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Abstract 

Emoji is a visual language which has evolved alongside the technological evolution and 

computer-mediated communication. New language practices require that people become 

aware of how, where, when and to whom it is appropriate to use them in text messages.  The 

study carried out aimed to investigate the attitudes towards emojis in different communication 

relationships, which can be described as informal and formal. To collect the data, a quantita-

tive survey method was used with standard questions and fixed response options. The survey 

was published on Facebook and 214 people responded. The results show that women and men 

agrees that emojis belong in informal communications and that they can be perceived as 

unprofessional in communications that are perceived as formal. The meaning of them can be 

lost in translation or easily misunderstood if the person who sends the message doesn’t have 

knowledge about the person who receives it. Additionally, more women than men indicate a 

positive attitude towards emojis in informal relationships, while more women than men also 

express a negative attitude towards them in informal relationships. In addition, emojis are 

used mostly in text messages and instant text-messaging on social media, and to a lesser 

degree in e-mails.  
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Sammanfattning 
Emojier är ett bildspråk som har utvecklats i och med den tekniska utvecklingen av digitala 

kommunikationsmedel. Fenomenet ställer nya krav på språkmedvetenheten: hur, var, när och 

till vem/vilka det är lämpligt att infoga emojier i kommunikationen. Den utförda studien 

syftade till att utreda kvinnor och mäns attityder till emojier i olika kommunikationsrelationer, 

vilka kan beskrivas som informella och formella. För att samla in material användes en 

kvantitativ enkätmetod med standardiserade frågor och fasta svarsalternativ. Enkäten publice-

rades på Facebook och genererade i 214 respondenter. Undersökningens resultat visar att det 

råder en konsensus, mellan kvinnor och män, att emojier hör hemma i informella relationer 

och att de i formella kommunikationer kan uppfattas oprofessionella eller orsaka missför-

stånd. Fler kvinnor än män anger en positiv attityd till emojier i informella relationer, samti-

digt uttryckte fler kvinnor än män även en negativare attityd till dem i formella relationer. Av 

undersökningen framkommer det att emojier används mest i kommunikation per sms och 

direktmeddelanden på sociala medier, och i mindre utsträckning i kommunikation via e-post. 
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1 INLEDNING 

Språket är ett kraftfullt verktyg som vi människor har utvecklat för att kunna kommunicera 

med varandra och oavsett om det är ett skrift-, tal-, kropps- eller bildspråk, så bottnar sig 

praktiken i en vilja att förmedla ett budskap, att socialisera och positionera sig i förhållande 

till sin omvärld. Skrivandet är en socialpraktik som förutsätter att det finns någon som tar 

emot det vi avser att representera eller kommunicera (Danesi 2017:10). Internet och den 

”digitala revolutionen” (Josephson 2013:104) framkallar nya språkliga behov, då vi kommu-

nicerar allt mer med människor från världens alla hörn och behöver överbrygga språkliga 

barriärer. Den skriftliga kommunikationen ökar alltmer på grund av utvecklingen av internet, 

smarttelefoner och sociala medier. Mätningar visar att närmare 100 procent av den svenska 

befolkningen är uppkopplade på internet i sina hem och merparten använder sina smarttelefo-

ner för aktiviteter på nätet (Findahl & Davidsson 2017:9). E-post är idag det största kommu-

nikationsmedlet, men direktmeddelanden på sociala medier har ökat markant, vilket hela 83 

procent av internetanvändarna uppger att de kommunicerar via på sociala medier vid tillfällen 

och större delen av internetanvändarna uppger att det sker dagligdags (Findahl & Davidsson 

2017: 35).  

Emojiernas vara i den skriftliga kommunikationen har ökat men de är inte någon nyhet i 

digitala kommunikationer, redan år 1982 ska tecknen :-) ha använts för att klargöra att inne-

hållet i det digitala meddelandet skulle uppfattas som ett skämt (Danesi 2017:3). Emojierna 

som vi idag ser i digitala kommunikationsmedel har utvecklats i takt med att tekniken blivit 

mer avancerad i mobiltelefonerna och symbolerna kan ses som ett uttryck för den digitali-

serade kulturen som idag utgör en väsentlig del av vårt sociala liv. Vi kommunicerar helt 

enkelt i större utsträckning via skrift och emojier hjälper till att visualisera vår sinnesstämning 

när rösten och ansiktsuttrycken saknas (Danesi 2017:10).  

Emojier återfinns inte bara i språket som förstärkare utan den populärkulturella språktrenden 

har till och med porträtterats i en animerad film: The Emoji Movie (2017). Men det är inte 

bara populärkulturen som uppmärksammat emojiernas popularitet och framfart i språket. 

Holmberg (2017) beskriver att grannlandet Finland, var första landet i världen att haka på 

språktrenden och lanserade officiella emojier. Några av de framtagna emojierna porträtterade 

det nordiska samarbetet mellan Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island:  
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Bild 1. Nordic Family by Finland (CC BY-NC-ND 4.0) 

 Emojier blir därmed inte bara förvisade till det populärkulturella, utan även politiskt använd-

bara i kommunikativt syfte av ett lands regering.  

Språknormerande instanser som Språkrådet har också uppmärksammat språktrenden och 

beslutade att integrera ordet emoji i nyordslistan år 2012 (Språk och folkminnen [Sofi] 2012). 

Oxford Dictionary (2015), som är den engelska motsvarigheten, utsåg år 2015 en emoji till 

årets ord: 😂, som anges betyda ”skrattar med glädjetårar”. I den webbaserade tidningen 

Klarspråk, som publiceras av Språkrådet (Institutet för språk och folkminnen [Sofi]), tar upp 

relevanta och intressanta språkfrågor. I ett svar om emojier framkommer följande:  

Emojier ersätter inte ord, men de kan i vissa fall komplettera och nyansera budskap i text. 
Att använda emojier är – lite förenklat – att visa känslor, och det passar inte i alla texter. 
Man får som alltid utgå från vem som ska läsa och i vilket sammanhang. I privata sms och 
chattar är känslofigurerna mycket vanliga, men i mejl mellan kollegor är det inte lika själv-
klart att de platsar. I offentlig text lämpar de sig sällan, då de kan ge ett oseriöst intryck. I 
tryckt text ser man inte ofta emojier, men det finns undantag, när skribenten vill vara 
mycket personlig eller skämtsam. (Nygård 2016:3) 

Språkrådets skribent intar en tydlig ställning till fenomenet emojier i olika textsammanhang. 

Institutionen hör till de som man ofta kallar för professionella språkvårdare, eftersom de har 

som uppdrag att upprätthålla och skapa normer utifrån sin kunskap om svenska språkets 

funktion (Teleman 2012:47). Liknande inställning till emojiernas vara står även att finna i 

internationella sammanhang:  

[…] emoticons and emojis are inappropriate in some situations, in buttoned-down business 
writing, for example, and that using them there won’t make you look good. Probably the 
best advice for the use of emoticons and emojis in online communication is to follow the 
conventions of those with whom you’re communicating. (Goldsborogh 2015:64): 
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Attityden som framkommer är att emojier hör hemma i privata kommunikationsrelationer 

eller utifrån de konventioner som är gällande beroende på vem du kommunicerar med och i 

vilken kontext. Den digitalt förmedlande kommunikation balanserar mellan att vara ett skrift-

språk i sitt utförande, men har kvalitéer vilka kan kopplas till det talspråkliga (Josephson 

2013:106). De allra flesta myndigheter, avdelningar inom den offentliga sektorn, universitet et 

cetera som har kontakt med privatpersoner använder idag digitala kommunikationskanaler 

som e-post, sms-tjänster, it plattformar eller chattliknande forum på hemsidor för att under-

lätta kontakt. Den typen av kommunikationsrelationer har andra förväntningar på språket, än 

de meddelanden som sänds mellan vänner och familj (Anna Gunnarsdotter Grönberg 

2013:250). Även kvinnor och mäns kommunikationsstilar har olika förväntningar på sig, 

vilket leder till frågan om det föreligger någon skillnad i attityder till emojier i olika kommu-

nikationsrelationer som kan kopplas till genusdiskursen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka attityder som finns till användandet av emojitecken i 

informella och formella kommunikationsrelationer och om genus spelar in på vilka attityder 

som uttrycks. Vidare delsyfte är att undersöka i vilket kommunikationsmedel: sms, e-post 

eller sociala medier emojier förekommer mest i.  

Undersökningen utgår ifrån följande frågeställningar 

- Vilka attityder visar kvinnor och män till emojier i informella kommunikationsrelat-

ioner? Och vilka attityder har kvinnor och män till emojier i formella kommunikat-

ionsrelationer?  

- Föreligger det någon skillnad i de uttryckta attityderna könen emellan?  

- I vilket kommunikationsmedel, sms, e-post, eller sociala medier, är det vanligast att 

man skickar eller mottar emojier?  

1.2 Avgränsning 

Inledningsvis var avsikten att undersöka attityder till emojier i informella och formella kom-

munikationsrelationer i förhållande till ålder, genus och socioekonomiska faktorer. Under 

arbetets gång har undersökningen fått avgränsats till variabeln genus, således kvinnor och 

män. Därför redovisas inte de övriga bakgrundsvariabler som efterfrågas i enkäten. Bedöm-

ningen är att fler faktorer inte ryms inom ramen för arbetets omfång.  
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1.3 Begreppsutredning 

1.3.1 Emojier  

Ordet emoji har sitt ursprung från japanskan och är en sammansättning: ”[…] japanska, av: e 

’bild’ och moji ’tecken’ […]” (Nationalencyklopedin [Ne] 2017). Ordet finns även med i 

Svenska Akademiens ordlista och beskrivs följande: ”emoji [emåj´i] substantiv ~n ~er • 

känslo-ikon” (Svenska Akademiens ordlista [SAOL] 2015). I engelskan talar man ibland om 

emoticons och då syftar man oftast till smilisar. Emojier och smilisar har ungefär samma 

funktion men ser lite olika ut. Många gånger använder man emojier och smileys synonymt, 

men emojier är animerade eller grafiska: 😂😃,	medan smilisar är typografiska och består av 

olika skiljetecken som:  :-), ;-), :-/ eller :-( (Lohman, Pyka och Zanger 2017:490). Emojier 

uttrycker känslor och ansiktsuttryck, men det finns även emojier som fungerar som substantiv: 

frukt, hus, bilar, maträtter, djur, eller emojier som närmast kan beskrivas som verb, eftersom 

de åsyftar rörelse: att spela basket, lyfta vikter, cykla.    

1.3.2 Informell och formell relation 

Begreppen informell- och formell relation syftar till privata eller offentliga relationer. Den 

informella relationen är motsvarar familj, vänner, bekanta och eventuellt arbetskollegor. Den 

formella relationen syftar till de relationer som man har, men som man oftast får information 

av eller skickar information till: myndigheter, företagsorganisationer eller offentlig sektor.  

1.3.3 Computer-mediated Communication  

Computer-mediated Communication [CMC] är ett internationellt forskningsområde som 

syftar till att utreda de nya villkoren som ställs på språk och kommunikation i digitalt produ-

cerad text. På svenska kan betydelsen överföras till: datorförmedlad kommunikation eller 

digitalt förmedlad kommunikation. I denna uppsats kommer förkortningen CMC att användas. 

1.3.4 Språkaktörer och professionella språkvårdare 

Språkaktörer syftar till personer som arbetar professionellt med svenska språket på en sam-

hällsnivå, vilka på olika sätt påverkar hur vi talar och skriver. Svenska Akademien och Språk-

rådet [SOFI], är två tunga aktörer som brukar sällas till grupperingen professionella språkvår-
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dare (Teleman, 2013:76). Men de är inte ensamma om att beskriva korrektheten i svenska 

språkbruket. Svensklärare, journalister, bloggare och offentliga skribenter har även de en 

betydande roll när det kommer till att förmedla normativt språkbruk i skrift. En ny gruppering 

språkakörer är dataprogramutvecklare, som genom ordbehandlingsprogram och språkkontrol-

ler i digitala ordbehandlingsprogram får allt mer makt gällande normeringen av språket 

(Josephson, 2013:110).  
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2 TIDIGARE FORSKNING  

Danesi beskriver i The semiotics of emoji- The rise of visual language in the age of the inter-

net (2017) om emojiernas betydelse och hur de förstås inom CMC. Författaren har tillsam-

mans med ett forskarteam studerat digitala meddelanden som studenter har skrivit till 

varandra samt gjort intervjuer av en mindre informantgrupp för att undersöka förståelsen, 

utifrån en semiotisk teoribildning, till användandet av emojier (Danesi 2017: VIIf.). I under-

sökningen framkommer det att flertalet yngre studenter använder skriven kommunikation för 

att undvika eller förhindra eventuell konflikt, men även genom att integrera emojier för att 

göra obehagliga meddelanden mindre obehagliga (Danesi 2017:52). Vidare beskriver författa-

ren att emojier i formella meddelande kan uppfattas som ironiska eller cyniska, vilket tvärtom 

skapar en negativ och otrevlig ton till det skrivna (Danesi 2017:20). Att tyda meddelanden 

med integrerat bildspråk ställer höga krav på de semiotiska resurserna hos mottagaren av 

meddelandet, speciellt när de skrivs i rebusform där mottagaren måste uppfatta vad avsända-

ren vill säga genom tolkning av bildinnehållet (Danesi 2017:143). Kontextuella faktorer som 

vem som är avsändaren, personlighet samt förförståelse till meddelandets tillkomst kan vara 

avgörande för hur mottagaren uppfattar och förstår budskapet (Danesi 2017:143) Emojiernas 

syfte är primärt att skapa en positiv ton på ett informellt meddelande i digitala sammanhang 

(Danesi 2017:51). De tecken som används flitigast uppges vara de som förmedlar positivt 

innehåll, enligt studien (Danesi 2017:51).  

