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1. Inledning	
Vi lever i en tid där en bild på 12 pixlar kan ersätta ord, skapa hela meningar samt 

förmedla nyanser och känsloyttringar till text i våra digitala interaktioner med varandra. 

1999 skapade den japanske konstnären Shigetaka Kurita en sådan bild – den första 

emojin. Arielle Pardes (2018) och Lu et al. (2016) menar att emojier har kommit att bli 

ett visuellt lingua franca för den digitala tidsåldern och att emojier är det första språket 

för vår allt mer digitaliserade värld. Ett lingua franca är ett språk som kan förstås över 

språkliga och kulturella gränser och oavsett vart vi kommer ifrån så kan vi förstå 

varandra. Emoji är japanska och betyder “bild” och “skriven karaktär” (Unicode 

Consortium, 2019a). Kuritas syfte var att erbjuda ett smidigt och nytt sätt att förmedla 

information till andra och han skapade därmed bilder, emojier, som kunde ersätta ord för 

det som skulle förmedlas. Bilder som till exempel skulle illustrera väder, trafik, teknik 

skapades och placerades i tangentbordets gränssnitt i en smartphone för att användaren 

smidigt skulle kunna använda dem (Pardes, 2018). Designen av emojier har fått sin 

inspiration ifrån olika symboler, gatuskyltar, japanska karaktärer och ansiktsuttryck från 

manga – tecknade serier från Japan (Kimura-Thollander & Kumar, 2019). År 2009 valde 

Unicode Consortium, en universell standard för datorer att hantera text digitalt, att 

implementera emojier i sin standard (Davis & Edberg, 2016). Men det stora genombrottet 

för emojier kom inte förrän olika företag började implementera emojier i sina 

tangentbord. Apple var först ut att lägga till emojier i sitt gränssnitt för tangentbord och 

Samsung, Google, Microsoft med flera implementerade emojier i sina gränssnitt kort 

därefter (Riordan, 2017). I en undersökning som gjordes år 2017 av Svenskarna och 

internet (Davidsson & Thoresson, 2017) konstaterades det att 85 procent av den svenska 

befolkningen har en smartphone och att majoriteten av de svenska smartphone-

användarna använder sig av Apple’s iPhone med operativsystemet iOS.	Genom att addera 

emojier till gränssnittet i smartphones tangentbord ökade tillgängligheten för användarna 

– vilket ledde till en ökning av användandet. Emojier bidrar med en känslomässig nyans 

till våra digitala interaktioner med varandra och denna nyans förstås över kulturella och 

språkliga gränser (Thompson, 2016). 	
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Människans ansikte består av 14 ben och 35 muskler som tillsammans skapar 

ansiktsuttryck. Utöver ansiktsuttryck finns det ytterligare företeelser du kan titta på för 

att förstå någon såsom tonläge, kroppsspråk och ögonkontakt. Allt detta försvinner när vi 

byter ut den mänskliga interaktionen till text men emojier kan verka som en ersättare för 

detta (Schnoebelen, 2015). Emojier underlättar den digitala interaktionen då användaren 

inte kan använda sig av ansiktsuttryck eller gester för att få fram budskapet samt att våra 

meddelanden förmänskligas när vi använder emojier (Hakami, 2017). Kimura-Thollander 

och Kumar (2019) menar att emojier vanligtvis används för att tydliggöra meddelandets 

nyans. “Hundreds of millions of people likely interact with emoji on a daily basis, whether 

as authors, recipients or both.” (Miller Hillberg et al., s. 124, 2018). De har kommit att 

bli en betydelsefull del i hur vi kommunicerar och interagerar med varandra (Bosch Jover 

& Revilla, 2018). Emojier används dagligen när vi kommunicerar via sms och i 

västvärlden innehåller närmare 40 procent av alla sms en eller flera emojier (Alshenqeeti, 

2016). För första gången någonsin valde Oxford Dictionaries, år 2015, emojin “Face With 

Tears of Joy” 😂 till “Word of the Year” (Oxford Dictionaries, 2019) – vilket visar på den 

genomslagskraft emojier har fått i vår dagliga interaktion med varandra och dess 

betydelse för vår digitala era. Alla emojier är kodade i Unicode Consortiums standard, 

som innehåller 2389 emojier där varje emoji har en egen kod och ett eget namn, till 

exempel U+1F6000 för “Grinning Face” 😀 men standarden beskriver inte hur de ska se 

ut rent grafiskt (Miller et al., 2016). Emojinet presenterar 12 904 olika definitioner av 

2389 emojier, vilket innebär att en emoji kan ha flera olika betydelser (Wijeratne, 

Balasuriya, Sheth och Doran, 2017). En emojis betydelse kan variera mellan sändare och 

mottagare (Cramer, de Juan & Tetreault, 2016), detta menar Tigwell och Flatla (2016) 

kan leda till missförstånd när användare interagerar genom emojier. 	

 

I en undersökning gjord av TalkTalkmobile (Evans, 2015) framkommer det att yngre 

åldersgrupper upplever användningen av emojier lättare än äldre åldersgrupper samt att 

emojier hjälper den yngre åldersgruppen att kommunicera bättre via sms. 

Undersökningen visade också att personer i åldern 40 år och äldre hellre undviker att 

använda sig av emojier då de tycker att dessa kan ha olika betydelser vilket snarare 

förvirrar ett sms än tydliggör. Av de 2000 brittiska ungdomar som medverkade i 

undersökningen uppger 4 av 10 att de har skickat ett sms som enbart är uppbyggt av 
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emojier. Vidare visade studien att åldersgruppen 18–25 år är de främsta användarna av 

emojier och att 72 procent av dem menade att det är lättare att uttrycka sina känslor genom 

dessa. Gallud, Fardoun, Andres och Safa (2018) menar att användare i äldre åldersgrupper 

har svårare att tyda en emojis betydelse men att det i övrigt inte finns någon skillnad i 

användningen av emojier mellan äldre och yngre åldersgrupper. Willoughby och Liu 

(2018) menar att emojier är ett nytt fenomen och därför saknas det forskning om hur 

emojier upplevs av användare. Cramer, de Juan och Tetreault (2016) hävdar att tidigare 

forskning har främst innefattat emoticons, ansiktsuttryck som illustreras genom siffror, 

bokstäver och skiljetecken som till exempel :-) och inte emojier. Tidigare forskning har 

också fokuserat sina studier på att undersöka användningen av emojier i sociala kanaler 

och inte i en interaktion som sker offline mellan två personer (Cramer, de Juan och 

Tetreault, 2016). På så vis menar författarna att det saknas forskning om hur emojier 

används och upplevs mellan två användare. Det saknas vetenskaplig forskning där två 

skilda åldersgruppers upplevelser om emojier i sms jämförs, Gallud et al. (2018) beskriver 

enbart äldre åldersgruppers användning av emojier men utan en jämförelse med yngre 

åldersgrupper. Tidigare forskning innefattar också bristande information om hur designen 

för ett gränssnitt för emojier kan förbättras för att främja god användbarhet. 

Interaktionsdesign innebär att användare ska nå sitt mål med så lite arbete som möjligt 

(Kelly & Watts, 2015), detta blir motsägelsefullt då alla tangentbord för emojier följer 

samma princip (Pohl, Stanke & Rohs, 2016). Denna princip innefattar en lång linjär lista 

med emojier uppdelade i kategorier, men på grund av det stora antalet emojier blir det 

enligt Pohl, Stanke och Rohs (2016) svårt för användare att hitta en specifik emoji. Pohl, 

Stanke och Rohs (2016) samt Sutton och Lawson (2017) argumenterar för att involvera 

användarna i designprocessen.	

1.1. Problemformulering 	
Trots att flera hundra miljoner människor interagerar med emojier dagligen (Miller 

Hillberg et al., 2018) så menar Miller et al. (2016) att det saknas forskning inom området. 

Detta tror författarna beror på att Unicode Consortium inte implementerade emojier som 

en standard förrän 2009 och först därefter integrerade olika operativsystem emojier 

(Wijeratne et al., 2017). Tidigare forskning har främst fokuserat på användningen av 

emojier i sociala kanaler eller enbart en åldersgrupps användning av emojier. I denna 

studie kommer två åldersgrupper att jämföras i en interaktion som sker offline. Hur 
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gränssnitt för emojier kan förbättras för att främja god användbarhet är en bristfällig 

kunskap i tidigare forskning, då alla gränssnitt för emojier innebär en lång linjär lista blir 

det svårt för användare att hitta emojier (Pohl, Stanke & Rohs, 2016). Tidigare studier 

argumenterar för att involvera användare i designprocessen (Pohl, Stanke & Rohs, 2016; 

Sutton & Lawson 2017). I denna studie kommer användare att involveras och ge förslag 

på en förbättring till gränssnittets design för emojier utifrån deras upplevelser. Apple var 

det första kommersiella företaget som implementerade emojier i sitt gränssnitt. Med detta 

som bakgrund kommer studien att undersöka användares upplevelser i iOS gränssnitt. 	

Via genomgång av insamlat material har vi upptäckt att studier inom informatik och 

digital design är en bristvara och att med denna studie fylla denna kunskapslucka. 

Förhoppningen är att studien ska jämföra upplevelser av användandet av iOS gränssnitt 

av emojier mellan åldersgrupperna 20–30 år och 50–60 år för att undersöka hur 

gränssnittet kan designas för att främja användarupplevelsen. 	

1.2. Syfte 	
Det saknas forskning på hur användare upplever emojier i sms och tidigare forskning 

inom området har jämfört olika åldersgruppers användning av emojier med fokus på den 

interaktion som sker online på sociala plattformar och inte på interaktionen som sker 

offline, via sms. Därför blir vårt syfte med denna studie att undersöka hur två olika 

åldersgrupper upplever användandet av emojier i iOS gränssnitt, offline, samt hur iOS 

gränssnitt av emojier kan designas för att förbättra användarupplevelsen.	

1.3. Frågeställningar 	

• Hur upplever personer i åldern 20–30 jämfört med personer i åldern 50–60 iOS 

gränssnitt av emojier i en sms-konversation? 

	
• Hur kan iOS gränssnitt av emojier designas för att bli mer användbart? 

1.4. Avgränsning 	
Studien avgränsas till att enbart undersöka operativsystemet iOS gränssnitt av emojier då 

majoriteten av de svenska smartphone-användarna använder sig av en iPhone med 

operativsystemet iOS (Davidsson och Thoresson, 2017). Vidare avgränsas studien till att 



	

10 

 

enbart undersöka den interaktion som sker offline mellan användare med anledning till 

att det saknas vetenskaplig forskning om användares upplevelser av emojier i sms. 

Tidigare forskning har främst fokuserat på den interaktion som sker online på sociala 

kanaler. Studien har även avgränsats till att undersöka två åldersgrupper; personer i åldern 

20–30 och personer i åldern 50–60, då det saknas vetenskaplig forskning om hur dessa 

åldersgrupper upplever användbarheten av emojier i iOS gränssnitt.  

1.5. Begreppsdefinitioner 	

I detta avsnitt presenteras och definieras de centrala ord och begrepp som studien 

innehåller.  

	

• Gränssnitt är den länk mellan användaren och programvaran och som hjälper 

användaren interagera med designen (Svenska Akademien, 2018a). 

 

• Användbarhet visar på om en produkt uppnår särskilda mål på ett sätt som 

användare upplever är användbart, effektivt och tillfredsställande 

(Nationalencyklopedin, u.å.a).  

	

• Användarupplevelse innebär det användare upplever, känner och reagerar på 

vid användningen av en produkt (Nationalencyklopedin, u.å.b). 

	

• Emoji är en digital bild eller karaktär som används för att uttrycka en känsla 

(Pardes, 2018). 

	

• Emojipedia är en webbsida som fungerar som ett uppslagsverk för emojier. Sidan 

presenterar 13 olika operativsystems tolkningar för varje emoji (Emojipedia, u.å.). 

	

• Lingua franca är ett universellt språk som kan förstås oavsett modersmål 

(Svenska akademien, 2018b). 
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• Operativsystem iOS är det operativsystem som Apple använder i sina mobila 

enheter (Nationalencyklopedin, u.å.c). 

	

• Smartphone är en mobil med breddade funktioner, exempelvis en iPhone 

(Svenska Akademien, 2018c).  

	

• Unicode Consortium är en ideell organisation som är en universell standard för 

datorer att hantera text digitalt. År 2009 implementerade Unicode Consortium 

emojier i sin standard (Unicode Consortium, 2019b).  

 

2. Litteraturgenomgång 	
I det här avsnittet behandlas den forskning och litteratur som är aktuell för de ämnen som 

studien ger avtryck i. 	

