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Abstract
Emojis are colorful pictorial icons used in day to day conversations via SMS and on plenty of
different platforms, available for everyone today, but not yet studied to an extent even though they
are highly ambiguous. The aim of this study is to find which semantic meanings emojis can have, if
gender or age is a causing factor and if any norm for when and how emojis should be used exists
among the users. Through a digital survey uploaded on different platforms and sent to different
companies, the results show that emojis do have more than one meaning. Though the meanings can
be very similar it shows that misconceptions do happen, and that they happen often. However,
gender does not seem to matter to the same extent as age. There is also evidence pointing to the
users following some rules when it comes to what emoji should be used when and when no emoji
should be used at all.

Keywords: Emoji, semantics, pragmatics, communication, emoticons, gender theory

1. Inledning
Emojier är otvetydigt populära i dagens samhälle. De används i olika utsträckning men ändå varje
dag och är numera en stor del av den moderna människans liv. Det är inte svårt att tänka sig ett
samtal via sms kodat i enbart emojier. En tvåsidig konversation via sms kan idag bestå av 😩 följt
av 💃 och för den utomstående kan detta ses som ett slumpvist utspottande av meningslösa tecken
medan den invigda kan svara med exempelvis ☕ . Vi kan finna emojier i allt från privata
meddelanden till reklam till pressmeddelanden. År 2015 valdes till och med 😂 ut till Årets ord av
Oxford Dictionaries (Pardes 2018).
Det är naturligt att även språket förändras och utökas i takt med den tekniska utvecklingen. Vissa
har dock uttryckt oro för att den ökande användningen av emojier kommer att resultera i ett fattigare
språk (Evans 2015), medan andra spekulerar kring emojin som ett nytt språk (se t.ex Alshenqeeti
2016, Schnoebelen 2015). För en del är det redan uppenbart att emojier är ett digitalt, visuellt språk,
”ett lingua franca för den digitala eran” (Pardes 2018). Den allmänna uppfattningen verkar vara att
emojier hör ihop med språket, men om de tillhör ett språk i sig eller endast fungerar som ett tillägg
till skriftspråket är fortfarande upp till individen.
Emojier är menade att tillföra ytterligare emotionella nyanser till en vanlig text (Pardes 2018).
De kan därför vara mycket positiva för kommunikationen; de livar upp, förstärker och är roliga. Å
andra sidan kan emojier hämma meddelandet och innehållet gå förlorat om mottagaren inte
uppfattar emojin på samma sätt som sändaren. Tidigare forskning i emoticons har bland annat visat
att kontexten är viktig för hur en emoticon tolkas (t.ex Walther & D’addario 2001), men emojin,
som kan sägas vara en utveckling av emoticons, är ännu mer öppen för tolkning. Det är inte lika
självklart vad en emoji betyder, men ingen har officiellt undersökt om detsamma gäller för emojier
som för emoticons.
En förutsättning för att emojin ska kunna fungera som ett effektivt och ”nytt” sätt att
kommunicera information är givetvis att de går att förstå av alla, oavsett tid, kultur eller skärm
(Pardes 2018). Därför är det viktigt att emojier ständigt utvecklas och ökar i antal, men frågan är om
den avsiktliga betydelsen uppfattas av användarna. En emoji som 🎁 är lätt att förstå, den kan inte
betyda mycket mer än present, men smileys som 😦 och 😛 är betydligt mer tvetydiga. Forskningen
om emojier har knappt påbörjats men det ligger redan i varje individs intresse att veta mer om de
små ikonerna vi ser och använder varje dag.
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1.2 Syfte och frågeställningar
Denna studie syftar att ta reda på vilka betydelser emojier kan ha och i vilken grad det påverkar
kommunikationen. Är det till exempel möjligt att en emoji har mer än en betydelse? Skiljer sig
betydelsen mellan män och kvinnor, eller mellan olika åldrar? Hur påverkas tolkningen av en emoji
av kontexten, och vice versa?
En annan viktig fråga som undersökningen ämnar svara på är om användarna följer en norm för
hur och i vilka kontexter en viss emoji bör tolkas och användas. Vad sker när man bryter mot den
normen? Om en emoji används på ett annat sätt än överenskommet bör det till exempel uppstå
missuppfattning mellan sändare och mottagare.
Till sist: Vilka funktioner fyller emojier i språket? Ersätter de ord, tillför de något extra
(upprepar, dekorerar, illustrerar etc.) eller kompletterar de meddelandet, och har det betydelse för
hur en emoji tolkas? Eller har kontexten betydelse?
Följande frågeställningar är därmed centrala för undersökningen:

1. Vad kan en emoji ha för betydelser? (Bara en eller flera?)
2. Är ålder eller kön faktorer som påverkar betydelsen?
3. Påverkar kontexten tolkningen av en emoji eller påverkar en emoji tolkningen av kontexten?
4. Finns det tecken på att man följer en standardnorm för hur en emoji ska användas och i vilka
sammanhang, eller är användarna osäkra?
5. Vilka funktioner fyller emojier i språket; ersätter de ord, tillför de något extra (upprepar,
dekorerar, illustrerar etc.) eller kompletterar de meddelandet? Har det betydelse för hur en
emoji tolkas?

1.3 Disposition
Uppsatsen inleds med en översikt över tidigare forskning inom ämnesområdet emoji och emoticons
i avsnitt 2. Därefter följer ett teoriavsnitt som lyfter fram de språkvetenskapliga teorierna, så som
semantik, semiotik och genusteori, som är av vikt för att förstå undersökningen och dess slutsatser. I
avsnitt 4 presenteras den aktuella metoden och det material som samlats in i undersökningens syfte.
Resultaten redovisas sedan i avsnitt 5, följt av diskussion och slutsatser i avsnitt 6. Sist följer en
sammanfattning av hela uppsatsen i avsnitt 7.
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2. Tidigare forskning
De första emojierna utvecklades i slutet av 1990-talet (Pavalanathan & Eisenstein 2015, Miller m.fl.
2015) av den japanska konstnären Shigetaka Kurita (Pardes 2018). De blev omåttligt populära i
Japan men fick även sitt stora genomslag i övriga världen när emoji-tangentbordet blev tillgängligt
utan extra kostnad för Apples iOS år 2011 och sedan för Android år 2013 (Pardes 2018). De kan
därför ses som ett relativt nytt fenomen och det är kanske även orsaken till att emojin är ett område
som till stor del är outforskat. Desto mer forskning finns om emoticons, som emojin kan sägas vara
en vidareutveckling av. Trots den tidigare forskningen om emoticons finns det ingen som har
utforskat om detsamma kan gälla för emojier trots att likheter mellan dem ofta förs fram.

2.1 Emoticons, icke-verbala signaler & sarkasm
Emoticons utvecklades av Scott E. Fahlman i början av 1980-talet (Krohn 2004) i takt med
digitaliseringens framfart. De icke-verbala signaler som används vid samtal saknades i den
datoriserade värld som växte fram, och det fanns ett behov att hitta en digital motsvarighet.
Emoticons blev svaret. De kan skapas genom att kombinera redan befintliga tecken på ett vanligt
tangentbord, exempelvis :), :-( och <3, och kan beskrivas som ”pictorial representation of facial
expressions using existing punctuation marks, numbers and letters” (Cramer m.fl. 2016). Thompson
& Filik (2016) särskiljer även ”västerländska” emoticons och kaomoji: emoticons som har stark
kulturell koppling till framförallt Japan och kan se ut som följande: ^_^. De understryker också
skillnaden på emojier, ”ready-made symbols”, och emoticons, ”symbols produced by creatively
repurposing and combining existing characters to represent something new” (Thompson & Filik
2016:105).
Walther & D’addario (2001) är en omfattande undersökning som satt en tydlig grund för
forskning i emoticons inom computer-mediated communication (förkortas hädanefter CMC som
vanligen görs). Vilken inverkan emoticons hade på CMC var vid tiden för denna undersökning ännu
okänt, Walther & D’addario (2001) utforskar därmed emoticons i e-postmeddelanden då detta
bedöms vara det vanligaste kommunikationssättet via dator (åtminstone vid tidpunkten för
undersökningen). Elaborerade analyser av ett enkätmaterial utskickat till studenter vid ett universitet
i USA utförs och resultaten motbevisar de flesta av hypoteserna som formuleras inledningsvis.
Emoticons hade inte lika stor betydelse för tolkningen av ett meddelande som man förväntat, ett
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positivt meddelande var till exempel lika positivt med eller utan en emoticon (Walther & D’addario
2001:341-342). Några slutsatser som dras är att emoticons i likhet med icke-verbala signaler kan
fylla en kompletterande funktion men inte motsäga eller betona, att de alternativt kan fylla en social
funktion i likhet med hälsningsfraser (som inte förmedlar mening), eller kan vara mer generativa än
kommunikativa då en emoticon kan hjälpa författaren att redigera sitt meddelande efter det tänkta
budskapet och ändra det som blev oklart i den initiala textproduktionen (Walther & D’addario
2001:342-343).
I likhet med Walther & D’addario (2001) som genomgående förhåller sig kritisk till att jämföra
emoticons med icke-verbala signaler riktar Krohn (2004) kritik mot emoticons som icke-verbala
signaler i CMC och pekar bland annat på att emoticons, till skillnad från icke-verbala signaler, är
avsiktliga. Krohn (2004) ifrågasätter hur effektiva emoticons är när det gäller att kommunicera
samma sak som icke-verbala signaler. De används ju, som tidigare forskare kommit fram till, för
sarkasm och är på det viset ganska opålitliga att använda när man kommunicerar via dator menar
Krohn (2004). Det konstateras sedan att emoticons inte nödvändigtvis behöver orsaka
kommunikationsfel i e-postmeddelanden om mottagaren tillhör den yngre generationen (som vuxit
upp med datatekniken), men att man bör ha i åtanke vem man skickar ett e-post med en emoticon
till:
Recipients of different generations are likely to interpret emoticons differently. Hence, every electronic
communication needs to be written with the generation of the recipient in mind in regard to the
employment of emoticons. (Krohn 2004:326)

Slutsatsen som dras är alltså att emoticons i e-postmeddelanden bör undvikas när mottagaren hör till
den äldre generationen, medan emoticons i e-portmeddelanden är godtagbart i måttlig mängd om
mottagaren tillhör en senare generation och godtagbart i ganska hög mängd om mottagaren tillhör
den yngsta generationen (Krohn 2004:321).
Emoticons och sarkasm har även undersökts på senare tid. Thompson & Filik (2016) utförde två
tester för att se om emoticons förtydligar sarkasm i ett meddelande, eller om de hämmar den. I det
första testet gavs deltagarna (41 engelsktalande studenter) en fiktiv dialog och ombads att ändra
meddelandet för att visa att de antingen var seriösa eller sarkastiska, utan att ta bort eller lägga till
ord. Det andra testet utfördes på ett liknande sätt förutom att deltagarna (113 engelsktalande
studenter) själva fick konstruera ett svar till den fiktiva konversationen. I resultaten kunde man
utläsa att emoticons som :P, ;) och ellips (…) användes betydligt oftare för att uttrycka sarkasm och
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att emoticons generellt används mer i en sarkastisk kontext än i en bokstavlig kontext (Thompson &
Filik 2016:112,116).
It is not the case that these emoticons can only indicate sarcasm, but rather that sarcasm is
preferentially marked using these emoticons. However, the consistency of usage suggests that at least
some emoticons may be partly conventionalised (Thompson & Filik 2016:117)

Thompson & Filik (2016:116) resonerar även kring att det verkar vara svårare att uttrycka sarkasm i
sms (än vanligt icke-sarkastiskt) och att man därför använder emoticons för att kompensera för de
icke-verbala signaler som saknas. Det påpekas också att emoticons kan användas för att avsiktligen
uttrycka sarkasm men att det inte innebär att mottagaren givet tolkar de som det (Thompson & Filik
(2016:117).