Den språkliga teknifieringen, visualiseringen och intimisering av svenska språket beskriver 

Josephson i "JU" ‒ ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i 

Sverige (2013). Intimiseringen beskrivs med Monica Adelswärds terminologi: ”Tidigare 

visade man sin uppskattning av samtalspartnern genom att vara hänsynsfull och distanserad; 

nu visar man uppskattning genom att demonstrera närhet och engagemang” (Josephson 

2011:92). Ett intimiserat språkbruk innebär att aktörer i samhället använder olika strategier för 

att minska det sociala avståndet i kommunikationsrelationerna till varandra. Utvecklingen av 

språket och intimiseringen av språket har påverkats av flertalet faktorer, bland annat teknifie-

ring och internationaliseringsprocesser i samhället. Josephson använder samhällsutvecklingen 

som en spegel för att beskriva och förklara förändringar i svenska språket.  

Den kommunikativa funktionen hos bildspråket utreds även av Skovholt, Grønning och 

Kankaanranta i The Communicative Functions of Emoticons in Workplace E-Mails :-)* 
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(2014). Författarna har utfört analyser på tre nordiska företags intern e-post för att utreda 

vilken funktion emojier har i e-postbrev mellan arbetskollegor. De kommer fram till tre att 

emojier primärt har tre kommunikativa funktioner: de signalerar positivt sinnelag, humor i 

form av att vara roliga/ironiska samt används som artighetsmarkörer eller för att lätta upp 

tonen i det skrivna. Emojiers funktion i e-post mellan arbetskollegor på arbetsplatsen är att 

fungera som tolkningsstöd för mottagaren av e-postbrevet, snarare än att förmedla vad avsän-

daren känner (Grønning et al. 2014:780).  

Lohman, Pyka och Zanger, vid Chemnitz tekniska universitet i Tyskland, har forskat kring 

effekterna av smilisar med fokus på mottagarens känslor: The effects of smileys on receivers’ 

emotions (2017). Forskningen syftar till att utreda hur mottagares känslor påverkas av positiva 

och negativa emojier i den digitala kommunikationen. De lyfter bland annat faktorer som att 

människor påverkas och ofta speglar andra människors rörelser, tonläge och sinnesstämning-

ar. Emojier kan därför beskrivas som ickeverbala beteenden: ansiktsuttryck för att förtydliga 

hur meddelandets innehåll bör uppfattas, vilket bidrar till smidigare kommunikation samt 

relation mellan avsändare och mottagare (Burgoon et al. 1996, refererad i Lohman et al. 

2017:489). Författarna menar att stämningslägen hos människor smittar av sig vid kontakt i 

verkliga livet och att smilisar har liknande effekt i den skriva kommunikationen (Lohman et 

al. 2017:490).  

Oleszkiewics, Karwowski, Pisanski, Sorokowski, Sobrado och Sorokowska ligger bakom 

studien Who uses emoticons? Data from 86 702 Facebook users (2017) där de analyserat data 

för att hitta mönster i användandet av emojier kopplat till ålder, kön och personlighetsprofiler. 

De undersökte 86 702 användare av Facebook i åldrarna 16–60 år, varav 59 % var kvinnor. 

De kom fram till att användandet av emojier avtar ju äldre personen blir och att kvinnor 

använder emojier i högre utsträckning än män. Kön och ålder var de faktorer som förklarade 

bäst variationen av användandet av emojier.   
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3 BAKGRUND  

I kapitlet kommer syftet: att undersöka attityder till emojier i informella och formella kom-

munikationsrelationer sättas i relation till olika teorier gällande språk, språkutveckling, 

kommunikation, genus, attityder och normer.  

3.1 Skrift och talspråk 

Skriftspråket är, till skillnad från talspråket, ett synligt, varaktigt och materiellt kommunikat-

ionsmedel (Karlsson 2013:313). Traditionell uppdelning av produktionsvillkor mellan tal- och 

skriftspråk är att talet är auditivt, omedelbart samt situationsberoende och det talade tillskrivs 

en flyktighet, är av dialogisk art och utan standardisering (Josephson 2013:107). Skriftspråket, 

till skillnad från talspråket, är visuellt, medvetet producerat och beroende av den kontext det 

tillkommer i. Det betyder att olika situationer ställer olika krav på hur man bör eller får skriva 

(Josephson 2013:107). Det innebär att produktionsvillkoren för tal och skrift måste behandlas 

på olika sätt. Skriftspråkets styrka och karaktär är att det är bestående under en längre tidspe-

riod, samt är monologiskt och standardiserat av normativa regler som till exempel: gramma-

tiska- eller konventionella regler (Josephson 2013:107). Konventionella regler är beroende av 

kontextuella faktorer, till exempel till vem man skriver, i vilket sammanhang och syfte. 

Fackspråk inom skilda domäner ställer olika krav på formalitetsgraden i språkbruket, i och 

med det behöver skriven kommunikation produceras utifrån mottagaranpassning.  

Det kan också vara relevant att påpeka att talspråket också till viss del är standardiserat. 

Josephson (2013:169) beskriver samtalsstandard som situationsberoende och att den kontext 

som ett samtal äger rum i påverkar vad och hur något kommuniceras. Författaren menar att 

många av de samtal som vi har med till exempel lärare, kassabiträden, chefer eller andra 

formella relationer bär på normerande inslag som påverkar hur vi samtalar (Josephson 

2013:169f.). Den verbala kommunikationen har fördel av att kunna förmedla känsloinnehåll 

på ett sätt som skriften saknar. Det kan höras på en persons röst eller ton vilken sinnesstäm-

ning som förmedlas i samtalet, eller om kommunikationen sker ansikte mot ansikte kan 

kroppsspråk och ansiktsuttryck hjälpa till med tolkningen av det som sägs (Danesi 2017:21). 

Vid kommunikation med skriftspråket har inte den som skriver (avsändaren) och den som 

läser (mottagaren) miljön gemensamt, dessutom saknas den omedelbara responsen man får i 

det verbala utbytet, i form av frågor eller instämmande ljud och ord vid förståelse. 
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 Den relativt nya kommunikationsformen chatt eller direktmeddelande bygger till stor del på 

skriftspråket, men liknar talspråkets produktionsvillkor. Den tekniska utvecklingen skapar 

därför ett behov av en hybrid mellan skriftspråk och talspråk: Vi producerar mer skriftspråk 

under typiska talspråksförutsättningar och mer tal under typiska skriftspråksförutsättningar. 

(Josephson 2013:106). Danesi (2017:21) menar att emojiernas funktion är att skapa förutsätt-

ningar som normalt är talspråkliga i det skrivna, genom att förmedla känslor, kroppsspråk och 

sinnesstämning, som annars saknas. Josephson (2013:107) anser dock att smilisar inte är 

talspråkliga, utan ett chattspråk, som börjats användas i sms och även e-post. Effekten är 

snarare att språket blir än mer ”ostandardiserat och situationsbundet” (Josephson 2013:107) i 

det skrivna, men inte talspråkligt, utan teknifierat.  

3.2 Teknifiering av språket 

Melander (2013:346) beskriver språket som en samhällsspegel, ett verktyg som aktivt skapar 

och förmedlar den kultur och de trender som strömmar genom samhället. Ord kommer och 

går ur språket, eftersom bruket och behovet av dem skiftar. Innan emojierna blev tillgängliga 

på mobiler, plattor och datorer använde man asterisker [*] för att signalera en sinnesstämning 

i skrivna meddelanden (Josephson 2013:108) och det kunde se ut på följande sätt: Såg du 

gårdagens Ack Värmland? *skratt* *fniss*.   

Teknifieringen av språket innebär att det påverkas av den tekniska utveck-lingen. Redan på 

1600-talet ställde boktryckarkonsten nya krav på skriftspråkets standardisering för att förenkla 

och ekonomisera tryckprocessen. De senaste trettio åren har teknikutvecklingen, speciellt 

inom data och telefoni, skapat nya förutsättningar för kommunikationsmöjligheterna och 

Josephson (2013:104) kallar den för ”Den digitala revolutionen”. Introduktionen av datorer 

och framförallt internet har skapat ett nytt område som ställer nya krav på språkets anpass-

ningsförmåga. I kölvattnet av teknifieringen av språket sker det förändringsprocesser på olika 

plan i språkbruket som svarar mot de behov som tekniken fordrar. Josephson (2013:104) 

beskriver att teknifieringens påverkanskraft på språket inte är så stor, utan att det funnits 

tendenser i språkets utveckling som snarare har påskyndats av tekniken, än att tekniken har 

skapat dem. Författaren tar bland annat upp att den digitala utvecklingen bidragit till engelska 

språkets inflytande på svenskan, men att den å andra sidan möjliggör att svenskan bevaras då 

språket blir mer tillgängligt: Svenska texter kan läsas var som helst i världen med hjälp av 

internet (Josephson 2013:104f.). Skriftspråket har i digitala kommunikationer blivit mer 
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talspråkligt och Josephson (2013:106) menar att det inte är den grammatiska korrektheten 

som påverkar att skriften upplevs talspråklig utan att det snarare beror på förkortningar av ord.  

Vidare menar författaren att de nya sociala reglerna som teknifieringen skapat har spridit sig 

snabbt och etablerat sig i språket (Josephson 2013:108). Han beskriver det följande: ”Tekni-

ken har skapat nya språkarter, och de måste bedömas inom ramen för det område som de 

verkar” (Josephson 2013:109). Skriftproduktionen i digitala medium ställer ytterligare krav på 

genremedvetenhet hos språkbrukare (Josephson 2013:109), vilket innebär medvetenhet om 

lämpligt språkbruk i förhållande till den kommunikationen riktar sig till. Risken med teknifie-

ringen av språket är att den skapar språkklyftor i samhället, eftersom den yngre generationen, 

till skillnad från den äldre generationen, får språkkunskaper i digitalt skrivande (Josephson 

2013:109). Sannolikt är att förkortningar av ord, bilder eller engelska uttryck kan te sig 

främmande för delar av den äldre generationen eftersom de inte växt upp med datorer och 

digitala kommunikationsmedel på samma sätt som den yngre generationen. Utvecklingen av 

surfplattor, bärbara datorer och smarttelefoner skapar en obegränsad tillgång till sociala 

medier överallt, vilket i sin tur möjliggör både verbal och skriftliginteraktion oavsett var 

någon befinner sig (Ghersetti 2015:513, 515). De privata samtalen är inte längre i hemmet, 

utan sker på mer eller mindre publika platser (Josephson 2013:105).  

3.3 Intimisering av språket 

Det finns andra faktorer som påverkar språkbruket i den mellanmänskliga kommunikationen, 

exempelvis samhällsutvecklingen. Sociala konventioner i tal och tilltal har utvecklats i takt 

med demokratiseringen av Sverige: jämlikhetstankar och jämställdhetsmål har speglats i 

språkbruket (Josephson 2013:91), till exempel hen, ett könsneutralt pronomen som motsvarar 

ett behov för personer som inte identifierar sig med de traditionella könsrollerna. Jämlikhets-

målen i samhället har skapat förutsättningar för att det offentliga och privata att närma sig 

varandra och därför finns det riktlinjer för offentlig sektor och myndighetsinstanser att för-

hålla sig till. Dessa riktlinjer kan beskrivas som en balansgång mellan ett språkbruk som visar 

hänsyn och distans, men med viss närhet och engagemang (Josephson,2013:98). Myndighets-

instanser som använder ett för intimt språkbruk i kommunikationen med offentligheten, eller 

ett alltför auktoritärt språkbruk, kan leda till missförstånd hos mottagaren (Josephson 

2013:98). Danesi (2017:20) menar att användandet av emojier ofta syftar till att skapa en 

trevlig ton i kommunikationen mellan två parter, men om det föreligger ett ojämlikt maktför-

hållande: om en myndighet skickar ett meddelande med emojier till en privatperson, kan de 
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uppfattas som otrevliga eller ironiska. Josephson beskriver att det finns ett utrymme för viss 

intimitet i språket genom digitala kommunikationsverktyg: ”[…] e-brev är en genre med 

utrymme för skrift som inte är formellt korrekt. Informaliteten innebär en intimisering.” 

