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Sammandrag 

Emojis har fått en allt större roll i elektronisk konversation. Den här studien undersöker bruket 

av emojis och smileys i sms- och chattspråk samt vad det finns för attityder till dessa. Detta 

undersöks genom en enkätundersökning som har distribuerats på sociala medier. Under-

sökningen är uppdelad i två delar, där den första delen syftar till att kartlägga bruket av emojis 

och smileys utifrån ålder, utbildning och kön och den andra delen syftar till att undersöka 

attityder till användningen av emojis, smileys och interpunktion och även undersöka hur vi 

genom våra attityder placerar in personer i olika fack (så som ålder, kön, egenskaper osv.) när 

vi läser meddelanden på sociala medier. Resultatet visar att majoriteten av informanterna 

använder sig av emojis och har en positiv inställning gentemot dessa. Det visade sig även att 

emojis har en betydande roll för hur vi kategoriserar personer i elektronisk konversation. 

Däremot var det svårt att identifiera några större skillnader när det kom till variablerna ålder, 

utbildningsbakgrund och kön.   

 

Nyckelord: emojis, smileys, elektronisk konversation, attityder 
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1 Inledning 

I dagens Sverige har digital interaktion och IT en stor och viktig roll. Vi kommunicerar allt mer 

på sociala medier och många kommer i kontakt med chattspråk dagligen. Theres Bellander 

(2011a:16) skriver att ”[e]lektronisk interaktion ska vara snabb att skriva och snabb att läsa” 

vilket kan förklara att vi i chattspråket ofta använder oss av förkortningar och emojis för att få 

fram det vi vill säga. Men vad innebär det egentligen att kommunicera med någon bakom en 

skärm där kroppsspråk (ögonkontakt, röstläge, ton osv.) inte är synligt? Hur uppfattar vi 

varandras chattmeddelanden?  

Bellander (2011a:18) skriver: 

De digitala mediernas påverkan på språket är trots allt ytlig. Engelska uttryck, okonventionell 

förkortningsteknik, stavning och interpunktion och smilisar är ganska oproblematiska språkliga 

nyheter. Däremot kan det vara svårt att avgöra vilken form av samspel mellan deltagarna som 

ska gälla i de nya medierna. För alla ovana finns det risk för normkonflikter.  

Precis som Bellander skriver kan det förekomma normkonflikter på sociala medier. Jag har 

framför allt upptäckt detta beträffande användningen av interpunktion och smileys i chattspråk, 

då ett utropstecken för mycket eller en punkt på ”fel” ställe kan påverka samspelet i en 

interaktion. Just därför vill jag undersöka hur smileys och emojis samt interpunktion används i 

chattspråk. I den här uppsatsen har jag valt att definiera smileys som uttryckssymboler med 

hjälp av skiljetecken och emojis som uttryckssymboler med hjälp av små bilder. Exempel finns 

i tablå 1 nedan. 

Tablå 1 Exempel på smileys och emojis                                                                           
 

              

 

 

 

Smileys med skiljetecken uppkom under tidigt 80-tal för att förhindra att meddelanden på nätet 

skulle missförstås (Goldsborough 2015:64) vilket har fått mig att vilja undersöka hur bruket av 

dessa ser ut idag. 

I undersökningen jämför jag olika åldersgrupper för att identifiera eventuella skillnader 

mellan äldre och yngre personer när det kommer till användningen av och attityder till smileys 

och emojis. Vuxnas och äldres språkbruk är underbeforskat vilket gör det relevant att inkludera 

fler åldersgrupper. Fokus har länge legat på barn och ungdomars språk, men under den senaste 

Smiley: Emoji: 

:-) / :)   

:-D / :D  

:-* / :*  
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tiden har äldrespråksforskning ökat, se till exempel Lindström och Ridell (2005) och Bellander 

(2012). Bellander (2012) menar dock att det saknas forskning om äldres språkbruk, framförallt 

beträffande IT och digital interaktion som oftast studeras bland ungdomar och vuxna. För att 

förstå svenskan behöver vi ha en större kartläggning av språkbruket (Bellander 2012:6).  

Det finns forskning som styrker att det har gått fort för ungdomar att ta till sig de nya 

kommunikationsmedlen så som chatt, sms och e-post (se Bellander 2010, Bäckström 2011, 

Hård af Segerstad 2003), och därför är det intressant att också undersöka hur vuxna och äldre 

har tagit till sig av chatt- och sms-språk. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Undersökningen består av två delar, där syftet med den första delen är att kartlägga bruket av 

emojis i chattspråk utifrån olika åldrar, kön och utbildningsbakgrunder. För att uppfylla det 

första delsyftet undersöks följande två frågeställningar:  

• Hur ser bruket av emojis och smileys ut utifrån ålder, kön och utbildningsbakgrund?  

• Hur skiljer bruket sig mellan ålder, kön och utbildningsbakgrund beträffande emojis 

och smileys? 

Syftet med den andra delen är att undersöka attityder till användningen av emojis, smileys och 

olika skiljetecken, och även undersöka hur vi genom våra attityder placerar in personer i olika 

fack (så som ålder, kön, egenskaper osv.) när vi läser meddelanden på sociala medier. För att 

uppfylla det andra delsyftet besvaras följande frågor:  

• Vilka känslomässiga attityder finns till emojis, smileys och olika skiljetecken och 

användandet av dessa?  

• Hur placerar vi, utifrån språkliga attityder, in personer i olika fack genom att läsa 

meddelanden från okända på sociala medier? 

1.2 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel där kapitel 1 består av inledning, syfte och frågeställningar. I 

kapitel 2 redogörs för bakgrund och forskningsöversikt som ligger till grund för under-

sökningen. Kapitel 3 inleds med hur enkäten har utformats och följs av information om 

informanter och hur statistiken av resultatet presenteras. I kapitel 4 redogörs för resultatet av 

enkätundersökningen där den kvantitativa delen, del 1, presenteras först och därefter den mer 

kvalitativa, del 2. Därefter diskuteras resultatet i kapitel 5 och i kapitel 6 ges en avslutande 

kommentar med tankar om vidare forskning.  
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2 Bakgrund och forskningsöversikt  

I det här kapitlet redogörs för bakgrund och forskningsöversikt. Först presenteras hur smileys 

och emojis uppkom, därefter skrift- och talspråk, språket i elektronisk konversation, internet-

användning och avslutningsvis redogörs för olika typer av attitydforskning.  

2.1 Smileys och emojis 

Som tidigare nämnts uppkom smileys med skiljetecken under tidigt 80-tal för att förhindra att 

meddelanden på nätet skulle missförstås. Smileys och uttryckssymboler består av skiljetecken 

som skapas med standardiserade tangentbord. Den vanligaste är den som föreställer ett leende 

ansikte och görs av kolon och högerparentes: :) (Goldsborough 2015:64). Emojis uppfanns av 

det japanska företaget Nippon Telegraph & Telephone, NTT DOCOMO år 1999. De fick direkt 

spridning i Japan med många konkurrerande företag och 2006 införde Google emojis till gmail. 

Men det var inte förrän 2011 när Apple lanserade emojis i en betydligt större upplaga till sina 

tangentbord som bruket av emojis ökade explosionsartat (Galloway 2016). 

 Smileys och emojis är avsedda för att kommunicera känslor. Genom att använda dessa 

roliga ansikten och färgglada symboler när man skriver sms eller chattar kan det hjälpa en att 

bli förstådd och att förstå andra människor bättre (Goldsborough 2015:64). 

År 2015 utsågs en emoji, för första gången, som årets ord av Oxford Dictionaries. Det var 

emojin som beskrivs som “ansikte med glädjetårar” och ser ut så här:    , vilket är den emoji 

som användes mest runt om i världen år 2015 i en undersökning av Swiftkey (Oxford 

Dictionaries 2015).  

Oxford Dictionaries skriver ”Emojis are no longer the preserve of texting teens – instead, 

they have been embraced as a nuanced form of expression, and one which can cross language 

barriers”, och de ger exempel på att till och med Hillary Clinton har frågat om feedback i form 

av emojis på sin Twitter (Oxford Dictionaries 2015). Emojis har således fått en stor betydande 

roll i elektronisk konversation vilket gör det relevant att undersöka hur man uppfattar dessa 

symboler.  