2.1. Emojier som språk 	
Tigwell och Flatla (2016) menar att emojier skapar en möjlighet att förmedla 

ansiktsuttryck och kroppsspråk i interaktioner som sker digitalt. Emojier har kommit att 

spela en betydelsefull roll i hur vi kommunicerar och interagerar med varandra genom 

text. De skapar ett nytt sätt för oss att uttrycka oss själva och hjälper till att fylla luckor i 

en interaktion som sker via text genom att bli en ersättare för kroppsspråk och nyanser 

(Goldman, 2018). Enligt Alshenqeeti (2016) blir det ett djup i vårt språk när vi använder 

oss av emojier, av den anledning att vi återvänder till det språk som användes i början av 

den mänskliga kommunikationen. Vidare hävdar Alshenqeeti (2016) att det finns en 

tydlig koppling mellan emojier och hieroglyfer och kilskrift, vilket påvisar en större 

universalitet i visuell kommunikation än ett språk baserat på alfabetisering. Enligt 

Rodrigues, Lopes, Prada, Thompson och Garrido (2017) blir det allt mer vanligt att 

använda emojier och de upplevs som familjära, tydliga och meningsfulla. Författarna 

fortsätter med att påvisa att emojier bidrar med en positiv nyans till skriven text men de 

menar också att användandet av emojier i ett mer seriöst sammanhang kan bidra med en 

mer negativ nyans till meddelandet (Rodrigues et al., 2017). Alshenqeeti (2016) 

konstaterar att det ökade användandet av emojier i vårt språk är en indikation på att det 
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språk som vi är vana att läsa håller på att överges och att vi istället återgår till ett mer 

visuellt språk, liknande det som användes av våra förfäder. “Hundreds of millions of 

people likely interact with emoji on a daily basis, whether as authors, recipients or both.” 

(Miller Hillberg et al., s. 124, 2018). Emojier är breda i sitt sätt att kommunicera, en och 

samma emoji kan användas för olika funktioner i samma meddelande, de fungerar som 

metonymier, ett så kallat namnbyte där emojier kan ersätta ett helt ord. Till exempel kan 

emojin “See No Evil” 🙈 (U+1F648) stå för att någon medvetet förbiser något eller väljer 

att inte agera i en viss situation (Goldman, 2018). Goldman (2018) menar att emojier 

bidrar till en revolution för hur vi kommunicerar med varandra då emojierna kan förmedla 

en känslomässig nyans till en text. Han menar också att vi tillslut kommer att uppleva det 

märkligt att skriva ett meddelande utan emojier (Goldman, 2018). Kelly och Watts (2015) 

påvisar att informanterna i deras studie använder emojier som en ersättning för tonfall i 

text. Två av deras informanter berättade också att de använde emojier för att bibehålla en 

konversation trots att det inte fanns något kvar att säga. Kelly och Watts (2015) menar att 

emojierna inte bidrar med en känslomässig nyans i det här fallet utan istället används för 

att bevara någons uppmärksamhet. Emojier kan också användas för att avsluta en 

konversation där de fungerar som ett tecken på att mottagaren har förstått meddelandet 

och inte har något att tillägga. 	

	

Trots detta så finns det vissa tekniska fragment som kan skapa missförstånd när vi skriver 

meddelanden innehållande dessa symboler. Emojier har inte en tydlig definition eller 

etablerade grammatiska regler för hur de ska användas (Goldman, 2018). På samma sätt 

som emojier kan hjälpa användare att uttrycka sig i en text, kan de också bidra till 

missförstånd på grund av olika faktorer. En faktor till missförstånd är att olika plattformar 

och operativsystem skildrar emojierna på olika sätt, då alla plattformar har rätt att 

implementera emojier hur de vill utifrån Unicode Consortiums standard. Det kan vara 

distinkta skillnader mellan de olika plattformarna och operativsystemen, så pass stora att 

sändare och mottagare kan se två helt olika versioner av samma emoji (Goldman, 2018). 

Goldman (2018) menar att den största anledningen till missförstånd är att sändare och 

mottagare inte alltid ser samma version av en emoji, de tolkar alltså betydelsen av emojin 

på olika sätt men utan vetskapen om att detta sker. Tigwell och Flatla (2016) menar att 

missförstånd på grund av emojier kan ske av två anledningar: 1) Användare har vida 

uppfattningar om hur en emoji ska användas och dess betydelser, 2) Emojiers design 
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skiljer sig mellan olika plattformar. Vidare menar författarna (Tigwell & Flatla, 2016) att 

det är av stor vikt att användare har samma uppfattning om vad en emoji betyder för att 

missförstånd inte ska uppstå. Gallud et al. (2018) hävdar att en emoji kan ha en betydelse 

ensam och en annan betydelse i en text. Beroende på vilket sammanhang och vilken 

relation sändare och mottagare har kan betydelsen av emojin variera. Unicode 

Consortium tillhandahåller en specifik beskrivning av emojierna, dock skiljer designen 

sig åt mellan olika plattformar. Cramer, de Juan och Tetreault (2016) menar att varje 

plattform har rätt att skapa sin egen design för varje emoji och att deras betydelser är 

öppen för tolkning. Vidare menar de att en emojis betydelse kan vara svår att förstå på 

grund av att dess språkliga funktion kan variera och vara flertydig mellan sändare och 

mottagare. Eftersom emojier kan skildra både ansiktsuttryck, aktiviteter, objekt och 

symboler så kan en emoji få fler betydelser än den som Unicode Consortium har skapat 

(Cramer, de Juan & Tetreault, 2016). Det kan vara svårt att veta om en emoji bidrar med 

mer information till en skriven text eller om emojin enbart är ett komplement till texten 

(Cramer, de Juan och Tetreault, 2016). Författarna menar att om emojin “Birthday Cake” 

🎂 (U+1F382) används i en gratulation så bidrar inte emojin med någon information, utan 

är enbart ett komplement med känslomässigt värde (Cramer, de Juan & Tetreault, 2016).	

 

Ytterligare en faktor till missförstånd är att användare tolkar emojiers betydelse olika, till 

exempel den emoji som Emojipedia (u.å.) har döpt till “Folded hands” 🙏 (U+1F64F) 

symboliserar “snälla” eller “tack” men har kommit att få andra betydelser av användare 

såsom “Jag ber” eller “High five”. Medan emojin “Syringe” 💉 (U+1F489) kan betyda 

“lämna blod”, “vaccination” eller “blodsbröder/systrar”. Mindre grupper skapar också 

sina egna interna betydelser för vissa emojier, till exempel så var det ett par som valde att 

använda emojin “Moai” 🗿 (U+1F5FF) som föreställer en stenstaty från påskön för att 

förmedla orimlighet. Det har även framkommit att i vissa fall tolkas emojin “Panda Face” 

🐼 (U+1F43C), som mindre positiv än de andra emojier som är designade för att likna 

djur (Goldman, 2018). Kimura-Thollander och Kumar (2019) menar att missförstånd inte 

enbart behöver bero på att sändare och mottagare har olika uppfattning av en emojis 

betydelse eller att användare har olika operativsystem. Missförstånd kan även ske inom 

samma plattform eller operativsystem på grund av att en emoji förmedlar flera olika 

känslor trots samma design. Även Hakami (2017) menar på att emojier misstolkas på 
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grund av att de skildras olika mellan olika operativsystem och att sms utan emojier kan 

missförstås då vi inte ser sändarens ansiktsuttryck. Författaren (Hakami, 2017) hävdar 

också att emojier kan klargöra själva sensmoralen av ett sms, om sändaren och mottagaren 

tolkar betydelsen av den använda emojin på samma sätt. Miller Hillberg et al. (2018) 

menar att det är okänt hur många som är medvetna om att emojier har olika visuella 

tolkningar och om de skulle ändra sitt användande av emojier om de hade vetskapen om 

att mottagaren såg andra versioner av emojin. Genom sin studie av användare från den 

sociala plattformen Twitter såg Miller Hillberg et al. (2018) att 25 procent av 

informanterna inte var medvetna om att följarna kunde se en annan version av emojin.	

Unicode Consortium menar att betydelsen av en emoji kan skilja sig beroende på vilket 

språk, kultur och sammanhang den används i (Sutton & Lawson, 2017). Sutton och 

Lawson (2017) hävdar att om designprocessen hade varit mer inkluderande av användare 

från olika kulturer och språk så hade varje emoji fått en betydelse som sträcker sig över 

dessa barriärer. Författarna menar också att en emoji kan få fler betydelser utifrån hur den 

framställs och i vissa fall kan emojins alternativa betydelse bli mer vedertagen än den 

egentliga betydelsen (Sutton & Lawson, 2017). Unicode Consortium (2019a) själva 

menar att en emojis betydelse inte är universell och att det inte enbart finns en betydelse 

per emoji. De menar istället att emojier är främst kodade i deras standard för att lägga 

grunden till designen och inte för att tilldela en betydelse. På grund av emojiernas snabba 

tillväxt och implementering i text menas de nu vara ett språk utan några språkliga hinder 

(Lu et al., 2016): 	

	

“[…] emojis do not have language barriers, making it possible to communicate among 

users from different countries. These advantages have attributed to the popularity of 

emojis all over the world, making them a “ubiquitous language” that bridges everyone.” 

(Lu et al., s. 770, 2016).       

    

Kritiker menar dock att det finns en brist på mångfald i designen av emojier, då det till 

exempel inte finns en tillräcklig representation av hudfärger (Kimura-Thollander & 

Kumar, 2019). Kimura-Thollander och Kumar (2019) menar att bristen på representation 

från olika kulturer kan bero på att emojier härstammar från Japan och underhålls av 

amerikanska bolag såsom Apple, Microsoft, Facebook och Google. Författarna hävdar att 
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utbudet av emojier är ofullständigt och således exkluderas en del symboler som kan 

representera samtliga kulturer. Alshenqeeti (2016) menar att emoji som språk inte är 

något som en användare kan lära sig, utan det är något som de lär sig genom användning 

över tid. Sutton och Lawson (2017) menar att det försiggår en debatt mellan språkforskare 

om emojier kan bli ett språk, där vissa forskare har påtalat att emojier kan bli ett lingua 

franca (Lu et al., 2016). Sutton och Lawson (2017) hävdar att det behövs mer kulturell 

kunskap ifall ett meddelande ska översättas från ett språk, till emoji och sedan till ett 

annat språk och att Lu et al.’s (2016) påstående om att emojier är ett språk som kan förstås 

av alla är en åsikt av naiv karaktär. Dock avslutar Sutton och Lawson (2017) sitt påstående 

med att det idag går att arbeta som en översättare av emoji och att det finns förslag till att 

skapa en översättningstjänst för emojier. 

2.2. Olika åldersgrupper 	
Hakami (2017) menar att det finns en stor variation på emoji-användare då det finns en 

yngre och en äldre åldersgrupp som tolkar emojier på olika sätt, vilket i sin tur kan leda 

till missförstånd. Vidare menar författaren att det finns många som lider av nedsatt syn i 

den äldre åldersgruppen vilket kan påverka deras tolkning och användning av emojier, 

men också att de har mindre erfarenhet utav användandet av emojier (Hakami, 2017). 

Krohn (2004) menar på att de som har vuxit upp tillsammans med digitala 

kommunikationsmedel, mobil teknologi och olika digitala kanaler, såsom den yngre 

åldersgruppen, blir mer tillåtande till förändring och därför blir det naturligt för dem att 

använda sig av emojier i deras meddelanden. Enligt Alshenqeeti (2016) är den yngre 

åldersgruppen mindre benägen att följa regler än den äldre åldersgruppen och på så sätt 

är det större sannolikhet att de använder sig av emojier i en sms-konversation. Gallud et 

al. (2018) har i sin studie undersökt hur äldre personer använder emojier i skriven text i 

smartphones och menar på att det inte finns någon skillnad i användningen av emojier 

mellan yngre och äldre personer. Författarna menar dock att äldre personer har svårare 

att tolka en emojis betydelse än vad yngre personer har, vilket visade sig i deras studie 

där de med sämre resultat tillhörde de äldre åldersgrupperna. 	
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Enligt Gallud et al. (2018) finns det inte någon skillnad mellan yngre och äldre 

åldersgrupper i användandet av emojier i deras studie, vilket de hävdar beror på att deras 

informanter hade en större teknisk erfarenhet och på så vis lättare att använda sig av 

emojier. Bosch Jover och Revilla (2018) hänvisar till en undersökning gjord 2016 av 

Emogi Research team där det visade sig att personer födda mellan 1982 och 2003 är de 

största användarna av emojier. Författarna (Bosch Jover & Revilla, 2018) menar också 

att användningen av emojier skiljer sig mellan yngre och äldre åldersgrupper då de yngre 

åldersgrupperna har en större samhörighet med digital kommunikation. Gallud et al. 

(2018) menar också att på grund av att personer i de äldre åldersgrupperna blev seniorer 

under utbredningen av den digitala eran så kan de uppleva svårigheter med att ta till sig 

den nya tekniken, där emojier är inkluderade. Författarna (Gallud et al., 2018) hävdar att 

framtida forskning inom områden bör undersöka de problem som äldre personer upplever 

med emojier såsom storlek och betydelse.  