(Josephson, 2013:106). Intimiseringen av språket upplevs olika beroende på vilken generation 

man tillhör (Josephson 2013:98), vilket föranleder att den äldre generationens förväntningar 

på språkets korrekthet skiljer sig från den yngre generationens förväntningar. Risker med att 

offentlig sektor eller myndigheter använder ett alltför intimt språkbruk i kommunikationer via 

e-post är att mottagaren uppfattar eller missförstår vad som kommuniceras.  

3.4 Det universella och visuella språket 

Språket blir alltmer visuellt då sms, e-post och sociala medier är läsande kommunikation och 

det blir allt vanligare att både privatpersoner, företag, offentlig sektor och myndigheter 

föredrar att kommunicera i skrift snarare än via telefonsamtal. Världens gränser har krympt i 

takt med att internet expanderat och idag kan man med några få knapptryck föra en skriven 

konversation med människor på andra sidan jorden. Emojier kan innebära att människor som 

inte har ett gemensamt språkbruk ändå kan kommunicera och förstå varandra via bilderna. 

Man kan härleda ”Emoji-litracitet” till den semiotiska teoribildningen, vilken eftersträvar att 

tolka, samt skapa förståelse om bilders kraft som kommunikativt verktyg. Emojiernas kom-

munikativa styrka är beroende av skriftspråket och att de snarare bör brukas för att förstärka 

det som skrivs, än att ersätta skriven text (Danesi 2017:182). Danesi (2017:126) refererar till 

Arnheims teorier om perception och visuella uttryck som medel för att skapa förståelse av 

omvärlden: 

In line with Arnheim’s notion of visuality as a powerful means of knowing and communi-
cating, it can be said that emoji literacy has ignited new ways of reading texts, which 
blends writing with visuality and verbal language, and has thus brought about a largely un-
conscious visuality in thought and expression. (Danesi 2017: 126). 

Användandet av emojier skapar ett visuellt stöd i texten för hur vi ska uppfatta eller förstå 

innehållet i det skrivna. Författaren menar att avkodning av text är en omedveten handling och 

om ett meddelande enbart bestod av bilder krävs det medvetenhet och en stor ansträngning för 

att avkoda betydelsen av innehållet (Danesi 2017:182). Användandet av emojier som ett 

universalspråk behöver därför problematiseras utifrån kulturella faktorer, således vilka som är 

socialt accepterade i olika kulturer, i olika relationer, människor emellan (Danesi 2017:54). 

Även om bildspråket till viss del kan ses som ett universellt språk, finns det kulturella variat-
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ioner som påverkar förståelsen av vad de olika emojierna syftar till och risken för missför-

stånd ökar: ”Simply put, what is ironic or funny in one culture, may not be so in another and 

may even be offensive.” (Danesi 2017:123). Resonemanget utgår ifrån den emoji som avbil-

dar en bajskorv med ögon, som kanadensiska studenter använder för att skicka ironiska eller 

roliga meddelanden (Danesi 2017:122). Det finns kulturer där avföringsrelaterade bilder kan 

uppfattas som mycket stötande och högst opassande att skriva eller avbilda (Danesi 

2017:122f.). Så om intentionen från avsändaren är att vara rolig, så kan reaktionen hos motta-

garen ha den motsatta effekten. Förmodligen bör emojier behandlas som ett visuellt hjälpme-

del, snarare än ett universellt användbart språk.  

3.5 Kommunikation 

Teknifieringen, intimiseringen, visualiseringen och internationalisering har påverkat språk-

bruket, men de har även skapat nya förutsättningar för hur människor kommunicerar med 

varandra. Det finns tre grundläggande faktorer till varför kommunikation är så viktigt i det 

mellanmänskliga samspelet och manifesteras i begreppen: intellektuella, emotionella och 

sociala behovet (Maltén 2008:12). Den första faktorn är den intellektuella eftersom männi-

skor har ett behov av att kunna förmedla eller ta emot information för att skapa begriplighet 

och meningsfullhet i tillvaron (Maltén 2008:12). För det andra behöver människor kommuni-

cera av emotionella skäl: uttrycka känslor, personlighet och livsnödvändiga behov. Den tredje 

faktorn avser det sociala: relationskapandet, såväl privata som offentliga relationer som på 

olika sätt svarar mot det mänskliga behovet och de vidmakthålls genom sociala koder, normer 

och konventioner (Maltén 2008:12).   

Maltén (2008:13) beskriver hur samspelet i en kommunikations fungerar mellan sändare och 

mottagare. Författaren skriver att en sändare kodar sitt budskap till mottagaren som sedan 

avkodar (läser) och tolkar (skapar förståelse) det som skrivs och sägs (Maltén 2008:13). 

Kodningen och avkodningen påverkas av sändarens-mottagarens personlighet, erfarenheter, 

upplevelser, sinnesstämning, hur hen uppfattar sig själv, samt eventuella fördomar om/mot 

mottagaren– sändaren, samt en förväntad reaktion (Maltén 2008:13).  Kommunikation är 

därför både en tillsynes enkel, men ändå komplex process, eftersom de bakomliggande 

faktorerna hos sändare och mottagare kan ge upphov till feltolkning och missförstånd (Maltén 

2008:13). Författaren skriver att ”Kommunikationsformerna bör vara kongruenta, dvs. ord, 

kroppsspråk och känslobudskap måste överensstämma.” (Maltén 2008:15). En lyckad kom-
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munikation förutsätter att sändare och mottagare förstår varandra, vad som sägs, på vilket sätt 

det sägs och inom ramen för vilket område, till exempel det privata eller offentliga.    

3.5.1 Relationell- och sakinriktad kommunikationsstil 

Gunnarsdotter Grönberg (2013:248f.) beskriver i sin forskning om ungdomsspråk: att språk-

bruket förändras utmed att språkbrukare mognar och tillägnar sig kommunikativ kompetens, 

vilken bidrar till språkanpassningar i förhållande till kontexten. Samtalsstilen anpassas följakt-

ligen efter situation och person. Genom Kerstin Noréns terminologi definieras två olika typer 

av samtalsstilar: relationsinriktad stil och sakinriktad stil (Gunnarsdotter Grönberg 

2013:249). Författaren beskriver dem som ”sammansmältning av beskrivningar av utmär-

kande drag i olika stilar eller sociolingvistiska koder” (Gunnarsdotter Grönberg 2013:249), 

samt radar upp exempel på olika förhållanden: ”manligt-kvinnligt”, ”den privata sfären-den 

offentliga sfären”, ”informellt-formellt”, ”talare utan makt-talare med makt”, ”talspråk-

skriftspråk” och menar att trots att exemplen är motsattsförhållanden, så har de likheter, då 

relationen mellan dem förutsätter ”ett makt- och statusförhållande” (Gunnarsdotter Grönberg, 

2013:250). Makt och statusförhållandet bygger på föreställningar om att offentligheten och de 

formella sammanhangen alltid har haft en högre status än de privata och informella samman-

hangen. Den relationsinriktade samtalsstilen kopplas till kommunikationen relaterad till 

familj och vänner, som sker i det privata, mellan grupper utan makt eller status, medan sakin-

riktad samtalsstil snarare hör till den formen av språk som lärs in av skolan, lärare, myndig-

heter eller andra offentliga sammanhang och syftar till kommunikation med grupper som har 

makt och status (Gunnarsdotter Grönberg, 2013:250). Uppfattningen om makt och statusför-

hållandet mellan relationell- och sakinriktad samtalsstil kan sannolikt härledas till den tradit-

ionella genusfördelningen där män figurerade i den offentliga sfären (samhället), medan 

kvinnor var förvisade till den privata sfären (hemmet). Därav brukar sakinriktad samtalsstil 

relateras till det traditionellt manliga, medan relationsinriktad samtalsstil kopplas till det 

traditionellt kvinnliga (Einarsson 2004:177) 

3.5.2 Föreställningar om genus och samtalsstil 

Syftet med studie är att utreda kvinnor och mäns attityder till emojier. Därför är föreställning-

ar om genus i förhållande till samtalsstilar av relevans för bakgrunden. Einarsson (2004:171f.) 

menar att begreppet genus kan likställas med det svenska ordet könsroll, vilken betyder att 

könet är socialt konstruerat genom uppfostran, värderingar, idéer och kulturella föreställning-
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ar snarare än att det är biologiskt betingat. Vi föds således med ett biologiskt kön, men vi 

fostras in i en könsroll. Ohlsson (2013:164) beskriver att det bara är några få skillnader på 

språkbruk som kan förklaras utifrån det biologiska könet, men menar samtidigt att forskning-

en inte helt säkert kan styrka om det är arv eller miljö som ligger bakom skillnaderna. Einars-

son (2004:172) förklarar att könsroller skapas på tre olika nivåer: symbolisk, strukturell och 

individuell nivå. Den förstnämnda, symbolisk nivå syftar till egenskaper som härleds till 

könsrollen: kvinnligt respektive manligt, exempelvis ”passiv-aktiv”, ”mjuk-hård”, ”tyst-

högljudd” och ”teknisk-oteknisk” (Einarsson 2004:172). På den strukturella nivån används 

sedan dessa egenskaper för att inordna och dela upp plats och arbetsuppgifter i samhället och 

den sistnämnda, individuella nivån syftar till hur en person identifierar sig i förhållande till 

könsrollerna (Einarsson 2004:172).  

Kommunikationsstilen mellan kvinnor i privata konversationer utmärks av: ”[…] en engage-

rad samtalsstil, dvs. de stödde och uppmuntrade varandra och talade ofta samtidigt. De be-

handlade flera olika ämnen, de flesta personorienterade” (Nordenstam refereras i Einarsson 

2004:177). Vad avser den manliga samtalsstilen beskrivs den snarare som hierarkisk, före-

läsande med långa repliker och mer formellt betonad där samtalsämnen i högre utsträckning 

avhandlades innan nya påbörjades (Nordenstam refereras i Einarsson 2004:177). Det leder till 

föreställningar om att kvinnors samtalsstil är relationsinriktad, medan mäns samtalsstil är 

sakinriktad. Uppfattningen att mäns samtalsstil är mer sakinriktad kan sättas i relation till 

patriarkala strukturer, då ifråga om att män har haft högre status och mer makt i det offentliga 

samhällslivet (Ohlsson, 2013:167) och kvinnors relationella samtalsstil var anpassad till ett liv 

i hemmet.  

3.5.3 Synkron- och asynkron kommunikationsstil 

Synkron kommunikation syftar till den form av kommunikation som sker direkt mellan två 

parter och som engagerar både mottagare och avsändare samtidigt. Synkron skriftlig kommu-

nikation kräver att texten kan produceras och skickas relativt fort mellan två parter så att 

intresset att engagera sig i den skrivna kommunikationen bibehålls, som den vanligtvis skulle 

ha gjorts vid ett samtal (Danesi 2017:10). Motsatsen till den synkrona kommunikationen är 

den asynkrona, där avsändaren av ett meddelande inte förutsätter att mottagaren kommer att 

besvara det skrivna med en gång, utan att svaret kan dröja ett tag (Danesi 2017:10).  E-post 

eller meddelanden på sociala medier är kommunikationsformer sällas oftast till de asynkrona, 

medan sms liknar den synkrona kommunikationsstilen (Danesi 2017:10). Den tekniska 
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utvecklingen och specifikt utvecklingen av handdatorer och smarttelefoner bidrar till att e-

post och sociala forum idag kan likställas med synkrona kommunikationsstilar, eftersom 

tillgängligheten är densamma som med sms eller telefonsamtal. Josephson (2013:108) härle-

der mobiltelefonerna specifikt till teknifieringens inverkan på intimiseringen, eftersom de är 

knutna till individ snarare än institution eller plats. Kommunikationsstilen som kommer ur 

teknikutvecklingen suddar ut gränserna mellan privat och offentligt, vilket i sin tur kan 

påverka vem som är en formell- eller informell kommunikationspartner.  

3.6 Attityder och normer 

3.6.1 Attityder 

Inom sociolingvistiken är attityder till språkliga fenomen ett beforskat område och stöder sig 

på teorier som är framtagna inom det socialpsykologiska forskningsfältet (Nordberg 2013:26). 

Inom socialpsykologin har man kommit fram till att attityder inte är något man föds med utan 

något som lärs in: ”[…] en benägenhet som är inlärd snarare än medfödd att reagera på ett 

konsekvent sätt […]” (Ellen Bijovet 2013:123f.). Attityder är därför en produkt av uppväxt-

miljö och den kulturyttring som utgör kontexten den yttras i. Attitydbegreppet relateras ofta 

till termer som vanor, värderingar, stereotyper, fördomar och åsikter (Bijovet 2013:126).  