2.2 Skrift- och talspråk 

Det behövs en skriftstandardisering då skriften är gemensam för många människor. Skulle vi 

skriva som vi pratar skulle det bli svårt att förstå varandra eftersom ord skulle kunna stavas och 

böjas på en mängd olika sätt. Således kan talet ha en större variation än skriften. Vid framförallt 

stavning, böjning och interpunktion är det viktigt med riktlinjer. Skriften är mer anonym än 
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talspråket och i talspråket finns det större utrymme för att visa känslor (Språkriktighetsboken 

2005:15 f.), ”[v]år identitet och grupptillhörighet är närmare knuten till talet än skriften. Därför 

är det följdriktigt att talet får variera mer” (Språkriktighetsboken 2005:16).  

Standardiserat tal, det som sker mellan två människor och inte exempelvis en person som 

föreläser inför många, karakteriseras bland annat av kommunikationsreglerare såsom tvekljud 

(t.ex. hmm och eh) och återkopplingsenheter (t.ex. ja, visst och mm). Dessa används däremot 

normalt inte i skriftspråk (Hård af Segerstad Hasselgren 2003:120). Här använder man istället 

exempelvis skiljetecken och följer andra skriftspråkliga konventioner som versaler och 

gemener. I skrift är det också vanligare med ett bredare ordförråd och fullständiga meningar då 

läsare och skribent oftast inte är närvarande under samma tidpunkt. Detta gör att skribenten har 

tid till att uttrycka sig noggrant vilket också är viktigt då läsaren behöver all information 

eftersom texten står ensam. När vi använder talet behöver vi inte uttrycka oss lika noggrant i 

ord eftersom vi har andra hjälpmedel att tillgå, som tonfall, pauser, blickar och gester. (Hård af 

Segerstad Hasselgren 2003:121 f.). Hård af Segerstad Hasselgren skriver att ”[d]en här typen 

av ’kompletterande information’ är svårare och mer tidskrävande att förmedla när man bara har 

skriften att förlita sig på” (Hård af Segerstad Hasselgren 2003:122).  

2.3 Språket i elektronisk konversation 

Som tidigare nämnt är elektroniska konversationer (chatt, sms) ofta korta för att det ska gå fort 

att både läsa och att skriva. Därför uppkommer en okonventionell interpunktion i elektroniska 

konversationer. Det är vanligt att man avslutar meningar med fler punkter efter varandra och 

det är även vanligt med ett eller flera utropstecken efter en mening (Bellander 2011b:1). 

Bellander ger exemplen ”vi hade spelning i fredags…fy fasen va bra det gick…vi lekte sönder 

allt…” och ”ja just!” (2011b:1). Hon menar att ”[… ] den annorlunda interpunktionen gör att 

språket upplevs som uttrycksfullt” (Bellander 2011b:1).  

Språket i elektronisk konversation liknar talspråket i fler aspekter än det traditionella 

skriftspråket. Kommunikationen i olika digitala kommunikationsmedel sker ofta snabbt utan 

längre eftertanke och det är sällan någon som går tillbaka till dessa meddelanden längre fram 

(Gunnarsdotter Grönberg 2013:261). Gunnarsdotter Grönberg påpekar också, precis som 

Bellander (2011b), att man ofta har ett begränsat utrymme vilket gör att man vill skriva så kort 

som möjligt, vilket har lett till att man använder mycket förkortningar och smileys. 

Gunnarsdotter Grönberg hävdar att man använder smileys för att beskriva känslor, om man t.ex. 

är glad eller arg (2013:261). Fler likheter med talspråket är att man ofta använder versaler, 
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asterisker, upprepning av bokstäver eller ord etc. för att exempelvis visa ”hög röst” 

(Gunnarsdotter Grönberg 2013:261).  

Även i Språkriktighetsboken (2005) betonas att språket i elektronisk konversation liknar 

talspråket mer än skriftspråket. De skriver att ”[e]xempelvis ligger flera av de nya elektroniska 

kommunikationssätten – sms, chatt och e-brev – närmare talspråksvillkoren än flertalet 

traditionella texttyper” (Språkriktighetsboken 2005:16). 

I en kvalitativ undersökning gjord av Bellander (2010), där hon följde sex ungdomars 

dagliga interaktion, visade det sig att ungdomar är bra på att anpassa sig efter vilken språk-

situation de befinner sig i. Hennes slutsats var att ungdomar innehar en bred språklig repertoar 

och kan växla mellan olika stilar såsom elektronisk konversation och andra texttyper. Bellander 

hävdar att det främst är gymnasieungdomar som besitter denna förmåga att anpassa sitt språk i 

olika tillfällen exempelvis när det kommer till att skriva på sociala medier. Hon menar att de 

yngre ungdomarna förmodligen inte har utvecklat sitt språk i lika hög utsträckning vilket leder 

till att de inte är lika säkra när det kommer till att växla mellan olika stilar (Bellander 2010:207 

f.). Bellander påpekar även att ”[u]ngdomar tycks ta till sig ny teknik snabbare än vuxna vilket 

också skulle kunna medföra att de också tidigare än vuxna etablerar nya användarmönster […]” 

(Bellander 2010:11).   

Detta framgick även av Sofkova Hashemis (2011) undersökning. Hashemi menar att det har 

funnits en rädsla att alla digitala kommunikationsmedel, där man använder sig av förkortningar, 

smileys och asterisker, kan påverka det formella språket och leda till att ungdomars språk 

försämras i skolan. Men i undersökningen där Hashemi jämförde texter som elever hade skrivit 

i skolan med texter som skrivs i digital kommunikation kom hon fram till att det fanns grammat-

iska fel, stavfel och särskrivningar i båda typer av texterna. Däremot förekom det inslag av 

talspråk, förkortningar, smileys och asterisker för att beskriva sinnesstämning (exempelvis 

*skrattar*) uteslutande i de digitala kommunikationerna och inte i de andra texttyperna. Många 

av ungdomarna föredrar ett mer personligt och ledigt språk när det kommer till att kommunicera 

med sina vänner på internet (Hashemi 2011:33). Hashemi menar således att inslag från hur man 

skriver på digitala kommunikationsmedel inte återfinns i skoltexterna, viket visar på att 

ungdomarna har en förmåga att anpassa sitt språk efter situation (Hashemi 2011).  

2.4 Internetanvändning 

Trots att tillgängligheten för internet ökar för varje år är det inte alla som har tillgång till 

internet. Bellander (2012) skriver att ålder, inkomst och utbildning har starkast påverkan på 

vilka som har tillgång till internet och menar att personer som är äldre, har kort utbildning och 
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låg inkomst är den målgrupp som har sämst tillgång till internet (Bellander 2012:12). Men i 

dagens Sverige har internet spridit sig så mycket att klyftorna minskar. Det är främst bland äldre 

som man kan se en skillnad i utbildning och inkomst, nästan alla unga och vuxna har tillgång 

till internet (Findahl 2009). 

Av publikationen Privatpersoners användning av datorer och internet 2016 från Statistiska 

centralbyrån (SCB) framgår det att under första delen av 2016 hade hela 93 % av alla 

folkbokförda i Sverige tillgång till internet i sitt hem. Det är en ökning med 5 % från 2015. 

Dock är tillgången fortfarande lägre hos äldre personer. Bland personer i åldern 75–85 år har 

enbart 62 % tillgång till internet vilket motsvarar ca 400 000 personer (SCB 2016:4).  

2.5 Attitydforskning 

Fischbein och Ajzen definierar begreppet attityd som: ”a learned predisposition to respond in a 

consistently favorable or unfavorable manner with respect to a given object” (1975:6 citerad i 

Bijvoet 2013:123), vilket innebär att attityder snarare är inlärda än medfödda och att vi reagerar 

på ett konsekvent sätt, antingen avvisande eller positivt, vid en viss händelse eller ett visst 

beteende (Bijvoet 2013:123 f.).  