 

2.3. Design av emojier 	

Goldman (2018) menar att plattformar och operativsystem blir naturliga gränsdragare för 

användbarheten då dessa implementerar emojier på olika sätt. Unicode Consortium 

(2019a) fastställer inte en färdig design som ska implementeras hos alla operativsystem, 

utan det är upp till varje enskilt operativsystem att göra sin egen tolkning och skildring 

av en emoji. Detta innebär att användare måste lära sig de olika variationer som finns av 

varje emoji, Goldman (2018) menar att det är jämförbart med att användare skulle behöva 

lära sig flera olika stavningar av samma ord, där varje stavning endast stämmer i ett 

operativsystem. Unicode Consortium tillhandahåller en svartvit skiss av varje emoji i sin 

standard (Sutton & Lawson, 2017), men som tidigare nämnt är det upp till varje plattform 

och operativsystem att skapa sin egen design av emojier. Sutton och Lawson (2017) 

hävdar att det inte framkommer om de företag som implementerar emojier i sina system 

involverar användare i designprocessen av emojier. Författarna föreslår att användarna 

ska närvara i designprocessen för att skapa en rättvis design. Unicode Consortium 

tillhandahåller nyckelord och beskrivning för varje emoji för att underlätta för designers 

att skapa emojin. Dock har vissa företag bortsett från några av dessa beskrivningar. Apple 

valde till exempel att göra en egen tolkning av emojin “Pistol” och gjorde istället emojin 
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“Water Gun” 🔫 (U+1F52B) (Kimura-Thollander & Kumar, 2019). Av 228 meddelanden 

placerades emojier i slutet i 177 av dem, med syfte att komplettera texten och vid enstaka 

fall ersätta det sista ordet. Endast 7 meddelanden började med en emoji och 14 stycken 

hade emojier placerade inuti texten (Cramer, de Juan & Tetreault, 2016). Tigwell och 

Flatla (2016) hävdar att placeringen av emojier varierar mellan operativsystemen Android 

och iOS. Det finns också en tydlig skillnad mellan användarna om vilka känslor som 

emojier förmedlar, både inom samma operativsystem och mellan olika operativsystem. I 

en studie som genomfördes av Miller et al. (2016) visade det sig att 25 procent av tiden 

kom inte informanterna överens om en emoji uppfattades positiv, negativ eller neutral. 

När Microsoft implementerade sin emoji “Smiling Face With Open Mouth And Tightly 

Closed Eyes,” upplevde 44 procent av informanterna den som negativ medan 54 procent 

uppfattade den som positiv. Denna statistik visar att 50 procent av tiden uppfattar sändare 

och mottagare en emojis betydelse olika (Goldman, 2018). Emojin som Unicode 

Consortium har döpt till “Grinning face” (U+1F600) är bara ett exempel på hur emojier 

skildras olika i olika operativsystem. Emojipedia listar 13 olika skildringar av varje emoji 

(se figur 1) som Unicode Consortium har tagit fram (Miller et al., 2016). I vissa fall 

erbjuder Emojipedia en varning som säger “Appearance differs greatly cross-platform. 

Use with caution.” (Kimura-Thollander & Kumar, s. 4, 2019). Emojipedia är det mest 

omfattande uppslagsverk för emojier och innefattar olika plattformars skildringar av 

emojier, deras betydelser samt äldre versioner av designen för varje plattform (Miller 

Hillberg et al., 2018).	

 

 

Figur 1. Hur emojin “Grinning Face” (U+1F600) framställs på olika plattformar (Emojipedia, 

u.å.). 
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I likhet med tidigare forskning menar Miller et al. (2016) att det inte finns en tydlig 

definition av varje emoji, utan att det är upp till varje plattform och operativsystem att 

tolka den som de vill. Ord har en tydlig definition via ordböcker, medan en emoji som är 

visuell i sitt språk är svårare att tolka. Interaktionsdesign handlar delvis om att användaren 

ska med så lite arbete som möjligt kunna nå sitt mål med interaktionen (Kelly & Watts, 

2015). Den princip som tangentborden för emojier följer innefattar en lång lista med olika 

kategorier och är en vedertagen princip för alla mobila operativsystem. Principen kräver 

en linjär sökning för att hitta en emoji vilket i sin tur blir svårt för användaren då antalet 

emojier ständigt ökar (Pohl, Stanke & Rohs, 2016). Vidare menar Pohl, Stanke och Rohs 

(2016) att trots att emojierna är uppdelade i kategorier skapar det stora antalet emojier 

problem då kategorierna blir för stora. 	

	

Goldman (2018) avslutar sin artikel med att ge förslag på hur plattformar och 

operativsystem kan göra för att minska risken av missförstånd mellan användare. Ett 

förslag är att alla plattformar och operativsystem ska ha tillgång till varandras 

implementeringar av emojier och när en användare ska skicka ett meddelande 

innehållande en emoji, ska hen kunna se hur emojin framställs hos mottagaren. Då skulle 

sändaren kunna få en varning om att mottagaren kommer att se en annan version av den 

emoji som skickas. Goldman (2018) menar också att Unicode Consortium ska 

tillhandahålla mer specifika gränssnitt av alla emojier för att minska risken för 

missförstånd mellan användare och olika operativsystem. Cramer, de Juan och Tetreault 

(2016) hävdar att det behövs designas plattformar för att stötta användandet av emojier 

och där plattformarna kan ge förslag på passande emojier till en text. Sutton och Lawson 

(2017) föreslår en designmetod som inkluderar användarna, genom att tillhandahålla en 

plattform där användare kan ge förslag på nya emojier och samtala om betydelser för 

emojier. Kimura-Thollander och Kumar (2019) har i sin rapport granskat Unicode 

Consortium’s process för implementering av nya emojier i deras standard. En av 

författarna medverkade på ett möte för potentiella emojier till uppdateringen Emoji 13.0 

som förväntas implementeras år 2020. Kimura-Thollander och Kumar (2019) menar att 

majoriteten av de som närvarade på mötet var äldre personer med mycket erfarenhet inom 

teknikindustrin men med lite mångfald mellan dem. Författarna (Kimura-Thollander & 

Kumar, 2019) menar att det finns en omedvetenhet om hur partisk Unicode Consortium 

är gentemot västvärlden och att det finns en kulturell lucka i standarden för emojier. 
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Kimura-Thollander och Kumar (2019) hävdar att det inte är många som vet att vem som 

helst får ge förslag på en ny emoji till Unicode Consortium. Vidare menar författarna 

(Kimura-Thollander och Kumar, 2019) att detta är ett bevis på hur bristfällande processen 

för att skapa nya emojier är då det är få som känner till vem som ansvarar för 

implementeringen av nya emojier. Unicode Consortium har 5 faktorer när det kommer 

till att designa en emoji som ska ingå i deras standard: 1) Har emojin några utmärkande 

drag – går den att förstå enbart utifrån det visuella uttrycket, 2) Helhet – kommer emojin 

fylla ett hål i den redan existerande standarden, 3) Överdrivet specifik – kan emojin få 

flera betydelser, 4) Är den redan representerad genom andra emojier och 5) Helhet igen 

(Kimura-Thollander & Kumar, 2019). Sutton och Lawson (2017) påvisar vid flertalet 

tillfällen i sin artikel om vikten av att ha en nära dialog med användare och att den 

nuvarande processen inte innefattar eller engagerar användare tillräckligt mycket när det 

kommer till att förbättra användarupplevelsen. Tigwell och Flatla (2016) hävdar att 

designen av emojier borde vara lika för alla operativsystem. Författarna (Tigwell & Flatla, 

2016) ger förslaget om att skapa ett mer anpassat system som innebär att varje gång en 

användare skickar en emoji så skickas också den tänkta känslan som användaren tycker 

emojin har.  

 

3. Metod 	
Detta avsnitt redogör och motiverar valet av metod för att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Avsnittet beskriver också insamling av data, hantering av data, 

informanter, genomförande samt litteratursökning.  

3.1. Metodbeskrivning 	

De metoder som har valts i studien är ostrukturerad observation och semi-strukturerad 

intervju. Dessa kvalitativa ansatser valdes med anledning av att studiens syfte är att 

undersöka informanternas upplevelse av användandet av emojier i en sms-konversation 

och hur gränssnittet kan designas för att skapa en bättre användarupplevelse. Observation 

valdes som metod för att samla information om hur informanterna interagerade med iOS 

gränssnitt av emoji. Därefter valdes intervju för att föra en djupare dialog med våra 

informanter om deras upplevelser i observationen samt som användare av emojier i iOS 
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gränssnitt. En semi-strukturerad intervju valdes för att ge ett större utrymme till våra 

informanter att formulera sina svar. Alla namn samt definitioner för de emojier som ingår 

i studien är tagna från Emojipedia (u.å.). I tidigare forskning inom samma område har 

fokus främst varit på kvantitativa undersökningar, till exempel så valde Cramer et al. 

(2016) och Gallud et al. (2018) att använda sig av enkätundersökningar i sina 

undersökningar. Denna studie har fokus i kvalitativa undersökningar med inspiration från 

artiklar från samhällets mediebevakning såsom Ivy Investment (2017), Leswing (2017) 

och Bolluty (2017) när observationen utformades.  

	

3.2. Litteratursökning	

Den litteratursökning som har gjorts har främst innefattat sökning av vetenskapligt 

granskade artiklar med bidrag från samhällets mediebevakning samt tryckt litteratur. De 

vetenskapligt granskade artiklar som använts i denna studie har sökts fram via de 

akademiska sökmotorerna Summon och Google Scholar samt databaserna ACM Digital 

Library, Sage och ScienceDirect. De sökord som har använts för att finna artiklarna är: 

emojier, emojis, gränssnitt, interface, user experience (UX), design, användbarhet, 

usability, interaction, digitalisering och sms. De vetenskapliga artiklarna har avgränsats 

till att sökas mellan årtalen 2015–2019 och det totala antalet funna artiklar var 23 stycken. 

För denna studie valdes 17 av dem ut, då de var mest lämpade utifrån våra kriterier. De 

artiklar som inkluderades i studien behandlade områden såsom: olika åldersgruppers 

användning av emojier, design av emojier och gränssnitt, samt olika användarupplevelser 

av emojier. De artiklar som exkluderades ur denna studie behandlade användningen av 

emojier men undersökte användandet utifrån ett psykologiskt perspektiv. Under 

litteratursökningen användes också metoden kedjesökning för att specificera vårt område 

ytterligare. 

 

3.3. Informanter 	

Ett bekvämlighetsurval gjordes vid valet av informanter till studien. Frågan om att 

medverka i studien gick främst till familj och vänner (Bryman, 2018). Fördelen med att 

använda sig av ett bekvämlighetsurval var att observationerna och intervjuerna blev 
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avslappnade och diskussionerna skedde naturligt (Bryman, 2018). Responsen till att 

medverka i studien var positiv, vilket bidrog till att inga bortfall tillkom. Då syftet med 

studien var att jämföra åldersgrupperna 20–30 år med 50–60 år och deras upplevelser av 

användandet av iOS gränssnitt av emojier, blev detta ett naturligt urvalskriterie när 

informanter tillfrågades. Förhoppningen var att få lika många informanter i varje 

åldersgrupp, vilket också blev utkomsten. Totalt deltog 12 informanter, 6 informanter i 

åldersgruppen 20–30 år och 6 informanter i åldersgruppen 50–60 år. Ett urvalskriterie var 

också att informanterna skulle vara användare av iPhone och operativsystemet iOS sedan 

tidigare. Innan observation och intervju började samlades bakgrundsinformation in från 

informanterna såsom ålder, kön, sysselsättning samt hur ofta de använder sig av emojier. 

De informerades också om att de uppgifter som dem lämnar kommer behandlas anonymt 

och konfidentiellt. Informanterna informerades också om att deras medverkan är frivillig 

och att de kan ångra sin medverkan. För att personifiera våra informanter i vår studie har 

de tilldelats varsin pseudonym, i Figur 2 presenteras informanternas 

bakgrundsinformation samt deras pseudonymer. 

	

ID Pseudonym Ålder Kön Sysselsättning Hur ofta de använder 

emojier i sms 

I1 Axel 27 år  Man  Studerar  Varje gång 

I2 Ella 20 år  Kvinna Arbetar  Varje gång 

I3 Lovisa 30 år  Kvinna  Arbetar  Varje gång 

I4 Carina 54 år  Kvinna  Arbetar  Varje gång  

I5 Ulf 56 år  Man  Arbetar  Varje gång 

I6 Anita  56 år Kvinna Arbetar  Varje gång  

F1 Lisa 27 år Kvinna Arbetar Varje gång 

F2 Thom 29 år Man Arbetar Ibland 

F3 Ida 24 år Kvinna Studerar Varje gång 
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F4 Ingrid 51 år Kvinna Arbetar Varje gång 

F5 Pär  54 år Man Arbetar Ibland 

F6 Thomas 58 år Man Arbetar Sällan 

 

Figur 2. Lista över informanterna med bakgrundsinformation och pseudonym. 	

3.4. Insamling av data	

Insamling av data har gjorts via ostrukturerade observationer och semi-strukturerade 

intervjuer med 12 informanter. Varje session spelades in med video och ljud för att ge en 

detaljerad bild av det som sker och som komplement till våra anteckningar (Tjora, 2012). 