Garrett, Williams och Coupland (2003: 3) beskriver att attityder kan delas in i en tredelad 

struktur som består av kognitiva, affektiva och beteenderelaterade komponenter. Författarna 

tar upp kontextens betydelse för hur attityder till sociala fenomen formas och närs, därför är 

attityder nära kopplade till de föreställningar som skapas på en individuell nivå för att förstå 

och tolka världen (Garrett et al. 2003:3). Bijovet (2013:124) utgår ifrån samma tredelning av 

attityder och beskriver att  

- den kognitiva komponenten representerar förställningen, värderingen och normen,  

- den affektiva komponenten syftar till det känslomässiga som involveras i tyckandet 

och,   

- den konnativa komponenten syftar till handling i enlighet med föreställningen  

Författaren påpekar att en handling inte alltid överensstämmer med attityden (Bijovet 

2013:125), det vill säga att en person som uttrycker att emojier inte passar sig i arbetsrelate-

rade kommunikationer kanske ändå skickar emojier till en kollega Det finns således en viss 

diskrepans mellan en personligt uttryckt attityd och hur det efterlevs.  
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3.6.2 Normer 

Normer är viktigt att ta upp i förhållande till attityder, eftersom normer är bakomliggande 

faktorer till attityder och konstrueras av människor (Bijovet 2013:126). Inom språket finns det 

standardiserade sätt att skriva och tala, samt konventionerna styr också vad som sägs till vem. 

Det motiverar att utreda vad en norm egentligen är och varför normer och attityder är sam-

mankopplade begrepp. Anna Greggas Bäckström (2011) har forskat om normer och standars-

språk i sin avhandling om ungdomars dialektnära språkbruk i smskonversationer. Författaren 

utgår från en tredelad begreppsdefinition av norm begreppet (Westman refereras i Greggas 

Bäckström 2011:30):  

A. Den ideala normen är den som gemensamt eftersträvas  

B. Den individuella normen är den som av personlig hävd följs 

C. Den faktiska normen är den som följs i aktiv handling 

Den tredelade indelningen av normer korrelerar med indelningen av attityder, som beskrivs i 

avsnitt 2.6 (Garrett et al 2003; Bijovet 2013). Vad som avses med indelningen är att det finns 

en medvetenhet om den ideala normen och den är eftersträvansvärd, men är inte nödvändigt-

vis den norm som efterlevs (Greggas Bäckström 2011:30). Det innebär att skriftspråkets 

normer finns i medvetandet hos personen som kommunicerar per sms, e-post eller sociala 

medier, men den ideala normen överensstämmer kanske inte med den norm som är gällande i 

just den kontexten eller kommunikationsrelationen.   
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4 METOD 

I kapitlet presenteras den valda metoden för att besvara syftet:  att undersöka vilka attityder 

som finns till användandet av emojitecken i informella och formella kommunikationsrelation-

er och om genus spelar in på vilka attityder som uttrycks. Vidare delsyfte är att undersöka i 

vilket kommunikationsmedel: sms, e-post eller sociala medier emojier förekommer mest i.  

4.1 Enkätmetod 

I den här undersökningen har enkätmetod valts, eftersom den lämpar sig väl till syftet att 

utreda vad kvinnor och män tycker om emojier i olika kommunikationsrelationer. Enligt Trost 

och Hultåker (2016:17) är det viktigt att den valda metoden korrelerar med syfte och fråge-

ställningar samt att dessa är välplanerade innan man bestämmer sig för att använda enkät som 

en undersökningsmetod. Inom sociolingvistiken är det relativt vanligt att göra attitydunder-

sökningar för att utreda vad populationen anser om ett språkfenomen och enkätundersökning-

ar brukas ofta i det syftet. Ansatsen är i regel kvantitativ, men kan även kombineras med 

kvalitativa intervjuer. Blandformer mellan kvantitativ och kvalitativ metod är relativt vanliga 

inom sociolingvistiken, eftersom undersökningar i regel syftar till att svara på frågorna vad? 

och varför? I relation till det som undersöks (Trost och Hultåker 2016:18). I den här studien 

har kompletterade intervju valts bort på grund av bristande utrymme och tid, även om det 

hade varit intressant att utreda bakomliggande faktorer till attityderna gentemot emojier.  

4.1.1 Enkätkonstruktion  

Vid tillverkningen av enkäten användes dataprogrammet Survey and Report, som finns 

tillgängligt via studentlicens på Karlstads universitet [KAU]. Val av enkätverktyg gjordes 

utifrån tillgänglighet och att det var relativt enkelt att använda som novis inom enkättillverk-

ning. Enligt Trost och Hultåker (2016:110f.) är det viktigt att respondenten är väl insatt i inom 

vilken organisation undersökningen görs och Survey and Report tillhandahåller färdiga mallar 

där universitetets logga syns tydligt i enkäten. Enkätverktyget tillhandahåller även tydliga 

rapporter som enkelt kan filtreras utefter de urval man har valt att ha i sin undersökning. 

Undersökningen som föreligger denna uppsats genererade rapporter som syftade till variabeln 

genus. 



 Får vem som helst, hur som helst, var som helst, till vem som helst använda emojier?                        Sara Nilsson 

18 

 

Inledningsvis konstrueras ett missivbrev. Missivbrevet är en viktig del av enkäten, då det 

syftar till att presentera vem undersökaren är, i vilken regi samt i vilket syfte undersökningen 

utförs (Trost och Hultåker 2016:110f.) Missivet ska även informera respondenterna kortfattat 

om det ämnesområde undersöks (Trost & Hultåker 2016:110), i det här fallet en språkatti-

tydsundersökning. I missivbrevet beskrevs studien samt varför studien genomfördes, vilket i 

det här fallet var för att skapa underlag till en uppsats på avancerad nivå i ämnet svenska 

språket på ämneslärarutbildningen. Vidare informerades respondenterna om vad emojier är 

och var de vanligtvis används. I missivet framgick även att medverkan i undersökningen var 

frivillig och anonym. Kontaktuppgifter till undersökaren (jag) fanns också med för eventuella 

frågor. Brevet formulerades kortfattat och lättsamt för att inte tappa respondentens intresse 

(Trost och Hultåker 2016:10).  

Frågorna i en webbenkät bör vara begränsade i antal för att få tillräckligt många respondenter 

att svara på frågorna. Man bör också som undersökare estimera en tidsåtgång och informera 

om hur lång tid det kan ta att svara på webbenkäten, eftersom överskådligheten på en sådan 

enkät är begränsad i jämförelse med en fysisk postenkät där respondenten själv kan avgöra 

hur lång tid det kommer att ta. (Trost & Hultåker 2016:141). I studien formulerades tjugoåtta 

frågor, varav fyra stycken var sakfrågor (Trost & Hultåker 2016:67) som syftade till att utreda 

bakgrundsfaktorer som kön, ålder, utbildningsnivå och sysselsättningsgrad. Samtliga frågor i 

undersökningen var försedda med fasta svarsalternativ, eftersom det förenklar tolkningen av 

resultatet (Trost & Hultåker 2016:74). Övriga frågor formulerades som attityds- eller åsikts-

frågor där respondenterna ombads att ta ställning till ett antal påståenden genom tre fasta 

svarsalternativ: positivt/passande, negativt/opassande respektive varken eller (Trost & Hultå-

ker 2016:70,74).  

Trots att Trost och Hultåker (2016:75) rekommenderar att man har en öppen fråga i slutet av 

enkäten där respondenten kan tillägga något valdes det bort i studien, eftersom öppna frågor 

är svårare att tolka än standardiserade. Vidare skriver författarna att svarsalternativ där re-

spondenten slipper ta ställning bör undvikas (Trost & Hultåker, 2016:70,75), men inte heller 

det har tagits hänsyn till, då val som varken eller finns med i undersökningen. Trost & Hultå-

ker (2016:75) beskriver att det kan vara bra att ge alternativ eftersom det finns de som inte 

kan, eller vill ta ställning. Resultatet blir inte tillförlitligare genom att tvinga någon att ta 

ställning och svar som varken eller kan också indikera att personer inte reflekterat över 

språkfenomenet som efterfrågas, i det här fallet emojier.  
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Enkätundersökningen publicerades på Facebook för att nå ut till en större population och med 

webbenkät skapades möjligheter att nå respondenter på såväl lokal, nationell som internation-

ell nivå (Ejlertsson 2005:11). Genom att använda sociala medier som utgångspunkt för under-

sökningen gick det att få tag på personer som använde datorer, surfplattor eller smarttelefoner 

då användandet av internetforum som Facebook förutsätter tillgång till digitala verktyg och 

internet (Trost & Hultåker 2016:135). Sannolikheten var också stor att respondenterna av 

hade förförståelse till emojier då de används flitigt i såväl direktmeddelanden som statusupp-

dateringar på sociala forum. Webbenkät passade även väl som metodval då den är ekonomiskt 

betingad på olika sätt: den krävde ingen materialåtgång samt var ett tidseffektivt medel vid 

insamlandet av material då det inte krävdes några resor (Trost & Hultåker 2016:135). Genom 

att uppmana respondenterna att dela enkäten vidare kunde enkäten få en så kallad snöbollsef-

fekt, vilket innebär att respondenterna delar enkäten på sina egna sidor och på så sätt nås en 

större population (Trost 2012:32). Den effekten uteblev dock i aktuell undersökning, men 

underlaget blev ändå tillräckligt: totalt 214 respondenter.  

4.1.2 Mätinstrument  

För att kunna mäta attityderna analyserades vilka kommunikationsrelationer som kunde 

härledas till informella och formella- relationer. Man kan säga att de kategoriserades. Indel-

ningen gjordes utifrån Gunnarsdotter Grönbergs (2013) teorier om relationsinriktad och 

sakinriktad kommunikationsstil (s. 13). Följande graderingsskala skapades:  

1. Familj/vänner  

2. Bekanta/arbetskollegor 

3. Lärare/chefer  

4. Företag/servicetjänster  

5. Offentlig sektor/myndigheter 

Frågorna som ställdes kunde samtliga härledas till något av alternativen och en sammanställ-

ning gjordes rörande svarsfrekvens på frågorna, för att sedan omräknas till procentuell redo-

visning av antal positiva eller negativa svar i förhållande till kommunikationsrelationen. 

Resultatet står att läsa om under kapitel 5.  
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4.2 Urval 

Populationen (Trost & Hultåker 2016:136) som enkäten vände sig till kan beskrivas som 

användare av det sociala mediet Facebook. Urvalet som gjordes var ett bekvämlighetsurval 

(Trost & Hultåker 2016:31), vilket innebär att urvalet är baserat på användare av sociala 

medier, inte specifikt riktat till en specifik målgrupp med noggrant på förhand utvalda re-

spondenter. Urvalsfaktorer för undersökningen var således kvinnor och män från sexton år 

och uppåt som använder sociala mediet Facebook. Den yngre åldersgruppen valdes bort, då 

personer under 15 år kräver föräldrars samtycke för att medverka i enkätundersökningar. I 

efterhand kan konstateras att det behövs en viss styrning för att få en jämn fördelning av en 

population, då övervägande andelen respondenter (79 procent) var kvinnor. Därmed blir inte 

urvalet representativt för kvinnor och män i Sverige, utan enbart ett representativt resultat för 

enkätens respondenter.  

4.3 Bortfall 

Undersökningen riktade sig till kvinnor, män samt binära. Sammanlagt deltog 214 personer i 

undersökningen, varav 169 kvinnor och 44 män. Enbart en person uppgav binär, vilket föran-

leder ett bortfall då en persons attityd inte kan ses som representativt för målgruppen. Vidare 

föreligger risken att man som forskare inte kan säkerställa anonymiteten för respondenten, 

vilket bidrar till beslut om att inte ta med den besvarade enkäten i undersökningen. Bortfallet 

är också inom ramen av förväntat bortfall som inte behöver redovisas närmare (Trost & 

Hultåker 2016:147). Könsfördelningen i studien blir därför 79 procent kvinnor och 21 procent 

män. 

4.4 Reliabilitet och validitet 

En studies reliabilitet säkerställs genom att alla som besvarar enkäten har samma förutsätt-

ningar, men Trost och Hultåker (2016:61) menar att det är svårt, eftersom förhållanden sällan 

är statiska. I en webbenkät finns inte möjligheten att kontrollera respondenternas miljö när de 

besvarar enkäten, vilket man kan om man utför en studie i en skolklass eller på en arbetsplats 

när man är närvarande. Respondenterna har möjligheten att när som helst på dygnet besvara 

enkäten, vilket leder till att tidpunkten för svaren även den varierar mellan respondenterna. 

Det som man kan kontrollera är däremot frågornas tillförlitlighet i form av att frågornas 

kongruens (Trost & Hultåker 2016:62), således att det finns en likhet mellan frågor som syftar 
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till att mäta samma sak. I aktuell undersökning har frågorna formulerats liknande för att 

undersöka positiva eller negativa attityder och reliabiliteten säkerställs genom fasta svarsal-

ternativ som positiv, negativ och varken eller. I följdfrågorna ombeds respondenten att kryssa 

i de alternativ som bäst stämmer in på den egna uppfattningen. Svaren är på förhand formule-

rade och reliabiliteten skulle ha ökat om respondenterna själva hade fått gett en kortare 

beskrivning, eftersom frågeställaren riskerar att subjektivt påverka svarsalternativen. Då 

frågorna är standardiserade och alla deltagare har fått tillgång till samma information och 

besvarat samma frågor har undersökningens reliabilitet ändå säkerställts.  