2.2 Från emoticon till emoji
En naturlig skiftning i forskningsinriktningen när emojin slog igenom kan givetvis tänkas vara att
jämföra emoticons och emojier. Som exempel finns Pavalanathan & Eisenstein (2015) som testar
hypotesen att användare som använder emojier tenderar att använda färre emoticons.
Undersökningen som hämtar sitt material från den sociala plattformen Twitter visar att användandet
av emojier ökat medan användandet av emoticons minskat. Emojin ersätter alltså snarare än
kompletterar emoticons (Pavalanathan & Eisenstein 2015).
I parallell till Krohn (2004) visar även Fitts Willoughby & Liu (2017), som undersöker hur
information om hälsa via sms uppfattas med och utan emojier, att lagom är bäst. Resultatet visar
nämligen att ett sms utan emojier tas mer seriöst medan ett överflöd av emojier får ett negativt
intryck, samtidigt som ett måttligt antal emojier ändå får mottagaren att bli mer intresserad av
meddelandet (Fitts Willoughby & Liu 2017). I jämförelse med Kohn (2004) kan man tänka sig att
det också beror på vem mottagaren är, vilken generation den tillhör.
Om användningen av emojier skiljer sig mellan länder kommer Barbieri m.fl. (2016) fram till när
de ställer de mest använda emojierna från fyra olika länder (USA, Storbritannien, Spanien och
Italien) i kontrast till varandra. Resultaten visar att betydelsen av de mest populära emojierna till
större del är densamma i alla undersökta länder, medan vissa emojier verkar användas olika från
språk till språk.

!5

Många frågor kvarstår dock; hur olika tolkas egentligen emojier av användarna och vad har det
för konsekvenser för förståelsen i kommunikationssituationen? Miller m.fl. (2015) problematiserar
detta i upptäckten att emojier skiljer sig till utseende beroende på vilken plattform som används.
Eftersom emojier sedan en tid tillbaka är sorterade i The Unicode Consortium där de givits ett namn
och en kod (exemplet som ges är U+1F600 för grinning face) har det varit öppet för marknadsförare
som Apple och Google att skapa sin egen tolkning och utseende på en emoji (Miller m.fl 2015). Av
den anledningen gör sig Miller m.fl. (2015) underrättade om potentialen för missförstånd genom att
undersöka hur variationen i utseende mellan emojier från olika plattformar tolkas sentimentalt och
semantiskt, både inom en och samma plattform och mellan plattformar. Något väntat visar
resultaten att misstolkningar och olika uppfattningar om en emojis betydelse sker både mellan och
inom en plattform, mer så än andra t.ex. raising hands (U+1F64C) och sleeping face (U+1F634),
men att potentialen för missförståelse också är större mellan plattformar än inom en plattform
(Miller m.fl 2015). Undersökningen illustrerar även en viktig poäng:
[L]et us consider the use of emoji in a hypothetical smartphone text conversation: When Abby sends an
emoji, she intends a particular meaning. When Bill views the emoji, he interprets what he thinks it
means, or develops his own construal. If Bill’s interpretation differs from Abby’s intended meaning,
then Bill misconstrued Abby’s communication. Our results suggest that people often interpret emoji in
diverse fashions, potentially leading to situations like that of Abby and Bill. (Miller m.fl 2015:[8])

En viktig synpunkt är givetvis att sändare och mottagare kan ha olika uppfattningar om vad en
emoji ska tolkas som. Cramer m.fl. (2016) är ytterligare en studie som tar detta i akt i syfte att få en
överblick över vilka betydelser emojier är menade att ha (utifrån sändarens perspektiv) och förstå
varför de tolkas så. I materialet som bestod av insamlade autentiska sms-konversationer och
uppföljande frågor till sändaren om de emojier som den använt kunde emojierna delas in i tre
avsiktliga funktioner:
1) adding meaning to the message through a) emotional expression, or b) situational information), 2)
adjusting tone, or 3) a providing a social tool for a) engaging the recipient through additional ’flair’, b)
managing conversations in a socially acceptable way, or c) relationship maintenance through e.g.
shared traditions. (Cramer m.fl. 2016:[4])

Resultaten lydde alltså att emojin kunde fungerade som ett extra element som tillförde känsla eller
fastslog något om situationen, ett sätt att sätta tonen på meddelandet (t.ex för att göra det mindre
allvarligt, uttrycka sarkasm), ett sätt att engagera mottagaren (t.ex en klurig rebus, dekorera
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meddelandet), samt ett sätt att anpassa sig efter sociala normer (t.ex vara diskret) och avsluta
konversationen eller bevara relationer (skicka samma emoji, interna skämt etc).
Ytterligare tre lingvistiska funktioner kunde urskiljas i resultaten: repetition, komplement, och
ersättning (där komplement var den vanligaste funktionen), till skillnad från Walther & D’addario
(2001) som förkastade att emoticons kunde ha något annat än en kompletterande funktion. Cramer
m.fl. (2016) kunde också konstatera att majoriteten av emojier placeras i slutet av ett meddelande.
Den viktiga slutsatsen som dras i slutet av Cramer m.fl. (2016) är att det är essentiellt att veta
sändarens intention innan man så att säga ”översätter” emojier. Ibland blir det fel att tolka en emoji i
den bokstavliga bemärkelsen; en deltagare i undersökningen meddelar exempelvis att den bara lade
till emojier för lustighetens skull. De hade alltså ingen betydelse alls förutom att få mottagaren att
skratta.
Som genomgången visar har en del tidigare forskning gjorts om emoticons (de symboler som
kan skapas med ett vanligt tangentbord på datorn) men desto mindre om emojin, som kan ses som
en vidareutveckling av emoticons. Några av de studier som presenterats redovisar sådan forskning,
varav Miller m.fl (2015) och Cramer m.fl. (2016) är två framträdande exempel. Fler studier krävs
dock för att förstå fenomenet emoji och varför vi använder dem i dagens tekniska och starkt
textbaserade samhälle. Med hjälp av tekniken kan vi skicka korta meddelande till varandra på ett
brett urval av digitala plattformar där möjligheten finns att få ett svar omedelbart. Vi har blivit
otåliga och kan därför inte förväntas tänka längre än några sekunder innan vi skickar iväg ett svar.
Emojier är menade att underlätta och snabbt tillföra extra sammanhang till relativt korta
meddelanden, men deras öppna tolkningsmöjligheter hämmar möjligtvis den funktionen. Luckan
som denna undersökning tänker fylla är den om vad en emoji kan ha för betydelser och hur mycket
den betydelsen är beroende av kontexten.
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3. Teori
3.1 Semantik
Människor skapar och förstår nya fraser och begrepp hela tiden utan att lära sig vad de betyder,
vilket är möjligt tack vare att morfem kan sättas ihop till en nästintill oändlig mängd fraser (Dahllöf
1999:31). ”Ett vanligt synsätt är att yttranden och uttryck betyder något genom att uttrycka idéer,
tankar eller avsikter” (Dahllöf 1999:20), precis som emojier (se 3.3), och att det är i dessa som vi
hittar den semantiska betydelsen. Människan blir ständigt utsatt för nya intryck i sin omgivning. För
att göra det enklare att sortera alla intryck delar vi in saker och ting i kategorier, till exempel fågel,
träd och möbel. Man kan föreställa sig en kategori som en cirkel. I mitten av cirkeln, i centrum,
finns prototypen, eller den mest typiska referenten. En prototyp kan beskrivas som ”en gemensam,
kulturell föreställning om vad ett visst ord betecknar” (Vogel 2011:36). Normer och värderingar
spelar därför in när det gäller vad som anses vara en prototyp. Tar vi kategorin lampa som exempel
finns kanske en vanlig golvlampa i kategorin centrum, medan en spotlight kanske befinner sig
längre ut, i periferin. Prototyper ser olika ut för olika personer: Lena som vuxit upp i Småland kan
ha en björk som prototyp-träd medan Gösta som vuxit upp längre upp i Sverige kan ha en gran som
prototyp-träd.
Olika perspektiv och världsuppfattning har också betydelse för språket, vilket benämns
formning inom semantiken. Frågan om ett glas som är till hälften fyllt är halvfullt eller halvtomt är
ett exempel på formning: svaret beror på hur mycket man anser att man har kvar. Med språket kan
man skildra olika synsätt och perspektiv, men hur man talar om och tänker på världen påverkar
också språket på samma sätt som ”språket påverkar synsättet/tanken” (Vogel 2011:44-45). Sapir/
Whorf-hypotesen grundar sig i detta tänkande och bygger på idén att modersmålet styr hur man
uppfattar världen och därmed också tänkandet.
En annan utgångspunkt i semantiken är att ”språkliga uttrycks användning är deras
betydelse” (Dahllöf 1999:27). Idén förknippas ofta med filosofen Ludvig Wittgenstein och bygger
på att man inte kan ta ut betydelse ur begrepp eller extensioner. Dahllöf (1999) illustrerar det på
följande vis:
Ett ord är alltså som t.ex drottningen i schack. Vi kan inte förstå vilken betydelse drottningen har i
schack, utan att överblicka schackspelets möjligheter. Och på samma sätt är det omöjligt att abstrakt
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sammanfatta enskilda uttrycks betydelser. Ett ords betydelse måste ses i ljuset av hela den repertoar av
möjligheter som ett språk erbjuder (Dahllöf 1999:27).

Man analyserar alltså betydelse utifrån användning och detta är exempelvis fördelaktigt om man
skulle fråga vad ordet tack betyder: ”Att lära sig ordet tack är – i stort sätt – att lära sig vid vilka
tillfällen man bör säga det” (Dahllöf 1999:27). Däremot kan det bli problematiskt när man ska
analysera ett konkret objekt som penna, att antyda att man endast får eller bör säga det vid specifika
tillfällen kan verka underligt (Dahllöf 1999:27). Wittgensteins teori tillämpas dock oftare inom
språkfilosofin än språkvetenskapen (Dahllöf 1999:28).

3.2 Semiotik
Ett närliggande vetenskapsområde till semantiken är semiotiken – läran om tecken (Vogel 2011:12).
Enligt Dahllöf (1999:36) kan semiotik betecknas som ’allmän teckenlära’. Tecken kan i princip vara
vad som helst, vatten är exempelvis ett tecken på liv i naturvetenskapliga sammanhang, men inom
lingvistiken innefattar semiotik endast språkliga tecken (Dahllöf 1999:36). Exempel på sådana
tecken är ikoner, index och symboler, tre utav många teckentyper som ursprungligen urskiljdes av
semiotikern C. S. Peirce (Dahllöf 1999:38). Ikoner beskrivs av Dahllöf (1999) som ”likhetsbaserade
tecken”, index som ”tecken vars teckenrelation har sin grund i tidslig eller rumslig närhet eller i
orsakssammanhang” och symboler som ”konventionella tecken” (Dahllöf 1999:38).
Ikoner är, enligt [Peirce], tecken som är signifikanta i sig, oavsett om det betecknade existerar eller
inte. Man kan tänka sig att en bild av en människa visar hur en människa ser ut, oavsett om det är en
fantasibild eller ett verkligt porträtt. Index förutsätter däremot att det betecknade existerar. Rök som
uppkommit utan eld kan inte indexikalt vara tecken på eld. Symboler skiljer sig från ikoner och index i
och med [att] de får sin betydelse genom en tolkare. Utan tolkare finns det inte någon
teckenkonvention. (Dahllöf 1999:38)

Inom den allmänna semiotiken skiljer man på naturliga och icke-naturliga (konventionella) tecken.
Naturliga tecken grundar sig i naturliga förhållanden, att något orsakar något annat eller kan liknas
vid något annat. En konvention innebär däremot en enighet över hur eller vad något är. Som Dhallöf
(1999:38) exemplifierar är ett bord ett bord för att vi svenskar kallar det bord. Hade vi kallat bord
för något annat hade det ordet varit lika konventionellt, så länge alla var överens om att kalla det så.
Icke-naturliga tecken, eller konventionella tecken, baserar sig därmed på mänskliga traditioner.
!9

Många tecken kan även vara blandningar av tecken: ”Trafikmärket som varnar för älg har en bild
av en älg på sig (ikonisk), medan dess form och färg konventionellt visar att det är en varning
(symboliskt)” (Dahllöf 1999:39).
Emojier måste därför ses som ikoner – små bilder. De skulle också kunna vara symboler: man
kan tänka sig att det finns vissa sammanhang som en viss emoji passar bättre i än andra. Däremot
finns det inga underlag som kan styrka att emojier, som fenomen i sin helhet, är symboler. Det finns
dock en kategori med emojier som har namngetts just symboler. Ett additionstecken (+) är
konventionellt, människan har en samlad förståelse för att tecknet signalerar ’mer’, men är då en
emoji som avbildar ett plustecken en symbol eller ikon, eller både och?
Väsentligt är också att man tänker över sändarens avsikter när man tolkar tecken som
producerats avsiktligt (Dahllöf 1999:39). Avsändaren har troligtvis producerat ett tecken i hopp om
att mottagaren uppfattar tecknet som sändaren avsett, det är därför viktigt att sändaren har en god
uppfattning om vilka kunskaper mottagaren har för att kommunikationen ska fungera felfritt.
”Konventioner, närheter och likheter är relevanta för tolkningen av avsiktliga tecken i den
utsträckning de är kända av både avsändare och mottagare” menar Dahllöf (1999:39).

