalys innebär att forskaren kodar texter i termer av vissa mönster och 
ämnesområden. Analysen gick ut på att i första hand lyssna igenom intervjuerna ett antal 
gånger. Sedan markerades de delarna som var relevanta för att besvara undersökningens 
syftesfrågor.  En sådan metod för analysen av empirin kallas även för selektiv transkribering. 
En selektiv transkribering är enligt Esaisson et. al. (2007) ett bra tillvägagångsätt för att 
begränsa den tidskrävande transkriberingen.   
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4. Analys 

Kommunikationen via Facebook Messenger har sina fördelar och nackdelar. En tydlig aspekt 
om fördelarna är effektivitet samt smidigheten av att kunna använda det på olika enheter- 
dator och mobil. Facebook Messenger ger möjligheten att kunna kommunicera med de flesta 
i ens nätverk, antingen privat eller i gruppchatt. Testpersonerna var av samma åsikt om att 
Facebook Messenger är ett effektivt kommunikationsverktyg, två citat betonas nedan: 
 
“Ofta är det smidigare än sms, då i alla fall jag har fler kontakter på FB än vad jag har i 
telefonboken, så man kan nå fler personer via Messenger”. (testperson 7) 
 
”Man kan prata i gruppchatt, skicka filer, videos och GIF- det är så många övergångar.” 
(testperson 9) 
 
Facebook Messenger tillåter alltså användaren att skapa band med sitt nätverk samt nå ut till 
kontakter som inte är i samma miljö som sitt vardagliga och fysiska liv. Förutom att det 
används för att skriva meddelanden ger Messenger även möjligheten att bädda in, skicka och 
länka andra källor som inte har med ord att göra. Nämligen visuella element såsom bilder, 
memes, videos och GIF.  

Fastän Messenger har visat sig vara värdefull i vårt moderna sätt att kommunicera, finns 
det en stor faktor som gör att kommunikationen via plattformen kan ha en dålig 
användarupplevelse. Misstolkning är en aspekt som kan ändra ens uppfattning i en 
konversation. Det kan leda till att vissa budskap inte kommer fram tydligt då ord kan ha flera 
betydelser och konnotationer. Den här typen av svar finns det fler av, två av dem kommer 
nedan: 
 
”Man kan aldrig vara säker på att mottagaren tänker på samma sätt som en själv” 
(testperson 9) 
 
”När man läser en text går det inte att se nyanser, vilken ton på rösten eller vad den 
egentligen menar. Många gånger har det varit missförstånd för att man tycker att 
personen låter sur bara för att den inte har bifogat en smiley. Man läser med en viss röst i 
huvudet.” (testperson 4) 
 
De icke-verbala signalerna är således frånvarande i den text-baserade kommunikationen på 
Facebook Messenger. Kroppsspråk, paralingvistisk och ansiktsuttryck är kommunikations-
verktyg som inte går att uttrycka endast med skriftlig text. Visuella element och 
uttryckssymboler används om man vill förtydliga nyanserna och hjälpa mottagaren att förstå 
hur man tänker själv.  

Det uppstod fem tydliga mönster som analysen av empirin fäste uppmärksamheten på. 
Dessa mönster var förekommande under intervjuerna då testpersonerna gav liknande svar 
eller kom in på samma typ av ämne. Vidare delas analysen upp i följande kategorier: 
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förstärkning av budskap, tillgänglighet och format, kontextualisering, representation och den 
kulturella aspekten. 

4.1 Förstärkning av budskap 
När testpersonerna frågades om varför de använder sig av Graphic Interchange Format gav 
alla liknande svar då temat om förstärkning av budskap förekom löpande under intervjuerna. 
GIF är ett sätt att kunna klargöra och förtydliga sitt budskap. GIF ger chansen att kunna 
stärka och ge mottagaren en klarare bild på vad hen menar tack vare att innehållet består 
oftast av ansiktsuttryck, rörelser eller ton. Vissa av kommentarerna anges nedan:  
 
“Det är så svårt att förstå varandra när man skriver, det är så enkelt att det missuppfattas. 
Ser man en GIF eller emoji blir det tydligare.” (testperson 1) 
“Ordet har mer värde när man sätter det i en bild. En bild kan inte ljuga som ett ord kan.”  
(testperson 7) 
 