Vid attitydforskning talar många forskare (t.ex. Edwards 1982, Deprez & Persoons 1987, 

Garrett m.fl. 2003) om att man kan urskilja olika komponenter eller inslag inom attityder vilka 

är: kognitiv, affektiv och konnativ. Den kognitiva komponenten handlar om uppfattningar och 

föreställningar om attitydobjektet. Dessa uppfattningar och föreställningar kan vara både sanna 

och osanna. Den affektiva komponenten handlar om känslomässiga värderingar. Dessa kopplas 

ihop med föreställningarna och uppfattningarna ovan, där personen kan vara positiv eller 

mindre positiv gentemot attitydobjektet. Man kan uppfatta vissa saker mer eller mindre positivt 

utifrån en värderande skala där man kan ha antingen en negativ, positiv eller neutral inställning. 

Den sista, konnativa komponenten, beskrivs som ”[…] beredskap att handla i enlighet med sina 

föreställningar och värderingar” (Bijvoet 2013:124). Många attitydforskare ser den affektiva 

komponenten som den mest centrala för attityder (Bijvoet 2013:124). I denna undersökning vill 

jag ta reda på informanternas affektiva värderingar när det kommer till emojis. Hur förhåller de 

sig till olika emojis (är det positiva, negativa eller neutrala?) och skiljer det sig beroende på 

vilket typ av emojis det är? 

När vi hör en okänd person tala börjar vi omedvetet reflektera över hur hen talar. Vi 

kategoriserar personen och placerar in hen i olika fack, till exempel utifrån ålder, köns-

tillhörighet, klassbakgrund och så vidare. Bijovoet skriver ”[…] vi hör ett sätt att prata och vi 

fyller omedelbart i med hjälp av våra föreställningar om olika personer och grupper” (Bijvoet 
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2013:122). Jag tänker mig att det fungerar likadant när vi läser ett sms, ett chatt-meddelande 

eller ett mejl från en okänd person. Beroende på hur personen använder sitt språk, interpunktion 

och eventuella emojis skapar vi oss en uppfattning om personen. Därför har jag valt att 

undersöka hur informanterna kategoriserar fiktiva personer utifrån kön, ålder och egenskaper 

genom att läsa tre konversationer. Fokus ligger på emojis, smileys och interpunktion där alla 

tre konversationer uppvisar olika sätt att använda dessa. På så vis kan man se vad det finns för 

tankar och attityder kring interpunktion och emojis i chattspråk.  

3 Metod och material  

I det här kapitlet redogörs för metod och material i undersökningen. Först presenteras metoden, 

där jag beskriver hur jag utformat och distribuerat enkäten och därefter beskrivs det insamlade 

materialet. 

3.1 Enkätutformning  

Min undersökning består som tidigare nämnts av två delar, där jag i den ena delen undersöker 

bruket av smileys och emojis och i den andra attityder till dessa. För att kartlägga bruket av 

smileys och emojis används en kvantitativ metod och för att undersöka attityder används direkta 

mätningar, vilket är vanligt vid attitydforskning. Det innebär att man utför undersökningen med 

hjälp av intervjuer och enkäter (Bijvoet 2013:132 f.). I den här undersökningen finns det 

emellertid inget utrymme för att använda intervjuer. För att få en generellare bild har jag valt 

att undersöka en stor grupp kvantitativt genom att använda en enkät. Enkäten (se bilaga 1) inleds 

med en kort välkomsthälsning med information om enkäten. Anledning till att mer information 

inte gavs i början av enkäten är för att jag ville att informanterna i största möjliga mån svarade 

med magkänslan. Efter det kommer ett antal bakgrundsfrågor för att jag ska kunna jämföra 

olika grupper av informanter med varandra. Eftersom tillgång och användning av internet 

påverkas av socioekonomiska villkor har ett antal frågor som rör detta ställts till informanterna.  

Som redan nämnts skriver Bellander (2012) att ålder, inkomst och utbildning har starkast 

påverkan på detta och menar att personer som är äldre, har kort utbildning och låg inkomst är 

den målgrupp som har sämst tillgång till internet. Därför har jag valt att ha med ålder och 

utbildning men jag har valt att fråga om informanternas huvudsakliga sysselsättning istället för 

att fråga om inkomst, då frågor om inkomst kan vara känsliga (Ejlertsson 2005:69). Om 

informanterna svarar att de arbetar får de följdfrågan om vad de arbetar med. Variabeln kön har 

även tagits med för att se om det skiljer sig åt mellan dessa. 
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Efter bakgrundsfrågorna följer frågor för att kartlägga användningen av emojis i chattspråk 

och sms-språk, och där ställs också frågor i vilken omfattning informanterna använder chatt-

språk respektive sms-språk. De får även frågor om de använder emojis och smileys, vilka typer 

av emojis de i sådant fall använder, när de använder dessa, till vilka de skickar dessa och varför 

de använder dem. Informanterna får ta del av en bild på 20 emojis (se figur 1) utifrån vilken de 

ska kryssa i vilken/vilka emojis som de använder. Urvalet av emojis har gjorts dels genom att 

ta de sex populäraste och fyra av de minst populära från en undersökning av emojis i Sverige 

gjord av Swiftkey år 2015 (the Local 2015), dels genom att be åtta personer i min närhet i åldern 

12–68 år att ta en skärmdump av deras mest använda emojis från vilka jag sedan valde ut de tio 

emojis som förekom hos flest personer.  

 

Några av de mest populära emojisarna 2015 var enligt Swiftkeys undersökning (the Local 2015) 

nr 1, 2, 3, 8, 11 och 12 och några av de minst populära var 4, 9, 14 och 17.  

Efter frågorna om emojis och smileys följer del två av enkäten, vilken istället syftar till att 

undersöka attityder till emojis och interpunktion. Jag har skapat tre konversationer inspirerade 

av chattmeddelanden och sms-meddelanden som jag hittat på sociala medier och där jag har 

fokuserat på att ha med olika typer av emojis, interpunktion, smileys, för att undersöka vad det 

är som får informanterna att kategorisera som de gör. Exempel på en konversation visas i 

figur 2, där konversation 1 återfinns. De andra två konversationerna återfinns i resultatkapitlet 

(se 4.6.2 och 4.6.3) samt i Bilaga 1.   

   

 

 

 

 

 

 

 

Tanken är att informanterna ska beskriva de två personer som finns med i konversationerna 

utifrån kön, ålder och egenskaper, och jag vill att de ska motivera sina val. Här hoppas jag på 

Figur 2 Konversation 1 

Figur 1 Utvalda emojis till enkäten 
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att användandet av emojis, smileys samt interpunktion på olika sätt ska väcka tankar och att 

attityderna till dessa kommer fram. Innan enkäten distribuerades gjordes en pilotstudie (se 

avsnitt 3.2 nedan) där fick jag ett svar ”hon verkar sur för att hon inte använder någon emoji”, 

vilket demonstrerar en positiv attityd till användning av emojis. 

För att minska interna bortfall, det vill säga bortfall av enstaka frågor i enkäten (Eljertsson 

2005:25) har jag valt att göra alla frågor obligatoriska för att informanterna ska kunna gå vidare 

med enkäten. Ett undantag är de fyra frågor där jag vill att de ska skriva egna svar, som jag har 

valt att göra valfria. Detta gör att undersökningens reliabilitet ökar, och eftersom alla informant-

er svarar på samma frågor blir det lätt att upprepa denna studie i andra sammanhang.  

3.2 Pilotstudie 

För att öka undersökningens validitet, det vill säga säkerställa att undersökningen verkligen 

mäter det den har tänkt göra, gjorde jag en mindre pilotstudie för att testa enkäten. Genom att 

testa enkäten i en liten grupp på tio personer, som fyllt i enkäten, antingen via videosamtal eller 

på plats med mig närvarande, kan jag se om informanterna tolkar enkäten så som jag hade tänkt, 

om det saknas svarsalternativ, om någon fråga kan tolkas på flera olika sätt och så vidare. 

Ejlertsson menar att det är av vikt att närvara vid pilotstudien så att deltagarna kan ställa frågor 

och kommentera frågorna under tiden de fyller i enkäten. Ejlertsson hävdar även att om man 

själv är med och deltar när deltagarna fyller i enkäten så är det ofta tillräckligt med 10-20 

deltagare (2005:37). 

Personerna i pilotstudien bestod av fyra män och sex kvinnor i varierande ålder från 12-68 

år för att se om frågorna passar i olika åldrar. Ejlertsson menar att personerna i pilotstudien bör 

ligga ”[…] så nära den blivande undersökningsgruppen som möjligt” (2005:36). Han skriver 

också att om man har ett brett åldersspann ska man låta personer både i den övre åldern samt 

yngre få vara med och svara i pilotstudien (Ejlertsson 2005:37). Efter att testdeltagarna svarat 

på enkäten undersöktes möjligheterna att läsa av och sortera resultaten.  