3.3 Emojier
Varje enskild emoji kan ses som en text, som har ett innehåll och som är menad att förmedla
information; oftast om en känsla eller en situation, kanske till och med en stämning. Men till
skillnad från de vanliga tecknen vi är bekanta med, t.ex B, Ä, N, eller K som tillsammans kan forma
ordet bänk som ger uttryck för något som går att sitta på (och ger läsaren en bild av en prototypbänk i huvudet), så är emojier en annan typ av tecken (som ständigt förändras då det tillkommer
nya, eller som är obekanta för de som inte är uppdaterade på dagens teknologi). Emojier är bilder,
eller ikoner (se 3.2), som kan innehålla betydligt fler innehållselement än en bokstav: 🐶 kan till
exempel ge uttryck för ordet hund medan en smiley som 😀 kan ge uttryck för en hel sats som jag
är glad. Vad som händer när en glad smiley används tillsammans med en text som uttrycker något
ledset vet vi mycket lite om.
Smileys kan också ses som ett viktigt tilläggselement i en text som skickas över internet eftersom
de kan fungera som icke-verbala signaler (se t.ex Walther & D’addario 2001, Krohn 2004,
Einarsson 2004:294). Kroppsspråk är en viktig del av framförandet av information i ett samtal
mellan två personer eftersom gester, miner och intonation kan tala om om yttrandet är glatt eller
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ledset, om det är sarkasm eller inte etc. Säger en person ”det regnar” kan du till exempel på tonen
av rösten och sluttningen på axlarna avgöra om personen är glad över att det regnar eller inte. Får
du ett meddelande som endast lyder ”det regnar” är det mycket svårare att avgöra. Det är här
emojier kan användas för att ersätta de annars vanliga icke-verbala signaler som intonation och
miner. Dock finns det tvetydigheter när det kommer till vissa emojier och ibland kan en emoji göra
ett textmeddelande mer svårtolkat. Hur ska till exempel exempelmeningen ”det regnar” tolkas
tillsammans med 😴 ? Betyder det att personen blir trött/uttråkad av att det regnar eller att personen
vill sova samtidigt som det regnar? Eller är emojin bara en indikation på när det regnar: på natten?
Emojier består givetvis inte bara av smileys. Det finns en rad olika kategorier, till exempel mat
och dryck, djur och natur, resor, objekt och symboler: ”Emoji characters include not only faces, but
also concepts and ideas such as weather, vehicles and buildings, food and drink, or activities such as
running and dancing” (Pavalanathan & Eisenstein 2015). Som Miller m.fl. (2015) tydliggör är andra
sådana emojier mer lättolkade än smileys eftersom de avbildar konkreta föremål.

3.4 Språkanvändning
Språkanvändning kan vi tala om när minst två personer, eller en person, använder språkliga medel,
oftast talat eller skrivet språk men i vissa situationer även teckenspråk, för att kommunicera. Den
ena parten, antingen en talare eller författare, kan ses som sändaren medan den andra parten blir
mottagaren av det talaren/författaren vill kommunicera. Givetvis kan det finnas mer än en
mottagaren, och i ett samtal växlar parterna mellan att vara talare och mottagare (Dahllöf 1999:35).
I ett samtal är det även angeläget att deltagarna visar att interaktionen är fungerande. Detta görs
med återkopplingssignaler; rörelser, miner, ljud och ord som indikerar att man förstår och håller
med eller inte. Både vid samtal och textproduktion förekommer någon form av språklig kontext
som talar om vem mottagaren respektive talaren/sändaren är, tid, plats och sammanhang (Dahllöf
1999:35).
Talspråket och skriftspråket har mycket gemensamt, man använder till exempel ord och
grammatik på samma sätt. Talspråket har å andra sidan ytterligare en dimension som kan bära på
semantiskt och pragmatiskt viktig information; intonation och betoning (Dahllöf 1999:35),
kroppsspråk med mera. Dahllöf (1999:35) poängterar dock att det till viss utsträckning även finns
motsvarigheter i skrift, till exempel rubriker, styckeindelning och interpunktion.
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Dahllöf (1999) framför även att skrift och tal används för olika syften och att man i ett samtal
kan dra nytta av produktionssituationens information i större utsträckning än vid skrift eftersom ett
yttrande snabbt kan korrigeras om missförstånd uppstår. Vi kan dock se tendenser av ett närmande
av skrift och tal. I exempelvis en chat sker kommunikationen skriftligt men kan liknas vid ett samtal
då meddelanden, respons och korrigeringar kan skickas omedelbart. Den tid för produktion som
krävs för skriftspråket så att förståelsen kan göras tydlig behövs inte i lika stor utsträckning i chat
(Dahllöf 1999:36).
Inom chatt-kulturen har man även funnit olika chatt-språkstilar (Einarsson 2004:294).
Språkstilarna har uppkommit på grund av olika grad chattkompetens men också olika grad
samhörighetskänsla:
I en grupp där den enskilde medlemmen känner samhörighet med de övriga medlemmarna uppstår ofta
konformalitet, man vill markera just samhörighet genom att inte avvika (Sigrell 1992:93). Ur denna
samhörighet utvecklas normer som blir utmärkande för den ena eller andra gruppen. (Einarsson
2004:296-297)

Man har även uppmärksammat att texter i och med den digitala utvecklingen har blivit mer och mer
multimodal. Karlsson (2013) menar exempelvis att ”de nya visuella texterna lämnar över mycket
mer till läsaren, som själv får skapa sekvenser och sammanhang utifrån ett stort antal textelement
som erbjuds” (Karlsson 2013:320). Emojin är exempel på detta.
Ungdomarna var snabba med att ta till sig den nya tekniken och alla dess nya sätt att
kommunicera och därför förknippas ofta det skriftspråk som används i chat och sms med den yngre
generationen, menar Karlsson (2013). Det påpekas dock att även företag och myndigheter numera
brukar dessa nya kanaler (Karlsson 2013:321).

3.5 Ungdomsspråk
Ungdomstiden brukar vanligtvis beräknas runt eller inom tonåren, det vill säga tretton till nitton år.
Man har faktiskt kunnat se att sambandet mellan mindre barns och deras föräldrars språkliga
varieteter är stort men bryts när barnen blir tonåringar (Einarsson 2004:184). ”[Ungdomstiden] är en
tid av uppbrott och inträde, uppbrott från barndomen, men inte fullt inträde in i vuxenvärlden. De
vuxna representerar tråkighet” (Einarsson 2004:184).
Ungdomarnas samtalsstil brukar benämnas närhets- och engagemangstil, de är även mer ovilliga
att lyssna gentemot vuxna och använder därför många medel för att få uppmärksamhet och behålla
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den (Einarsson 2004:186). Ungdomsspråket kännetecknas ofta genom användandet av slangord och
utfyllnadsord eller diskurspartiklar, exempelvis typ och ba’. Både diskurspartiklar och slangord kan
användas som gruppmarkörer; de ger en känsla av grupptillhörighet samtidigt som de markerar
avstånd från andra grupper. Det är dock inte bara ungdomar som använder sig av slang: ”Inom
många olika typer av grupper kan gemensamma ord och uttryck bidra till att skapa samhörighet
med de egna och upprätthålla ett avstånd mot andra” (Gunnarsdotter Grönberg 2013:262).
Det finns givetvis även olika varieteter av ungdomsspråk. De är många och speglar ofta
ungdomarnas livsstil eller levnadsvillkor. Generellt sägs dock ungdomsspråk präglas av
uttrycksfullhet, kreativitet och lekfullhet (Einarsson 2004:185)
Normalt studerar man inte ”vuxenspråk” på samma sätt som ungdomsspråk. ”Vuxenspråk” är det
vanliga språket, standardspråket. Mycket lite vet man ännu om hur språket förändras när man blir
äldre och pensionär. Det man hittills har kunnat avgöra är att gamlas samtal håller betydligt lägre
tempo än ungdomarnas. Äldre återanvänder gärna tankegångar och argument, de pratar ofta om det
förflutna, om familj, hälsa, ensamhet och vardagsrutiner (Einarsson 2004:199). ”Vad som lyser med
sin frånvaro är ämnen som t.ex. aktuella händelser, mediehändelser, personliga problem och
framtida planer” (Einarsson 2004:199).
Det är också viktigt att påminna sig om att åldersidentitet inte behöver motsvara kronologisk
ålder (Gunnarsdotter Grönberg 2013:240). ”Olika individer, samhällsklasser, kön och tider har sina
sätt att ’konstruera’ olika åldersgruppers identiteter och normer, därmed också dessas språkliga
beteende” (Einarsson 2004:182). Man måste ha i åtanke att vissa sociala livserfarenheter sker vid
olika tillfällen i olika individers liv, till exempel första barnet, giftermål, förlusten av en närstående
etc. Mer specifika händelser som att ta examen och gå i pension är livserfarenheter man gärna
tilldelar en viss kronolekt, men även dessa händelser återfinns inom ett brett ålderspann. Man kan
till exempel gå i förtidspension eller jobba långt efter 65 och man kan ta examen när man är 23 eller
43, det spelar ingen roll.
Gunnarsdotter Grönberg (2013:240) menar att förklaringarna mellan en grupp 70–80-åringars
språkbruk och en grupp 40–50-åringars språkbruk kan vara mångfaldiga, men att en förklaring kan
ligga i ”att de två grupperna lärt sig huvuddelen av sitt ordförråd m.m. vid olika tidpunkter under
samma århundrade” (Gunnarsdotter Grönberg 2013:241).
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3.6 Kvinnlig och manlig samtalsstil
Sedan en tid tillbaka har könsstereotypiska indelningar av manlig och kvinnlig samtalsstil
synliggjorts inom den genusorienterade språkvetenskapen. Några av de vanligaste stereotyperna är
att kvinnor pratar mer och överflödigt medan män är mer humoristiska, samt att män hellre talar om
objekt och att kvinnor hellre talar om känslor och abstrakta ting (Edlund m.fl. 2007:61). Kvinnor,
har man funnit, samtalar för att upprätthålla relationer, medan män i första hand utbyter information
(Edlund m.fl. 2007:91).
Kvinnors och mäns samtalsstil kan ibland förstås genom motsatsparen närhet—samhörighet och
distans—kontroll (Edlund m.fl. 2007:63). Med det menas bland annat att kvinnor talar
medkännande, lyssnar på sin samtalspartner, ger stöd och talar ofta om sitt och andras privata liv.
Män å andra sidan talar i längre monologer och om offentliga ämnen och är inte rädda för att tala
emot sin samtalspartner, och det är viktigare för dem att etablera status genom sitt tal snarare än att
visa samhörighet. Nordenstam (2003) lyfter också fram att den kvinnliga samtalsstilen utmärks av
bland annat samtidigt tal och snabb växling av ämne. Den manliga stilen kan utmärkas av lägre
tempo och ibland till och med ett trevande samtal, till skillnad från den kvinnliga stilen som visar på
samarbete och engagemang (Nordenstam 2003:32). Ytterligare jämförelse som gjorts mellan
kvinnor och män är att kvinnor håller med och förstår i motsats till män som skämtar, driver och
retas (Adelswärd 1999:187).
Nordenstam (2003) omnämner att kvinnor skapar och underhåller vänskap annorlunda än män
och att det kan ha betydelse för språkbruket: ”Manliga vänner organiserar sig inte i grupper med
prat som huvudsaklig sysselsättning utan ägnar sig åt andra verksamheter såsom att utöva sport eller
spela spel” (Nordenstam 2003:33).
Robin Lakoff kommer i Laguage and Woman’s place (1975) fram till att kvinnligt språk även
kan utmärkas av ett ordförråd som är knutet till specifikt kvinnliga domäner (till exempel
färgadjektiv), frågeintonation vid påståenden, ett bredare register av intonationsmönster, ett uttal
som ligger närmare skriftspråket, påhängsfrågor, få svordomar och frånvarande humor (Edlund
m.fl. 2007:66-67). Manligt språkbruk har inte studerats i samma utsträckning som kvinnligt.
Edlund m.fl. (2007) framhåller att det finns ett framstående drag i kvinnors språkbruk som skiljer
det från männens, nämligen att kvinnor är mer artiga (Edlund m.fl. 2007:67). Begreppen artig och
artighet som används är ett försökt till en svensk översättning av de engelska begreppen polite och
politeness. Politeness bygger dock enligt principen på mer än att exempelvis hålla upp dörren åt
någon vilket artighet innebär på svenska; politeness ”innebär att man i största möjliga mån undviker
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motsättningar och att gå i konflikt med sin samtalspartner” (Edlund m.fl. 2007:67). Detta har setts
som främst positivt, kvinnan framstår här som snäll, omtänksam och medkännande. På senare tid
har man dock funderat på om artighet å andra sidan kan vara strategiskt, ett sätt att manipulera
(Edlund m.fl. 2007:68).
Det är däremot essentiellt att påminna sig om att genusteorier oftare skildrar föreställningar om
män och kvinnors språkbruk snarare än det faktiska språkbruket (Edlund m.fl. 2007:68). Helst vill
man inom den feministiska språkvetenskapen gå ifrån tanken om genus som två slutna kategorier
(Ohlsson 2013:168-169). Redan ifrån födseln tilldelas människor ett kön, som har formats efter
förväntningar och normer. Våra föreställningar om den andra personens kön påverkar även hur vi
tolkar ett visst beteende eller ett yttrande (Ohlsson 2013:165). Bryter man mot normen kan man
därför framstå som mindre kvinnlig eller manlig.
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4. Metod och material
4.1 Material
Materialet till undersökningen består i sin helhet av svar från en digital enkät. Totalt har enkäten 20
frågor varav 17 frågor är relaterade till emojier. De tre första frågorna samlar information om
informanternas kön, ålder och förstaspråk; dessa var viktiga för att se om det fanns någon markant
skillnad mellan könen och ålder när det kommer till en emojis betydelse.
Fråga 6-11 är vad Dahllöf (1999:43) kallar direkta betydelseomdömen som enkelt frågar Vad
betyder denna emoji? (se bilaga 1). Fråga 12 och 14 har en något pragmatisk vinkel då
informanterna ombads att tolka emojier i ett viss sammanhang (fråga 12) och ange vilken emoji
som passade bäst till de angivna meningarna (fråga 14).
De emojier vars betydelse främst undersöks är missnöjt ansikte: 😒 (U+1F612); lättad: 😤
(U+1F624); smakar gott: 😋 (U+1F60B); upp-och-nervänt ansikte: 🙃 (U+1F643); apa ser inget:
🙈