Om validiteten är hög eller låg hänger samman med reliabilitetens status (Trost & Hultåker 

2016:63) Det innebär att om reliabiliteten i undersökningen är låg, så kommer även validitet-

en att vara det. Det råder dock ett tvärtomförhållande om reliabiliteten är hög, då kan ändå 

validiteten i enkäten var låg (Trost & Hultåker 2016:63).  Frågorna vilka konstruerades för att 

mäta attityd utgår från samma mönster med svarsalternativen: positivt/ negativt/varken eller, 

samt passande/opassande/varken eller. Frågornas validitet har säkerställts genom att de alla 

mäter attityd till emojier i olika kommunikationsrelationer.  

4.5 Etiska riktlinjer  

Det finns fyra grundläggande krav för alla studier som bedrivs inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet [VR] 2002:6–15). Detta för att säkerställa att forsk-

ningen alltid bedrivs med människors bästa som utgångspunkt och för att skydda individer. 

Det är även till gagn för forskningen, då frivilligheten att ställa upp i studier ökar om det sker 

på ett ärligt och tillförlitligt sätt.  

Informationskravet innebär att forskaren som utför undersökningen ska redogöra för vad som 

undersöks, i vilket syfte det undersöks och inom vilken organisation undersökning görs (VR 

2002:7f.). Det ska även framgå att deltagandet är anonymt, sker på frivillig basis och att 

respondenten innehar rätten att närsomhelst avbryta sin medverkan (VR 2002:10). I aktuell 

enkätundersökning framkommer informationen i missivbrevet (bilaga 1). Forskaren (jag) 

presenteras vid namn för att sedan redogöra för undersökningens natur, som är att skapa 

underlag till uppsats på avancerad nivå inom svenska språket. Vidare informeras responden-

terna om det anonyma, frivilliga deltagandet och att de när som helst under besvarandet kan 

välja att inte vara med i studien genom att avbryta. Därmed har också samtyckeskravet beak-
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tats, då det syftar till att deltagaren godkänner att delta i undersökningen, utifrån den inform-

ation som undersökaren tillhandahållit. Genom att genomföra och skicka enkäten samtycker 

respondenten till deltagande.  

Vidare beskriver VR (2002:10) vikten av att konfidentialitetskravet uppfylls vid undersök-

ningar. Vid behandling av respondentenkäter med personuppgifter är det viktigt att informat-

ionen förvaras så att endast personer involverade i projektet har tillgång till dem (VR 

2002:10). Den aktuella studien samlade inte in några personuppgifter, vilket bidrar till att 

respondenternas anonymitet skyddas. Nyttjandekravet syftar till att den införskaffade inform-

ationen endast får användas till den forskningsstudie som avses och att respondentlistor eller 

information inte får överlåtas eller säljas (VR 2002:14f.)  till andra syften. Resultatet i denna 

studie kommer endast att behandlas som ett resultat i denna studie, därför anses nyttjandekra-

vet vara uppfyllt.  

4.6 Metodkritik  

Webbaserade enkätundersökningarnas janusansikte är anonymitetsfaktorn. Det innebär att 

anonymiteten är både en styrka och en svaghet i det att anonymitet är positiv för responden-

ten, men som materialinsamlare kan man aldrig styrka att respondentens identitet (Ejlertsson 

2005:12), till exempel att kvinna, trettiofem år och högutbildad, är korrekta uppgifter. Det 

leder till att tillförlitligheten i resultatet aldrig kan vara hundraprocentigt. Vidare problem med 

enkätundersökningar anger Trost och Hultåker (2016:148) är att kvinnor, i högre utsträckning 

än män, besvarar enkäter, vilket bekräftas av den övervägande andelen kvinnor som besvarat 

den aktuella enkäten.  

Det är svårt att samla in fördjupande material via enkätundersökningar, eftersom det innebär 

fördjupande och öppna frågor. Öppna frågor kan försvåra tolkningen av resultatet vilket leder 

till lägre reliabilitet (Ejlertsson 2005:13).  Enkätmetoden kan behöva kompletteras med annan 

metod för att kunna besvara vad som ligger bakom de uttryckta attityderna, samt för att 

säkerställa eller styrka validiteten i det man påstår.  En stor fördel är dock att alla responden-

ter får samma enkätfrågor att besvara med liknande förutsättningar. På så vis stärks validiteten 

i undersökningsresultatet, förutsatt att frågorna och svarsalternativen är välutformade för 

studiens syfte och har hög validitet och reliabilitet (Ejlertsson 2005:10). Hur välgjord en 

enkät är kan bli avgörande för svarsfrekvensen (Ejlertsson 2005:12) En rekommendation är 

att ha max fyrtio till femtio frågor och att tidsåtgången inte överstiger trettio minuter (Ejlerts-
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son 2005:12). Det är således svårare än man tror att konstruera en välgenomtänkt och välgjord 

enkätundersökning första gången man gör den. Till trots den stora fördelen med enkätunder-

sökningens egenskap att nå ut till en större massa, får man räkna med att ett visst bortfall av 

respondenter, vilket i sin tur kan påverka möjligheten att läsa ut ett tillförlitligt resultat 

(Ejlertsson 2005:12). Det finns således en viss risk att man blir utan resultat att redovisa i sin 

undersökning. I aktuell undersökningen finns ett underskott av manliga respondenter, vilket 

bidrar till att metoden och tillvägagångssättet som undersökningen gjorts på inte har varit 

optimal och en mer noggrann urvalsprocess bör göras för att säkerställa ett jämnare delta-

gande av kvinnor och män än att lita på slumpmässigt deltagande på sociala medier.  
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5 RESULTAT  

I kapitlet redovisas undersökningens resultat utifrån frågeställningen: Vilka attityder visar 

kvinnor och män till emojier i informella kommunikationsrelationer? Och vilka attityder har 

kvinnor och män till emojier i formella kommunikationsrelationer. Föreligger det någon 

skillnad i de uttryckta attityderna könen emellan?  I vilket kommunikationsmedel, sms, e-post, 

eller sociala medier, är det vanligast att man skickar eller mottar emojier?  

5.1 Respondenter    

Enkäten besvarades av 213 personer i ett åldersspann från 16–75 år och fördelningen av genus 

resulterade i 169 kvinnor (79%) och 44 män (21 %). Det finns en ojämn genusfördelning av 

respondenter och den representativa gruppen för undersökningen är kvinnor mellan 22–45 år 

som utgör 60 % (se tabell 1) av de totalt 213 deltagarna. Av männen som deltar i undersök-

ningen är merparten 28–39 år, men motsvarar endast 12 % av det totala antalet respondenter. 

Det innebär att de resultat som framkommer endast kan ses som kunskap om just den under-

sökta gruppens likheter och skillnader i förhållande till genus och är inte generaliserbar på 

Sveriges befolkning. 

Ålder 16–21 22–27 28–33 34–39 40–45 46–51 52–57 58–63 64–75 Totalt 

Kvinna  3 17 45 36 28 19 8 9 4 169 

Man 3 4 9 16 5 2 1 2 2 44 

Tabell 1 Ålder och genus 

Av de totalt 213 deltagarna anger två personer att de inte känner till ordet emoji, men lejon-

parten av deltagarna är kända med begreppet sen tidigare (se tabell 2).   

Kön Ja Nej 

Kvinna 168 1 

Man 43 1 

Tabell 2 Är du bekant med ordet emojier? 
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5.2 Respondenternas användande av kommunikationsmedel 

Då emojier förekommer i kommunikationer via sms, sociala forum eller e-post får responden-

terna besvara hur deras kommunikationsvanor ser ut genom de ovanstående digitala medium. 

På frågan om hur ofta respondenten kommunicerar via internet: sociala forum eller e-post 

anger 82,2% av kvinnorna, respektive 61,4% av männen att det sker flera gånger per dag 

Vidare beskriver 12,4% av kvinnorna att det gör det någon gång om dagen och 29,5 % av 

männen uppger samma svar. En mycket låg andel anger att de kommunicerar via sociala 

medier eller e-post någon gång i veckan, någon gång i månaden eller aldrig (se tabell 3).  

Vidare uppger hälften av de kvinnliga respondenterna respektive närmare en tredjedel av de 

manliga att de kommunicerar via sms flera gånger om dagen (se tabell 3). Av kvinnorna är det 

27,8 % respektive 27,3 % av männen som gör det någon gång om dagen (se tabell 3). Vidare 

framkommer i frågeställningen att 22,7% av männen kommunicerar via sms flera gånger i 

veckan och av kvinnorna är det 14,8% som anger samma svar. Endast 5,3% kvinnor och 11,4 

% män anger att de kommunicerar via sms någon gång i veckan. Av de kvinnliga och manliga 

respondenterna är det en mycket liten del som uppger att de skriver sms någon gång i måna-

den (se tabell 3). Av respondenterna är det ingen, varken kvinnor eller män, som uppger att de 

aldrig kommunicerar med sms (se tabell 3).  

Fråga Kön 

Flera 

gånger om 

dagen 

Någon 

gång om 

dagen 

Flera 

gånger i 

veckan 

Någon 

gång i 

veckan 

Någon 

gång i 

månaden Aldrig 

5 Kvinna 139(82,2%) 21 (12,4%) 6 (3,6%) 2 (1,2%) 0 0% 1 (0,6%) 

Man 27 (61,4%) 13 (29,5 %) 2 (4,5%) 1 (2,3%) 1 (2,3%) 0 (0%) 

6 Kvinna 86 (50,9%) 47 (27,8%) 25 (14,8%) 9 (5,3%) 2 (1,2%) 0 (0%) 

Man 14 (31,8 %) 12 (27,3%) 10 (22,7%) 5 (11,4%) 3 (6,8%) 0 (0%) 

Tabell 3 (5) Hur ofta kommunicerar du via internet genom sociala forum eller e-post? (6) Hur ofta kommunicerar du via sms?  

 

5.3 Respondenternas användande och mottagande av emojier  

Undersökningens delsyfte är att utreda vilket kommunikationsmedel: sms, e-post eller sociala 

medier som det är vanligast att skicka eller motta emojier i. Relativt få, endast 8,9% av 

kvinnorna och 11,4% av männen, använder emojier i kommunikation med e-post. Dock 
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använder merparten av både kvinnor och män emojier i sms (se tabell 4). Vidare uppger tre 

fjärdedelar av både kvinnor (76,9%) och män (75%) att de använder emojier i skriftlig kom-

munikation via sociala medier. 

Samma mönster kan man urskilja gällande mottagandet av emojier eftersom 85,8% kvinnor 

och 86,4% män uppger att de vanligtvis får emojier skickade via sms, samt att merparten av 

både kvinnor (82,8%) och män (77,3%) anger att de vanligen mottar emojier via sociala 

medier. Endast 6,5% av kvinnorna och 11,4% av männen uppger att de mottar emojier i e-

post. Sammanfattningsvis är det vanligast att både kvinnor och män använder samt mottar 

emojier per sms eller sociala medier. Båda målgrupperna uppger att emojier förekommer i låg 

utsträckning per e-post.  

Fråga Kön sms e-post sociala medier antal svar 

9 
Kvinna 144 (85,2%) 15 (8,9%) 130 (76,9%) 289 (171%) 

Man 34 (77,3%) 5 (11,4%) 33 (75%) 72 (163,6%) 

10 
Kvinna 145 (85,8%) 11 (6,5%) 140 (82,8%) 296 (175,1%) 

Man 38 (86,4%) 5 (11,4%) 34 (77,3%) 77 (175%) 

Tabell 4 (9) I vilken kommunikationsform är det vanligast att du använder emojier? Fler svar är möjliga: (10) I vilken 
kommunikationsform är det vanligast att du får emojier? Fler svar är möjliga: 

5.4 Kvinnor och mäns attityder till emojier  

I enkätundersökningen är fråga 28 konstruerad som en följdfråga, där respondenterna får 

besvara varför de tycker att en emoji kan vara positiva i kommunikationen med en nära vän. 