Under observationerna användes också skärminspelning som ett verktyg för att få en 

överblick över hur informanten interagerar med iOS gränssnitt av emojier. Inspelningarna 

hjälper oss också att i efterhand gå igenom händelser och skeenden som kan ha missats 

under själva genomförandet. Innan observation och intervju startade fick informanterna 

frågan om medgivande till videodokumentation, vilket alla informanter godkände. 

Medgivandet gjordes via ett kontrakt mellan informant och studieledare. Totalt gjordes 

12 observationer och intervjuer som tog cirka 45–60 minuter per informant. Författarna 

utförde 6 observationer respektive intervjuer var och dessa tillfällen ägde rum i 

informanternas hemmiljö med enbart informant och studieledare närvarande. 	

3.5. Genomförande 	

Varje session inleddes med en observation och avslutades med efterföljande intervju. 

Innan observationen påbörjades fick informanten en kort introduktion om hur 

observationen skulle gå tillväga, men utan att påverka informanten på något sätt. 

Observationen var uppdelad i 3 delar, där informanten fick olika uppgifter. Dessa 

uppgiftsbeskrivningar delades ut inför varje del i observationen. Efterföljande intervju 

bestod också av 3 delar för att smidigt följa upp informantens tankar och funderingar efter 

observationen. Informanterna använde sig av sin egen smartphone vid observationerna. 

Vid avslutad session fick informanterna valet om de ville se facit av de rätta betydelserna 

för de emojier som inkluderades i studien (se Bilaga 4, s. 65–69 & Bilaga 5 s. 70).	
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3.5.1. Observation  
Under den första delen av observationen fick informanterna i uppgift att skriva fiktiva 

sms till en vän, vad som skulle skrivas i sms:en stod beskrivet i uppgiftsbeskrivningen. 

Totalt skulle 8 sms skrivas med olika frågor eller påståenden (se Bilaga 1, s. 62), som 

formulerades med inspiration från Ivy Investment (2017). Uppgiften innebar att 

informanterna själva skulle välja vilka emojier som de ansåg passade till frågan eller 

påståendet samt vart de placerade emojier i texten. I uppgiftsbeskrivningen stod det 

tydligt att informanten själv fick välja om hen ville använda sig av emojier eller inte. 

Anledningen till vårt val av att forma första delen av observationen på detta sätt var att 

undersöka hur mycket informanterna använder emojier i en sms-konversation samt vart 

de placerar en emoji i en mening. Utifrån en studie som gjordes av Cramer, de Juan och 

Tetreault (2016) så placerades emojierna i slutet av meddelandet i 177 av 228 

meddelanden. 7 meddelanden inleddes med en emoji och i 14 meddelanden placerades 

emojierna inuti texten. Andra delen av observationen fungerade som ett experiment för 

att undersöka om det går att interagera med andra genom att enbart använda sig av emojier 

(se Bilaga 2, s. 63). Som tidigare nämnt valde Oxford Dictionaries emojin “Face With 

Tears of Joy” 😂 som årets ord 2015 (Oxford Dictionaries, 2019). Lu et al. (2016) och 

Arielle Pardes (2018) hävdar att emojier skapar ett visuellt lingua franca som gör att vi 

kan förstå varandra över språkliga gränser. I den här delen av observationen var vårt syfte 

att undersöka om emojier verkligen kan ersätta ord. Informanterna fick i uppgift att 

konstruera sms genom att bara använda sig av emojier. I uppgiftsbeskrivningen stod 

samma frågor och påståenden som i första delen av observationen, dessa skulle 

informanterna skriva som sms genom att bara använda sig av emojier. I den tredje och 

sista delen av observationen fick informanterna i uppgift att leta upp på förhand utvalda 

emojier för att undersöka hur användbart iOS gränssnitt för emojier är och hur 

informanterna upplever det. Totalt var det 13 emojier som informanterna skulle leta upp 

(se Bilaga 3, s. 64). För att informanterna verkligen skulle testa gränssnittet och hur lätt 

respektive svårt det är att leta efter specifika emojier valdes emojier som inte tillhör de 

allra populäraste (Leswing, 2017). I uppgiftsbeskrivningen fick informanterna inte se hur 

emojierna ser ut, istället stod emojiernas betydelse översatt till svenska. De emojier som 

informanterna skulle leta upp var:  

	



	

24 

 

“Puzzle Piece” 🧩 (U+1F9E9), “Woman Cartwheeling” 🤸  (U+1F938), “Question 

Mark”❓ (U+2753), “Woman Health Worker” - (U+1F469), “Flag: Sweden” . 

(U+1F1F8), “Rainbow” 🌈 (U+1F308), “Hole” 🕳 (U+1F573), “Face With Hand Over 

Mouth” 🤭 (U+1F92D), “World Map” 🗺 (U+1F5FA), “Nazar Amulet” 🧿 (U+1F9FF), 

“Roasted Sweet Potato” 🍠 (U+1F360), “Yellow Heart” 💛 (U+1F49B) och “Blowfish” 

🐡 (U+1F421). 	

3.5.2. Intervju 	

Efter avslutad observation var det dags för en semi-strukturerad intervju. Intervjun var på 

samma sätt som observationen strukturerad utifrån 3 delar för att lättare hänvisa till 

observationen. Intervjuerna hade på förhand färdiga frågor, med öppen karaktär och 

beroende på situation och svar från informanten tillkom följdfrågor (Bryman, 2018). 

Ordningsföljden på frågorna kunde variera beroende på intervju och intervjuprocessen 

var flexibel, vilket innebar att den påminde om ett vanligt samtal (Bryman, 2018). I första 

delen av intervjun fick informanten berätta om sin upplevelse av den första delen av 

observationen, där informanten agerade som sändare av ett sms. Därefter placerades ett 

papper framför informanten, på pappret fanns 3 olika varianter av samma sms: första 

sms:et hade ingen emoji och de andra två hade olika emojier placerade i slutet av sms:et. 

Informanten uppmanades till att berätta hur de tolkar sms:en, totalt visades 8 olika sms 

där varje sms hade 3 olika varianter (se Bilaga 4, s. 65–69). Detta gjordes för att undersöka 

hur informanterna – i rollen som mottagare, uppfattar sms med och utan emojier och hur 

stor påverkan emojier kan ha på ett sms.  

	

I varje session ombads informanterna att tolka betydelsen av utvalda emojier. Jess Bolluty 

(2017) har listat 28 av de mest misstolkade emojier, där 10 av dessa valdes ut till denna 

studie. Ett papper med 10 olika emojier placerades framför informanterna där de ombads 

att berätta hur de tolkar betydelsen av varje emoji (se Bilaga 5, s. 70). Syftet med detta 

var att undersöka hur betydelsen av samma emoji kan skilja sig, vilket många gånger 

leder till missförstånd mellan användare. De emojier som informanterna skulle tolka 

betydelsen av var:  
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” Information Desk Person” 💁 (U+1F481), “Hushed Face” 😯 (U+1F62F), “Confounded 

Face” 😖 (U+1F616), “Love Hotel” 🏩 (U+1F3E9), “Astonished Face” 😵 (U+1F635), 

“To Express An Apology” 🙇 (U+1F647), “Disappointed But Relieved Face” 😥 

(U+1F625), “Sleepy Face” 😪 (U+1F62A), “Face With Look Of Triumph” 😤 (U+1F624) 

och “Hugging Face” 🤗 (U+1F917). 	

	

I den avslutande delen av intervjun fick informanterna frågor om hur de upplever iOS 

gränssnitt av emojier samt hur de hade gått tillväga för att hitta de olika emojier som de 

skulle leta upp i den tredje delen av observationen. Informanterna fick också svara på vad 

som krävs av designen för att göra gränssnittet mer användbart och skapa en bättre 

användarupplevelse. 	

3.6. Hantering av data 	

All data som samlades in under observation och intervju registrerades via ljud, video och 

skärminspelning och dessa har setts igenom flera gånger för att söka efter svar som kan 

vara betydelsefulla för studien och som inte redan hade antecknats av studieledare. 	

4. Resultat och Analys 	

I detta avsnitt sammanfattas resultat och analys av studien. Observationer och intervjuer 

presenteras utifrån åldersgrupperna som deltog i studien, då en jämförelse av dessa är en 

del av studiens syfte. Informanterna finns presenterade under metod och i det här avsnittet 

namnges dem utifrån deras pseudonymer. 	

4.1. Observation	

I detta avsnitt presenteras resultat och analys av observationen, eftersom en jämförelse 

mellan två åldersgrupper är syftet för studien har resultat och analys delats upp utifrån 

åldersgrupperna. Resultat och analys presenteras utifrån de tre delar som observationen 

innehöll. 	
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4.1.1. Åldersgrupp 20–30 år 

	

	

	

	

 

Figur 3. Resultat för åldersgruppen 20–30 år i observation del 1. 	
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Figur 3 visar resultaten av första delen av observationen och att majoriteten av 

informanterna i åldersgruppen 20–30 använde sig av emojier när de skrev sms i första 

delen av observationen och de flesta placerades ut i slutet av sms:et. Informanterna Axel, 

Ella och Lovisa använde flera emojier vid enstaka sms. Axel (sms nummer 8) och Ella 

(sms nummer 2 och 3) placerade 2 emojier i slutet av texten medan Lovisa (sms nummer 

1, 2, 7 och 8) placerade emojierna i början och i slutet av texten. Vid ett enstaka fall 

placerade Lovisa 2 emojier i slutet av sms:et (sms nummer 3). Informanterna Ella, Lovisa 

och Thom valde att inte använda sig av någon emoji i sms nummer 4 (Ella), sms nummer 

6 (Lovisa) och sms nummer 5 (Thom). Majoriteten av de emojier som användes var de 

som vi är mest vana vid att se: gula smileys. Lisa, Thom och Ida valde att bara använda 

sig av en emoji per sms. Under sessionerna sa inte informanterna mycket, vilket vi tolkar 

som att första uppgiften var verklighetstrogen: informanterna konstruerade ett sms som 

de vanligtvis skulle göra. 	
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Figur 4. Resultat för åldersgrupp 20–30 år i observation del 2. 	

	

I andra delen av observationen var uppgiften att enbart använda sig av emojier för att 

konstruera ett sms, när informanterna hade läst igenom uppgiftsbeskrivningen uttrycktes: 	

	

“Vad svårt, hur skriver man det här ordet med en emoji?” (Axel)	
“Oj, vad svårt” (Ella)	
“Vad svårt” (Lovisa)	

“Ojdå, vad svårt” (Ida)	
“Hur ska jag göra det?” (Thom)	

“Vad svårt då” (Lisa)	

	

I Figur 4 visas resultatet av den andra delen av observationen där nästan alla informanter 

ökade antalet använda emojier. Lovisa var den enda informant som maximalt använde 

två emojier för att konstruera ett sms. Något som var återkommande hos alla informanter 

var användandet av emojin “Question Mark” ❓ (U+2753) för att förtydliga att det var en 

fråga. När flera emojier användes skapades som en rebus, utifrån informanternas 
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personliga preferens om vad de olika emojierna betyder. Alla informanter utom Lovisa 

använde sig av en hand-emoji för att skriva “Okej”, Lovisa använde sig istället av emojin 

“OK Button” 🆗 (U+1F197). Alla informanter placerade emojierna i ett linjärt 

händelseförlopp och under den här delen av observationen användes ett större utbud av 

iOS emojier än tidigare. Det var inte bara de gula smileys som mestadels användes i första 

delen av observationen utan här användes också emojier från andra kategorier: “Smileys 

och Människor”, “Mat och Dryck”, “Aktivitet”, “Objekt” och “Symboler”. Denna del i 

observationen var den som tog längst tid för informanterna att genomföra, vilket vi tror 

beror på att informanterna inte enbart använder sig av emojier när de interagerar med 

andra vanligtvis, utan ofta är emojier ett komplement till text (Goldman, 2018). En 

anledning kan också vara att informanterna behövde använda sig av emojier som de 

vanligtvis inte använder sig av, vilket gjorde att de var tvungna att gå igenom iOS 

gränssnitt av emojier för att hitta de som kunde framföra sms:et på bästa sätt. Det blev 

tydligt att alla informanter har olika uppfattningar om vad olika emojier betyder och hur 

de används, vilket kan kopplas till det som Tigwell och Flatla (2016) påpekar om att 

emojier kan skapa missförstånd på grund av olika tolkningar av betydelsen.	

	

	
 

Figur 5. Resultat för åldersgruppen 20–30 år i observation del 3. 	

	

Inför del 3 av observationen skulle informanterna leta upp de emojier som presenteras i 

Figur 5, även denna del i observationen tog lång tid. Under observationen registrerades 

kommentarer från informanterna:  

	

“Hur ser ett grekiskt öga ut?” (Axel)	

“Vadå hålet? Finns det ens ett hål?” (Ella)	

“Vad är ett grekiskt öga?” (Thom)	
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Det var ett medvetet val att låta informanterna leta efter emojier som inte tillhör de allra 

populäraste, med anledning att undersöka hur upplevelsen av gränssnittet är. Det blev 

tydligt att informanterna inte hade koll på alla de emojier som var utvalda ens fanns i 

gränssnittet, detta utmärkte sig via kommentarer som informanterna sa under 

observationen. Under varje session kunde vi iaktta att informanterna frekvent bläddrade 

fram och tillbaka i gränssnittet, vilket vi också tolkar som ett tecken på att det är ett svårt 

gränssnitt att hitta emojier i. 	