(U+1F648); gest för OK: 🙆 (U+1F646); båda händerna i luften: 🙌 (U+1F64C); knäppta

händer: 🙏 (U+1F64F); receptionist: 💁 (U+1F481); och ser stjärnor: 💫 (U+1F4AB). Andra
emojier som förekom i enkäten var flinande ansikte: 😏 (U+1F60F); flinande ansikte med
svettdroppe: 😅 (U+1F605); ansikte som kramas: 🤗 (U+1F917); funderande ansikte: 😔
(U+1F614); och förbryllat ansikte: 😕 (U+1F615).1 Majoriteten av de utvalda emojierna är
antropomorfiska eftersom de är vanligare och mer sannolika att misstolkas än föremål som flygplan
eller paket, enligt Millers m.fl. (2015) resonemang. 💫 (U+1F4AB) är det enda undantaget.
Totalt samlades 174 svar in. Samtliga frågor fick 174 svar med undantag för fråga 16 och 19 som
fick 44 respektive 58 svar vardera. Informanterna bestod av 110 kvinnor (63,2 %) och 63 män
(36,2 %). En informant uppgav ingen specifik könstillhörighet. Det var viktigt att informanterna
hade möjligheten att inte ange specifik könstillhörighet för att enkäten skulle vara inkluderande i det
fall ingen skillnad mellan män och kvinnor presenterade sig.
Då tidigare undersökningar uppvisat att emoji-användning kan skilja sig mellan olika länder
ombads även informanterna att uppge vad de hade för modersmål för att se om detta hade någon
signifikant betydelse för hur en emoji tolkas. Av de 174 informanterna uppgav 164 stycken (94,3 %)
Begreppen för emojierna är tagna från www.unicode.org under germanska annotationer. Där finner man namn och
nyckelord för i princip alla emojier på tyska, afrikaans, holländska, norska (både nynorska och bokmål), danska,
isländska, färöiska och svenska.
1
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att de hade svenska som förstaspråk. Andra förstaspråk som förekom var arabiska (3st), engelska,
persiska, holländska, spanska, portugisiska, norska och finska.
Målet var att få ut enkäten till olika målgrupper och få ett bredare spann på deltagarnas ålder för
att kunna dra slutsatser om användningen och tolkningen av emojier skiljer sig mellan åldrar.
Dessvärre lyckades detta endast till viss del. Av de 174 informanterna uppgav 92 stycken (52,9 %)
att de var mellan 15 och 25 år, 44 stycken (25,3 %) att de var mellan 26 och 40 år, 29 stycken
(16,7 %) att de var mellan 41 och 55 år, 8 stycken (4,6 %) att de var mellan 56 och 65 år, och en
person (0,6 %) att han var över 66 år. Kvinnor mellan 15 och 25 års ålder är överrepresenterade i
materialet. Näst störst grupp är män mellan 26 och 40 år.

4.2 Enkätundersökning
För att få ett underlag som var tillräckligt för att kunna dra slutsatser om användandet och tolkning
av emojier behövde uppgifter samlas ifrån ett stort antal människor. Det bästa sättet att göra detta
var att skapa en enkät (se bilaga 1). Enkäten, som skapades och svarades på digitalt genom Google
Formulär, lades ut på tre olika webbplatser som riktade sig till tre olika målgrupper: Familjeliv.se,
99.se och Facebook. Enkäten skickades även till ett företag i Mölndal och ett företag i Göteborg då
åldersfördelningen var ojämn och fler deltagare behövdes.
På Familjeliv.se lades enkäten upp på forumet där medlemmar fritt kunde välja att svara på
enkäten eller inte. Webbplatsen valdes eftersom det är en sida som riktar sig till framförallt nyblivna
föräldrar, men även familjer och familjemedlemmar av annat slag. Samma upplägg gällde för 99.se,
men denna webbplats valdes då ytterligare svar behövdes och sidan riktar sig till teknik och IT.
Tanken var att ett intresse för undersökningen fanns på sidan och att svaren därmed även skulle vara
seriösa.
På Facebook lades enkäten närmare bestämt upp i en facebookgrupp för elever och anställda på
en gymnasieskola i västra Sverige. Denna grupp valdes eftersom ett större antal av gruppens
medlemmar är studerande ungdomar som alltså både kan antas använda och vara väl bekanta med
emojier samt villiga att svara på enkäten.
Innan en analys av materialet kunde genomföras var enkätsvaren tvungna att gås igenom
manuellt för att sålla bort eventuellt oseriösa svar och undersöka fall då emojierna inte kunde visas
korrekt (se avsnitt 4.2.1).
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4.2.1 Metodfel

Ett problem som upptäcktes ganska sent var att de emojier som ursprungligen sattes in i den digitala
enkäten inte lästes som bilder av alla datorprogram och därför kunde ändra utseende utefter
operativsystemet som informanten använde. Detta medför att uppskattningsvis 50 % av
informanterna kan ha visats alternativa emojier. Detta ska dock inte ha påverkat svaren till en sådan
grad att undersökningen blir ogiltig; utseendet på emojier skiljer sig inte lika mycket mellan olika
plattformar i nyare versioner (se bild 1). Kommentarer och mejl från informanterna samt svar som
jätteglad gubbe för 😤 har gjort det uppenbart att några informanter inte visats rätt emoji eller
någon emoji alls (t.ex fyrkant). Cirka 25 av 174 svar (14,4 %) har därför uteslutits ur analysen på
fråga 7 och 14.
Lösningen blev att lägga till bilder på de valda emojierna i enkäten så att de kunde visas korrekt.
I den reviderade enkäten förekom dubbletter av emojier för att inte påverka redan befintliga
enkätsvar, däremot kan detta ha orsakat ambivalens hos informanter som kan ha visas två olika
versioner av en emoji. Problemet borde ha förutsätts redan innan enkäten skickades ut och man
borde från början ha satt in bilder för att undvika att det uppstod överhuvudtaget.

Bild 1. Emojiers utseende på olika plattformar, version 11.0. Från vänster till höger: Apple, Google,
Twitter, EmojiOne, Facebook, Samsung, Windows, Gmail, DoCoMo, KDDI, SoftBank.
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5. Resultat
5.1 Mångtydiga emojier
En överlägsen majoritet av informanterna (97,7 %) har svarat att en emoji kan ha mer än en
betydelse, och detta är även tydligt i resultatet. Tabell 1 visar de fem vanligaste betydelserna för en
emoji (för 🙌 , 💁 , och 💫 svarade många vet ej (jfr tabell 2) men detta svar har bortsetts från i
tabell 1).
För 😒 (U+1F612) är alla informanter överens om att emojin stod för något negativt. Det
vanligaste svaret för denna emoji är sur/småsur, följt av irriterad, trött (i bemärkelsen på någon/
något), besviken och missnöjd. Andra tolkningar för denna emoji är uttråkad, ledsen, skeptisk/
misstänksam, nonchalant/bryr sig inte, blänger/tittar snett, dryg, suck, rullar/himlar med ögonen,
oimponerad, avundsjuk, bedrövad, grinig/vresig, arg, nedstämd/butter, fundersam, tveksam, bitter,
kränkt/upprörd, äcklad, fnyser, störd på något och ej överens. En informant kunde konstatera:
(1) Ser ut som en sur emoji, som att den inte är nöjd alls på ett irriterat sätt.

Tabell 1. De fem vanligaste betydelserna
Emoji

😒

😤

🙌

🙏

💁

💫

1.

Sur, småsur

Jättearg,
förbannad, arg,
triggad, ilska

Indikera något
bra/toppen/
utmärkt/super

Att be (en bön),
bön, be om
något/för någon

”Sassy”, fräck,
kaxig

Stjärna,
stjärnfall,
stjärnskott

2.

Irriterad

Frustrerad

”blessed”,
lycklig, glad,
kände iaf igen
som positiv

High five

Uppenbarligen
(”duh”)

Det snurrar/är
snurrigt, man
är snurrig

3.

Trött på något/ Irriterad
någon

Glatt utrop: Yes! Tack, visar
Yeah! Yay!
tacksamhet
Jippie!

Man är bäst/
perfekt/
fantastisk/
fabulös

Inget speciellt/
bara dekor

4.

Besviken

Fnys(er)

High five/ten

Hoppas, tro

Att man inte vet, Yr, yrsel
axelryckning

5.