Efter pilotstudien reviderades enkäten varvid fler svarsalternativ tillfördes och en del 

förtydligande gjordes. Det gjordes även tester på hur resultatsammanställningen fungerade. 

Pilotstudiens svar bortses från i den slutgiltiga undersökningen.  

Jag har valt att distribuera enkäten via sociala medier och med hjälp av kontakter försöka nå 

ut till alla åldersgrupper då det är den enda bakgrundsvariabeln som jag kan försöka styra, jag 

kan exempelvis inte veta informanters socioekonomiska bakgrund på förhand. Av tidsskäl gick 

det inte att distribuera enkäten ute i skolor, vilket kunde ha gett fler yngre informanter.   
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3.3 Analysmetod  

Efter datainsamlingen inleddes analysarbetet med att försöka få en översiktlig bild av resultatet. 

De slutna flervalsfrågorna sammanfattades i diagram direkt i analysverktyget Google Forms. 

De öppna frågorna fick jag istället plocka ut på egen hand och försöka hitta gemensamma 

teman. De fem övergripande teman som jag kunde urskilja och därför kategoriserade dessa efter 

var emojis, smileys, skiljetecken, innehåll och språk vilka redogörs för i resultatet (se kapitel 

4). Det var även en hel del svar som berörde ålder och kön vilka svaren också delades in i. 

Flera olika variabler har använts i enkäten för att kunna ställa svaren mot varandra utifrån 

ålder, kön och utbildningsbakgrund. Efter sammanställningen av de slutna frågorna har de 

variabler som visat intressant data tagits med i resultatsammanställningen. Resultatet diskuteras 

sedan utifrån det som tas upp i kapitel 2 ”Bakgrund och forskningsöversikt”.  

Resultatsammanställningen av den data som har samlats in via enkäten redogörs för i 

diagram och tabeller i resultatkapitlet (se kapitel 4). Resultatet presenteras både i procent och i 

absoluta tal. Vid jämförelsen av olika variabler, där jag ställer variablerna emot varandra, har 

jag räknat procent utifrån hur många personer det är som har svarat inom den enskilda 

informantgruppen. Vid varje resultat framgår det om det är uträknat i procent på hela informant-

gruppen eller i varje enskild grupp.  

3.4 Metoddiskussion 

Frågorna i första delen av enkäten är till största del flervalsfrågor medan det finns en del öppna 

frågor i den andra delen av enkäten. En nackdel med att använda flervalsfrågor är att de redan 

angivna svaren styr informanten. Detta kan man till viss del undvika genom att ställa fler öppna 

frågor, även om dessa också kan vara ledande (Bijvoet 2013:134). Eftersom jag vill ha ett 

kvantitativt resultat är det inte möjligt att ha för många öppna frågor, det skulle ta för lång tid 

att sammanställa. Den andra delen av enkäten innehåller tre större frågor där deltagarna 

förväntas skriva längre svar. Detta har gjorts för att få fram vad det egentligen är som gör att 

man kategoriserar olika personer och även för att kvalitativa data kan komplettera den 

kvantitativa.  

3.5 Informanter 

Enkäten har som tidigare nämnts spridits via sociala medier genom min Facebook-sida där jag 

har gjort inlägget offentligt så att vem som helst kan svara och dela enkäten. Det var flera som 

delade enkäten och den har även delats via Twitter för att få in ytterligare svar. Totalt 259 
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personer svarade på enkäten vilket utgör materialet för undersökningen. Åldersfördelningen 

samt könsfördelningen blev inte idealisk för undersökningen vilket kan bero på att enkäten 

delades på sociala medier. Fördelningen av kön, ålder, utbildning samt sysselsättning bland 

informanterna framgår av sammanställningen i tabell 1. På grund av att det var så få personer i 

åldersgruppen 16–20 år har åldersgrupperna 10–15 år och 16–20 år slagits ihop vid 

presentationen av resultatet. Då det inte uppvisades några större skillnader mellan könen i 

resultatet har jag valt att inte ta med den variabeln i resultatdelen.  

Tabell 1 Informanter 

Variabel Del av variabel Antal Procent % 

Kön 

Kvinna 199 76,8 

Man 59 22,8 

Annat 1 0,4 

Totalt 259 100 

Ålder 

10–15 år 16 6,2 

16–20 år 9 3,5 

21–30 år 130 50,2 

31–45 år 29 11,2 

46–60 år 58 22,4 

60 år eller äldre 17 6,6 

Totalt 259 100 

Högsta avslutade utbildning 

Grundskola 22 8,5 

Gymnasial 101 39 

Universitet 130 50,2 

Annat 6 2,3 

Totalt 259 100 

Huvudsakliga sysselsättning 

Studerar 97 37,5 

Arbetar 137 52,9 

Pensionär 12 4,6 

Annat 13 5 

Totalt 259 100 

 

4 Resultat  

I det här kapitlet redogörs för resultatet av enkätundersökningen. Resultatet presenteras i två 

olika delar där del ett handlar om bruket av emojis och smileys och del två om attityder till 

dessa. Först redogörs för chatt-användning och därefter sms-användning och efter det 

presenteras bruket av emojis och smileys. Avslutningsvis presenteras resultatet av del 2 av 

enkäten.  
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4.1 Chattanvändning 

Den första frågan, förutom bakgrundsfrågorna som presenterats i samband med informanterna 

(se avsnitt 4.5), är ”Hur ofta chattar du?”. Svaren presenteras i procent avrundat till en decimal 

beräknat på hela informantgruppen. Svaret ”Flera gånger om dagen” var det mest frekventa 

med 73 % av alla svar vilket motsvarar 189 av 259 personer. Det näst vanligaste svars-

alternativet var ”Någon gång i veckan” med 12,4 % (32 personer) och därefter ”En gång om 

dagen” med 8,1 % (21 personer). 2,7 % (7 personer) svarade ”Någon gång i månaden” och 3,9 

%, vilket motsvarar tio personer, svarade ”Aldrig”. Det innebär således att den största delen av 

informanterna chattar mycket medan det samtidigt finns en liten andel som aldrig gör det. I 

tabell 2 redogörs för hur svaren är fördelade inom varje åldersgrupp.  

Tabell 2 Chattanvändning utifrån ålder 

 10–20 år 21–30 år 31–45 år 46–60 år 60 år eller äldre 

 N % N % N % N % N % 

Någon gång i månaden 
0 0 2 1,5 0 0 3 5,2 2 11,8 

Någon gång i veckan 
0 0 8 6,2 4 13,8 17 29,3 3 17,6 

En gång om dagen 
0 0 7 5,4 3 10,3 9 15,5 2 11,8 

Flera gånger om dagen 
25 100 112 86,2 21 72,4 25 43,1 6 35,3 

Aldrig 0 0 1 0,7 1 3,4 4 6,9 4 23,5 

           

Total 25 100 130 100 29 100 58 100 17 100 

  

Den åldersgrupp som chattar betydligt mest är åldersgruppen 10–20 år där 100 % av de 25 

informanterna svarade ”Flera gånger om dagen”. Åldersgruppen 21–30 år och 32–45 år chattar 

också frekvent där 86,2 % (112 personer) respektive 72,4 % (21 personer) svarade ”Flera gånger 

om dagen”. De två sista åldersgrupperna 46–60 år och 60 år eller äldre svarade majoriteten av 

informanterna även här ”Flera gånger om dagen” även om det inte var lika höga procenttal som 

hos de andra åldersgrupperna med 43,1 % (25 personer) respektive 35,3 % (6 personer). 

Däremot har även åldersgruppen 60 år eller äldre den högsta procenten av de som aldrig chattar 

med hela 23,5 % vilket motsvarar fyra personer.  