4.1.2. Åldersgrupp 50–60 år 	

 

 

 

Figur 6. Resultat för åldersgruppen 50–60 år i observation del 1.  
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I Figur 6 visas resultaten från första delen av observationen, dessa visar att i 

åldersgruppen 50–60 år är det fler skillnader i användandet av emojier i första delen av 

observationen än för den yngre åldersgruppen. Carina, Ulf, Anita och Ingrid använde sig 

av fler än en emoji då de skickade ett sms. Alla informanter valde att placera emojierna i 

slutet av sms:et, Carina och Ingrid valde också att placera en emoji i början i vissa sms, 

dessa emojier fungerade som en punkt och för att bryta av till nästa mening. Thomas (sms 

nummer 3, 4, 5, 7 & 8), Pär (sms nummer 8), Ulf (sms nummer 7) och Ingrid (sms 

nummer 5) var de informanter som inte använde sig av emojier i några av sms:en. Thomas 

var den som utmärkte sig mest från åldersgruppen, då han i flera sms valde att inte 

använda sig av emojier men den emoji han använde var: “Smiling Face With Smiling 

Eyes” 😊 (U+1F60A). Detta kan bero på att han inte är lika van att använda sig av emojier 

som resten av gruppen. Utifrån resultatet kunde vi utläsa att det var fler informanter i 

denna åldersgrupp som använde sig av fler emojier i ett sms än i den yngre åldersgruppen. 	
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Figur 7. Resultat för åldersgruppen 50–60 år i observation del 2. 	

	

För andra delen av observationen reagerade informanterna i denna åldersgrupp liknande 

som den yngre:  

	
“Vad svårt” (Carina)	

“Men oj hur ska det här gå” (Ulf)	
“Detta känns svårt” (Anita)	

“Kan man ens göra det?” (Pär)	
“Hur ska jag göra då?” (Thomas)	

“Oj, vad svårt” (Ingrid)	
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Informanterna placerade emojierna i ett linjärt händelseförlopp, detta visas i Figur 7. 

Carina, Ulf, Anita och Pär använde emojin “Question Mark”❓(U+2753) för att förtydliga 

en fråga. Thomas var den enda utav informanterna som enbart använde sig av totalt två 

emojier per sms genom hela observationen. Informanterna använde sig av flera olika 

kategorier för att formulera sina sms: “Smileys och Människor”, “Djur och Natur”, “Mat 

och Dryck”, “Aktivitet”, “Objekt” och “Symboler”, vilken blev en tydlig skillnad från 

första delen av observationen då majoriteten av informanterna använde sig av gula 

smileys. Precis som för den yngre åldersgruppen var det denna del i observationen som 

tog längst tid för informanterna, vilket vi tror beror på ovanan att enbart interagera genom 

emojier, samt att informanterna behövde leta efter emojier i gränssnittet som de vanligtvis 

inte använder. Under denna del av observationen iakttogs en osäkerhet hos informanterna 

i denna åldersgrupp, detta uppdagades via kommentarer och svårigheter med att välja 

emojier. 	

	

	

 

Figur 8. Resultat för åldersgrupp 50–60 år i observation del 3. 	

	

I sista delen av observationen skulle informanterna leta upp de emojier som visas i Figur 

8 och informanterna reagerade återigen liknande som den yngre målgruppen: 

 

“Vad är det grekiska ögat?” (Ingrid)	

“Hålet? Vadå finns det ett hål?” (Thomas)	

“Vilken av dessa figurer är den kvinnliga kemisten” (Thom)	
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Även här blev det tydligt att informanterna var ovana vid gränssnittet och vilka emojier 

som fanns. Genom de kommentarer som informanterna gav under sessionerna kunde vi 

utläsa att det var svårt att hitta vissa emojier som de inte visste fanns sedan tidigare. Ingen 

av våra informanter visste att emojin “Hole” 🕳 (U+1F573) fanns och det var svårt för 

dem att lista ut vilken kategorin den tillhörde. Carina, Ingrid och Thomas hade problem 

att hitta emojin “World Map” 🗺 (U+1F5FA), de letade under kategorin “Objekt” tills de 

tillslut hittade den under “Resor och Platser”. Thomas var den informant som tog längst 

tid att hitta alla emojier (16 min) och Ulf var den som hade lättast att hitta emojierna och 

blev klar på 8 minuter. Thomas, nämnde att det var svårt att hitta rätt emojier på grund av 

att han har nedsatt syn och att alla emojier är för små. Det var flera informanter som 

påpekade att det var svårt att se detaljerna på vissa emojier då de är små. Precis som för 

den yngre åldersgruppen så hade informanterna i den äldre åldersgruppen inte så bra 

kunskap om vart emojierna fanns i gränssnittet. Detta visade sig främst via kommentarer 

från informanterna men också via observation då alla informanter behövde bläddra fram 

och tillbaka i gränssnittet för att hitta rätt emoji. 	

	

4.2. Intervju 	

I detta avsnitt presenteras resultat och analys av intervjuerna, eftersom en jämförelse 

mellan två åldersgrupper är syftet för studien har resultat och analys delats upp utifrån 

åldersgrupperna. 	

4.2.1. Åldersgrupp 20–30 år	

	

Figur 9. De frågor som intervjun inleddes med. 	
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I Figur 9 visas de frågor som ställdes till informanterna i första delen av intervjun. 

Gemensamt för alla informanter i denna åldersgrupp var att alla använder sig av emojier 

när de skickar sms, men främst till vänner, familj och andra närstående. Lovisa berättade 

att hon använder emojier till alla förutom sin partner, på grund av att han inte använder 

emojier gör inte hon heller det i deras interaktion mellan varandra. Ingen av informanterna 

använder emojier i yrkessammanhang. Lisa nämner att hon ibland skickar emojier i 

yrkessammanhang, men då används enbart någon smiley. På frågan om vilken emoji 

informanterna använder mest svarade alla informanter någon variant av de gula smileys. 

Axel, Ella, Ida, Thom och Lisa använder sig av maximalt 2 emojier per sms medan Lovisa 

svarade att hon använder minst 2. Ella berättade att hon inte alltid använder sig av emojier 

när hon skickar sms till vänner, utan de interagerar mestadels utan emojier och om 

emojier används är det främst för att poängtera ironi eller sarkasm. Ella är den yngsta 

informanten i vår studie och detta svar motsäger det som Alshenqeeti (2016) menar om 

att den yngre åldersgruppen använder sig mer av emojier än äldre åldersgrupper. På 

frågan om vad informanterna tycker om emojier uttrycktes åsikter såsom: 	

 

“Bra.” (Axel)	

“Väldigt bra, det är roligt och man kan uttrycka sig bättre.” (Ella) 

“Bra komplement till skriven text, blir tydligare.” (Lovisa) 

 

Alla informanter svarade att de inte skickar emojier till äldre, och när frågan ställdes om 

vilken ålder de syftade på var svaret: 

 
“Till min mormor eller morfar typ, så cirka 75–80 år.” (Lisa)	

 

Detta svar var gemensamt för alla informanter, att de inte skickar emojier till sina mor- 

och farföräldrar med anledning till att de inte har någon smartphone och då försvinner 

syftet med att skicka någon emoji. Utifrån detta svar tolkar vi det som att informanterna 

måste känna en mening med att använda en emoji, annars är det onödigt. 	
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Figur 10. De emojier som ingick i de sms som informanterna skulle tolka i rollen som 

mottagare.	
 

I Figur 10 presenteras de emojier som informanterna skulle tolka. Axel uppfattade alla 

sms utan emojier som formella, han tolkade emojin “Face with Rolling Eyes” 🙄 

(U+1F644) som positiv. Han ansåg att emojin “Four Leaf Clover” 🍀 (U+1F340) inte 

bidrog till något och kändes långsökt. Vid frågan om vad han själv skulle använt för emoji 

om han skulle önska någon lycka till blev svaret att han skulle använda sig av någon av 

dessa emojier: “Oncoming fist” 👊 (U+1F44A) eller “Flexed Biceps” 💪 (U+1F4AA). 

Thom tolkade emojin “Slightly smiling face” 🙂 (U+1F642) som positiv medan Lisa och 

Ida uppfattade den som stel. Axel, Ella och Lovisa uppfattade den som negativ. Ella 

nämnde att hon använder den enbart för att förstärka ironi i ett sms och Axel påpekade 

att en person som skickar den emojin vill visa att hen bryr sig men gör egentligen inte 

det. Emojin “Unamused Face” 😒 (U+1F612) uppfattade Axel, Ella, Lovisa och Lisa som 

negativ. Axel, Ella, Lisa och Ida menade att emojin “Grimacing Face” 😬 (U+1F62C) i 

sms nummer 5 betyder att personen säger okej till något som hen egentligen inte håller 

med om. Axel tyckte inte att det var någon skillnad mellan att inte använda sig av någon 

emoji och emojin “Relieved Face” 😌 (U+1F60C) i sms nummer 6. Lovisa tolkade sms:et 

utan emojier i sms nummer 7 som otrevligt och menade på att om du ska skicka ett sådant 
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sms så måste en emoji användas. Hon tyckte att emojin “Face With Rolling Eyes” 🙄 

(U+1F644) var mest positiv även om frågan är negativ. Ella visste inte om personen var 

seriös eller inte när det inte användes någon emoji i sms nummer 7. Lisa, Thom och Ida 

uppfattade sms:en utan emojier som opersonliga och svåra att tolka vissa gånger. Lisa 

nämnde också att det berodde på vem som hade skickat sms:et och hur samtalet innan såg 

ut men utifrån de hon såg kändes det svårtolkat om personen var glad eller inte. Axel, 

Ella och Lovisa uppfattade sms nummer 8 på samma sätt, att alternativ 1 och 3 var 

allvarliga och att personen hade skadat sig medan nummer 2 var mer lättsam och 

upplevdes som om att personen tyckte det var roligt eller pinsamt att hen hade ramlat. 

Under den här delen av intervjun blev det tydligt att informanterna har olika perceptioner 

om vad de olika emojierna betyder och hur de uppfattas. Då det vid flera tillfällen visar 

sig att våra informanter uppfattar en emoji på olika sätt. Detta påvisar den okunskap om 

emojiers exakta betydelse, vilket också kan leda till missförstånd mellan sändare och 

mottagare (Cramer, de Juan & Tetreault, 2016).  

 

 

Figur 11. De frågor som ställdes till informanterna efter att de tolkat sms i rollen som 

mottagare. 

 

I Figur 11 presenteras de följdfrågor som ställdes efter tolkningen av sms.  På frågan om 

hur informanterna upplever en konversation om sändaren inte använder emojier var svaret 

enhälligt, att det beror på sammanhang och vem det är som skickar. De var också överens 

om att ett sms utan emojier upplevs stelt och formellt. Lisa nämnde att det är svårt att 

tyda om personen är glad eller inte om emojier uteblir, vilket kan leda till missförstånd. 

Alla informanter var överens om att det är lättare att förstå ett sms som innehåller emojier. 

När informanterna fick berätta om de hade upplevt något missförstånd vid användandet 

av emojier nämnde Lovisa att hon gärna använder emojier som är övertydliga för hon vill 
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inte att det ska läsas in för mycket i dem. Hon fortsatte med att berätta att när hon skickar 

sms till sin pappa så undviker hon gärna emojier då han inte förstår betydelsen av vissa 

emojier, hon berättade om en situation där hon hade skickat emojin “Loudly Crying Face” 

😭 (U+1F62D) till sin pappa i en text som var ironisk men hennes pappa tolkade det som 

att det var allvarligt och att hon var ledsen. Detta tolkar vi som att det är lätt att det uppstår 

missförstånd mellan en användare som tillhör den yngre åldersgruppen och en användare 

från den äldre åldersgruppen, då de inte har samma uppfattning om vad en emoji betyder. 

Alla informanter är också eniga om att ett sms utan emojier uppfattas som stelt och kan 

leda till missförstånd, vilket vi tolkar som att informanterna använder emojier för att 

förtydliga deras känslor och mening med sms:et.	

	

	
Figur 12. De emojier som informanterna skulle ge betydelser till.  