Missnöjd

Förskyld, nyser

Upp med
händerna,
händerna i
luften/taket

Snälla, vädjande

Kvinna,
feminist,
feminism
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Slagit i
huvudet, se
stjärnor

För 😤 (U+1F624) är också de flesta informanter överens om att emojin står för en negativ känsla.
De flesta anger att den är arg, frustrerad, irriterad, eller alla tre. Vissa menar dock att den betyder att
man är ”JÄTTE arg”/”OTROLIGT arg eller irriterad på något/någon” medan andra menar att den
bara är ”lite arg” och ”arg men ändå inte extremt arg” eller används när man är arg eller frustrerad
men inte på riktigt: ”Arg, fast lite ironiskt arg”/”på låtsas irriterad”. En informant understryker att
den är ”riktigt irriterad, inte arg, irriterad”. En annan informant (66+), som var osäker på sitt svar,
tolkar emojin som en busvissling. Andra tolkningar för denna emoji är fnys(er), förkyld/nyser, suck,
nonchalant, förnärmad, kaxig, bestämd, överväldigad, stressad, sur/enveten och fått nog.
Den tredje emojin, 🙌 (U+1F64C), är mer tvetydig än de två första och har genererat näst flest
individuella svar. De som är osäkra på vad den har för betydelse kan åtminstone avgöra att det är en
positivt förmedlande emoji. De vanligaste svaren för denna emoji är indikerar något bra/toppen/
utmärkt/super, blessed/lycklig/glad/positivt förmedlande, glatt utrop: Yes! Yeah! Yay! Jippie!, high
five/ten och (upp med) händerna i luften/taket. Andra tolkningar var till exempel perfekt, fira något/
hurra/party, heja, applåd/klappa händerna, hylla, halleluja, segergest, avguda/gudomligt, klar,
attackera inte/ge sig, bra idé/hålla med, jubel, vågen, skapa uppmärksamhet, sprallig och
underbart. Informanter mellan 15 och 25 års ålder beskriver även emojins betydelse som preach
vilket ingen över denna ålder gör.
Båda händerna i luften (🙌 ) är även en av de svåraste emojierna att beskriva med ord; många
informanter uppger svar som hade gått lika bra att skriva ut, t.ex grymt eller häftigt. Trots att många
anger att de använder emojier för att det tillför något extra, är kul och visar känslor bättre, finns
också en underliggande tendens att använda emojier för att beskriva eller visa något som inte kan
förklaras med endast ord, eller för att hoppa över ord som skulle ta för lång tid att skriva när man
ska skicka ett snabbt meddelande.
Det vanligaste svaret för emojin som föreställer två sammanpressade händer, 🙏 (U+1F64F), är
(att) be (för någon/något/till gud/om förlåtelse) eller (att be en) bön, följt av high five, tack (ett sätt
att visa tacksamhet), hoppas/tro och snälla. Andra betydelser är önska (sig), namaste/indisk
hälsning, artig hälsning, amen, bless/blessed, lugn/vila, preach, teamwork, klappa händerna/klapp,
tillsammans, fundersam, välmående, underkastelse, äntligen och bra gjort.
Emojin båda händerna i luften (🙌 ) och knäppta händer (🙏 ) tolkas av en del som ungefär
likadana. Vissa tolkar den förstnämnda som en high five (10st, 5,7 %) medan andra tolkar den
sistnämnda som high five (27st, 15,5 %). En informant nämner även att de används på samma sätt:
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(2) [🙏 ] Egentligen är det en high-five, men de flesta använder den som en pray-emoji, elr som den
förra; thank god. [sic!]

En annan informant är också tydlig med att de kan användas likadant, fast med olika mycket styrka
beroende på relationen till mottagaren:

(3) [🙌 ] En slags tacksamhet men mer opersonlig.
(4) [🙏 ] Personligare tack när ngn gjort ngt bra för en.

Som (2) visar kan high five vara en vanlig betydelse för att folk tror och har hört från andra att 🙏
ska tolkas som en high five. Andra informanters svar stödjer att så är fallet:

(5) [🙏 ] Jag använder den för att be när jag skriver till någon om något jag vill ska hända, men tror den
faktiskta [sic!] betydelsen är high five
(6) [🙏 ] Jag har alltid trott att det är någon som ber men har läst mig till att det är två människor som gör
high five

Kvinnan med handen, 💁 (U+1F481), har de flesta svårast att tyda och det är också denna emoji
som genererat flest individuella svar. En del unga mellan 15 och 25 års ålder (12 av 92, 13 %)
beskriver denna emoji som sassy. Detta är kanske ingen betydelse i den meningen utan talar snarare
om att emojin används som en indikation på att sändaren är kaxig, självsäker och vet om att hon har
rätt (emojin finns också i en manlig version). Andra tolkningar är att uttrycka något uppenbart, att
man inte vet, kvinna/feminist, visa upp något, förklara, visa att något är enkelt för en, ha något att
berätta, skryta, inga problem, en kvinna som vinkar, information för kvinnor, fåfäng, kaxig, fin (i
kanten), stå till tjänst med något, servera, visa vägen och att man är lite extra speciell. Några
informanter kopplar även figuren till utseende och att håret är inblandat på något sätt, till exempel
nyklippt, slänga med håret och piffa till sig.
Även 💫 (U+1F4AB) är det många som är osäkra på vad den ska ha för betydelse. De flesta kan
dock koppla den till begreppet stjärna eftersom en stjärna tydligt syns i ikonen. Det vanligaste
svaret är stjärna/stjärnfall/stjärnskott, följt av att man är snurrig/något snurrar, inget/bara
dekoration, yr/yrsel, slagit i huvudet/se stjärnor. Andra betydelser som uppges är huvudvärk,
förvirring, oändlighet, gloria, något bra/positivt, superstar, (ha) ont/smärta, (någon) är en stjärna,
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perfekt, önskan, lysande, lycka till, baksmälla, blivit knockad, åka på stryk, party, fabulöst, ett moln,
komet och blixtrande.
Generellt sett har informanterna mycket enklare att tyda en smiley jämfört med andra typer av
emojier. Tabell 2 visar att 3 informanter svarade vet ej eller liknande för den sura emojin, 7 stycken
för den frustrerade emojin2 , 24 stycken för båda händerna i luften, 8 stycken för knäppta händer,
49 stycken för receptionist och 54 stycken för ser stjärnor. Antagligen beror detta på att smileys
avbildar ansikten och det är i ansiktet vi kan utläsa känslor tydligast. De som svarat vet ej på hälften
eller mer än hälften av emojierna har exempelvis ändå kunnat göra en god gissning på de två
smileysarna. Yngre (15–25) har å andra sidan lättare för att tolka kvinnan som håller upp handen,
stjärnan samt händerna. Troligtvis kan detta ha att göra med att yngre personer använder dessa
emojier mer och är väl införstådda med vilka betydelser de kan ha, jämfört med en äldre (66+) som
inte är lika bekant.
Tabell 2. Antal (procent) vet ej-svar.
Emoji/svar
Vet ej eller
liknande

😒
3 (1,7 %)

😤
7 (4,7 %)

🙌
24 (13,8 %)

🙏
8 (4,6 %)

💁
49 (28,2 %)

💫
54 (31 %)

5.2 Betydelse i kontext
På fråga tolv ingick en bild på en påhittad konversation med slumpvist valda emojier där
informanterna fick tolka vad emojierna betydde i konversationen (se bilaga 1). På ett översiktligt
plan blir det tydligt att emojier tillför något extra till texten som går att utläsa ur sammanhanget,
utan att man behöver skriva ut det i meddelandet. Till exempel:

(7) [🙈 ] Tror att det betyder att de sov för mycket eller så är det så tidigt och den som skickade den vill se
om någon annan är vaken. [🙃 ] vet inte, även jag använder det i såna situationer men bara för jag
tycker om det. [🙆 ] Oohh hon sträcker armarna som man gör när man vaknar nyss. [😋 ] ’Ayy vi ska
festa ikväll vill du åka dit med oss? ’Naughty face’ Eller ’Vi ska åka hem hos någon, kolla på netflix
och äta massor av junk, vill du följa med och äta?😂 ’.

2

Procentsatsen i tabell 2 för denna emoji utgår från 149 svar.
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(8) [🙈 ] att personen som skriver inte tror dom är vakna än [🙃 ] att personen som svarar vet inte riktgt
vad hen tycker om den förutfattade meningen [🙆 ] vet inte, kul grej antar ja [😋 ] jag vill ha dig med o
jag mår helt okej najs just nu.

Informanterna drar egna slutsatser om situationen, exempelvis att samtalsdeltagarna i
konversationen har varit ute dagen innan, att någon har tagit sovmorgon och fortfarande är trött, att
de är bakfulla och att de ska äta något senare, till exempel (9) och (10).

(9) [🙈 ] det blev sent igår [🙃 ] ja, verkligen [🙆 ] upp och hopp [😋 ] inga förväntningar
(10) uppfattde [sic!] som att situationen är att de vaknade väldigt sena, med referenser till apan och upp
och ner emoji. Sedan ska de nog gå ut och äta.

Andra informanter menar att emojierna utgör tecken på stelhet eller att samtalsdeltagarna inte var så
glada (11).

(11) [🙈 ] - frågar blygt eftersom man ibte [sic!] vill störa om personen i fråga nu faktiskt skulle sova [🙃 ]
- svarar på din fråga kan du låta mig va nu så jag kan vakna? [🙆 ] - okej jag har uppfattat ditt svar
men emojis har inget budskap i sig [😋 ] - att man menar det som en god gärning men man vill
samtidigt inte sätta press på personen att bestämma sig

Vissa anger att emojierna inte betyder något i just denna konversationen utan bara fungerar som
dekoration eller för att visa att man är på bra humör etc:
(12) Tolkar inte direkt att de tillför något till konversationen utan mer att man är på ett glatt humör.
(13) De betyder ingenting i detta sammanhang.
(14) Tycker inte dom betyder nåt speciellt.

Exempel (12), (13) och (14) är givna av kvinnor mellan 15 och 25 års ålder. Yngre generationer
verkar vara medvetna om att emojier kan fungera som dekoration till ett meddelande i högre grad än
äldre generationer, som antingen försöker tyda en mening eller inte vet varför de finns där.
På ett ingående plan kopplas apan (🙈 ) ofta till något skämtsamt, nyfiket, pinsamt, genant och
försiktigt. Det tolkas ungefär som att man är rädd för att störa eller rädd för svaret eller för att fråga.
En annan naturlig koppling som görs är den till ögonen; en del menar att den betyder att man
gnuggar ögonen, att man är trött eller sover själv d.v.s. blundar eller öppnar ögonen, att man håller
för ögonen för att mottagaren inte ska känna sig obekväm etc. Någon tolkar det som en glad emoji,
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andra tolkar det som en busig och flirtig emoji. Generellt tolkas denna emoji ungefär likadant över
alla åldrar och mellan män och kvinnor.
Den upp-och-nervända emojin (🙃 ) tolkar en del som en vanlig glad emoji, andra som inte alls
glad eller ”ironiskt glad”. Emojin kan alltså i detta sammanhang både tolkas som negativ och
positiv. Många beskriver också betydelsen som nyvaken eller trött och menar att emojin är en
indikation på att den som fick meddelandet gick upp ganska sent på dagen, trots att inga klockslag
fanns med på bilden. Emojin hade kanske inte tolkats som trött om den inte hört till meningen vi
gick upp nyss. En informant menar till exempel att hon inte hade använt emojierna på detta viset
utan att de mer allmänt betyder något annat (15).