Åldersgrupperna 46–60 år samt 60 år eller äldre uppvisar också relativt höga procenttal på 

någon gång i månaden och någon gång i veckan. Det finns således tydliga skillnader i 

chattanvändningen mellan äldre och yngre. Det är, inte helt oväntat, de äldre personerna som 

chattar mindre än de yngre (jfr Bellander 2011). Alla som har svarat på enkäten har haft tillgång 

till internet och av de 17 informanter som svarade att de är 60 år eller äldre var det 15 av 17 
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som angav att de har universitet/högskola som högst avslutande utbildning vilket kan styrka det 

Bellander (2012) hävdar om att äldre personer med låg utbildning har minst tillgång till internet. 

Även om det inte går att göra några generaliseringar då det var en liten informantgrupp går det 

ändå att se en tendens till det. 

Om man tittar på fördelningen av svaren utifrån huvudsakliga sysselsättning visar det inte 

några större skillnader jämfört med ålder. För att visa detta har både ålder och huvudsakliga 

sysselsättning sammanförts i ett diagram, se figur 3. En tolkning av detta kan vara att det kanske 

snarast är ålder, och inte sysselsättning, som påverkar chattanvändningen hos informanterna.  

  

 
Figur 3 Hur ofta chattar du? 

På frågan om huvudsakliga sysselsättning var det de som svarade arbetar eller studerar som var 

de största grupperna. Hos de som svarade annat på huvudsakliga sysselsättning, vilket exempel-

vis var arbetslös och föräldraledig, svarade nästan alla ”flera gånger om dagen”. Utöver det 

kan man se att de som chattar flera gånger om dagen är personer som arbetar eller studerar 

vilket inte är så konstigt då de som använde chatt mest var i åldern mellan 10–60 år. Eftersom 

detta inte visar några nya tendenser har jag valt att i nästa avsnitt, 5.2 Sms-användning, inte ta 

med variabeln sysselsättning.  

4.2 Sms-användning 

På frågan ”Hur ofta sms:ar du?” svarade 52,9 % (137 personer) ”Flera gånger om dagen”. 22 % 

(57 personer) svarade ”Någon gång i veckan” medan 17,8 % (46 personer) svarade ”En gång 
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om dagen”. 6,9 % (18 personer) svarade ”Någon gång i månaden” och enbart 0,4 % vilket 

motsvarar en person svarade ”Aldrig”. Resultatet visar att informanterna inte använder sms lika 

ofta som de använder chatt. Däremot var det 3,9 % (10 personer) som svarade ”Aldrig” vid 

chattanvändandet medan det enbart var 0,4 % (en person) som svarade detsamma när det 

kommer till smsanvändandet. Resultatet av smsanvändandet utifrån olika åldrar presenteras i 

tabell 3.  

Tabell 3 Sms-användning utifrån ålder 

 10–20 år 21–30 år 31–45 år 46–60 år 60 år eller äldre 

 N % N % N % N % N % 

Någon gång i månaden 1 4 14 10,8 2 6,9 1 1,7 0 0 

Någon gång i veckan 3 12 35 26,9 1 3,4 14 24,1 4 23,5 

En gång om dagen 10 40 21 16,1 4 13,8 9 15,5 2 11,8 

Flera gånger om dagen 11 44 60 46,2 22 75,9 34 58,6 10 58,8 

Aldrig 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,9 

           

Total 25 100 130 100 29 100 58 100 17 100 

 

Åldersgruppen 31–45 år är den grupp som använder sms mest frekvent där 75,9 % (22 personer) 

använder sms ”Flera gånger om dagen”. Den person som aldrig använder sms är 60 år eller 

äldre. Ett intressant resultat är att 40 % (10 personer) ur åldersgruppen 10–20 år uppgav att de 

använder sms en gång om dagen. Det kan innebära att de som är uppväxta med internet 

använder chatt mer än sms för att kommunicera med varandra. 

4.3 Emojis 

Här redogörs för resultatet av bruket av emojis, först presenteras svaren om vad emojis är och 

i vilken utsträckning de används. Därefter redogörs för vilka emojis som används mest och till 

vem informanterna skickar emojis till. Slutligen redogörs för smileys med skiljetecken och hur 

informanterna förhåller sig till dessa i förhållande till emojis. 

4.3.1 Användning av emojis 

Endast två personer svarade att de inte visste vad emojis är. Med tanke på att enkäten har 

distribuerats via internet och nästan alla informanter använder chatt- och sms-meddelanden är 

det inte förvånande att majoriteten vet vad det är. Apple lanserade emojis 2011 och det var då 

det spreds explosionsartat (Galloway 2016), vilket innebär att det nu sex år senare fortfarande 
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används frekvent på internet. De två som svarade nej är informanter i åldern 60 år eller äldre, 

vilket är den målgrupp som inte använder internet i lika hög utsträckning som yngre (Bellander 

2012).  

Nästintill samtliga använder sig även av emojis och det var enbart 2,3 % (sex personer) som 

svarade att de inte använder sig av dessa. Av de som svarade nej var det fyra personer i åldern 

60 år eller äldre och två personer i åldern 21–30 år. 1,5 % (4 personer) svarade övrigt och de 

skrev exempelvis att de använder emojis sällan, ibland, inte så ofta. Det var således 97,6 % av 

alla informanter som använder sig av emojis men där 1,5 % av dessa ville poängtera att de inte 

gör det i någon större utsträckning.  

4.3.2 Olika typer av emojis 

Här redogörs för vilken emoji som är den mest använda av tjugo utvalda (se avsnitt 4.1 om hur 

urvalet gjordes), resultatet presenteras efter frekvens med den mest använda först respektive 

minst använda sist. Resultatet visas i tabell 4.  

Tabell 4 Vilken emoji använder du mest? 

 

Det röda hjärtat (nr 1) var den populäraste emojin hos svenskar 2015 och är även den emoji 

som flest använder i den här undersökningen. En annan populär emoji enligt Swiftkeys 

undersökning 2015 (Locals 2015) var brödet (nr 11) vilket enbart 1,5 % (fyra informanter) 

fyllde i att de använde. Den flirtande smileyn (nr 2) samt dubbelhjärtat (nr 3) var båda populära 

2015, de fick 68,7 % respektive 56,4 % vilket innebär att de fortfarande används i ganska hög 

utsträckning. Däremot svarade bara 27,8 % (72 personer) att de använder händerna mot luften 

(nr 8) och 34,4 % (89 personer) att de använder ölglasen som skålar (nr 12) vilket kan tyda på 

att dessa inte är lika populära längre. Bland de minst populära 2015 fanns nummer 17 med som 

förvånande nog fick hela 40,9 % (106 personer) vilket ändå är relativt högt. Nummer 4 och 9 

som var bland de minst populära 2015 fick 34,7 % respektive 21,6 % vilket liknar resultaten 

hos nummer 8 och 9 vilka var bland de mest populära 2015. Av de tio som valdes ut med hjälp 

av åtta personers skärmdump av sina populäraste emojis var det fyra emojis som användes 

betydligt mer, dessa var nummer 5 (74,5 %), 15 (67,2 %), 16 (67,6 %) och 20 (80,7 %). Nummer 
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20 som föreställer en ”tumme upp” är den mest använda emojin efter det röda hjärtat (nummer 

1). Numren: 6, 7, 10, 19, 13 fick alla runt 30 % och nummer 18 katten som har hjärtögon var 

den minst populära med 17,8 %.  

Resultatet av vilka kategorier informanterna använder mest presenteras i figur 4. 

  

 

Figur 4 Vilken/vilka kategorier använder du mest?  

Diagrammet visar att kategorin ”Smileys och människor” används markant mest frekvent. ”Mat 

och dryck” och ”Djur och natur” är också populära med 32 % (83 personer) respektive 26,6 % 

(69 personer), även om det är betydligt lägre. Den minst populära kategorin är ”Flaggor” med 

enbart 1,5 % (fyra personer). Av de som svarade ”Övriga” var det två personer som svarade att 

de inte använder emojis och de resterande två svarade ”Katter” respektive ”det beror på vad det 

är för sammanhang”.  

4.3.3 Till vem man skickar emojis 

I det här avsnittet redogörs för vilka informanterna skickar emojis till. Resultatet presenteras i 

figur 5. Därefter redogörs för följdfrågan om informanterna skickar olika emojis beroende till 

vem de skickar till.  
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Figur 5 Till vem skickar du emojis? 