Hälften av männen respektive lite mer än hälften av kvinnorna anser att kommunikationen blir 

livfullare och roligare med emojier (se tabell 5). Vidare anser 39,2% av kvinnorna och 37,5% 

av männen att emojier bidrar till hur man ska tolka innehållet: roligt, skämtsamt, allvarligt, 

kärleksfullt et cetera. Mycket få kvinnor respektive män (se tabell 5) anser att emojier i ett 

meddelande bekräftar en vänskapsrelation och på alternativet ”inget av de ovanstående, men 

gillar när de finns med i meddelandena” anger 4,2% av kvinnorna och 9,4% av männen som 

svar.  
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Fråga 28  Kvinna Man 

Kommunikationen blir roligare och mer livfull 78 (54,5 %) 16 (50%) 

Man förstår bättre hur meddelandet ska uppfatt-
tas: positivt, negativt, allvarligt, skämtsamt, 
kärleksfullt och så vidare 

56 (39,2%) 12 (37,5%) 

Det är ett tecken på att man är vänner eftersom de 
är mer eller mindre är obligatoriska att ha med i 
digitala meddelanden vänner emellan 

3 (2,1%) 1 (3,1%) 

Inget av de ovanstående, men gillar när de finns 
med i meddelandena 

6 (4,2%) 3 (9,4%) 

Tabell 5(28) Om du kryssat i att det är positivt att en nära vän skickar emojier i ett meddelande kryssa i det alternativ som 
bäst överensstämmer med varför du tycker så. Om du kryssat i annat alternativ på föregående fråga kan du hoppa över denna 
fråga 

I fråga om emojier passar i alla kommunikationssituationer via sms, e-post eller sociala 

medier svarar övervägande delen, både kvinnor (89,9%) och män (72,7%) att de anser att det 

finns kommunikationssituationer där emojier inte lämpar sig. Endast 3,6% av kvinnorna och 

6,8%av männen svarade att de skickar emojier till vem som helst och några få anger lite vagt 

att det finns undantag (se tabell 6).   

Fråga 11 Kvinna Man 

Nej, jag skickar till vem som helst 6 (3,6 %) 3 (6,8%) 

Nja, det kanske finns undantag 12 (7,1%) 9 (20,5%) 

Ja, det finns situationer som de inte är lämpliga att använda  152 (89,9%) 32 (72,7%) 

Tabell 6 (11) Finns det kommunikationssituationer som du medvetet väljer att inte använda emojier 

I följdfrågan ombads respondenter som svarat att ”emojier inte lämpar sig i alla situationer” 

välja de alternativ som bäst svarade mot åsikten. Både kvinnor (73,1%) och män (80,6%) 

uppger att emojier kan uppfattas som oprofessionella i vissa kommunikationssituationer. 

Vidare anser 33,1% av kvinnorna och 30,6% av männen att emojier inte alltid har en funktion 

i det som skrivs. En fjärdedel av kvinnorna motsvarande en tredjedel av männen uttrycker att 

emojier kan vara en källa till missförstånd (se tabell 7).  Endast en fjärdedel av både kvinnor 

(26,9%) och män (25%) anger att emojier endast hör hemma i privata kommunikationer som 

svarsalternativ. Resultatet visar att kvinnor och mäns attityd till varför de väljer att inte 

använda emojier i vissa kommunikationer överensstämmer. Procentuellt anger något fler män 

än kvinnor att emojier kan vara en källa till missförstånd och kan uppfattas som oprofession-

ella. 
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5.5 Kvinnor och mäns attityder till emojier i olika kommunikat-

ionsrelationer 

För att kunna mäta attityderna till informella och formella kommunikationsrelationer har 

frågorna i enkäten konstruerats för att motsvara den femgradiga skalan som finns presenterad 

i metodkapitlet (s.19). Indelningen utgår ifrån familj/vänner, bekanta/arbetskollegor, lä-

rare/chef, företag/servicebransch och offentlig sektor/myndighet.  

5.5.1 Kommunikationsrelation familj/vänner   

Den första kategorin som kommer att redovisas är den som är mest informell, vilket är den 

kategori som kallas familj och vänner. Merparten av kvinnorna i undersökningen anger att de 

i högutsträckning är positiva till emojier i kommunikationsrelationen familj/vänner (se tabell 

8). Mest positiva är de till emojier i kommunikationen med en livspartner där hela 82,2 % 

angett den attityden och endast 16,6 % anser dem varken eller. Endast en av de kvinnliga 

respondenterna har svarat att det kan vara negativt/opassande om man integrerar emojier i 

meddelanden till sin livspartner (se Tabell 8). I fråga 13 uttrycker merparten av männen (61,4 

%) att emojier i kommunikation med familj är varken eller och färre (36,6%) ställer sig 

positiva till dem (se Tabell 8). Mest positiva är män till emojier i kommunikation med vänner 

och livspartner och bara en man uttrycker en negativ attityd till förekomsten av dem i avsedd 

kommunikationsrelation (se Tabell 8). Fråga 20 efterfrågar vad respondenterna tycker om en 

familjemedlem inte använder emojier i ett sms och övervägande del kvinnor och män anger 

varken eller som svarsalternativ (se Tabell 8). 

Fråga 12 Kvinna Man 

Emojier hör hemma i privata kommunikationer 43 (26,9 %) 9 (25%) 

Emojier i ett meddelande kan uppfattas som oprofessionellt 117 (73,1%) 29 (80,6%) 

Emojier kan skapa missförstånd 39 (24,4%) 13 (36,1%) 

De har inte alltid en funktion i det som skrivs och då finns det 
ingen anledning att använda dem 

 53(33,1%) 11 (30,6%) 

Antal svar: 252 (157,5%) 62 (172,2%) 

Tabell 7 (12) Om du kryssat i:” Ja, det finns situationer som emojier inte lämpar sig ” på föregående fråga fyll i vilket 
påstående som passar bäst in på din åsikt. Fler svar är möjliga   
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Fråga Kön Positivt/passande Negativt/opassande Varken eller 

13 Kvinna 111 (65,7%) 0 (0%) 58 (34,3%) 

Man 17 (36,6 %) 0 (0%) 27 (61,4%) 

20 Kvinna 11 (6,5%) 13 (7,7%) 145 (85,8%) 

Man  4 (9,1%) 1 (2,3%) 39 (88,6%) 

25 Kvinna 140 (82,8%) 1 (0,6%) 28 (16,6%) 

Man 25 (56,8%) 0 (0%) 19 (43,2%) 

27 Kvinna 134 (79,3%) 0 (0%) 35 (20,7%) 

Man 26 (59,1%) 1 (2,3%) 17 (38,6%) 

Tabell 8 (13) Hur skulle du uppleva det om en familjemedlem integrerade emojier i textmeddelanden via sms, e-post eller på 
sociala medier? (20) En familjemedlem skickar ett sms till dig och det finns inte några emojier med i meddelandet […](25) 
Din livspartner skickar e-post till dig och använder emojier i kommunikationen. Anser du att det är: (27) En nära vän skriver 
ett meddelande till dig via sms och infogar i texten flertalet emojier. Tycker du att det är:  

5.5.2 Kommunikationsrelation bekanta/arbetskollegor  

I förhållande till arbetskollegor eller bekanta anser 59,8 % av kvinnorna och 70,5 % av 

männen att emojier är varken eller i meddelande från en bekant. Vidare anser 39,1% av 

kvinnorna och 27,3 % av männen att emojier är positiva/passande i kommunikationer med 

bekanta, och endast 1,2 % av kvinnorna och 2,3 % av männen anser att de är nega-

tiva/opassande. Både kvinnor och män uttrycker i lågutsträckning att det är positivt att en dejt 

inte använder emojier i meddelandet, medan 21,3% kvinnor och 18,2% män anger att de 

uppfattar det som negativt. Merparten av dem uttrycker dock att det är varken eller om det 

förekommer emojier eller inte, i ett meddelande från den person man dejtat (se tabell 9).  

Fråga Kön Positivt/passande Negativt/opassande Varken eller 

15 Kvinna 66 (39,1%) 2 (1,2%) 101 (59,8%) 

Man 12 (27,3 %) 1 (2,3%) 31 (70,5%) 

20 Kvinna 17 (10,1%) 36 (21,3%) 116 (68,6%) 

Man 3 (6,8%) 8 (18,2 %) 33 (75,0%) 

Tabell 9 (15) Hur skulle du uppleva det om en ytligt bekant integrerade emojier i textmeddelande via sms, epost eller på 
sociala medier? (20) Du har varit på en lyckad dejt och personen som du träffat skickar ett meddelande utan emojier i. Anser 
du att det är:  

5.5.3 Kommunikationsrelation lärare/chefer 

Lite över hälften av både kvinnor och män anser att det är varken eller om en chef skickar 

meddelande med emojier i (se tabell 10). Av kvinnorna anser 20,7 % att de är nega-
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tivt/opassande, och liknande resultat kan ses hos männen då 18,2 % av dem anser samma sak. 

Det är en fjärdedel av kvinnorna och närmare en tredjedel av männen som anser att det är 

positivt/passande när en chef använder dem (se tabell 10). Vidare anser både kvinnor och män 

att emojier är varken eller i kommunikation från en lärare. Kvinnor anser, i högre utsträckning 

än män att det är negativt/opassande när en lärare använder dem (se tabell 10). Relativt få 

kvinnor och män uppger att det är positivt/passande med emojier i kommunikationsrelationen 

lärare. Övervägande delen kvinnor (54,4%) och män (54,5%) anser att det är nega-

tivt/opassande med emojier i kommentarerna från en handledare på universitetet och ytterst få 

uttrycker att det är positivt/passande (se tabell 10). Ytterligare likhet kan ses i resultatet 

varken eller då 39,1 % av kvinnorna och 36,4% uppger det alternativet svaret.  

Fråga Kön Positivt/passande Negativt/opassande Varken eller 

14 Kvinna 42 (24,9%) 35(20,7%) 92 (54,4%) 

Man 13 (29,5%) 8 (18,2%) 23 (52,3%) 

16 Kvinna 24 (14,2%) 55 (32,5%) 90 (53,3%) 

Man 8 (18,2%) 10 (22,7%) 26 (59,1%) 

24 Kvinna 11 (6,5%) 92 (54,4%) 66 (39,1%) 

Man 4 (9,1 %) 24 (54,5%) 16 (36,4%) 

Tabell 10 (14) Hur skulle du uppleva det om en chef integrerade emojier i textmeddelande […] (16) Du får epost från din 
lärare, eller dina/ditt barns lärare och det är emojier integrerade i texten […] (24) Du är student på universitetet och du har 
precis fått tillbaka din uppsats med kommentarer från handledaren. I kommentarerna finns det emojier integrerade […] 

5.5.4 Kommunikationsrelation företag/servicebranscher 

I den fjärde kommunikationsrelationen anser ungefär hälften av både kvinnor och män att det 

är varken eller (se tabell 11) om en pizzeria väljer att skicka emojier i meddelande med 

beställningsbekräftelsen. Fler kvinnor än män anser att det är negativt/opassande (se tabell 

11), vilket framkommer då 25 % män respektive 11,8% kvinnor anser att det är posi-

tivt/passande. Vidare anser de flesta kvinnor (81,1%) och män (72,7%) att det är nega-

tivt/opassande att ett företag använder sig av emojier i lönespecifikationen. Ytterst få uttryck-

er att det är positivt/passande och en förhållandevis låg andel av båda könen uppger varken 

eller som svar (se tabell 11). Om emojier används i ett företags konsumentchatt anger 53,8 % 

kvinnorna respektive 47,7 % av männen att det är varken eller. Män uttrycker i högre ut-

sträckning en positiv/passande attityd till dem än vad kvinnor gör (se tabell 11). Vilket resul-

terar i att 31,4 % kvinnor kontra 22,7% av män anser att det är negativt/opassande att använda 

emojier i konsumentchattar.  
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Fråga Kön Positivt/passande Negativt/opassande Varken eller 

21 Kvinna 20 (11,8%) 69 (40,8%) 80 (47,3%) 

Man 11 (25,0%) 11 (25,0%) 22 (50,0%) 

23 Kvinna 4 (2,4%) 137 (81,1%) 28 (16,6%) 

Man 2 (4,5%) 32 (72,7%) 10 (22,7%) 

26 Kvinna 25 (14,8%) 53 (31,4%) 91 (53,8%) 

Man 13 (29,5 %) 10 (22,7%) 21 (47,7%) 

Tabell 11 (21) Lokala pizzerian har SMS-tjänst och i bekräftelsesms: et på din beställning har de använt sig av emojier 
istället för ord […] (23) Du får en lönespecifikation via epost och företaget som du arbetar för har integrerat emojier som 
syftar till pengar […] (26) Du använder dig av en konsumentchatt på hemsidan till ett stort handelsföretag och personalen på 
kundservice använder sig av emojier i den digitala kommunikationen […].  

5.5.5 Kommunikationsrelation offentlig sektor/myndighet  

Den sista kommunikationsrelationen avser offentlig sektor och myndigheter, vilka är de 

kommunikationer som räknas till mest formella. Lejonparten av både kvinnor och män anser 

att det är negativt/opassande om offentlig sektor eller myndigheter skulle integrera emojier i 

sina digitalt kommunicerade meddelanden (se tabell 12). Ingen av männen respektive1,2% 

kvinnorna anser att det är positivt/passande av försäkringskassan att använda dem. I under-

sökningen uttrycker kvinnor i något lägre grad en varken eller attityd än män (se tabell 12), 

medan ytterst få kvinnor eller män uttrycker att emojier är positivt/passande i kommunikat-

ionsrelationen offentlig sektor/myndighet (se tabell 12).  