(15) Skulle säga att (allmänt) [🙈 ]: är en överraskning, [🙃 ]: Är när man är ledsen men försöker hålla god
min eller att man är yr eller upp och ner (på nöjespark t.ex) [🙆 ]: Smidig [😋 ]: "Mums", hur man nu
vill använda det…

Många beskriver även emojin 🙃 som upp-och-ner och får intryck av att personen inte riktigt har
kommit igång eller är bakfull. En informant tolkar det som att 🙃 indikerar att personen inte gick
upp, det vill säga att meddelandet är en lögn. En annan menar att emojin bara är ”fluff” som alltså
bara finns där för att lätta upp stämningen men inte betyder något i sig.
Kvinnan som gör ett OK-tecken (🙆 ) tolkar en del som någon form av rörelse i kroppen, till
exempel morgongymnastik, sträcka på sig/på armarna eller att man gör iordning sig. Nästan hälften
av informanterna svarar att de inte vet vad emojin ska betyda, både rent allmänt och i kontexten,
och endast ett fåtal tolkar emojin som ett okej. Det förekommer också motsägelser mellan
informanterna: vissa tolkar emojin som ett positivt svar till föregående meddelande, d.v.s. att
personen blev glad, nöjd eller uppspelt över att den andra personen var vaken medan andra tolkar
emojin som att personen blev negativt överraskad över svaret, det vill säga istället för att uttrycka
ungefär vad i helvete!. Mer kontextbundna svar är till exempel ska inte störa, jag är redan färdig,
avvaktande och varma kläder. Emojin tolkas också som att det antingen är sändaren av emojin som
den syftar på (gör något, sträcker på sig etc.) eller mottagaren (uppmanar att göra något, t.ex. upp
och hoppa, sträck på dig).
Många tyder den sista emojin (😋 ) som något som uttrycker positivitet, lekfullhet och glatt/
fnissigt humör eller att den finns där ”för skojs skull”. Några läser också in att den kan syfta på mat,
att de ska äta något eller är sugna på att äta något. Mer kontextbundna tolkningar är att sändaren
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gärna vill att mottagaren ska åka med och blir glad om den säger ja, att sändaren ser fram emot och
är förväntansfull/taggad över att mottagaren ska åka med senare, även att sändaren inte pressar
mottagaren att åka med utan lättsamt låter mottagaren ta sin tid. Andra tolkningar är att emojin är
retsam (anspelning på det faktum att mottagaren sovit länge eller är bakfull) och lite skämtsam, en
trevlig påminnelse till mottagaren att höra av sig senare, att man använt den för att vara snäll, att
den är flirtig, att man är sugen på något gott och att den är neutral. Beskrivningar av emojin, t.ex.
slicka sig runt munnen och räcka ut tungan, förekommer också.
De flesta betydelser som anges för de fyra emojierna i den påhittade konversationen är relativt
allmängiltiga, till exempel sarkastiskt glad för 🙃 och sträcka på sig för 🙆 , men några betydelser
är mer specifika, exempelvis ”det är lugnt om du inte följer med, men glöm inte att höra av dig” för
😋

. Emojin hade troligtvis inte haft den innebörden om den hade förekommit i en annan situation.

5.3 Emojier i specifika situationer
Undersökningens resultat visar även att det kan finnas vissa situationer där en emoji passar bättre än
en annan (se diagram 1). Diagram 1 visar att 🤗 (U+1F917) passar bäst till meningen Vill du titta på
bio ikväll?, att 😔 (U+1F614) passar bäst till meningen Jag önskar att du kunde vara här, att 😅
(U+1F605) passar bäst till meningen Tycker du att jag ska svara ja? tätt följt av 😕 (U+1F615) och
😏

(U+1F60F), att 😕 (U+1F615) passar bäst till meningen Jag försökte men det gick inte tätt följt

av 😔 (U+1F614), och att 🤗 (U+1F917) passar bäst till meningen Kan du hjälpa mig med en sak?.

😏

😔

77

80

😕

73

43

20

28
12
2

!

44

43

16

Vill du titta på bio ikväll?

🤗

73

64 67

60
40

😅

48
37

26
11

6

22
5

9

5

14

12
1

4

Jag önskar att du kunde vara här Tycker du att jag ska svara ja? Jag försökte men det gick inte Kan du hjälpa mig med en sak?

Diagram 1. Emojin som passar bäst till respektive mening enligt informanterna
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Svaret kan bero på hur man tolkar antingen emojin eller frasen. Det är svårt att avgöra hur
mycket informantens betydelsetolkning av en emoji har påverkat valet eller om det är tolkningen av
fraserna. Frågan Tycker du att jag ska svara ja? kan tolkas som att det handlar om något positivt
eller något negativt. Informantens humör kan sägas spela in i valet: var man nedstämd när man
svarade på frågan kanske frågan tolkades som att den var skriven av någon som var upprörd och
den ledsna emojin passade bättre, medan om informanten var positivt inställd kan frågan ha
uppfattats som att den var skriven av någon som var glad.
Två informanter informerar å andra sidan att de inte hade använt de angivna emojierna alls utan
helt andra, som till exempel (16).
(16) […] Jag hade inte använt någon av dem till någon av meningarna. Jag hade använt helt andra
mojisar. 1. Tycker du att jag ska svara ja? (ingen moji alls) 2. Kan du hjälpa mig med en sak?
Vill du titta på bio ikväll? Endast:

🎬

? 4. Jag önskar att du kunde vara här

🤗❤

😐

3.

5. Jag försökte men

det gick inte 😠 .

Andra situationer som har undersökts är hur ett meddelande utan emojier tolkas. Många anger att de
uppfattar ett meddelande utan emojier som seriöst, formellt, yrkesmässigt, tråkigt, stelt, att personen
är arg, att personen inte är någon som använder emojier eller tolkar det som ett vanligt meddelande
(se tabell 3). Många skriver också att det beror på sammanhanget eller på personen; till vänner man
känner kan man skriva utan emojier även utan att missuppfatta varandra, till personer man inte
känner så väl kan man använda emojier för att inte verka stel etc. Några nämner också att ett
meddelande utan emojier kan vara skrivet av någon som har bråttom. Två män i 26–40 års åldern
menar att ett sådant meddelande indikerar att det är från en äldre eller gammalmodig person. De
som har svarat att de använder emojier sällan har i högre grad också skrivit att ett meddelande utan
emojier är skönt eller korrekt; de verkar tycka att den andra deltagaren är med på samma noter och
de kan ha egna åsikter om att emojier är fula och borde användas mindre.
Några tar fasta på att det beror på om man själv har skrivit en emoji tidigare och får tillbaka ett
svar som saknar emojier: ”Beror lite på om jag skickat emojis till hen för då kan det uppfattas som
drygt”.
(17) Beror på vem som skickar. Emojins är informellt så att få sms med emoji av en chef som man inte är
nära med eller liknande skulle vara konstigt. Äldre personer (30+) så förväntar jag mig inte emojis,
medan om det är någon i min ålder (ca 20) skulle frånvaron varit konstigt. Funderat på om den är arg
eller sur på mig. Beror dock på vem det är. Vissa man känner väl vet man att det aldrig använder
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emojis och då är frånvaro inte konstigt, men om det är någon som alltid använder det och sen plötsligt
inte gör det så börjar man undra. Beror också vilken form meddelendet [sic!] var, att få emojis i mail
är bara konstigt.
(18) Beror på vem det kommer ifrån och sammanhang, vanligtvis läser jag meddelanden utan emojis med
neutral eller glad röst. Om personen som skriver däremot vanligtvis använder mycket emojis men helt
plötsligt inte gör det längre kan jag bli fundersam kring om det har hänt något eller om personen är
sur. Efter att ha lärt känna personen man skriver med brukar man dock kunna tolka in i vilka
situationer personen är glad, sarkastisk, sur eller liknande.

Informant (17) är en kvinna mellan 15 och 25 år och gör det tydligt att emojier i mejl är onormalt
för henne. En viss skillnad mellan män och kvinnor förekommer även i materialet (se tabell 3). Fler
kvinnor tolkar ett meddelande utan emojier som t.ex. känslolöst/kallt och argt/irriterat än män. Fler
män tolkar ett meddelande utan emojier som vanligt/neutralt och seriöst/formellt. Inga män anger
att de tolkar ett emoji-löst meddelande som att personen är sur medan 8,2 % av kvinnorna gör det.
Kvinnor anger även att ett emoji-löst meddelande kan indikera att den andra personen har bråttom
eller är stressad, vilket endast en man nämner. Både män och kvinnor anger i lika hög grad att ett
meddelande utan emojier är tråkigt eller att personen som skickat det är tråkig. Kvinnor anger också
oftare att de tolkar meddelandet utefter personen som har skickat det.
Tabell 3. Män och kvinnors tolkningar av meddelanden utan emojier.
Tolkning

Män

Kvinnor

Totalt

Vanligt, ordagrannt, neutralt

27 (42,8 %)

30 (27 %)

57 (33 %)

Seriöst, formellt

20 (31,7 %)

21 (19 %)

41 (23,5 %)

Beror på personen eller situationen

8 (12,7 %)

32 (29 %)

40 (23 %)

Argt, irriterat

5 (7,9 %)

24 (21,8 %)

29 (17 %)

Tråkigt

10 (15,8 %)

16 (15,5 %)

26 (15 %)

Känslolöst, kallt, torrt

3 (4,7 %)

12 (10,9 %)

15 (9 %)

Rakt, hårt

1 (1,5 %)

10 (9 %)

11 (6,3 %)

Korrekt

5 (7,9 %)

6 (5,4 %)

11 (6,3 %)

Surt

-

9 (8,2 %)

9 (5,1 %)

Stressat, ngn har bråttom

1 (1,5 %)

7 6,3 %)

8 (4,6 %)

Totalt

80 (127 %)

167 (152 %)

247 (142 %)
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5.4 Emojiers användning och funktioner
Ett vanligt svar på frågan Varför använder du emojier? är för att förstärka/bättre uttrycka känslor/
förtydliga (känslor/humör/ironi/sarkasm). Tabell 4 visar olika orsaker till varför man använder
emojier fördelat mellan män och kvinnor. (Notera också att en informant kan ange fler än en orsak).
Skillnaden mellan könen är inte särskilt stor, kvinnor anger däremot oftare än män att de använder
emojier för att det är kul medan män i högre grad anger att de använder emojier för att spara tid
eller svara kort/snabbt. Anledningar som förekommer hos kvinnor men inte män är att emoji
används för att den andra samtalsdeltagaren använder dem, och en anledning hos män som inte
förekommer hos kvinnor är för att verka arg eller sarkastisk. Både män och kvinnor har även en
uppfattning om att emojier kan uttrycka något bättre än ord kan.
Tabell 4. Orsaker till användande av emojier fördelat mellan män och kvinnor.
Orsak

Män

Kvinnor

Totalt

Förstärka/förtydliga känslor eller texten

27 (43 %)

44 (40 %)

71 (40,8 %)

Visa/uttrycka känsla, indikera sitt humör

23 (36,5 %)

29 (26 %)

52 (29,8 %)

Kul/roligare

11 (17,5 %)

31 (28 %)

42 (24 %)

Enklare/beskriver det ord inte kan

8 (13 %)

17 (15,5 %)

25 (14,3 %)

Lättar upp stämningen/livar upp

5 (8 %)

13 (12 %)

18 (10,3 %)

Inte verka arg/sarkastisk/otrevlig

2 (3 %)

14 (12,7 %)

16 (9,2 %)

Svara förkortat/snabbare/spara tid/bekvämt

7 (11,1 %)

3 (2,7 %)

10 (5,7 %)

För att det inte ska misstolkas

4 (6,3 %)

6 (5,5 %)

10 (5,7 %)

Illustrera innehållet

2 (3 %)

6 (5,5 %)

8 (4,6 %)

Vana

1 (1,6 %)

2 (1,8%)

3 (1,7 %)

För att den andra gör det

-

2 (1,8%)

2 (1,1 %)

Verka arg/sarkastisk

1 (1,6 %)

-

1 (0,5 %)

Totalt

91 (144,6 %)

167 (151,1 %)

258 (148 %)

Andra funktioner hos emojier som framträder är att komplettera texten, lägga till ett extra element,
till exempel ”tårta eller paket till någon som fyller år”, eller som hemliga koder mellan vänner. Det
blir tydligt att många använder emojier med sin mottagare i åtanke (19); en del skriver att de
använder emojier för att inte verka på dåligt humör (eller ingen emoji för att visa att de är det), och
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två informanter som angett att de sällan använder emojier skriver att de kan använda emojier som
stöd (t.ex. ett hjärta) eller bara för att den andra personen gör det.
(19) Ibland går det fortast att svara med en ’tummen upp’. Ibland känns det viktigt för att ansätta rätt ton
till ett meddelande. Ibland är det för att jag tänker att mottagaren tycker det är roligare att exemeplvis
[sic!] få ett grattis med en fyrverkeri-emoji bredvid.