	

 
Figur 13. De betydelser som informanterna i åldersgruppen 20–30 år gav emojierna. 	
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I Figur 12 visas de emojier som informanterna skulle ge en betydelse till och Figur 13 

presenterar informanternas svar. Informanterna i den här åldersgruppen gav liknande svar 

gällande emojiernas rätta betydelser i den här delen av intervjun. Nästan alla informanter 

hade rätt betydelse om emoji nummer 2. De emojier som var svårast för informanterna 

var från kategorin “Människor” där svaren skiljdes sig åt mellan informanterna, vilket vi 

tolkar som att alla har olika preferenser om vad en emoji faktiskt betyder. Att våra 

informanter inte kunnat ge rätt svar till alla emojier kan bero på att deras design har tagit 

inspiration från japansk kultur och manga. Detta visas framförallt i emoji nummer 8, 

“Sleepy Face” 😪 (U+1F62A). Flera av informanterna tolkade den som ledsen men i 

själva verket illustrerar den trötthet. När en figur i manga är trött får den en bubbla av 

snor, vilket denna emoji också ska illustrera. Axel var den informant som nästan gissade 

rätt på emoji nummer 4, “Love Hotel” 🏩 (U+1F3E9). Axel gissade på hotell men inte att 

det var ett kärlekshotell, Ella trodde att det betydde BB och resten av informanterna 

trodde att den skulle illustrera ett sjukhus. Lovisa försökte sätta in de olika emojierna i en 

kontext för att försöka förstå vad de betyder. Det blev tydligt att informanterna i denna 

åldersgrupp hade en tydlig bild av vad en specifik emoji betyder sedan tidigare då de var 

snabba på att ge betydelser åt varje emoji. 

 

	
Figur 14. De frågor som ställdes till informanterna utifrån observation del 3. 	

	

I Figur 14 visas de frågor som informanterna fick svara på utifrån sista delen av 

observationen. Gemensamt för informanterna var att de hade svårigheter att hitta emojin 

“Hole” 🕳 (U+1F573) och emojin “Nazar Amulet” 🧿 (U+1F9FF), informanterna 

nämnde också att de inte visste att dessa emojier existerade. Thom och Ida hade också 

svårigheter att hitta emojin “Roasted Sweet Potato” 🍠 (U+1F360) och visste inte riktigt 
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om det var en sötpotatis när dem väl hittade den. Ida, Thom och Lisa tyckte att det var 

svårt med vissa emojier och lättare med andra. Axel och Ella tyckte att det var lätt att hitta 

emojierna, medan Lovisa tyckte det var svårt och jobbigt. Lovisa nämnde att kategorierna 

inte är tydliga och att dem hade kunnat vara fler i en förbättring av gränssnittet. Ella och 

Ida nämnde också att emojierna måste kategoriseras bättre och att kategorierna är för 

breda. Ella, Ida och Lisa var de informanter som svarade ja på frågan om de på ett ungefär 

visste vilka emojier som finns. Ella, Lisa och Ida hade alla tre koll på vilken kategori de 

olika emojierna finns under. Alla informanter utom Lovisa hade en strategi när de skulle 

leta efter emojierna. Ella berättade att hon försökte koppla varje emoji till ett ämne och 

letade utifrån det medan Axel arbetade utifrån en uteslutningsmetod. Lisa, Thom och Ida 

använde sig av kategorierna för att hitta emojier. Lovisa berättade att hon bara scrollade, 

då hon inte känner sig så insatt i vilka emojier som finns. De emojier som hon använder 

har hon under kategorin “Senast använda” och hon letar sällan efter nya. Gemensamt för 

alla informanter var att de emojier som fanns under kategorierna “Objekt” och 

“Symboler” var svårast att hitta. På den avslutande frågan var alla informanter överens 

om att det finns en möjlighet till att enbart interagera med andra genom att bara använda 

sig av emojier, men då skulle det krävas att alla ska känna till vad varje emoji betyder för 

att det ska vara möjligt. 	

	

“Ja, om det finns tydliga lexikon på vad varje emoji betyder, men som det är nu så tror jag inte 

det eftersom alla tolkar emojier olika.” (Axel)	

“Kanske, om alla visste vad alla emojier betyder.” (Ella)	

“Nja, jag är osäker, men om alla visste vad de betydde så borde det gå.” (Lovisa)	

“Kanske, men det måste finnas fler emojier och alla måste vara överens vad de betyder.” (Lisa)	

“Eventuellt, kan nog bli missförstånd om alla inte uppfattar dem likadant.” (Thom)	

“Kanske går men då måste alla vad de betyder.” (Ida)	

	

Majoriteten av informanterna tyckte det var svårt att hitta de emojier som de aldrig hade 

använt tidigare samt att det var svårt att veta vilken kategori dessa tillhörde. Det blev 

tydligt under intervjun att kategorierna är för breda och att gränssnittet var svårt för 

informanterna att leta i. Utifrån den här delen av intervjun gör vi tolkningen om att 
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informanterna håller sig till de emojier som de vanligtvis använder och sällan letar efter 

nya. De emojier som fanns under kategorierna “Objekt” och “Symboler” var svårast för 

informanterna att hitta vilket tyder på att informanterna hade minst koll på dessa 

kategorier. Vilket kan bero på att dessa kategorier är placerade sist i iOS gränssnitt och 

att informanterna sällan bläddrar så långt i gränssnittet. 	

4.2.2. Åldersgrupp 50–60 år 	

	

Figur 15. De frågor som intervjun inleddes med. 	

	

Figur 15 visar de frågor som informanterna fick svara på under första delen av intervjun. 

Carina, Ulf, Anita och Ingrid använder sig av emojier i nästintill varje sms och att de 

skickar emojier till nästan alla, men inte i yrkessammanhang. Pär använder sig av emojier 

ibland och Thomas sällan. Ingrid, Pär och Thomas skickar inte emojier till personer som 

är äldre än de själva. Ingrid berättar att hennes mamma inte kan se emojier på sin mobil 

och att det då inte finns ett syfte att skicka emojier. Svaret på vilken emoji som 

informanterna använder mest var någon variant av de gula smileys. Ulf svarade att den 

emoji han använder mest är “Thumbs Up” L (U+1F44D). Ulf och Pär använder sig av 

cirka 1–2 emojier per sms, Carina och Ingrid använder sig av 2–3 och Anita använder 

mellan 3–5 emojier per sms. På frågan om vad informanterna tycker om emojier svarade 

de;	

	
“Lättar upp konversationen, en extra touch på det hela.” (Ulf)	

“Trevligt komplement till en text, dem förstärker texten.” (Carina)	
“Ett kul inslag när man skriver sms.” (Anita)	

“Användbara och kan nyansera ett sms” (Ingrid)	
“De är bra att använda.” (Pär)	

“Jag använder inte emojier så ofta.” (Thomas)	
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Flera av informanterna i denna åldersgrupp använder fler emojier per sms än den yngre. 

Anita var den informant som utmärkte sig med 3–5 emojier per sms medan Thomas sällan 

använder sig av emojier. Utifrån detta kan vi utläsa att det är ett bredare spann mellan 

informanterna i denna åldersgrupp jämfört med den yngre. Informanterna i den yngre 

åldersgruppen var jämnare i sin användning av emojier än den äldre åldersgruppen. Ingrid 

var den informant i denna åldersgrupp som nämnde att det måste finnas ett syfte med att 

använda sig av emojier, utöver att skapa en nyans till text måste det också finnas en 

mening med att använda en emoji i ett sms. 	

	

	
 

Figur 16. De emojier som ingick i de sms som informanterna skulle tolka i rollen som 

mottagare. 	

	

I Figur 16 presenteras de emojier som informanterna skulle tolka som mottagare. Ulf 

tolkade emojin “See-No-Evil Monkey” 🙈 (U+1F648) som negativ och berättade att han 

inte förstår varför någon använder sig av emojier som är designade som djur. Ulf och 

Carina tolkade emojin “Face With Rolling Eyes” 🙄 (U+1F644) som positiv medan Anita 



	

43 

 

tolkade den som negativ. Anita, Ingrid, Pär och Thomas uppfattade emojin “Slightly 

Smiling Face” 🙂 (U+1F642) som positiv medan Ulf och Carina uppfatta den som 

negativ. Ingrid och Pär nämnde att de sms utan emojier uppfattas som stela eller att de 

inte hade så mycket betydelse. Ingrid berättade att de sms hon får utan emojier främst 

skickas från personer i den yttre bekantskapskretsen. Carina uppfattade emojin 

“Unamused Face” 😒 (U+1F612) som ledsen. Ulf och Thomas tolkade emojin 

“Grimacing Face” 😬 (U+1F62C) som positiv. Thomas berättade att han inte la någon 

större vikt i de sms som inte hade någon emoji eftersom han själv inte använder emojier 

så mycket. Han nämnde dock att när han såg sms med och utan emojier bredvid varandra, 

så uppfattas den utan emoji som stel och det var lättare att förstå vad personen kände om 

hen använde emojier. Ulf uppfattade emojin “Relieved Face” 😌 (U+1F60C) som att 

personen var trött medan Anita och Carina uppfattade den som positiv och att personen 

är glad och nöjd. Informanterna hade samma uppfattning av sms nummer 8 som den yngre 

åldersgruppen, vilket var att nummer 1 och 3 var av mer allvarlig karaktär och nummer 2 

uppfattades som att det var roligt. Även i denna åldersgrupp blev det tydligt att 

informanterna har olika uppfattning om vad en emoji betyder och hur den upplevs. 

Informanterna var splittrade i hur de uppfattade vissa emojier, vilket vi tolkar som att de 

använder sig av emojierna på olika sätt och framförallt på deras egna sätt utan att veta 

den exakta betydelsen av varje emoji. 	

	

	

 

Figur 17. De frågor som ställdes till informanterna efter att de hade tolkat sms i rollen som 

mottagare.	
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Figur 17 presenterar de frågor som ställdes till informanterna efter det att de hade tolkat 

emojier i sms. Gemensamt för alla informanter är att de inte reagerar nämnvärt om 

sändaren inte använder sig av emojier, men Carina nämner att hon skulle reagera om det 

var någon som vanligtvis använde sig av emojier som skulle utesluta emojier i ett sms. 

Anita nämner att hon skulle tycka det var tråkigt. Ingrid och Pär menar att ett sms utan 

emojier kan uppfattas som stelt men det kan också vara formellt, yrkesmässigt och seriöst 

beroende på vilket sammanhang. Alla informanter utom Thomas menar att det är lättare 

att förstå ett sms som innehåller emojier. Thomas, som själv inte använder sig av emojier 

tycker inte det är något konstigt med att få ett sms utan emojier och lägger ingen värdering 

i om ett sms innehåller emojier eller inte. Ingen informant har upplevt ett missförstånd 

vid användning av emojier i en sms-konversation. Ingrid tar även upp att hennes barn sagt 

till henne att använda emojier mer för att inte uppfattas som sur, vilket vi tolkar som att 

yngre åldersgrupper upplever ett sms med emojier som mer lättsamt än ett utan. Utifrån 

svaren kan vi också göra tolkningen om att ju mer erfarenhet informanterna har av emojier 

desto mer ökar användningen av emojier i ett sms. Thomas är den enda informant som 

inte använder sig av emojier, vilket gör att han inte lägger någon större vikt i ett sms utan 

emojier. De andra informanterna som har en större erfarenhet av emojier tolkar ett sms 

utan emojier som stelt och tråkigt.  

 

	
 

Figur 18. De emojier som informanterna skulle ge betydelse till.  
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Figur 19. De betydelser som informanterna i åldersgruppen 50–60 år gav emojierna.  

 

I Figur 18 visas de emojier som informanterna skulle ge en betydelse till och Figur 19 

presenterar informanternas svar. Informanterna i den här åldersgruppen hade rätt på några 

av de emojier som presenterades för dem. Ulf var den enda informant i vår studie som 

gav rätt svar på emoji nummer 4, “Love Hotel” 🏩 (U+1F3E9), på frågan om han visste 

vad den betydde sedan tidigare var hans svar att nej det visste han inte, utan han listade 

ut det när han såg den under sessionen. Alla informanter gav liknande betydelse till emoji 

nummer 2 “Hushed Face” 😯 (U+1F62F). Precis som för den yngre åldersgruppen hade 

informanterna i denna åldersgrupp också problem med att ge rätt betydelse till emoji 

nummer 8 “Sleepy Face” 😪 (U+1F62A). De flesta av informanterna svarade att den 

betydde förkyld eller snorig. Emoji nummer 6 “Express an apology” 🙇 (U+1F647) var 

också svår för informanterna att hitta rätt betydelse till. Denna emoji har också en tydlig 

koppling till den japanska kulturen då själva bugningen - eller, “Dogeza” som det heter 

på japanska, innebär att personen ber om förlåtelse eller om en tjänst. Alla informanter 

angav rätt betydelse för emoji nummer 7 “Sad but Relieved Face” 😥 (U+1F625). Emoji 

nummer 9 “Face With Look of Triumph” 😤 (U+1F624) tolkade alla informanter som arg 

eller frustrerad, men den egentliga betydelsen av emojin är “Triumf” eller “Stolthet”. 

Informanterna hade svårt att avgöra den rätta betydelsen av emojierna och svaren skiljdes 

sig åt mellan informanterna. De emojier som hade en tydlig anknytning till den japanska 
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kulturen var svårast att tolka även för denna åldersgrupp. Till skillnad från den yngre 

åldersgruppen så hade informanterna i denna åldersgrupp inte en egen betydelse av en 

emoji, vilket vi tolkar som att det finns en mindre erfarenhet av användningen av emojier 

i den äldre åldersgruppen än den yngre. 	