De flesta informanterna skickar emojis till ”Vänner” och ”Familj” vilket kan tyda på att emojis 

är informella och används därför främst i mer informella sammanhang. Det är även en stor 

andel som skickar emojis tillbaka till de som skickar det till dem. I nästa avsnitt, 4.3.4, 

framkommer det att fler informanter skickar emojis för att inte uppfattas som otrevliga vilket 

skulle kunna tyda på att informanterna skickar emojis tillbaka till de som använder emojis för 

att inte uppfattas som otrevliga. Om en person däremot inte använder emojis är det kanske inte 

av lika stor vikt att man själv gör det.  

Det är fler informanter som skickar emojis till sina arbetskamrater (42,9 % vilket motsvarar 

111 personer) än som skickar emojis till sin chef (10,8 %, 28 personer). Av resultatet går det 

inte att veta om informanterna skickar emojis under arbetstid eller om det är till arbetskollegor 

och chef i privatlivet. Men det visar ändå en tendens till att man är mer formell mot sin chef än 

sina arbetskamrater vilket styrker tanken att emojis är informella. Det var enbart 3,1 % som 

skickar emojis till ”Lärare”. Det högre procenttalet hos chef kan tyda på att man är mer formell 

mot sin lärare än mot sin chef, eller tyda på att man inte har lika mycket skriftlig kommunikation 

med sin lärare att man inte kan svara på frågan.  

     På följdfrågan om de använder sig av olika typer av emojis beroende på vem de skickar till 

visade resultatet att de allra flesta (83 %, 215 personer) skickar olika emojis beroende till vem 

man skickar till och det var enbart 3,9 % (10 personer) som svarade att de inte gör det.  
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4.3.4 Vad emojis används till och vad informanterna tycker om dessa 

I det här avsnittet presenteras resultatet av frågan ”Varför använder du emojis?”, se figur 6. 

 

Figur 6 Varför använder du emojis? 

De allra flesta, hela 86,5 % vilket motsvarar 224 av 259 informanter använder emojis för att 

uttrycka känslor och en relativt stor andel svarade att de använder emojis som ett snabbare sätt 

att förmedla det man vill få fram. Vid frisvaret till frågan ”Vad tycker du om emojis?” svarade 

några informanter såhär: 

(1) ”De är ett bra hjälpmedel för att uttrycka sina känslor och tankar när ord inte räcker till” 

(2) ”Användbara! Emojis är så enkla att ta till när man inte vill/orkar uttrycka känslor i ord. Det är lätt att 

missförstå varandra i text, och emojis kan förebygga missförstånd. Gör textmeddelanden mer mänskliga.” 

(3) ”Bra sätt att uttrycka känslor, tonläge och inställning som annars är svårt att uppfatta i tex sms.” 

(4) ”Bra sätt att uttrycka sig kort. En emoji kan vara som en hel mening.” 

Goldsbourugh (2015) och Gunnarsdotter Grönberg (2013) hävdar att emojis och smileys är till 

för att visa känslor (se avsnitt 3.3), vilket även många informanter ansåg att de använder dessa 

till. Informanterna menar även att användning av dessa uttryckssymboler kan göra att man 

snabbare kan förmedla det man vill få fram, att man exempelvis kan byta ut ord eller meningar 

mot dessa små bilder och kan ändå bli förstådd. Bellander (2011) skrev att många vill att chatt- 

och sms-meddelanden ska gå snabbt att skriva, vilket dessa emojis verkar hjälpa till med. 

Exempel (3) visar även att de är användbara för att uttrycka tonläge och inställning som kan 

vara svårt att uppfatta i sms, vilket går att koppla samman med det som Gunnarsdotter Grönberg 

skriver om hur sms-språk liknar muntligt språk (2013:261).  

42,9 % svarade att de använder emojis för att inte uppfattas som otrevliga, vilket kan tyda 

på att många tycker att dessa emojis förmedlar en trevlig känsla i språket. Detta var även något 

som kunde avläsas från resultatet av vad informanterna tycker om emojis där majoriteten tycker 

att dessa är positiva. Några exempel: 

(5) ”Väldigt bra” 
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(6) ”Berikar mitt liv” 

(7) ”De är roliga, men ibland är det drygt att en framstår som sur bara för att en inte håller på och duttar med 

små gubbar och hjärtan hela tiden.” 

Som exempel 7 visar kan man ha en positiv inställning till emojis även om man inte alltid vill 

använda sig av dem men då riskerar man att uppfattas som sur.  

 Det var även en del som använder emojis för syns skull, vilket kan tyda på att det ser fint 

och färgglatt ut när man använder sig av emojis. 12 % svarade att de använder emojis istället 

för skiljetecken vilket kan kopplas ihop med motiveringen på del 2 av enkäten där flera 

informanter påpekar att sätta punkt kan uppfattas som otrevligt (se avsnitt 5.6.1, 5.6.2 och 

5.6.3). Bland de 5,8 % som svarade övrigt förekom exempelvis ”använder inte emojis” och för 

att ”förstärka det skrivna ordet”.  

4.4 Smileys med skiljetecken 

Mer än hälften av informanterna (52,1 % motsvarande 135 informanter) svarade att de använder 

sig av smileys med skiljetecken. Det var betydligt fler som använder emojis. Av de som svarade 

övrigt (8,5 %) var det flera som skrev att de använder smileys med skiljetecken men sällan och 

en informant skrev att hon använder sig av smileys med skiljetecken i skrift. En annan person 

skrev att hon brukar använda smileys med skiljetecken men att det på de allra flesta ställen 

omvandlas till emojis ändå. En informant skrev ”ibland, beror på om jag vet vad för telefon den 

man sms:ar med har” och en annan ”ibland! Känns ju nästan lite old school”. 

Vid följdfrågan om de som använder smileys använder dessa mer/mindre/lika mycket som 

emojis blev resultatet att 63,3 % vilket motsvarar 164 av 259 informanter svarade att de 

använder emojis mer än smileys med skiljetecken och det var enbart 11,3 % som svarade att de 

använder smileys med skiljetecken mer. 15,1 % använder dem lika mycket medan 8,2 % inte 

vet hur mycket de använder respektive uttryckssymbol. Av de som svarade övrigt var det fyra 

informanter som skrev att de använde smileys med skiljetecken men att dessa automatiskt 

omvandlas till emojis, vilket flera av de tycker är synd då de gillar smileys med skiljetecken 

mer. Ingen av dessa fyra går in och väljer bland urvalet av emojis. Två informanter skrev att de 

använder smileys med skiljetecken när de skriver mejl och emojis när de använder sin 

mobiltelefon.  

Det var 82,2 % (213 av 259 informanter) som svarade att de använde smileys med 

skiljetecken innan de började använda emojis vilket är betydligt fler än vad som använder dessa 

idag. 12,4 % svarade nej och 4,6 % svarade vet inte. Av de som svarade nej, vilket var 32 per-

soner, var det 16 personer (50 %) som var i åldern 46–60 år och 8 personer (25 %) i åldern 60 
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år eller äldre. Det var enbart 2 personer i grupperna 10–20 år och 31–45 år och tre personer i 

gruppen 21–30 år. Av de som svarade övrigt 0,8 % skrev de ”har aldrig använt smileys” och 

”använder ej emojis”. Emojis är således populärare att använda idag och en informant skrev 

följande: 

(1) ”Jag tycker om emojis. De känns som en utveckling av de gamla smileysarna, t ex ":D". Det är kul att det 

finns lite konstiga saker, som frukt och djur. Även om jag mest använder mig av det som idag motsvarar 

de gamla ":)", ":D", ":(" ";)" så är det bra att det finns andra" ansikts"uttryck.” 

Vilket verkar stämma in hos flera av informanterna, då betydligt fler använde smileys med 

skiljetecken innan emojis kom än vad som gör det idag.  

4.5 Sammanfattning av resultatet av del 1 

Resultatet av del 1, den mer kvantitativa delen, visade att majoriteten av informanterna vet vad 

emojis är och använder sig av dessa. Det röda hjärtat var den populäraste emojin vilket den 

också var i Swiftkeys undersökning från 2015. Enligt Swiftkeys undersökning var även brödet 

en populär emoji vilket inte så många informanter använder sig av i den här undersökningen. 

Den kategori som flest informanter använder sig frekventast av är ”Smileys och människor”.  