“För mig vad en människa säger betyder inte alls lika mycket som hur den säger det eller 
vilken känsla den förmedlar. Så just för mig känner jag att GIF gör att jag kan göra det jag 
gör med människor face-to-face fast digitalt.” (testperson 4) 
 
De icke-verbala signalerna kan visas på ett mycket tydligare sätt med hjälp av den rörliga 
grafiken enligt testpersonerna. GIF är bra på att fånga ögonblicket, det är också bra på att 
understryka en känsla eller ett budskap. I analysen ser man tydligt att det finns en relation 
mellan bildformatet och text, vilket hänvisas till de ramverk som nämns i boken 
Understanding digital literacy som det refereras till tidigare i studien. GIF kan underbygga 
vad texten säger genom att ge mer värde till dess budskap. Och därmed samverka med 
textens mening. GIF kan också komplettera genom att förbättra texten eller specificera det 
man vill säga.  

4.2 Tillgänglighet och format 
Tillgängligheten är en aspekt som påpekades under intervjuerna. Att ha tillgång till en 
databas som ger frihet att söka vad som helst och för en oändlig mångfald av GIF-ar är något 
som anses vara värdefullt. En av testpersonerna gjorde en metafor av fenomenet som var 
intressant att lyfta fram:  
 
”Det är som hyllan med alla gratulationskort som säljs i affärer, där du plockar från ett 
förutbestämt urval som hjälper dig att uttrycka vad du vill vara unik om att uttrycka.” 
(testperson 3)  
 
Det har dock betonats att denna frihet kan ha dåliga konsekvenser. Ens val av en GIF kan 
vara ett svar från ett impulsivt beteende på grund av tidsbrist eller att man inte har tålamodet 
att hitta den specifika GIF-en. Vilket i sin tur kan påverka det man egentligen vill säga och 
kan ändra ens budskap. Ett tydligt exempel på detta är testperson 8 som säger: 
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”Ibland väljer man en GIF för att det bara finns A, B och C fast man egentligen vill ha X 
eller Z. Man tänker sig att det är tillräckligt nära eller så kanske det ändrar hela budskap 
från det man hade i åtanke. Då väljer man att ha denna reaktionen (GIF) för att man vill 
att mottagaren ska se den.” (testperson 8) 
 
Tillgängligheten har sina för och nackdelar. Det visas sig vara värdefullt att kunna skriva ett 
sökord som ger dig tillgång till en mångfald av GIF variationer för budskapet eller känslan 
man vill förmedla. Dock kan det vara en nackdel då för många variationer av begreppet kan 
leda till att det skiljer sig från ens verkliga åsikt. Och därmed stödjer inte det man har i 
åtanke. 

GIF har kommit till omfattande användning på Internet på grund av dess breda 
portabilitet och stöd. GIF ger möjligheten att förvandlas till enkla och korta animationer som 
kan visas på alla skärmar. Filformatet bäddas in direkt i flödet, är bara ett fåtals sekunder 
lång och ”loopas” kontinuerligt. Enligt deltagarna i studien är GIF ett effektivt verktyg som är 
aktuell i vårt snabba sätt att kommunicera. Många exempel finns, två har lyfts fram:  
 
”Det ger mig möjligheten att göra mina meddelanden mer intressanta utan att behöva 
spendera så mycket tid på det.” (testperson 7) 
 
”Det som gör det så lockande är att det är 2 sekunder, en video, en bild och text i samma 
format. Och man fattar direkt, det visar verkligen tusen ord.” (testperson 9) 

GIF gör det alltså enkelt för användaren att förmedla ett rörligt innehåll som inte tar för 
mycket av sändaren eller mottagaren tid. Det anpassar sig till vårt snabba och effektiva sätt 
att konversera då man inte behöver trycka på ”play” för att se på innehållet. Det skapar en 
helt annan upplevelse än vad andra bildformat gör såsom JPEG och MP4.  