	

	

Figur 20. Frågor som ställdes till informanterna utifrån observation del 3. 	

	

Figur 20 visar de frågor som informanterna skulle besvara utifrån observationen sista del. 

Svaren på om det var lätt eller svårt att hitta de olika emojier skiljdes sig mellan 

informanterna. Ulf och Carina tyckte att det var “ganska lätt” men upplevde svårigheter 

med att hitta vissa emojier, Anita tyckte att det var svårt. Thomas var den som tog längst 

tid på sig att hitta de olika emojier (16 minuter) och Ulf var den som hittade alla emojier 

snabbast (8 min). Thomas berättade att han sällan använder sig av emojier samt att han 

pratade en del under sessionen, vilket vi tror kan vara en bidragande faktor till att det tog 

längst tid för honom. Carina tyckte att i en förbättring av gränssnittet så skulle 

kategorierna göras tydligare, som svar på följdfrågan om hon kunde förklara vad hon 

menade med tydligare sa hon att det hade varit enklare om namnen på de olika 

kategorierna var större och stod ut mer i designen. Ulf hade liknande förslag om tydligare 

och synligare kategorier samt att skapa en sökfunktion. Thomas, Pär och Anita tyckte att 

hela gränssnittet kunde göras större, då de tycker att det är svårt att se emojierna och att 

trycka på rätt emoji då de är placerade nära varandra. Pär nämnde också att det är svårt 

att se detaljerna på de emojier som tillhör kategorin “Människor”. Carina, Ingrid, Ulf och 

Anita uppgav att de hade bra koll på vilka emojier som finns och Carina, Ingrid och Ulf 

hade även koll på vilken kategori de låg under. Anita svarade att hon inte hade koll på 

vilka emojier som tillhör vilken kategori. Carina och Ulf använde sig av kategorierna för 
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att leta upp alla emojier medan Anita svarade att hon inte hade någon strategi utan 

bläddrade fram och tillbaka. Ingrid och Thomas använde sig inte av kategorierna för att 

leta emojier. Till skillnad från Thomas så visste Ingrid mer vilka emojier som fanns och 

ungefär vart de låg. Trots att Ingrid inte använde sig av kategorierna gick det fort för 

henne att hitta de olika emojierna. Till skillnad från den yngre åldersgruppen som såg en 

möjlighet till att enbart interagera med andra genom emojier om alla hade samma 

uppfattning om vad emojierna betydde, så svarade informanterna i den här åldersgruppen 

enhälligt nej på den frågan. Utifrån detta gör vi tolkningen om att den yngre 

åldersgruppen har en större vana och förståelse av att använda sig av emojier än den äldre 

och på så vis kan de se en möjlighet till att enbart interagera genom emojier. Alshenqeeti 

(2016) menar också att yngre åldersgrupper är mindre villiga att följa regler vilket kan 

vara en anledning till att de är mer öppna till en interaktion som endast består av emojier. 

Informanterna i denna åldersgrupp var delvis missnöjda med gränssnittet och beklagade 

sig över att det var svårt att se emojierna på grund av att de är små. I en förbättring av 

gränssnittet hade de önskat att kategorierna var tydligare och inte lika breda i sitt innehåll. 	

5. Diskussion 	
I detta avsnitt diskuteras och jämförs empirin med teori utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Vidare diskuteras även den valda metoden och dess giltighet. 	

5.1. Metoddiskussion 	

Den kvalitativa ansats som gjordes till studien visade sig fungera väl då syfte var både att 

undersöka informanternas upplevelse av gränssnittet samt hur gränssnittet kan designas 

för att främja användarupplevelsen. Den ostrukturerade observationen visade sig vara 

givande då vi kunde följa informanternas användning av gränssnittet. Valet av att använda 

oss av ljud-, skärm- och videoinspelning medförde att vi i efterhand kunde följa 

informanternas beteende vilket gav en möjlighet till att analysera våra informanter 

ytterligare. Via de semi-strukturerade intervjuerna kunde en fördjupning i informanternas 

upplevelse av iOS gränssnitt av emojier i en sms-konversation ske. Denna typ av intervju 

passade studien väl då skillnader och likheter mellan de två åldersgrupperna kunde 

identifieras samt gå på djupet i informanternas användarupplevelse av emojier i iOS 

gränssnitt. Intervjun innehöll förutbestämda teman och frågor men med mycket frihet för 
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informanterna att själva forma svaren och där studieledare och informant tillsammans 

formade samtalet. De informanter som medverkade i studien är olika såväl till ålder som 

individer vilket kan ge en bred och varierad bild av resultaten. Detta är något som måste 

beaktas i det slutgiltiga resultatet då informanternas svar inte alltid behöver vara 

relaterade till deras ålder utan kan istället bero på en personlig preferens. Då syftet med 

studien är att jämföra två gruppers upplevelser utifrån deras ålder är detta något som 

behövdes tas hänsyn till när resultaten analyserades. Eftersom ett bekvämlighetsurval 

gjordes för valet av informanter fanns risken att informanterna sedan tidigare kände till 

det ämne som studien undersöker och resultat från andra studier som redovisas i denna 

studie. Då studieledare och informanter hade en närstående relation kan det påverka 

resultatet i den mån att informanterna inte alltid kände sig bekväma med att berätta om 

sina upplevelser med emojier. 	

	

Sedan det att metoderna genomfördes har Emojipedia (u.å.) ändrat namn och utökat 

betydelsen av några av de emojier som ingår i studien. Dessa är: “Information Desk 

Person” 💁 (U+1F481) heter numera “Person Tipping Hand”, “Confounded Face” 😖 

(U+1F616) som vid genomförandet hade betydelsen “Förvirrad” har numera betydelserna 

frustration, irritation, avsmak och ledsen, “Astonished Face” 😵 (U+1F635) har fått 

namnet “Dizzy Face”, “To Express an Apology” M (U+1F647) heter istället “Person 

Bowing”, “Disappointed but Relieved Face” 😥 (U+1F625) har bytt namn till “Sad but 

Relieved Face”, “Face With Look of Triumph” 😤 (U+1F624) heter numera “Face with 

Steam from Nose” och har fått ytterligare betydelser såsom irritation, ilska, förakt. Detta 

kan främst påverka resultaten i den andra delen av intervjun där informanterna skulle ge 

betydelser till de emojier som är några av de mest missuppfattade (Jess Bolluty, 2017). 

Detta uppdagades när resultaten skulle analyseras och valet att utgå från de namn och 

betydelser som Emojipedia (u.å.) hade när studien utformades gjordes då emojierna 

valdes utifrån deras betydelse. Vi är medvetna om att Emojipedia (u.å.) kan ändra namn 

och betydelser även efter det att studien är publicerad.  
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5.2. Resultatdiskussion	

Bosch Jover och Revilla (2018) hävdar att det finns skillnader mellan yngre och äldre 

åldersgrupper i användandet av emojier då de yngre har en större samhörighet med digital 

kommunikation. Gallud et al. (2018) menar att äldre åldersgrupper kan ha svårigheter 

med att ta till sig emojier, vilket beror på att de blev seniorer under den digitala erans 

tillväxt. I den första delen av observationen kunde vi utläsa att informanterna i den äldre 

åldersgruppen använde sig av fler emojier i ett sms än den yngre åldersgruppen, vilket 

motsäger det som Gallud et al. (2018) beskriver om äldres användning av emojier. Vi 

menar att den äldre åldersgruppen använder sig av fler emojier på grund av okunskap och 

osäkerhet i användningen av emojier, vilket iakttogs under observationerna. Att 

informanterna i den äldre åldersgruppen använder sig av fler emojier trots en iakttagen 

osäkerhet menar vi kan bero på att de vill känna en samhörighet till det nya sättet att 

interagera med andra digitalt, där emojier spelar en stor roll. 	

	

I den första delen av intervjun kunde vi utläsa ett mönster hos informanterna i den yngre 

åldersgruppen. Lovisa berättade att hon använder emojier till alla förutom sin partner, 

eftersom han inte använder emojier så gör inte hon det heller i deras interaktion med 

varandra. Detta motsäger det som Kelly och Watts (2015) hävdar i sin artikel: att personer 

som har en nära relation använder emojier för att konversationen ska vara lättsam och 

lekfull. Ella berättade att hon vanligtvis inte använder sig av emojier när hon skickar sms 

till vänner, de interagerar mestadels utan emojier och att de främst används för att 

understryka ironi eller sarkasm. Något som blir intressant för vår studie är att Ella är den 

yngsta informanten och strider mot det Krohn (2004) menar om att det faller sig mer 

naturligt för yngre åldersgrupper att använda sig av emojier samt det Alshenqeeti (2016) 

hävdar om att det är mer sannolikt att yngre åldersgrupper använder sig av emojier i ett 

sms. Alla informanter i den yngre åldersgruppen berättade att de inte skickar emojier till 

sina mor- och farföräldrar, på grund av att de inte har någon smartphone och då försvinner 

syftet med att använda någon emoji. Detta tolkar vi som att informanterna måste känna 

en mening med att använda en emoji och stärker det som Rodrigues et al. (2017) menar 

att emojier upplevs som meningsfulla.  
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Den äldre åldersgruppen använde sig av fler emojier per sms än den yngre och endast 1 

av 6 informanter i den äldre åldersgruppen menade att det måste finnas ett syfte med att 

använda sig av en emoji. De äldre informanterna kan alltså skicka en emoji utan något 

specifikt syfte vilket kan vara en förklaring till varför de äldre använder sig av fler emojier 

per sms än de yngre. 	

	

I andra delen av observationen upplevde båda åldersgrupperna svårigheter med att enbart 

använda sig av emojier för att utforma ett sms, vilket vi menar beror på att emojier 

används vanligtvis som ett komplement till text och inte ersätter hela meningar något som 

Goldman (2018) också hävdar. Det var också denna del som tog längst tid för båda 

åldersgrupperna under observationen då de behövde använda sig av emojier som de 

vanligtvis inte använder. Informanterna placerade emojierna i ett linjärt händelseförlopp, 

liknande en rebus. Svårigheterna med att enbart använda sig av emojier är delvis att alla 

informanter hade en subjektiv preferens om vad varje emoji betydde, vilket kan bli svårt 

för en mottagare att förstå. Enbart 1 av 12 informanter i denna studie berättade att hon 

upplevt missförstånd vid användning av emojier. Enligt Tigwell och Flatla (2016) finns 

det två anledningar till missförstånd mellan användare: antingen har användare vida 

uppfattningar om hur en emoji ska användas och dess betydelse eller på grund av att 

designen skiljer sig mellan olika plattformar. Det är okänt hur många som är medvetna 

om att det finns olika versioner av emojier (Miller Hillberg et al. 2018). Medan Kimura-

Thollander och Kumar (2019) menar att missförstånd kan ske inom samma plattform på 

grund av att en emoji förmedlar flera olika känslor trots samma design. Lu et al. (2016) 

menar att emojier inte har några språkliga hinder men under observationen upptäcktes det 

att det inte var möjligt att ställa en fråga utan användandet av emojin “Question 

Mark”❓(U+2753).  

 

Till skillnad från emojier kan vi skriva text som uppfattas som frågor utan att avsluta 

meningen med ett frågetecken. Meningar som “Vad gör du”, “Hur mår du”, ”Vart är du” 

uppfattas som en fråga trots avsaknaden av ett frågetecken. Något som talar för Lu et al.’s 

(2016) påstående är att 8 av 12 informanter i vår studie använder emojin “Thumbs Up” 

👍 (U+1F44D) för att skriva “okej” i ett sms. Dessa informanter har alltså samma 

uppfattning om vad emojin betyder, vilket Tigwell och Flatla (2016) menar är av stor vikt 
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för att missförstånd mellan användare inte ska uppstå. Enligt Sutton och Lawson (2017) 

pågår det en debatt mellan språkforskare om emojier kan bli ett eget språk, där vissa 

forskare menar att emojier kan bli ett lingua franca. Sutton och Lawson (2017) hävdar att 

det är ett naivt påstående och att det behövs mer kulturell kunskap för att emojier som 

språk ska fungera över språkliga gränser. Vi menar att det är först från när en emoji har 

samma betydelse för alla användare som vi kan börja prata om att emojier kan bli ett 

lingua franca. Dock menar Unicode Consortium (2019a) själva att en emojis betydelse 

inte är universell och att det inte enbart finns en betydelse per emoji, detta påverkar det 

Lu et al. (2016) menar med att emojier är ett allmänt förekommande språk och kan bli ett 

lingua franca. 	

	

I andra delen av intervjun framkom det att sms utan emojier uppfattades som formella av 

informanterna i den yngre åldersgruppen. Båda åldersgrupperna hade delade meningar 

om emojierna upplevdes som positiva eller negativa, vilket innebär att det inte är åldern 

som avgör hur de upplever en emoji utan att det är utifrån personliga preferenser. Miller 

et al. (2016) har i sin studie upptäckt att 25 procent av tiden kommer inte användare 

överens om en emoji är positiv, negativ eller neutral. Detta menar även Cramer, de Juan 

och Tetreault (2016) då emojier kan skildra både ansiktsuttryck, aktiviteter, objekt och 

symboler vilket kan ge en emoji fler betydelser än den som Unicode Consortium har 

skapat. 	