Tio informanter understryker också att de använder emojier för att meddelandet inte ska
missuppfattas (även starkt kopplat till ironi och sarkasm). De gör det också tydligt att tonläge,
ansiktsuttryck och känslor är något emojier kan hjälpa till att förmedla, exempelvis (20), (21) och
(22).
(20) För att mottagren [sic!] lätt ska förstå tonläget man skriver i så det inte blir några missförstånd
(21) För att förstärka vad jag menar i en text, för att slippa missuppfattning då mottagaren till exempel
inte kan se mitt ansiktsuttryck
(22) Ger en mer personlig touch på text, risk för tolkningsfel minskar

Trots att en del anger att de använder emojier för att undvika missförstånd talar andra svar för att
dessa missförstånd ändå sker; hälften av informanterna (48,3 %) uppger att de vid något tillfälle
upplevt att de och personen de skickat meddelanden till har haft olika uppfattningar om vad en
emoji betyder. Medan 42 % även uppger att de inte har tänkt på det svarar 38,5 % att de någon gång
missat sarkasm eller ironi på grund av olika uppfattningar av en emojis betydelse.
Exempel som har givits på emojier eller situationer där missuppfattningar skett är t.ex. en emoji
som skulle vara skämtsamt retfull tolkades som hånfullt retsam, leende emoji kan uppfattas som
oäkta, 🙂 kan uppfattas som vanligt glad eller irriterad, 😬 kan uppfattas som vanligt glad eller att
man är i en obekväm situation, 😂 som skrattande eller hånfull/sarkastisk, 🙏 som ber eller high
five, 😭 som jätteledsen eller så glad att man gråter, 😉 som vanlig vink eller flörtig vink etc. En
informant meddelar att hon tycker att olika färg på hjärtan kan vara svårt att tyda och en annan ger
exempel på en kombination av emojier som hon och hennes vän inte var överens om dess betydelse
(23). En man i 56–65 års åldern meddelar att det kan vara svårt att se skillnad på snarlika emojier,
speciellt utan läsglasögon. En handfull informanter uppmärksammar också att misstolkningar kan
ske på grund av olika utseenden i till exempel Android och iOS (26). En informant tar fasta på att
emojier kan tolkas olika mellan generationer (25), och en annan meddelar att hon och hennes bästa
vän har olika uppfattningar om vad en leende emoji betyder (24).
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(23) […] Till exempel tyckte en kompis att det var självklart att dessa två emojis tillsammans ”😘 👌 ”
betyder att man gör okej-tecknet i en svepande rörelse från munnen tillsammans med ett pussljud,
ungefär som när man ska imitera en fransman som säger ”magnifique”. Detta förstod inte jag innan
hon förklarade det utan jag tyckte istället att det såg flörtigt ut.
(24) Den vanligaste leende emojin ser typ lite jävlig ut, därför använder jag den inte så ofta. Men min
bästa kompis har den som standard så ibland blir det lite missförstånd haha
(25) Äldre (40+ typ) har ibland andra uppfattningar om vad vissa emojis betyder från oss yngre. Till
exempel

😂

tror vissa äldre är en emoji som gråter och är ledsen, medan de flesta tolkar den som en

som skrattar helt okontrollerat.
(26) De olika emoji-symbolerna kan skilja sig rätt mycket åt och om en på android och IOS pratar med
varandra kan det lätt bli missförstånd.

Det är alltså vanligt att använda emojier som föreställer smileys för att tydligare visa känslor i ett
meddelande, men det är också vanligt att dessa emojier tolkas som antingen negativa eller positiva
och leder till missuppfattningar. En man i 26–40 års åldern påpekar å andra sidan att meddelandet
kan uppfattas korrekt även fast man inte förstår innebörden med emojin (27).
(27) Vissa meddelanden kan ha en knasig emoji som inte passar in och antagligen finns det en tanke
bakom som jag då bara missat. Oftast förstår man meddelandet utan emojin och kan strunta i att man
inte fattar vad dem betyder.

Samtidigt anger 23,6 % av informanterna att de saknar någon typ av emoji, 39,7 % att de är nöjda
med de som finns, och 21,3 % att de inte saknar några emojier för att det finns för många. 44,9 %
av informanterna kan därför antas ha svårt att tolka en emojis betydelse (om de inte använder
särskilt många eftersom det finns för många) eller tycker att någon form av uttryck som finns i
språket saknas i emoji-tangentbordet och därmed inte går att förmedla.

5.5 Sammanfattning
Sammanfattningsvis går det att säga att 97,3 % av informanterna överens om att emojier kan ha mer
än en betydelse. Den vanligaste betydelsen för 😒 är sur, den vanligaste betydelsen för 😤 är arg/
förbannad, den vanligaste betydelsen för 🙌 är något bra/toppen, den vanligaste betydelsen för 🙏
är att be, den vanligaste betydelsen för 💁 är kaxig, och den vanligaste betydelsen för 💫 är stjärna/
stjärnfall/stjärnskott. Markant fler informanter hade problem med att tyda de två sistnämnda
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emojierna. Ingen större skillnad finns mellan hur kvinnor och män tolkar emojiernas betydelse,
dock finns det en generationsskillnad. Informanter under 25 är till exempel mer enhetliga i sina
svar, som även skiljer sig något från svar från informanter över 40.
I en sms-konversation drar majoriteten av informanterna slutsatser kring situationen utifrån
emojierna, till exempel att någon var trött och att någon skulle äta. De fyra emojierna i smskonversationen kan alla tolkas som antingen positiva eller negativa av informanterna och har både
allmängiltiga och specifika betydelser. Yngre informanter anger även att emojierna inte har någon
betydelse i sammanhanget medan äldre informanter oftare anger att de inte förstår.
För vissa situationer passar en emoji bättre än en annan. För meningen Vill du titta på bio ikväll?
passar 🤗 bäst, för meningen Jag önskar att du kunde vara här passar 😔 bäst, för meningen Jag
försökte men det gick inte passar 😕 bäst, och för meningen Kan du hjälpa mig med en sak? passar
🤗

bäst. För meningen Tycker du att jag ska svara ja? är informanterna något oeniga om 😏 , 😕

eller 😅 passar bäst.
Ett meddelande utan emojier kan uppfattas som seriöst, formellt, argt, tråkigt, känslokallt,
stressat eller som vanligt. Män och kvinnor uppfattar emoji-lösa meddelanden något olika, för
kvinnor beror det till större delen på vilken person eller situation det gäller och enligt män tolkas det
som ett vanligt meddelande.
Anledningen till varför män och kvinnor använder emojier skiljer sig inte markant. Det är vanligt
att använda emojier för att förstärka eller förtydliga känslor. Många har mottagaren i åtanke när de
väljer (eller väljer att inte använda) emojier.
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6. Diskussion & slutsatser
Inledningsvis ställdes frågan om en emoji kan ha mer än en betydelse, och slutsatsen som kan dras
efter resultatets genomgång är tydlig: en emoji kan definitivt ha mer än en betydelse. De flesta av
användarna är till och med överens om att så är fallet, endast 4 personer av 174 (2,7 %) håller inte
med och tycker inte att en emoji kan ha mer än en betydelse.
Kön är dock inte en faktor som spelar stor roll när det kommer till en emojis betydelse, däremot
finns en åldersskillnad. För emojin båda händerna i luften (🙌 ) blir detta tydligt då endast unga
personer under 25 års ålder beskriver emojins betydelse som preach. Det är möjligt att det är en
innebörd hos emojin som endast förstås av den åldersgruppen, eller inom den talgemenskap, som en
underliggande norm. Att ingen över 25 år använder det ordet för att beskriva emojin kan förklaras
genom att de helt enkelt inte känner till den betydelsen hos emojin. Detsamma gäller för kvinnan
med handen (💁 ) som endast beskrivs som sassy av personer under 25 år. Dessa betydelser kan
också bero på vilket perspektiv man har, på individens formning som Vogel (2011) uttrycket det. En
kvinna i 20 års åldern har t.ex. en annan världsuppfattning än en man i 60 års ålder och det är därför
inte konstigt att dessa två individer har olika uppfattningar om en emojis betydelse. Den unga
kvinnan ser troligtvis emojin oftare och i andra sammanhang än den äldre mannen som sällan
använder sig av emojier överhuvudtaget. Eftersom ungdomsspråk präglas av uttrycksfullhet och
lekfullhet vore det inte konstigt att det är just ungdomar som använder emojier mest. Som Einarsson
(2004) understryker speglar även ungdomsspråket ungdomarnas livsstil och att de, precis som
dagens media, är starkt påverkade av det engelska språket är ingen nyhet.
Eftersom undersökningens underlag är något ojämnt fördelat mellan män och kvinnor och
mellan olika åldrar är det svårt att dra definitiva slutsatser. Generellt skiljer sig inte en emojis
betydelse påtagligt mycket baserat på dessa två faktorer. Personer kan ha olika uppfattningar om
vad en emoji betyder, olika formningar, men det behöver inte påverka kommunikationen negativt
hälften av gångerna. Betydelsen kan också variera något beroende på hur ofta personen använder
emojier.
Båda händerna i luften (🙌 ) var även en av de svåraste emojier att beskriva med ord; många
informanter uppger svar som hade gått lika bra att skriva ut, t.ex grymt eller häftigt. Trots att många
anger att de använder emojier för att det tillför något extra, är kul och visar känslor bättre, finns
också en underliggande tendens att använda emojier för att beskriva eller visa något som inte kan
förklaras med endast ord, eller för att hoppa över ord som skulle ta för lång tid att skriva när man
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ska skicka ett snabbt meddelande, utan att personen kanske tänker på det själv. Det är också ett
bevis på att emojier är mångtydiga och kan förmedla ett brett innehåll lika bra som skrivet eller talat
språk.
En emoji kan även få olika betydelser i olika kontexter, t.ex. 🙃 kan betyda både glad och yr men
i ett visst sammanhang kan den även betyda trött. Samtidigt kan en emoji starkt påverka hur en
situation tolkas. Den upp-och-nervända emojin ger till exempel intrycket att mottagaren är nyvaken
och apan med händerna för ögonen kan betyda att sändaren också är trött. Det är svårt att dra
slutsatsen, men lätt att tänka sig, att det sista meddelandet hade tolkats som att sändaren blev
upprörd av svaret om det inte fanns någon emoji eftersom den sista emojin (😋 ) tolkas av de flesta
som lekfull.
Det blir tydligt att emojier kan lätta upp stämningen i en sms-konversation och ge viktig
information till mottagaren, men eftersom folk även kan tolka ett meddelande utan emojier olika
måste det även bero på vilka deltagarna i konversationen är. En person som sällan använder emojier
kan tycka att ett meddelande utan emojier är enklare att förstå och ett meddelande med emojier som
löjligt. En person som använder emojier ofta kan lättare uppfatta när den andra samtalsdeltagaren är
ledsen, arg eller sur om den slutar att använda emojier. Detta påminner om chatt-kulturen som
Einarsson (2004) talar om, och hur deltagarna markerar samhörighet genom att inte avvika från de
rådande normerna inom en grupp. Några informanter svarade till exempel att de kunde använda,
eller kände sig tvingade till att använda, emojier för att vänner eller den person man utbytte
meddelande med gjorde det.
Det verkar vara brukligt att använda emojier när den andra personen gör det och till personer
man inte känner för att inte verka stel, dryg eller tråkig. Det beror givetvis också på hur väl
deltagarna känner varandra och vad för slags konversation det är; i ett mer professionellt
sammanhang kan en emoji ge uppfattning att man är oseriös. Det här verkar både män och kvinnor
hålla med om.
Däremot använder män emojier för att flirta eller vara sarkastisk till en högre grad än kvinnor
som oftare använder emojier för att verka trevlig eller smycka meddelandet. Föreställningarna om
kvinnlig och manlig samtalsstil gör sig här påmind. Den artighet som Edlund m.fl. (2007) menar
tillskrivs kvinnor kan i det här fallet utläsas, dessutom Lakoffs fynd om kvinnligt språk och att det
utmärks av ett ordförråd knutet till specifikt kvinnliga domäner. Om kvinnor oftare använder
exempelvis färgadjektiv i tal är det möjligtvis förklarligt att de använder emojier i sms på ett sätt
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som ersätter detta i skrift. Att män å andra sidan använder emojier för att uttrycka sarkasm beror på
att de skämtar, driver och retas, vilket utmärker den manliga samtalsstilen enligt Adelswärd (1999).
Om syftet bakom den valda emojin inte är detsamma kan också betydelsen variera, både om
sändaren och mottagaren är av olika kön eller tillhör olika generationer. Edlund m.fl. (2007)
antydan om att kvinnor samtalar för att värna om sina relationer och att män i första hand samtalar
för att utbyta information har alltså betydelse här. Yngre generationer är även mer medvetna om och
använder emojier som dekoration (d.v.s. de behöver inte betyda någonting alls) i högre grad än äldre
generationer. Som en informant påpekade kan ett meddelande förstås ändå, trots att man inte förstår
eller själv tycker att emojin passar in i sammanhanget. På det viset har även texten betydelse för en
tolkningen av en emoji; är texten förståelig för mottagaren om man bortser från emojin behöver inte
missförstånd ske, men om sändaren och mottagaren inte tillhör samma talgemenskap kan
meddelandet bli oförståeligt för mottagaren. Emojier kan i den situationen möjligtvis göra det
tydligare för mottagaren att förstå, men detta får ytterligare studier utreda. Det är även bevis på att
emojier kan lyfta fram och lägga till information i ett meddelande så länge den informationen inte är
viktigast.
Undersökningen visar också att det finns situationer där en emoji passar bättre än en annan,
samtidigt som vissa emojier är mer mångtydiga och kan passa för flera situationer. Att
ackompanjera ett meddelande som frågar om någon vill gå på bio med en kramande emoji är t.ex.
betydligt vanligare än med ett förbryllat ansikte och att få ett meddelande som lyder Jag försökte
men det gick inte tillsammans med en kramande emoji är ytterst ovanligt. Till ett meddelande som
frågar om man tycker att personen ska svara ja eller nej på något kan å andra sidan både 😏 , 😕 och
😅