4.3 Kontextualisera 
Kontext är en viktig faktor i analysen av empirin eftersom det ger en förståelse för hur 
användningen sker, med vilka och varför. När det anses vara lämpligt och i vilket 
sammanhang man använder sig av en GIF respektive inte. Ett liknande mönster är att GIF 
används i vänskapliga relationer med kompisar och vissa familjemedlemmar; både i 
gruppchatt och privata konversationer. För att få en mer djupgående förståelse fick 
deltagarna avslöja vilka sökord de skriver för de GIF som dem använder främst, som ett sätt 
att begripa vad GIF används för. Deltagarna hade väldigt varierande svar när det gäller de 
GIF-ar de söker såsom ”flirt”, ”kill myself”, ”monday”, ”fabulous”, ”Svampbob” osv. Dock 
finns det en gemensam faktor som förenar alla testpersonerna: alla använder det av 
humoristiska anledningar. Humor i detta fall är en blandning av olika genre: sarkasm, ironi, 
mörk humor, ”allvarshumor” och positiv humor. Nedan kommer ett antal citat som exempel 
för de olika genrerna. 
 
· Sarkasm:  ”Jag kan visa sarkasm på ett mycket tydligare sätt med hjälp av GIF. Om 
någon skriver något konstigt till mig då brukar jag leta efter ett ansiktsuttryck där 
personen lyfter ögonbrynen och visar typ en ”say what?” min.” (testperson 8) 
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· Mörk humor: “Jag kan söka på veckodagar typ måndag och då kommer det upp djur 
eller en människa som faller från en balkong t.ex. Jag söker också efter kändisar, nu 
senaste har jag alltid sökt på ”Hillary Clinton”. De politiska GIF-arna har jag använt mig 
mest på sistone för det finns så många roliga.” (testperson 9) 
 
· Positiv humor: ”Jag använder GIF som ett sätt att spicea till konversationen för att 
tagga igång folk inför helgen.” (testperson 10) 
 
· Ironi/Mörk humor: “Om jag berättar för någon att jag är arg eller frustrerad på grund 
av något då brukar jag använda mig av en GIF. Om jag är sarkastisk och ska överdriva typ 
om jag är så arg och ska “kill myself” och så har jag en GIF som visar ett huvud som 
sprängs då blir det sarkastiskt men jag menar ändå att jag är arg.” (testperson 7) 
 
Att visa medlidande är också ett sätt att använda sig av GIF. När mottagaren går igenom 
något jobbigt men inte allt för seriöst, och att man som avsändare vill visa att man finns där 
för hen. En av deltagarna beskriver: 
 
”Jag kallar det för "allvarshumor" då det är till för att tagga till när saker är jobbiga. Jag 
är inte alltid där mina vänner är, för jag reser en del och kan man inte krama eller ”pump 
it up” då har det varit mycket värt att förmedla den känslan över Messenger med en GIF. 
För att de ska känna att jag är där känslomässigt.” (testperson 7) 
 
GIF används också när man har slut på ord, och inte har en aning om vad man ska svara. 
“Trendigaste” fliken är ett bra sätt att hitta GIF-ar snabbt utan att behöva söka efter ett 
specifikt sökord. En av testpersonerna brukar göra det och “hoppas på att hitta något som 
passar”. Oftast är det till ett ”ja” eller ”nej” svar.  

Sammanhanget då en GIF skulle kännas opassande har liknande mönster. GIF skickas 
inte i professionella sammanhang såsom jobb eller ”om man ska skicka ett mejl till en 
lärare”. Det nämndes att ”allt beror på vad konversationen handlar om och vilken relation 
man har med den människan.” Begreppet ”seriös konversation” förekom ofta som en 
anledning till att inte använda sig av filformatet. 
 