 

Under den sista delen av observationen påtalade den äldre åldersgruppen svårigheter med 

att se detaljerna på några av de aktuella emojierna, de var för små. Hakami (2017) menar 

att många i den äldre åldersgruppen har nedsatt syn som i sin tur påverkar deras 

användning av emojier. I vår studie påverkades informanterna i den äldre åldersgruppen 

på så sätt att de tog längre tid för dem att hitta rätt emoji. Här blir det en tydlig fysisk 

skillnad mellan våra åldersgrupper och säger emot det som Gallud et al. (2018) menar om 

att det inte finns någon skillnad mellan yngre och äldre personer i användningen av 

emojier. Det blev tydligt att informanterna i båda åldersgrupperna hade problem med att 

hitta majoriteten av emojierna, på grund av att de var emojier som de vanligtvis inte 

använder och visste då inte under vilken kategori de fanns.  
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Detta hävdar även Pohl, Stanke och Rohs (2016) då de menar att kategorierna gör det 

lättare att hitta specifika emojier men trots uppdelningen så är det linjära gränssnittet och 

antalet emojier för många för att det ska främja god användbarhet. Problematiken med 

det linjära gränssnittet och antalet emojier uppdagades i vår studie då informanterna 

frekvent bläddrade fram och tillbaka i gränssnittet för att hitta rätt emoji. 	

	

I den sista delen av intervjun berättade informanterna i den yngre åldersgruppen att det 

var svårast att hitta de emojier som fanns under kategorierna “Objekt” och “Symboler”. 

Detta menar vi beror på det Pohl et al. (2016) hävdar om att det linjära gränssnittet är för 

stort samt att dessa kategorier är placerade sist i gränssnittet dit informanterna sällan 

bläddrar. Båda åldersgrupperna hade svårt att ge en betydelse på de emojier som är 

inspirerade av japansk manga och kultur vilket i sin tur kan göra det svårt för våra 

informanter att ge rätt betydelse. Kimura-Thollander och Kumar (2019) hävdar att det är 

lite mångfald mellan de personer som tar fram nya emojier, detta menar vi kan vara 

orsaken till att vissa emojier inte förstås över olika kulturer, vilket också blev tydligt i vår 

studie. Tigwell och Flatla (2016) menar att emojiernas betydelse kan skapa missförstånd 

mellan sändare och mottagare, i vår studie blev det tydligt att alla informanter i båda 

åldersgrupperna har en subjektiv preferens om vad de olika emojierna betyder. En 

skillnad mellan åldersgrupperna var att den yngre åldersgruppen hade liknande svar på 

vad emojierna hade för betydelse medan i den äldre åldersgruppen skiljde sig 

betydelserna åt. Det menar vi beror på att den yngre åldersgruppen hade en tydlig 

uppfattning om vad en emoji har för betydelse medan den äldre åldersgruppen hade 

svårare att ge en betydelse. Bosch Jover och Revilla (2018) hävdar att yngre åldersgrupper 

har en större samhörighet med digital kommunikation vilket kan förklara varför den yngre 

åldersgruppen i denna studie lättare kunde ge en betydelse för en emoji än den äldre. 

Något som även Gallud et al. (2018) menar då äldre personer har svårare att tolka en 

emojis betydelse. 	

	

Tidigare forskning visar på vikten av att involvera användare i designen av emojier. Då 

denna studie undersöker informanternas upplevelse av iOS gränssnitt av emojier ställdes 

frågor om hur de ansåg att gränssnittet kunde förbättras för att främja god användbarhet 

och användarupplevelse. Informanterna från båda åldersgrupperna menade att 
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kategorierna behöver bli tydligare och fler. Den äldre åldersgruppen önskade att 

gränssnittet skulle vara större där kategoriernas namn skulle stå i kontrast till bakgrunden 

samt för att minska risken för att trycka på fel emoji, detta kan kopplas till det som 

Hakami (2017) menar om att många äldre lider av nedsatt syn vilket i sin tur kan komma 

att påverka deras användning av emojier. En av informanterna från den äldre 

åldersgruppen önskade en sökfunktion i en förbättring av gränssnittet, då han ansåg att 

det skulle underlätta för hans användande av emojier. Informanterna i den yngre 

åldersgruppen menar att det är för breda kategorier och att det inte skulle finnas så många 

emojier i samma kategori. 	

	

Lu et al. (2016) menar att emojier är ett allmänt förekommande språk och har potential 

att bli ett lingua franca. Kimura-Thollander och Kumar (2019) hävdar dock att det finns 

kritiker som menar att det inte finns mångfald i designen av emojier. Sutton och Lawson 

(2017) menar att det måste finnas större kulturell kunskap ifall emojier ska kunna 

användas som språk. Genom observationerna i denna studie har det visat sig att 

informanterna i båda åldersgrupperna hade svårt att interagera med andra genom enbart 

emojier, dock har de två åldersgrupperna delade meningar om huruvida det skulle kunna 

fungera som ett språk eller inte. Den yngre åldersgruppen menade på att det är möjligt att 

interagera med andra genom enbart emojier om alla visste deras betydelser. Den äldre 

åldersgruppen hävdade dock att det inte är möjligt till en interaktion som enbart är baserad 

på emojier. 	

 
5.3. Framtida forskning 	
Som förslag till framtida forskning föreslås en mer omfattande kvalitativ undersökning 

med fler informanter från båda åldersgrupperna för att kunna utläsa fler åldersrelaterade 

mönster baserat på deras upplevelse. Ytterligare ett förslag skulle kunna vara att skapa 

designförslag på gränssnittet baserat på resultaten från denna studie och i en kvantitativ 

studie undersöka hur användare upplever designförslagen. Under studien vidrördes också 

frågan om emojier kan fungera som ett enskilt språk eller inte och i en framtida forskning 

hade detta varit intressant att undersöka djupare. 	
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6. Slutsats	
Frågeställning: 	

“Hur upplever personer i åldern 20–30 jämfört med personer i åldern 50–60 iOS 

gränssnitt av emojier i en sms-konversation?”	

	

Resultaten från vår studie visar på både skillnader och likheter mellan våra åldersgrupper 

om hur de upplever användandet av gränssnittet. Den största skillnaden visade sig i 

användandet av emojier, där den äldre åldersgruppen använde sig av fler emojier än den 

yngre. Ytterligare en skillnad som framkom i studien var att trots att den äldre 

åldersgruppen använder sig av fler emojier, så hade de svårare att sätta en betydelse på 

emojierna, medan den yngre åldersgruppen hade en tydlig definition av varje emoji. Detta 

hävdar vi är ett resultat av den iakttagelse som gjordes under observationerna då den äldre 

åldersgruppen påvisade en osäkerhet kring emojierna som inte den yngre gjorde. Via 

studien blev det också tydligt att den yngre åldersgruppen måste känna mening med att 

använda en emoji medan enbart en informant i den äldre åldersgruppen påtalade vikten 

av mening för att använda sig av emojier. 	

	

Den mest markanta likhet mellan åldersgrupperna framkom när de enbart skulle 

interagera med hjälp av emojier, där upplevde båda åldersgrupperna svårigheter, trots 

detta var det delade åsikter huruvida det går att enbart interagera med emojier mellan 

åldersgrupperna. Den yngre åldersgruppen menar att det är möjligt om alla delar samma 

uppfattning om emojiers betydelse medan den äldre åldersgruppen menar att det inte är 

möjligt. Gällande problemformuleringen hävdar vi att det finns skillnader och likheter 

mellan åldersgrupperna i deras upplevelse av iOS gränssnitt av emojier i en sms-

konversation. Däremot menar vi att upplevelserna inte enbart är åldersrelaterade utan 

avgörs av personliga preferenser och teknisk erfarenhet. Det som framkom som en tydlig 

åldersrelaterad skillnad var osäkerheten som alla i den äldre åldersgruppen visade, något 

som vi hävdar beror på en lägre teknisk kunskap. 	
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Frågeställning: 	

“Hur kan iOS gränssnitt av emojier designas för att bli mer användbart?”	

	

Utifrån studien kunde möjliga förbättringar i designen av iOS gränssnitt utläsas då 

informanterna fick ge förslag på vad de tyckte skulle skapa en bättre användarupplevelse 

vid användning av gränssnittet. Vid flertalet tillfällen under studien påtalade den äldre 

åldersgruppen att det var svårt att se emojierna samt att trycka på rätt emoji på grund av 

att gränssnittet var för litet. En informant påvisade behovet av att kategoriernas namn 

måste ha större kontrast till bakgrunden. För att möta den äldre åldersgruppens behov 

skulle en förstoring av gränssnittet behövas samt förtydliga kategoriernas namn så det 

blir mer lättläst. Båda åldersgrupperna kritiserade bristen på tydliga kategorier, det var 

för breda och otydliga och att det behövs fler kategorier för att gränssnittet ska bli mer 

användbart. Den yngre åldersgruppen menade att antalet emojier per kategori borde 

minska och istället göra fler kategorier. En informant i den äldre åldersgruppen gav 

förslaget till att skapa en sökfunktion i gränssnittet för att lättare hitta emojier. Studien 

visade också på kulturella skillnader i designen av emojier som skapade problem för 

informanterna att tolka dem. De emojier som är inspirerade av japansk manga och kultur 

var svårast för informanterna att tolka och i en förbättring av designen föreslår vi att 

emojiernas betydelse ingår i gränssnittet för att användaren ska känna att hen har kontroll 

och för att minska risken för missförstånd mellan sändare och mottagare.  

 

Sammanfattningsvis visar denna studie på både skillnader och likheter mellan de båda 

åldersgrupperna. Den tydligaste skillnaden uppkommer främst vid användandet av 

gränssnittet då de äldre använde sig av fler emojier men utan att veta exakt betydelserna 

av dem. Den yngre åldersgruppen behöver känna en mening med att använda sig av 

emojier och hade en större kunskap av betydelserna. Studien visar också på brister i iOS 

grässnitt för emojier vid sms, en förbättring till design föreslås utifrån informanternas 

egna önskemål. Förbättringen innefattar ett större gränssnitt, tydligare kontrast mellan 

bakgrund och kategoriernas namn, fler kategorier samt sökfunktion. Studien bidrar till 

befintlig forskning genom att fylla kunskapsluckan om hur två olika åldersgrupper 

upplever iOS gränssnitt av emojier i en interaktion som sker offline samt hur gränssnittet 

kan designas för att öka användbarheten. Vidare bidrar studiens slutsatser till kunskap 

kring användares olika behov vid användning av iOS gränssnitt av emojier.  
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8. Bilagor	

8.1. Bilaga 1	

Observation del 1 	

	

Uppgiftsbeskrivning	

Uppifrån och ned, konstruera sms utifrån beskrivningen på samma sätt som du 

skulle skriva ett sms i vanliga fall. Välj själv om/vilka emojier som används. 	

	

1. Du ska skicka ett sms och fråga hur en vän mår.  

2. Du ska skicka ett sms och fråga var din vän befinner sig, ni skulle mötts upp för 

15 minuter sedan.  

3. Du ska skicka ett sms och önska lycka till till en vän.  

4. Du ska skicka ett sms och be din vän ringa dig.  

5. Du ska skicka ett sms och skriva okej till en vän.  

6. Du ska skicka ett sms och fråga om din partner har handlat mat eller om du ska 

göra det.  

7. Du ska skicka ett sms och fråga om din vän är sur.  

8. Du ska skicka ett sms och berätta för din vän att du har ramlat.  
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8.2. Bilaga 2	

Observation del 2	

	

Uppgiftsbeskrivning	

Uppifrån och ned, konstruera sms utifrån beskrivningen genom att bara använda 

dig utav emojier.	

 

1. Du ska skicka ett sms och fråga hur en vän mår.  

2. Du ska skicka ett sms och fråga var din vän befinner sig, ni skulle mötts upp för 

15 minuter sedan.  

3. Du ska skicka ett sms och önska lycka till till en vän.  

4. Du ska skicka ett sms och be din vän ringa dig.  

5. Du ska skicka ett sms och skriva okej till en vän.  

6. Du ska skicka ett sms och fråga om din partner har handlat mat eller om du ska 

göra det.  

7. Du ska skicka ett sms och fråga om din vän är sur.  

8. Du ska skicka ett sms och berätta för din vän att du har ramlat.  
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8.3. Bilaga 3	

Observation del 3	

	

Uppgiftsbeskrivning	

Uppifrån och ned, leta upp dessa emojier genom att använda iOS gränssnitt för 

emojier. 	

	

Pusselbiten	

Tjejen som hjular	

Frågetecknet	

Den kvinnliga kemisten	

Den Svenska flaggan	

Regnbågen	

Hålet	

Smileyn som håller handen för munnen	

Världskartan	

Det grekiska ögat	

Sötpotatisen	

Det gula hjärtat	

Blåsfisken	

	



	

65 

 

8.4. Bilaga 4	
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Facit: 
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8.5. Bilaga 5	
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