Informanterna skickar främst emojis till vänner och familj, men det fanns även en del som 

skickar till arbetskamrater och chef. Att de flesta skickar till vänner och familj kan tyda på att 

användning av emojis är informellt samtidigt som en mindre del av informanterna ändå skickar 

till arbetskamrater och chef vilket kan tyda på att emojis börjar få en större acceptans inom flera 

områden.  

Det var inte alls lika många informanter som använder sig av smileys med skiljetecken som 

av emojis, däremot var det en större andel som använde sig av smileys med skiljetecken innan 

de började använda emojis, vilket visar att flera har övergått från smileys till emojis. De flesta 

av informanterna har en positiv inställning till emojis och använder dessa främst för att visa 

känslor men även för att snabbare förmedla det man vill få fram och för att inte uppfattas som 

otrevlig.   

4.6 Attitydundersökning 

I detta avsnitt redogörs för resultatet av enkätens andra del. Först presenteras resultatet från 

den första konversationen, därefter den andra konversationen och slutligen den tredje. 

Avslutningsvis sammanfattas resultaten från attitydundersökningen.  
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4.6.1 Konversation 1  

I konversation 1 (som återges i figur 7 nedan) använder person 1 flera emojis medan person 2 

inte använder några alls. Däremot använder person 2 punkt efter grafisk mening vilket saknas 

hos person 1 som enbart använder ett utropstecken efter sitt sista meddelande. 

  

Fråga nummer ett innebar att informanterna skulle välja ålder hos person 1 och person 2. 

Resultatet presenteras i tabell 5.  

Tabell 5 Ålder hos person 1 och person 2 – konversation 1 

 N  % 

Person 1 är äldre än person 2 29 11,2 

De är lika gamla 24 9,3 

Person 2 är äldre än person 1  190 73,4 

Vet ej 16 6,2 

   

Total 259 100 

 

Majoriteten av informanterna (73,4 %, 190 av 259 informanter) svarade att ”person 2 är äldre 

än person 1”. Det var enbart 11,2 % (29 personer) som svarade att person 1 är äldre. 9,3 % (24 

personer) svarade att de är lika gamla och 6,2 % (16 personer) svarade ”vet ej”. När det kommer 

till vilket kön personerna har svarade 51 % (132 personer) av informanterna att person 2 är en 

man och 80,7 % (209) svarade att person 1 är en kvinna, se tabell 6. 

Tabell 6 Kön hos person 1 och person 2 – konversation 1 

 Person 1 Person 2 

 N % N % 

Man 8 3,1 132 51 

Kvinna 209 80,7 28 10,8 

Vet ej 42 16,2 99 38,2 

     

Total 259 100 259 100 

 

Figur 7 konversation 1 



26 

 

Av de som svarade ”vet ej” var det 16,2 % (42 personer) som inte kunde bestämma sig angående 

person 1 och hela 38,2 % (99 personer) som inte kunde avgöra könet hos person 2. Resultatet 

visar att informanterna hade lättare att identifiera specifikt kön hos person 1 än hos person 2. 

Vid den tredje frågan, om vilken egenskap som stämmer in bäst hos respektive person, 

visade resultatet att person 1 främst förknippas med egenskaper som glad, flörtig, kärleksfull 

och lekfull (se Bilaga 2).  Alla tre egenskaper är av positiv karaktär och majoriteten uppfattar 

att person 1 är glad. Person 2 uppfattas istället främst som irriterad, trött och ointresserad. Dessa 

tre egenskaper är inte av lika positiv karaktär som hos person 1. Både ointresserad och irriterad 

är båda av negativ karaktär medan trött är mer neutralt. Informantgruppen var inte lika eniga 

om person 2 och det var inte ett lika högt antal som tyckte att dessa tre egenskaper stämde in 

bäst som hos person 1. Det verkar således som att informanterna tyckte att det var lättare att 

välja egenskap hos person 1. Egenskapen glad var informantgruppen mest enig om medan de 

andra egenskaperna i stor utsträckning inte kunde attribueras till någon av personerna.  

Den sista frågan handlade om att informanterna skulle motivera deras val på föregående 

frågor. Frågan var inte obligatoriskt och av de 259 informanter som svarat på enkäten var det 

201 personer som motiverade sina svar i konversation 1. Jag har tagit ut de kategorier som flest 

personer ansåg påverka deras val vilka är: emojis, smileys, skiljetecken, språket och innehållet. 

Hur fördelningen ser ut mellan dessa kategorier visas i tabell 7. 

Tabell 7 Motivering till konversation 1 

 Emojis Smileys Skiljetecken Språket Innehållet 

 N % N % N % N % N % 

 94 46,8 36 17,9 31 15,4 38 18,9 13 5 

 

Det var flera informanter som tyckte att olika kombinationer påverkade så som exempelvis: 

emojis och språket, innehållet och smileys eller skiljetecken och språket. Men något som tydligt 

går att utläsa är att många av informanterna tyckte att emojis har en påverkan för hur man 

uppfattar en persons elektroniska meddelanden. 94 personer skrev att emojis påverkade deras 

val och menade på att emojis visar känslor på ett bra sätt. Några exempel på vad några infor-

manter skrev visas nedan: 

(1) ”Det är inte språket direkt. Tycker båda använder ganska lika språk. Men person 2 använder inga emojis. 

Hen kanske är jätteglad men det syns liksom inte utan emojis, för jag tycker emojis visar känslor på ett 

ganska bra sätt.” 

(2) ”Brist på emojis gör att meddelandena känns opersonliga och tråkiga.” 

(3) ”Det är nästan enbart användandet av emojis som har påverkat mig.” 
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(4) ”Emojis visar mer känslor” 

Exemplen visar att flera grundade sina svar på emojis men även att emojis är ett bra sätt att visa 

känslor vilket resultatet i avsnitt 5.3.4 också visade. Genom att läsa emojis, menar fler av 

informanterna, kan man lättare förstå vilken känsla som skribenten vill förmedla.  

     När det kommer till den andra kategorin, smileys, var det en mindre andel som svarade att 

dessa påverkade deras val. Av de som svarade smileys menar de förmodligen emojis eftersom 

det inte förekom några smileys med skiljetecken i konversation 1. Några exempel från infor-

manterna visas här: 

(5) ”De som inte använder smileys ger ett intryck av att vara irriterade, stressade eller arga.” 

(6) ”Det är absolut smileys som påverkar hur man uppfattar innehållet i texten.” 

(7)  ”Det är både ordvalet och valet av smileys.” 

Att inte använda smileys (troligen emojis i detta fall) kan ge intryck att vara ”[...] irriterade, 

stressade eller arga” vilket även resultatet i avsnitt 4.3.4 visade. 

När det istället kommer till skiljetecken, där framför allt att sätta punkt har uppmärksammats, 

visade flera att val av skiljetecken har stor betydelse för hur man uppfattas. Några exempel 

visas nedan:  

(8) ”Att sätta punkter efter vad man skriver gör att man verkar sur och dryg” 

(9) ”Det är skiljetecken, att avsluta en mening med punkt läser man som mer "snäsigt"” 

(10) ”Kortfattade meningar med punkt och utan emojis eller utropstecken gör att person 2 inte visar något större 

engagemang i sina svar.” 

(11) ”Person 1 svarar som nästintill alla mina tjejerkompisar skriver. Person 2 avslutar med punkt vilket känns 

för formellt i vanlig chatt, annars hade jag själv svarat liknande” 

Dessa exempel visar tydligt att punkter efter grafisk mening är för formellt för elektronisk 

konversation. Flera skriver att användningen av punkt gör att man framstår som otrevlig och att 

man läser det som mer ”snäsigt” och att punkt utan emojis dessutom tyder på att man saknar 

engagemang i sina svar.   

     Det var även några som svarade att språket påverkade deras svar. De flesta som svarade så 

skrev emellertid enbart ”språket” utan någon kommentar. Några undantag finns dock:     

(12) ”Delvis språket, person 2 håller sig väldigt kort och koncis vilket gör att hen uppfattas som 

ointresserad/äldre. Person 1 känns glad och utåtriktad samt visar känslor vilket gör att hen uppfattas som 

ung/kvinna.” 

(13) ”Språket och hur långt de har skrivit” 

I exemplen visas att längden på meningarna anses ha betydelse för hur man uppfattas, om man 

skriver kort kan man uppfattas som ointresserad eller äldre. 
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 Det var även några få personer som skrev att innehållet påverkade deras val och i de flesta 

fall skrev de att det var ”innehåll och emojis” eller ”själva innehållet” utan någon vidare 

förklaring. 