“Om någon är arg på mig då skulle jag nog inte använda en GIF, för det skulle kännas som 
att jag skratta åt dem. Och om jag skulle vara arg på någon då skulle det vara enklare att 
skicka en GIF men eftersom det tas så oseriöst som det gör så skulle nog mottagaren inte 
fatta att jag är arg” (testperson 6)  
 
Humor är en central aspekt i användningen av reaktiva och “highlight” GIF enligt deltagarna 
i studien. Det kan hjälpa till att lätta upp en stämning, skicka något roligt utan att behöva 
lägga tid på att komma på skämtet eller visa en ironisk och sarkastisk ton. Eftersom GIF är en 
internetfenomen och har sitt ursprung från populärkulturen, så har det blivit en slags 
standard att använda sig utav formatet för just denna anledningen. Vilket förklarar också 
anledningen till att inte använda sig av formatet. Ett internetfenomen av humoristiskt slag 



 

15 

har inte sin plats i en seriös kontext såsom i professionella samtal med en arbetsledare eller 
lärare, men även i känslomässiga sammanhang med nära och kära. En GIF begränsar på så 
sätt att det inte kan förklara hela kontexten bakom ens känslor. Vill man förmedla ilska eller 
sorg så behöver sändaren vara mer explicit och använda sig av ord. Ett rörligt innehåll kan 
missuppfattas då mottagaren kanske inte tolkar att konversationen har en seriös ton. 
Däremot har det visat sig att man har uttryckt medlidande med hjälp av GIF, vilket visar att 
formatet inte bara används för oseriösa sammanhang. Att uttrycka empati med hjälp av icke-
verbala innehåll kanske blir en utgångspunkt för användningen av GIF till “seriösa“ känslor 
och budskap i framtiden.  

4.4 Representation 
I föregående paragraf behandlas temat om kontext. Kontextualiseringen hänger samman 
med aspekten om representation, dvs. vad en GIF står för och vilken syn människor har på 
det. En GIF betecknas som humoristisk, det används i sammanhang då man antar att 
mottagaren kommer ha ett leende på ansiktet när hen får en GIF som respons. Därför 
påpekade testpersonerna att om kontexten är av allvarligt slag så är en GIF illa använt då det 
anses vara oseriöst. En testperson lyfte fram en intressant punkt:  
 
”Om man nu har något som är allvarligt som man skriver med någon om då skulle jag 
aldrig skicka en GIF. Det är konstigt för en GIF förmedlar mycket det man känner, så 
egentligen varför skulle jag inte kunna skicka det då? För det är inte så att alla GIF-ar är 
oseriösa. Men det finns inte en chans att om jag skulle prata med någon allvarligt att jag 
skulle slänga in en GIF. Den enda logiska förklaringen skulle vara att man kopplar GIF 
fenomenet till något oseriöst fast själva innehållet inte är det. Och därför går det inte att 
visa den tonen som man uttrycker.” (testperson 4) 
 
Internetanvändarna förknippar alltså reaktiva och ”highlight” GIF till humor eftersom det är 
ett fenomen som har sitt ursprung från remix och populärkulturen. En kultur som går ut på 
användaren understryker stunder, rörelser och uttryck från karaktärer i filmer och TV för att 
sedan skicka det vidare. Fastän det finns en mångfald med seriösa innehåll som exempelvis 
uttrycker sorg eller ilska antar man att det bara används för “roliga” sammanhang. En GIF 
ska kunna hjälpa dig att förmedla dina känslor enligt vad testpersonerna har nämnt tidigare i 
studien. Men sättet det representeras på gör att man undviker att använda det i vissa fall. 
Vilket i sin tur tyder att man inte alltid kan förstärka sitt budskap med hjälp av en GIF. Det 
blir en motsatt effekt.  
 

4.5 Kulturell aspekt 
Den sista punkten som var förekommande under intervjuerna är den kulturella aspekten. En 
GIF skickas inte mellan familjemedlemmar i olika generationer då den äldre målgruppen inte 
skulle förstå vad syftet bakom formatet är. Generationsfrågan gör att det finns begränsningar 
till vilka man kan skicka en GIF och vilka som kommer förstå om du gör det. En testperson 
beskriver nedan: 
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”Min mamma blir förvirrad varför jag skickar Harry Styles som ser ledsen ut och undrar 
varför jag skickar just honom, hon ser inte uttrycket att han är ledsen.” (testperson 4) 
 