Fråga Kön Positivt/passande Negativt/opassande Varken eller 

17 Kvinna 2 (1,2%) 148 (87,6%) 19 (11,2%) 

Man 0 (0%) 37 (84,1%) 7 (15,9%) 

19 Kvinna 7 (4,1%) 141 (83,4%) 21 (12,4%) 

Man 2 (4,5%) 31 (70,5%) 11 (25,0%) 

22 Kvinna 1 (0,6%) 145 (85,8%) 23 (13,6%) 

Man 2 (4,5 %) 35 (79,5%) 7 (15,9%) 

Tabell 12 (17) Du får epost från försäkringskassan och handläggaren, som författat e-postbrevet, har integrerar en, till flera 
emojier i texten […] (19) Du får en remiss till röntgen och i brevet med beskedet så har landstingspersonalen integrerat 
emojier som är verksamhetsrelaterade […] (22) Skattemyndigheten skickar numer ut deklarationen digitalt för att påminna 
om att deklarera i tid. Föreställ dig att de infogat emojier i e-postbrevet […] 
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5.6 Sammanfattning av kvinnors och mäns attityder i olika kom-

munikationsrelationer  

Utifrån ovanstående resultat av enkätundersökningen visar det sig att kvinnor, i högre ut-

sträckning än män, är positiva till emojier i den mest informella relationen: familj/vänner. Fler 

män anser att det inte spelar någon roll om det finns med emojier eller inte i kommunikation-

en genom att i högre grad svara varken eller. Bara en kvinna och en man har angett att det är 

negativt/opassande om det förekommer emojier i kommunikationsrelationen. I den andra 

relationen som syftar till bekanta/arbetskollegor uppger män i något högre utsträckning än 

kvinnor att det är varken eller om emojier finns med i kommunikationen. Kvinnor visar en 

positivare attityd än män till användandet av emojier i den här typen av kommunikationsrelat-

ioner. I den tredje kommunikationsrelationen lärare/chef överensstämmer kvinnor och mäns 

attityder till emojier i den digitala kommunikationen. Något fler kvinnor än män anser att det 

är negativt/opassande av en lärare att använda emojier i kommunikationsrelationen. Rörande 

överens är båda parter rörande handledares användande av emojier i kommentarer på uppsat-

ser där 54,4% av kvinnorna och 54,5% av männen ansåg det negativt/opassande. 

 I den fjärde kommunikationsrelationen företag/servicebranscher anger män i högre utsträck-

ning än kvinnor att det är positivt/passande med emojier i kommunikationen. Det föranleder 

att kvinnor anser i högre grad att det är negativt/opassande med emojier i den kommunikat-

ionsrelationen, men de allra flesta kvinnor och män har dock angett varken eller, vilket 

sannolikt beror på att ingen av grupperna anser att det är så viktigt om de finns med eller inte. 

Vad gäller den femte kommunikationsrelationen offentlig sektor/myndighet, som var den mest 

formella av ovanstående nämnda förhållanden, uttrycker både män och kvinnor i hög ut-

sträckning att det är negativt/opassande med emojier i kommunikationsrelationen. Procentu-

ellt är det något fler kvinnor än män som anser att det är negativt/opassande, då fler män i 

högre grad svarat varken eller. Resultatet tyder på att det uttrycks en konsensus beträffande 

kvinnor och mäns attityder till emojier i formella kommunikationsrelationer. 

Sammanfattningsvis uttrycker kvinnor positivare attityder till emojier i informella kommuni-

kationsrelationer än män och fler kvinnor än män uttrycker även en negativare attityd till dem 

i formella kommunikationsrelationer. Skillnaden som föreligger och som redovisas i tabeller-

na är dock mycket små att det är sannolikt att det attityderna överensstämmer mer än de 

skiljer sig åt.  
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6 DISKUSSION 

Under följande rubrik förs en diskussion utifrån syftet och resultatet. Syftet med studien är att 

undersöka vilka attityder som finns till användandet av emojitecken i informella och formella 

kommunikationsrelationer och om genus spelar in på vilka attityder som uttrycks. Vidare 

delsyfte är att undersöka i vilket kommunikationsmedel: sms, e-post eller sociala medier 

emojier förekommer mest i. Undersökningen utgår ifrån följande frågeställningar: Vilka 

attityder visar kvinnor och män till emojier i informella kommunikationsrelationer? Och vilka 

attityder har kvinnor och män till emojier i formella kommunikationsrelationer? Föreligger 

det någon skillnad i de uttryckta attityderna könen emellan? I vilket kommunikationsmedel, 

sms,  e-post, eller sociala medier, är det vanligast att man skickar eller mottar emojier?  

Resultatet av undersökningen visar enbart attityder hos kvinnor och män som besvarat enkä-

ten och är inte generaliserbar kunskap om svenska folkets attityder. Det beror delvis på 

obalansen mellan kvinnliga (79%) och manliga respondenter  (21%) , men har även orsak i 

studiens ringa omfattning. För att kunna generalisera kunskapen på en befolkning krävs ett 

större undersökningsunderlag.  

6.1 Tummen upp och tummen ner 

I undersökningens bakgrund beskrivs att attityder är något som vi fostras till och inget som vi 

föds med (Bijovet 2013:123), vilket föranleder att i en svensk kontext har de allra flesta 

fostrats in i en genremedvetenhet kring skriftspråk och samtalsstil genom skolan, som har i 

uppdrag att normera språkbruket. Att en negativ inställning dominerar användandet av 

emojier i formella kommunikationer är förväntat, eftersom den typen av kommunikationsre-

lationer i regel har en anpassad stil som är sakinriktad (Gunnarsdotter Grönberg (2013:249). 

En sakinriktad stil är också den form som används och uppmuntras i den skriftliga produkt-

ionen i skolan. Idén om ett korrekt språkbruk finns djupt rotad i vår språkmedvetenhet, vilket 

föranleder att vi har kollektivt ideala normer (Westman refereras i Greggas Bäckström 

2011:30) att förhålla oss till när vi skriver och i vilken kontext det avses läsas. Med formella 

relationer har vi i regel inte samma kontextuella förutsättningar, som vi har i de informella 

relationerna. Dessutom föreligger nästan alltid ett makt- och statusförhållande som påverkar 

både uttryck och innehåll i det skrivna beroende av vem vi kommunicerar med.   
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Emojier tycks ändå vara en del av en språkmedvetenheten hos användare av sociala medier, 

vilket framkommer i undersökningen där närmast alla respondenter uttryckte kännedom om 

vad emojier är och hur de används (se tabell 2:23). Kvinnorna i undersökningen tycks i högre 

utsträckning än männen använda emojier i informella kommunikationer då fler män uppger 

varken eller som svar, vilket sannolikt kan tolkas som att det är oviktigt om de förekommer 

eller inte (se tabell 8:28). Störst skillnad föreligger i fråga 25 om en livspartner skickar 

emojier: 82,2% av kvinnorna respektive 56,8 % av männen anser att det är positivt/passande. 

Nära hälften av männen, men bara en sjättedel av kvinnorna har angett varken eller som svar 

på frågan. Vidare kan man utläsa att kvinnor är mer positiva till om ytligt bekanta använder 

emojier i kommunikationen, medan män i högre utsträckning anger att det inte är så viktigt 

om de används eller inte (se tabell 8:28). Gällande formella kommunikationsrelationer ut-

trycker kvinnor i något högre utsträckning än män en negativ attityd till att emojier skulle vara 

med i den skrivna kommunikationen (se tabell 12:30). Einarsson (2004:177) beskriver att 

kvinnors samtalsstil har traditionellt relaterats till relationell och personinriktad stil, medan 

mäns samtalsstil snarare är formell och sakinriktad.  En möjlig tolkning av de attityder som 

framkommer är att kvinnorna i undersökningen anpassar sitt språk i högre utsträckning än 

männen, vilket tyder på att de är mer medvetna om i vilken relation emojier är lämpliga och 

inte (se tabell12:30). Det går inte att dra några slutsatser om det stämmer i förhållande till 

respondenternas svar, men det är ändå intressant att nämna i förhållande till uppfattningar om 

språkbruk och genus. Verkligheten är sällan indelad fyrkantiga lådor där varje område eller 

person kan behandlas utifrån det stereotypa och statiska, utan relationer, kön och kontexter är 

ofta flytande i förhållande till varandra.  

Kategorin lärare/chef är intressant då den balanserar mellan informell och formell kommuni-

kationsrelation. I regel finns både kännedom och någon form av relation till en lärare eller 

chef, men samtalsstilen karaktäriseras genom att vara sakinriktad och informativ snarare än 

relationsinriktad och personlig. Det är inte en informell relation, men den är inte heller helt 

formell.  Kommunikationsrelationen är sannolikt en gråzon ifråga om samtalsstilen bör vara 

relationsinriktad eller sakinriktad (Gunnarsdotter Grönberg 2013:249). Merparten av kvinnor 

och män uppger att det är varken eller om kommunikation med lärare/chef har emojier i sig 

eller inte (se tabell 10:29). Kvinnorna i undersökningen visar i högre utsträckning på en 

negativ inställning till emojier i kommunikationsrelationen lärare/chef än männen (se tabell 

10:29). Lite över hälften av båda målgrupperna uppger på fråga 24 att det är nega-
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tivt/opassande för universitetsanställda uppsatshandledare att använda emojier i kommentarer 

på uppsatser till studenter (tabell 10:29).  

Både skollärare och universitetslärare kan kopplas till kategorin myndighetsutövare då deras 

uppgift är att bedöma och betygssätta elever/studenter på kommunalt/statligt uppdrag. Det 

föreligger därför ett mycket tydligt makt- och statusförhållande i relationen som kanske 

kräver att kommunikationsstilen är sakinriktad. Maltén (2008:15) beskriver bland annat att en 

lyckad kommunikation karaktäriseras av att avsändare och mottagare förstår varandra, både 

utifrån vad som sägs och i vilket sammanhang det sägs.  I undersökningen anger både kvinnor 

och män att emojier kan uppfattas som oprofessionella (se tabell 7:27), samt att emojier 

lämpar sig bäst i informella relationer. Det är därför sannolikt att en avsändare i en formell 

kommunikationssituation som försöker använda ett allt för informellt språkbruk riskerar att 

uppfattas som oprofessionell vilket kan leda till missförstånd hos mottagaren.  Emojier som 

känsloförstärkare, eller om de används för att anlägga en trevlig ton på det skrivna, har kanske 

ingen funktion i den typen av formella kommunikationer, då avsändaren inte avser att skapa 

en relation till mottagaren. Kommunikationsrelationen befinner sig sannolikt en gråzon ifråga 

om samtalsstilen bör vara relationsinriktad eller sakinriktad (Gunnarsdotter Grönberg 

2013:249).   

I undersökningen framkommer det att både kvinnor och män främst använder och mottar 

emojier via sms och sociala medier och förekommer i låg utsträckning per e-post (se tabell 

4:25). En av orsakerna kan vara tillgängligheten, då de flesta smarttelefoner och sociala 

medier erbjuder digitala tangentbord med en variation av figurer, vilket oftast saknas på 

tangentbordet till datorer. Resonemanget bör ses som spekulativt då sådana slutsatser endast 

kan dras om man undersöker vilket digitalt verktyg man i regel använder när man skriver e-

post. Vidare bakomliggande orsaker till varför de är mer vanligt förekommande i sms eller via 

sociala medier kan vara val av kommunikationsstilen, då sms och direktmeddelanden på 

sociala medier förutsätter eller avser en synkron kommunikationsstil som syftar till att avsän-

dare och mottagare är engagerade samtidigt i den skriftliga dialogen, eftersom den eftersträ-

var att likna ett samtal (Danesi 2017:10). 

 Kommunikation via sms och sociala medier utförs ofta i digitala kommunikationsverktyg 

som smarttelefoner, vilka associeras till det individuella och privata (Josephson 2013:108). De 

allra flesta privatpersoner som använder sociala medier är också där för att skapa eller upp-

rätthålla informella relationer, vilket ytterligare skapar förutsättningar för att i hög grad 

använda emojier. Gunnarsdotter Grönberg (2013:249) beskriver relationsinriktadstil som en 
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genremedvetenhet i verbala kommunikationer och som bör kunna överföras på skriftlig 

kommunikationsform som försöker efterlikna en konversation. Då sms och sociala mediers 

direktmeddelandefunktioner eftersträvar att likna en synkron kommunikationsstil, kan även 

det påverka stilnivån på skriftspråket då det anpassas för att stämma överens med hur man 

kommunicerar via digitala verktyg. Enligt Findahl & Davidsson (2017: 35) används sociala 

medier för att kommunicera i direktmeddelanden i högre utsträckning än tidigare, och är 

också en trolig förklaring till att flertalet respondenter uppger att emojierna vanligen används i 

den kommunikationskanalen (se tabell 4:25).   