användas. Med hänvisning till Dahllöfs (1999) resonemang om vissa begrepp man måste lära sig

betydelsen genom att lära sig vid vilka tillfällen det bör användas (se 3.2) kan detsamma sägas för
vissa emojier. Det har redan fastslagit att emojier kan uttrycka mer än vad ord kan, därför går det
inte heller att exakt ”översätta” en emoji. Resultaten tyder på att informanterna lärt sig vad en emoji
betyder, till exempel fallet med knäppta händer där personer har hört från andra eller läst sig till vad
emojin ska betyda. Precis som Dahllöf (1999) illustrerar med drottningen i schack måste en emojis
betydelse förstås genom sammanhanget och dess betydelse förstås genom hur den används. Det går
alltså att hävda att vissa emojier endast bör användas vid speciella tillfällen.
Samtidigt är emojier mångtydiga och kan tolkas olika av olika personer. I många fall där en
emoji är tvetydig används den inte alls. Dahllöfs (1999) resonemang om att sändarens intention med
ett avsiktligt producerat tecken är viktig för tolkningen verkar språkbrukarna därmed vara medvetna
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om: många har sin mottagare i åtanke och väljer därför emojier som de vet att både mottagaren och
de själv förstår. När detta inte görs, som i exemplet med kvinnan som hade olika uppfattning
gentemot sin bästa vän om en emoji, blir kommunikationen inte lika effektiv. Trots att många svarar
att de använder emojier för att minska risken för misstolkningar motsäger sig detta något genom
svaren på fråga 12. I konversationen tolkas emojierna mycket olika, många är även osäkra på vad en
emoji betyder/ska föreställa. Därför måste slutsatsen dras att emojier bara används för att försäkra
att inga misstolkningar sker när sändaren vet och känner mottagaren så väl att emojin skickas med
försäkran att den kommer att tolkas korrekt av mottagaren. Trots Dahllöfs (1999) argument blir det
tydligt att emojier ändå inte alltid skickas med god uppfattning om mottagarens kunskaper eftersom
kommunikationen inte alltid sker felfritt när det kommer till emojier. Kommunikationsfelen kanske
uppstår i och med att det finns många språkbrukare som fortfarande är osäkra på vissa emojiers
betydelser.
Det är svårt att svara på vilka funktioner emojier uppfyller då undersökningen inte har studerat
ingående vilka funktioner emojier kan ha. Innan ett riktigt svar på denna fråga kan presenteras
måste fler undersökningar göras, både mer generella enkätundersökningar och ingående analyser av
autentiska sms-konversationer. Denna undersökning är dock en start på ett sådant arbete och kan ge
en grund för vidare forskning; här visas bland annat att några informanter är undermedvetna om att
emojier kan ersätta ord, dekorera och komplettera ett meddelande. De kan också sägas fungera som
en gruppmarkör, precis som diskurspartiklar i ungdomsspråket och internetslang i chatt-kulturer. En
emoji kan till exempel få en betydelse i en talgemenskap och användas där för att ta avstånd från
exempelvis ”de tråkiga vuxna” eller skilja på vardaglig och professionell kommunikation. Emojier
som en gruppmarkör driver även samman människor från hela världen tack vare sina universella
utseende.
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7. Sammanfattning
Emojier kan ses som ett digitalt språk, ett som effektivt kan förmedla känslor, ton och sarkasm i
annars plan text. De små ikonerna skapades i slutet av 1990-talet i Japan men fick spridning även i
resten av världen, vilket senare ledde till att de blev tillgängliga för alla med en smartphone. Idag
oroar sig folk för att emojin kommer att ta över och resultera i ett fattigare ordförråd (Evans 2015),
medan andra lyfter fram ikonerna som ett digitalt lingua franca (Pardes 2018). Dock förutsätter
detta att emojier förstås av alla oavsett vilket språk eller vilken skärm man använder, men emojiers
öppenhet för tolkning talar emot detta.
Det finns redan ett intresse för att veta mer om emojier, men sådan forskning har knappt
påbörjats. Syftet med denna uppsats var att få en bild av vilka betydelser emojier kan ha, om de kan
ha mer än en, om kontexten påverkade betydelsen? Om ålder och kön var en betydande faktor, och
om användarna kan sägas följa en norm?
Jämförelser mellan emoticons, som skapas genom redan befintliga tecken på ett vanligt
tangentbord, har gjorts inom forskningsvärlden, till exempel Pavalanathan & Eisenstein (2015) som
jämför användningen mellan dem. En del forskning har förts om både emoticons och emojier, till
exempel Walther & D’addario (2001) om emoticons, Thompson & Filik (2016) om emoticons och
sarkasm, Fitts Willoughby & Liu (2017) om emojier i informations-sms om hälsa och Miller m.fl.
(2015) om emojiers utseende på olika plattformar, men med tanke på att emojier ständigt ökar i
antal och förändras i utseende bör fler studier som Cramer m.fl. (2016) utföras för att fullständigt
förstå fenomenet. Att undersöka emojiers betydelser språkvetenskapligt är ett steg i den riktningen.
Semantiken hjälper oss att förstå betydelse, hur människan delar in begrepp i kategorier och
använder prototyper för att sortera begreppen i det kognitiva systemet. Beroende på vilket synsätt
och perspektiv man har skapas en formning, och den skiljer sig åt mellan individer. Betydelse kan
också förstås genom ett begrepps betydelse; tack säger vi exempelvis bara vid specifika tillfällen
medan ett konkret objekt som penna vore konstigt att bara få säga vid vissa tillfällen.
Tal och skrift närmar sig allt mer, speciellt när det kommer till teknisk utveckling. Samtal sker
numera vardagligen på chatt och via sms. Precis som i ett vanligt samtal finns sätt att indikera
intonation och visa kroppsspråk, bland annat med visuella element som emojier. Det går även att
tala om en ungdomlig samtalsstil och en manlig och kvinnlig samtalsstil. Den ungdomliga stilen
utmärks genom utfyllnadsord, slang och ett avståndstagande från vuxna. Att språkbruket skiljer sig
något mellan olika åldrar förklaras oftast genom att sociala livserfarenheter sker på olika tidpunkter
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i olika individers liv samt att man lär sig mestadels av sitt ordförråd vid olika tidpunkter under
samma period. Kvinnlig och manlig samtalsstil brukar åtskiljas genom de vanliga föreställningarna
att kvinnor pratar mer och helst om känslor, är artiga och samtalar för att upprätthålla relationer,
medan män är humoristiska, skämtar och retas, hellre talar om objekt och samtalar för att utbyta
information.
Genom en enkätundersökning kunde det fastslås att emojier kan ha mer än en betydelse, till
exempel sur, irriterad och besviken för 😒 (U+1F612) och be, high five och tack för 🙏
(U+1F64F). Det visade sig också betydelserna inte skiljde sig markant mellan könen, däremot
kunde ålder vara en skiljande faktor. Olika generationer hade olika uppfattningar, personer under 25
år tyder till exempel sassy för 💁 (U+1F481) och preach för 🙌 (U+1F64C). I en kontext kan även
en emoji få en annan betydelse, men skulle antagligen inte användas alltför långt ifrån den
vanligaste betydelsen. Kontextens betydelse kan i högre grad påverkas av emojier, de små ikonerna
kan till exempel indikera humör och lägga till information om situationen. Det finns även vissa
tecken som tyder på att några emojier kan vara standardiserade då vissa emojier kan passa bättre till
en viss fras eller mening. Vilka samtalsdeltagarna är påverkar både hur en emoji och ett emoji-löst
meddelande tolkas. Mellan vänner kan man till exempel vara överens om vad en emoji betyder och
avsaknaden av emojier talar om att man är seriös i professionella sammanhang. Givetvis är det svårt
att dra definitiva slutsatser. Eftersom emojier ständigt utökas och förändras kommer nya betydelser
att uppstå, men det kan säkert konstateras att det är upp till användarna.
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Bilaga 1
Enkätfrågor:
1. Kön
Man
Kvinna
Annat
2. Ålder
15–25
26–40
41–55
56-65
66+
3. Modersmål
Svenska
Övrigt:
4. Hur ofta använder du emojis?
Hela tiden
Ofta
Sällan
Aldrig
5. Varför använder du emojis?
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6. Vad betyder denna emoji:

?

7. Vad betyder denna emoji:

?

8. Vad betyder denna emoji:

?

9. Vad betyder denna emoji:

?

10. Vad betyder denna emoji:

?

11. Vad betyder denna emoji:

?

12. Vad betyder dessa emoji i konversationen nedan? (du kan ange dem som 1, 2, 3
och 4)

13. Kan en emoji har mer än en betydelse?
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Ja
Nej
14. Vilken emoji passar bäst till meningen?

Kan du hjälpa mig med en sak?
Tycker du att jag ska svara ja?
Jag önskar att du kunde vara här
Vill du titta på bio ikväll?
Jag försökte men det gick inte

15. Saknar du något som du skulle vilja ha som en emoji?
Ja
Nej, jag är nöjd med de som finns Nej, det finns för många
Ingen åsikt
16. Om du svarade ja på föregående fråga, ge gärna ett exempel:

17. Har du någon gång missat sarkasm eller ironi i ett meddelande skickat till dig
p.g.a olika tolkningar av en emoji?
Ja
Nej
Har inte tänkt på det
18. Har du någonsin upplevt att du och personen du skickar meddelanden till har
olika uppfattningar om vad en emoji betyder?
Ja
Nej
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19. Om du svarade ja på föregående fråga, ge gärna ett exempel:

20. Hur tolkar du ett meddelande utan emojis? *
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