Förutom skillnaden mellan generationer finns det andra kulturella aspekter som har ett 
inflytande på användningen av GIF: associationer och trender. Fyra av testpersonerna hade 
kändisar som sökord som t.ex “Shaq O’Neele”, “Cam från Modern Family”, “1975” och 
“Harry Styles”. Både deltagaren och mottagaren måste ha en förståelse för populärkultur.  
En GIF är oftast en snutt från en film, en karaktär eller en meme och därför är det viktigt att 
mottagaren förstår innehållet och kan associera det för att budskapet ska komma fram 
tydligt. Detta hänvisas med tre citat nedan.  
”GIF är ett typ av språk där man antar att mottagaren kommer att förstå det. En delad 
medvetenhet om en viss meme eller en ”inside joke”.” (testperson 8) 
 
“Det är många GIF som handlar om saker man har sett, som är “trending on the internet” 
bara i en vecka. Och då gäller det att hänga med trenden.” (testperson 9) 
 
“Jag som GIF användare kommer att besluta om det är lämpligt utifrån vem jag skickar 
det till, vilket kulturellt budskap jag försöker förmedla utan att behöva skriva ner det, eller 
att visa en känsla av vad en kulturell sak representerar”. (testperson 3) 
 
Det finns alltså flera faktorer som avgör vem mottagaren till GIF användningen kommer vara 
inom den kulturella aspekten: generationer, associationer och trender. Skickar man en GIF 
till den äldre generationen finns det en risk att mottagaren inte förstår vad syftet är. Eftersom 
de kanske sätter mer fokus på formatet och innehållet istället för den känslomässiga 
reaktionen som sändaren vill förmedla. Som en av testpersonerna nämnde då hens mamma 
undrade om varför karaktären i film snuttet skickades, istället för att uppmärksamma de 
icke-verbala signalerna som förmedlades. Associationer och trender är också aspekter som 
begränsar mottagandet av GIF. En GIF är en delad medvetenhet mellan sändaren och 
mottagaren. Båda måste förstå innehållet i GIF för att informationen ska kunna meddelas 
tydligt. Eftersom GIF är en internetfenomen som baseras på populärkultur och trender är det 
alltså viktigt att mottagaren kan associera till det.     

5. Resultat 
I detta avsnitt kommer de fem tydliga teman som uppkom under analysen av empirin 
sammanfattas. Dessa aspekter handlar om förstärkning av budskap, tillgänglighet och 
format, kontextualisering, representation och kultur. 

• Förstärkning av budskap: Att misstolkas och missuppfattas är ett problem i dagens 
virtuella interaktioner eftersom den icke-verbala kommunikationen (ansiktsuttryck, rörelser 
osv.) inte kan uttryckas med hjälp av ord. Ord kan ha många konnotationer och nyanser om 
inte både respondenten och mottagaren förstår varandra. Enligt testpersonerna har en GIF 
ibland varit en lösning som har hjälpt dem att förtydliga deras ton och känslor samt klargöra 
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deras budskap. Filformatet kan förstärka och ge mottagaren en klarare bild på vad som 
menas med hjälp av rörlig grafik. En GIF kan förstärka på två olika sätt: först, genom att 
samverka med textens innehåll för att ge mer värde till dess budskap, och sedan genom att 
komplettera för att förbättra texten eller specificera det man vill säga.  

• Tillgänglighet och format: Tillgängligheten är en viktig aspekt om GIF fenomenet. Det 
faktum att man har tillgång till en databas som ger möjligheten att söka på vad som helst och 
för en oändlig mångfald av GIF-ar har visats sig vara värdefullt. Detta stöds av 
testpersonernas positiva återkoppling om ämnet. Däremot har det även sagts att det kan ha 
sina nackdelar, då man kanske väljer en annan GIF för att man inte har tålamod eller tid att 
hitta den man hade i åtanke. Detta kan i sin tur kan påverka det man egentligen vill säga och 
ändra ens ursprungliga budskap. GIF gör det enkelt för användaren att förmedla ett rörligt 
innehåll som inte tar för mycket av sändaren eller mottagarens tid. Detta beror på sättet 
bitmappformatet är komprimerad. GIF har kommit till omfattande användning på Internet 
på grund av dess breda portabilitet och stöd. GIF ger möjligheten att förvandlas till enkla och 
korta animationer som visas på alla skärmar. Vilket gör det smidigt att skicka, ta emot, ladda 
upp och uppleva animationerna. Då filformatet bäddas in direkt i flödet, ”loopas” 
kontinuerligt utan att man behöver trycka på ”play” för att se på innehållet.  