Kommunikation med e-postbrev sällas till den asynkrona kommunikationsstilen (2017:10), då 

avsändaren inte har samma förväntningar på att få svar direkt trots att det finns möjlighet på 

grund av att smart-telefoner, surfplattor eller bärbara datorer, samt internet kan brukas vart 

som helst. Förväntningarna på ett e-postbrev, rent språkligt, trots Josephsons (2013:106) 

resonemang om e-post som en genre som tillåter ett intimare språk, är kanske högre. En 

bakomliggande faktor till att emojier i så pass låg utsträckning används i e-post bland respon-

denterna kan vara att de främst kommunicerar med kommunikationspartners av formellkarak-

tär och stilen blir naturligt sakinriktad eftersom det annars riskeras att uppfattas oprofession-

ellt. E-post är en populär kommunikationsform inom det offentliga, exempelvis arbetsrelate-

radkommunikation, vilket framkommer av undersökningen av Grønning et al. (2014). Studien 

utgick från autentisk internkommunikationen via e-post, där arbetskollegor skickade emojier i 

meddelanden till varandra för att signalera humor eller positiv attityd. Trots att kontexten 

(arbetsplatsen) är formell är relationen mellan arbetskollegor eventuellt informell och därför 

fungerar det med en relationsinriktad kommunikationsstil. Det kan även härledas till resultatet 

som framkom i kommunikationsrelationen lärare/chef, där chefer många gånger kan betraktas 

som arbetskollegor, vilket föranleder att det finns en positivare attityd till emojier i den typen 

av relation än mellan lärare/handledare till elever/studenter där maktförhållandet är tydligare.  

Flertalet av respondenterna anser att emojier bidrar till möjligheten att tolka hur ett med-

delande bör uppfattas, samt att det skrivna blir roligare (se tabell 5:26). Det överensstämmer 

med den tidigare forskningens teorier emojier som förstärkare och att de ersätter tonläge eller 

ansiktsuttryck i den skrivna kommunikationen (Lohman, et al. 2017:489). Det stämmer också 

överens med Grønnings et al. (2014) teorier att emojierna kanske främst är ett tolkningsstöd 

snarare än en direkt reflektion av avsändarens känslor, vilket också bekräftas av Danesi 

(2017:182) som menar att de bör brukas som förstärkare till det skrivna och inte ersätta det 

skrivna. Vidare uttrycker respondenterna uppfattningen att emojier ibland bör undvikas då de 
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kan vara en källa till missförstånd och feltolkningar (se tabell 7:27). Det innebär att det finns 

en språkmedvetenhet och en genremedvetenhet som både hindrar och möjliggör emojiernas 

vara i olika kommunikationsrelationer och att de inte än ses som universellt gångbart språk. 

Maltén (2008:15) beskriver att en lyckad kommunikation förutsätter att avsändaren och 

mottagaren förstår varandra och kan härledas till Danesi (2017:126) resonemang om emoji-

litracitet, det vill säga att både avsändare och mottagare behöver kunskaper om emojiernas 

betydelse, hur de brukas och att den uppfattningen något så när överensstämmer för att bud-

skapet ska kunna tolkas korrekt. Trots teknikutvecklingens intimiseringseffekt på språket så 

upprätthålls de sociala konventionerna: de sociala koderna och normerna som är gällande för 

de formella och informella kommunikationsrelationerna behöver finnas för att det skrivna 

innehållet i ett meddelande ska vara begripligt.  

Sammanfattningsvis är det en konsensus mellan kvinnor och män att emojier är positiva i 

informella kommunikationsrelationer, eftersom de bidrar till att kommunikationen blir roli-

gare och det är enklare att tolka vilken stämning som avses förmedlas med innehållet. De är 

negativa i formella kommunikationsrelationer på grund av att de kan uppfattas som oprofess-

ionella eller kan vara en källa till missförstånd. Attityden hos respondenterna överensstämmer 

med den attityd som uppvisas hos språkvårdande instanser (s. 2f.). Både kvinnor och män 

uppger att det är vanligast att man använder och mottar emojier via sms och sociala medier. 

Det föreligger dock ingen större skillnad mellan män och kvinnors attityder till emojier som 

kan kopplas till könsrollen. Kontentan är att vem som helst inte får använda emojier hur som 

helst, var som helst, till vem som helst enligt respondenterna. 

6.2 Vidare forskning 

Emojier är en språktrend som verkar vara här för att stanna. Det kan vara intressant att skapa 

en longitudinell studie för att utröna om användandet och användningsområdet vidgas med 

tid, det vill säga när nästkommande generation äntrar arbetslivet som växt upp med emojier 

som en naturlig del av kommunikationsspråket via digitala kommunikationsverktyg. Det 

kanske är först då som man faktiskt kan se om emojier påverkat skriftspråket eller de sociala 

normerna för hur vi kommunicerar dem och till vem. Vidare kan det vara intressant att utföra 

en större studie i en svensk kontext för att undersöka om det verkligen föreligger någon större 

skillnad på bruket av emojier utifrån genus. Eventuellt skulle studien kunna förläggas på ett 

universitet och bestå av autentiska textmeddelanden som studenter skickat.  
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Största delen av forskningen som bedrivs om emojier är inom kommunikationsforskningen 

och språkforskning på området behövs, speciellt eftersom behovet av emoji-litracitet och 

kompetens kan bli realitet i en svensklärares klassrum.  
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BILAGOR 

Bilaga 1.  

Hej! 

Vad roligt att du vill delta i min undersökning. Jag heter Sara Nilsson och just nu skriver jag 
min C-uppstats i svenska språket. Undersökningen går ut på att utreda vika attityder det finns 
till användandet av emojier i digitala kommunikationer.  

Emojier är små bilder, vanligtvis på ansikten som uttrycker känslor, men kan även vara 
ersättare för saker och rörelser av olika slag. Syftet med dem är oftast att förmedla känslor 
eller helt ersätta ord.  

Jag vore tacksam om du ville ta några minuter av din tid för att besvara enkäten. Vissa frågor 
är utformade som påståenden och situationerna är mer eller mindre hypotetiska i sin art. När 
det står sociala medier syftar jag till alla de forum som erbjuder kommunikationsmöjligheter: 
Facebook, Instagram, Kik, Messenger, Snapchat, o.s.v.  

Dina svar är anonyma och om du har frågor rörande undersökningen får du gärna kontakta 
mig på: saraelisanilsson@outlook.com 
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1. Kön? 

� Kvinna 
� Man 
� Binär 

2. Ålder 

3. Högst avslutad utbildning 

� Grundskola 
� Gymnasial utbildning 
� Universitet /Högskola 
� Annat (folkhögskola, komvux, KY-utbildning) 

4. Huvudsaklig sysselsättning 

� Studerar 
� Arbetar 
� Pensionär 
� Annat (sjukskriven. föräldraledig, arbetslös) 

Är du bekant med ordet emoji? 

� Ja 
� Nej 

Om nej: 

Emojier är bildtecken, som de allra flesta smartphones och surfplattor har ett extratangentbordför i SMS-

verktyget eller för andra meddelande funktioner. Vanligtvis utrycker en emoji en känsla, men det kan också vara 

bilder på saker, djur eller rörelser. 

 

 

 

 

 

 (©Apple inc, 2017) 

5. Hur ofta kommunicerar du via internet genom sociala forum eller epost? 

� Flera gånger om dagen 
� Någon gång om dagen 
� Flera gånger i veckan 
� Någon gång i veckan 
� Någon gång i månaden 
� Aldrig 

6. Hur ofta kommunicerar du via sms? 

� Flera gånger om dagen 
� Någon gång om dagen 
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� Flera gånger i veckan 
� Några gånger i veckan 
� Någon gång i månaden 
� Aldrig 

7. Använder du emojier när du skriver meddelande via sms, epost eller sociala medier? 

� Ja, alltid 
� Ja, ofta 
� Ja, ibland 
� Ja, men sällan 
� Nej, aldrig 

8. Vilka skickar du meddelanden till med emojier integrerad i texten? Fler svar är möjliga 

� Familj 
� Vänner/ Kompisar 
� Bekanta (här avses ytliga bekantskaper) 
� Arbetskollegor 
� Chef 
� Lärare 
� Vem som helst 

9. I vilken kommunikationsform är det vanligast att du använder emojier? Fler val är möjligt 

� SMS 
� Epost 
� Sociala medier 

10. I vilken kommunikationsform är det vanligast att du får emojier? 

� SMS 
� Epost 
� Sociala medier 

11. Finns det kommunikationssituationer som du medvetet väljer att inte använda 

emojier? 

� Nej, jag skickar till vem som helst 
� Nja, det kanske finns undantag 
� Ja, det finns situationer som de inte är lämpliga att använda 

12. Om du kryssat i: "Ja, det finns situationer emojier inte lämpar sig" på föregående fråga fyll i vilket påstående 
som passar bäst in på din åsikt 

� Emojier hör hemma i privata kommunikationer 
� Emojier i ett meddelande kan uppfattas som oprofessionellt 
� Emojier kan skapa missförstånd 
� De har inte alltid en funktion i det som skrivs och då finns det ingen anledning att använda dem 

13. Hur skulle du uppleva det om en familjemedlem integrerade emojier i textmeddelande via SMS, epost eller 
på sociala medier? 

� Positivt 
� Negativt 
� Varken eller 

14. Hur skulle du uppleva det om en chef integrerade emojier i textmeddelande via SMS, epost eller på sociala 
medier? 

� Positivt 
� Negativt 
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� Varken eller 

15. Hur skulle du uppleva det om en ytligt bekant integrerade emojier i textmeddelande via SMS, epost eller på 
sociala medier till dig? 

� Positivt 
� Negativt 
� Varken eller 

16. Du får epost från din lärare, eller dina/ditt barns lärare, och det är emojier 

integrerade i texten. Tycker du att det är 

� Passande 
� Opassande 
� Varken eller 

17. Du får epost från försäkringskassan och handläggaren, som författat epost brevet har integrerat en, till flera 
emojier i texten. Uppfattar du det som: 

� Passande 
� Opassande 
� Varken eller 

18. En familjemedlem skickar ett SMS till dig och det finns inte några emojier med i meddelandet. Upplever du 
det som: 

� Positivt 
� Negativt 
� Varken eller 

19. Du får en remiss till röntgen och i brevet med beskedet så har landstingspersonalen integrerat emojier som är 
verksamhets relaterade (t.ex. spruta, sjukhus, ambulans). 

Anser du att det är: 

� Passande 
� Opassande 
� Varken eller 

20. Du har varit på en lyckad dejt och personen som du träffat skickar ett meddelandeutan emojier i. Anser du att 
det är: 

� Positivt 
� Negativt 
� Varken eller 

21. Lokala pizzerian har SMS-tjänst och i bekräftelse SMS:et på din beställning har de använt sig av emojier 
istället för ord. Anser du att det är: 

� Passande 
� Opassande 
� Varken eller 

22. Skattemyndigheten skickar numer ut deklarationen digitalt och har infogat emojier i epost brevet som de 
skickar ut för att påminna om att deklarera i tid. Anser du att det är: 

� Passande 
� Opassande 
� Varken eller 

23. Du får en lönespecifikation via epost och företaget som du arbetar för har integrerat emojier som syftar till 
pengar (sedlar, dollartecken, bank o.s.v.). Anser du att det är: 

� Passande 



 Får vem som helst, hur som helst, var som helst, till vem som helst använda emojier?                        Sara Nilsson 

 

 

� Opassande 
� Varken eller 

24. Du är student på universitetet och du har precis fått tillbaka din uppsats med 

kommentarer från handledaren. I kommentarerna finns det emojier integrerade. Anser du att det är: 

� Passande 
� Opassande 
� Varken eller 

25. Din livspartner skickar epost till dig och använder emojier i kommunikationen. Anser du att det är: 

� Passande 
� Opassande 
� Varken eller 

26. Du använder dig av en konsument chatt på hemsidan till ett stort handelsföretag och personalen på kundser-
vice använder sig av emojier i den digitala kommunikationen. Anser du att det är: 

� Passande 
� Opassande 
� Varken eller 

27. En nära vän skriver ett meddelande till dig via sms och infogar i texten flertalet emojier. Tycker du att det är: 

� Positivt 
� Negativt 
� Varken eller 

28. Om du kryssat i att det är positivt att en nära vän skickar emojier i ett meddelade, kryssa i det alternativ som 
bäst överensstämmer med varför du tycker så: 

� Kommunikationen blir roligare och mer livfull 
� Man förstår bättre hur meddelandet ska uppfattas: positivt, negativt, allvarligt, skämtsamt, 
� kärleksfullt och så vidare 
� Det är ett tecken på att man är vänner eftersom de mer eller mindre är obligatoriska att ha 
� med i digitala meddelanden vänner emellan 
� Inget av de ovanstående, men gillar när de finns med i meddelandena 

 

 