• Kontextualisera: Kontextualisering ger en förståelse för hur användningen sker, när det 
är lämpligt, med vilka och varför. GIF används i vänskapliga relationer både i privata 
konversationer och gruppchatt, med kompisar och nära familjemedlemmar men ej i olika 
generationer. Humor i alla sina former är en anledning varför testpersonerna använder GIF 
för att uttrycka sarkasm, ironi, mörk humor, ”allvarshumor” och positiv humor. Det uppkom 
två ytterligare anledningar: medlidande för mottagaren, dvs att kunna förmedla att man är 
där för mottagaren i sina jobbiga stunder men också när sändaren inte har något att säga, 
oftast som ett svar till “ja” och “nej” frågor. Det var mycket tal om att ”allt beror på vad 
konversationen handlar om och vilken relation man har med den människan.” Detta är en 
viktig aspekt att lyfta fram då detta avgör användningen av GIF. En GIF är opassande i 
professionella sammanhang som i en dialog med en arbetsledare eller lärare. Filformatet 
skulle inte heller vara användbart i en “seriös konversation” då man kopplar fenomenet som 
humoristisk. Begreppet “seriös konversation” i detta fall betyder att känslor som sorg eller 
ilska är involverade.  

• Representation: Representation hänger samman med föregående punkt, som tyder på 
vad en GIF står för och vilken syn människor har gentemot det. En GIF betecknas som 
humoristisk och därför har inte sin plats i allvarliga konversationer. Fastän det finns en 
mångfald med GIF som har seriösa innehåll och uttrycker känslor som rädsla eller sorg, 
undviks de på grund av fenomenets ursprung från remix och populärkulturen. Reaktiva och 
”highlight” GIF går ut på att användaren understryker stunder, rörelser eller uttryck från 
filmer och TV för att sedan skicka det vidare som oftast är förknippade till humor. En GIF ska 
kunna hjälpa dig att förmedla dina känslor enligt det som har nämnts tidigare i studien. Men 
sättet det är representerat gör att man undviker att använda det i vissa fall. Vilket då i sin tur 
indikerar att man inte alltid kan förstärka sitt budskap och uttrycka sina känslor med hjälp av 
en GIF. Det blir en motsatt effekt.  
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• Kulturell aspekt: Generation, associationer och trender är tre kulturella aspekter som 
avgör vem mottagaren för användningen av GIF kommer vara. Man kan inte skicka en GIF 
till den äldre generationen eftersom de oftast inte har en uppfattning om trenderna som 
cirkulerar i den digitala sfären. Både deltagaren och mottagaren måste ha en förståelse och 
en delad medvetenhet av populärkultur. En GIF är oftast en snutt från en film, en karaktär 
eller en meme och därför är det viktigt att mottagaren igenkänner innehållet och kan 
associera det för att budskapet ska komma fram tydligt. Många GIF handlar också mycket om 
vad som ses och är populärt under en begränsad tid på Internet. Alltså gäller det att “hänga 
med trenden” för att få en uppfattning om vad GIF-en förknippas till.  

6. Diskussion  
Man brukar säga att “en bild säger mer än tusen ord”, men kan tusen ord verkligen förklaras 
med hjälp av en bild? Syftet med studien har varit att försöka förstå hur människor använder 
GIF och i vilken kontext användningen sker. I analysen av empirin uppkom fem mönster som 
kan vara av intresse för framtida forskning. Studien talar för det icke-verbala språket och hur 
man med ny teknik kan inkorporera det i vårt textbaserade sätt att kommunicera. Då 
emoticons och emojis har visat genom tidigare forskning vikten av att ha dessa 
uttryckssymboler i sättet vi skriver, visas det nu i min studie att GIF fenomenet kan ta detta 
ett steg framåt. Skillnaden är att med hjälp av det rörliga innehållet i GIF kan man visa flera 
icke-verbala signaler såsom kroppsrörelser, paralingvistisk mm. I många fall har det hjälpt 
deltagarna i studien att kunna förmedla och förtydliga sitt budskap. GIF har visats vara 
värdefullt i flera kontexter då det har hjälpt att kunna förmedla på ett sätt som den skriftliga 
kommunikationen inte kan. En reaktiv och “highlight” GIF kan lyfta fram en punkt och 
understryka en händelse. Det kan antingen samverka, komplettera eller divergera med 
textens mening beroende på kontexten. En GIF kan hjälpa till att lätta upp en stämning, 
skicka något roligt utan att behöva lägga tid på att komma på skämtet eller visa en ironisk 
och sarkastisk ton mm. En GIF skickas inte bara för innehållets skull, utan för den 
känslomässiga reaktionen som skapas. Humor är en central aspekt i användningen av GIF. 
Filformatets ursprung från remix och populärkultur har gjort att det ses som ett humoristisk 
internetfenomen. Vilket är fördelaktigt i vissa sammanhang men i många anses det 
olämpligt. Om man vill uttrycka en känsla i en allvarlig konversation både i professionella 
och känslomässiga sammanhang anses inte GIF vara användbart. GIF har också sina 
begränsningar till de människor man kan skicka det till: den äldre generationen och 
människor som inte har en förståelse för trender som cirkulerar i den digitala sfären. GIF 
handlar om en delad medvetenhet mellan mottagaren och sändaren. Det är en kulturell 
reproduktion av en film eller TV snutt därför är det viktigt att förstå vad det innebär och vad 
syftet associeras till. Det finns alltså flera faktorer som avgör vem mottagaren till din GIF 
användning kommer vara: vad för slags förhållande du har, sammanhanget där 
konversationen äger rum och vilken kultur du delar med mottagaren.  
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Tanken är kanske inte att GIF kommer ersätta det skriftliga digitala språket. I analysen 
förekom det att oftast är det viktigt med ord för att förklara kontexten bakom sina tankar och 
känslor, även fast ord kan ha många betydelser. GIF är ett sätt att kunna komplettera till det 
man säger, det är en förlängning av det man vill förmedla och uttrycka. Hur vi nu än väljer 
att se på formatet beror på hur vi själva ser på sättet vi förmedlar vårt budskap på bästa 
sättet. Vi kommunicerar alla på olika sätt beroende på relation, attityd och sammanhang, 
men framförallt hur vi som individer beter oss och hur uttrycksfulla vi är och vill vara. 
Tekniken kommer att fortsätta att utvecklas. Risken finns att vi kommunicerar ytterligare 
genom våra smartphones och datorer och mindre “face-to-face”. Därför att det viktigt att 
börja uppmärksamma och utveckla dessa nya tekniker som kan hjälpa oss att inkludera de 
icke-verbala signalerna i vårt textbaserade sätt att kommunicera. Det kanske är början på en 
ny era där det digitala icke-verbala språket blir en norm i vårt sätt att uttrycka oss online. Att 
man kommer kunna visa ett ansiktsuttryck och lägga mer vikt på känslan bakom varje ord 
man skriver. För att sträva efter mer explicit och transparent konversation med människor 
runt om i världen. 
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8. Bilaga 
 
Intervjufrågor 

 
• Vilka medier använder du främst för att kommunicera? 
• Använder du Facebook Messenger? 
• Hur ofta använder du Facebook Messenger? 
• Vilka fördelar finns det med att kommunicera via Facebook Messenger? 
• Finns det nackdelar?    
• Hur gör du för att förmedla ditt budskap för att bli förstådd? Använder du dig av speciella 

verktyg? 
• Vet du vad GIF är? 
• Är det något du använder? 
• Varför använder du GIF-ar? 
• Hur länge har du använt dig av GIF-ar? 
• Hur ofta använder du GIF-ar?  
• Kommer du ihåg vad som uppmärksammade dig till att använda det? 
• Vilka sökord använder du främst när du söker en GIF? (vilka GIF använder du mest?) 
• I vilken kontext använder du en GIF? 
• I vilket sammanhang skulle du inte använda dig av en GIF? 
• Har du ett exempel där en GIF har hjälpt dig att förmedla en känsla? 
• Och ett exempel där en GIF inte har hjälpt dig? 

 