Vissa informanter påpekade vad som fick dem att välja äldre/yngre och vad som fick dem 

att välja kön hos personerna. Av svaren framkom att det var lättare för informanterna att 

uppskatta ålder på personerna än kön. Några exempel bland svaren återges nedan: 

(14) ”Person 1 verkar yngre pga använder emojis. Person 2 verkar äldre, använder punkt, ej emojis. Skulle kunna 

vara en äldre förälder som ej lärt sig använda emojis.” 

(15) ”Jag tycker att person två är trevlig och tydlig, om än inte lika översvallande som person ett. Emojisarna får 

person ett att framstå som yngre, pga. jag tänker att äldre personer inte alls är lika vana vid att använda 

emojis, och SMS-språket att inte använda punkt är ett relativt nytt fenomen. Att använda punkt i slutet av 

en mening är väl lite mer kopplat till skriftspråket som det var innan SMS och chatt.” 

(16) ”Om personen som inte använder emojis är äldre verkar hen inte sur. Skulle de va lika gamla så skulle man 

tro att hen är sur.” 

(17) ”Språket och avsaknade av emojis, jag tror person 2 är en äldre kvinna, förälder som bara är helt neutral 

eller som gör annat just i skrivande stund.” 

(18) ”Fler emojis kvinnligt” 

Exemplen visar tydligt att emojis förknippas med yngre språkbrukare än äldre. Det är även flera 

informanter som påpekar att om person 1 inte vet hur man använder emojis behöver hen inte 

vara sur men om personen vet hur man använder emojis och väljer att inte göra det är hen det. 

Det finns även några som kommenterar vilket kön de anses ha. En informant skrev ”fler emojis 

[är] kvinnligt” medan en person menar att person 2 är en äldre kvinna just för att hon inte 

använder emojis. Utöver dessa exempel var det flera som skrev att avsaknad av emojis och 

korta svar tyder på en äldre man och användning av emojis snarare tyder på en kvinna.  
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4.6.2 Konversation 2 

Här redogörs för svaren av konversation 2. I konversation 2 använder person 1 en smiley med 

skiljetecken, flera punkter och frågetecken medan person 2 använder emojis och skiljetecken, 

se figur 8. 

Resultatet av hur informanterna uppskattade åldern hos person 1 och person 2 visas i tabell 8.  

Tabell 8 Ålder hos person 1 och person 2 – konversation 2 

 N  % 

Person 1 är äldre än person 2 76 29,3 

De är lika gamla 125 48,3 

Person 2 är äldre än person 1  32 12,4 

Vet ej 26 10 

   

Total 259 100 

 

De flesta ansåg att person 1 och person 2 är lika gamla med 48,3 % av alla informanter. 29,3 % 

uppskattade person 1 äldre än person 2 medan enbart 12,4 % tyckte att person 2 är äldre. Det 

var även 10 % som inte kunde uppskatta ålder hos personerna. I konversation 1 var infor-

manterna mer eniga vilket tyder på att det var svårare att åldersbestämma personerna i 

konversation 2. Vilket kön som informanterna tyckte passade in bäst hos personerna redogörs 

för i tabell 9. 

 

 

 

Figur 8 Konversation 2 
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Tabell 9 Kön hos person 1 och person 2 – konversation 1 

 Person 1 Person 2 

 N % N % 

Man 54 20,8 52 20 

Kvinna 94 36,3 96 37,1 

Vet ej 111 42,9 111 42,9 

     

Total 259 100 259 100 

 

Resultatet visar snarlika svar hos person 1 och person 2 och de flesta av informanterna hade 

svårt att avgöra åldern och har därför svarat ”Vet ej” hos både person 1 med 42,9 % och hos 

person 2 med även där 42,9 %. Cirka 37 % av informanterna uppskattade att både person 1 och 

person 2 är en kvinna och cirka 20 % uppskattade att de båda är män. Här finns det således 

större svårigheter att avgöra än könet än hos konversation 1 där informanterna var relativt eniga 

om könen hos personerna. 

När det kommer till vilken egenskap som passar in bäst hos personerna var informanterna 

betydligt mer eniga och tyckte att egenskapen ”glad” passade in bäst hos både person 1 och 

person 2 (se Bilaga 2). De övriga egenskaperna kunde informanterna i stort sett inte attribuera 

till någon av personerna. Det fanns dock en mindre andel (23,2 %) som tyckte att ”Kärleksfull” 

passar in hos båda personerna. Detta visar att båda personerna signalerar positiva signaler 

genom på vilket sätt det skriver och till skillnad från konversation 1, där ena uppfattades som 

glad och den andra otrevlig, uppfattas båda i konversation 2 som glada.  

Det var 186 informanter som svarade på vad som har motiverat dem att svara som de gjort 

av konversation 2. Jag har även här utgått från de fem kategorierna emojis, smileys, skiljetecken, 

språket och innehållet och resultatet presenteras i tabell 10.  

Tabell 10 Motivering till konversation 2 

 Emojis Smileys Skiljetecken Språket Innehållet 

 N % N % N % N % N % 

 61 32,8 36 19,4 56 30,0 40 21,5 23 12,4 

 

Precis som vid konversation 1 var emojis det som flest personer påverkades av i sina svar, men 

andelen var inte lika hög som i konversation 1 och skiljetecken kommer inte långt därefter med 

30 % vilket är betydligt högre än i konversation 1. Det var även fler som tyckte att språket hade 

stor betydelse vid svaren av konversation 2. Flera informanter skrev att både smileys och emojis 

påverkade deras svar, och några exempel på det visas här: 



31 

 

(1) ”Båda använder emoji/smiley för att förtydliga. Jag ser inga andra betydelser i det de skriver.” 

(2) ”Upplever smileys med skiljetecken likvärdigt emojis så antar att de är jämngamla, men att person 1 inte 

har tid att scrolla genom alla emojis och därför gör vanliga smileys!” 

(3) ”Båda använder smileys och emojis vilket gör att konversationen känns gladare.” 

Exemplen visar att flera tycker att emojis och smileys är likvärdiga, vilket inte riktigt stämmer 

överens med tidigare resultat (se avsnitt 5.4) där emojis används mer än smileys och fler 

informanter skrev att de gillar emojis mer. En person skriver också att de förmodligen är jämn-

gamla men där ena personen inte har tid att leta fram en emoji. Emojis kan alltså anses tids-

krävande. Av de som skrev skiljetecken, framförallt användandet av punkt, såg några exempel 

ut enligt följande:   

(4) ”de jättemånga punkterna som person 1 använder får mig att tänka på vuxna människor snarare än 

ungdomar” 

(5) ”punkterna i sms 1 är för långa. enligt mig ett tecken på någon som inte växte upp med SMS som primär 

kommunikativ bas.” 

(6) ”Person 2 använder ganska intetsägande emojis. tumme upp och glad gubbe. använder punkt innan emoji. 

ganska torrt språk, känns artigt. Person 1 känns spontan och angelägen med många skiljetecken.” 

(7) ”Person 1 uppfattas som yngre då hen inte har kläm på hur punkter används, känns som någon som nyss 

fått mobil. Att använda två frågetecken känns även ganska hetsigt. Person 2 uppfattas som mer mogen och 

van med att föra sms-konversationer, användandet av punkten innan emojin i det andra meddelandet ger 

mig intrycket att personen är ointresserad.” 

Exempel (4) visar att överanvändning av skiljetecken får en att tänka på äldre människor snarare 

än yngre, samtidigt som exempel (7) visar att det måste vara en yngre som använder sig av så 

många skiljetecken. Ett okonventionellt bruk av skiljetecken tyder alltså antigen på en yngre 

person som inte har lärt sig eller en äldre person som inte är uppvuxen med elektronisk 

konversation. Några informanter skriver även att överkonsumtion av skiljetecken anses 

desperat eller hetsigt. Det var även flera som påpekade punkten innan emojin i sista meningen 

hos person 2 och menade att det signalerar ett torrt artigt språk eller att man är ointresserad.  

     Av dem som skrev språket eller innehållet kunde det se ut enligt följande: 

(8) ”Person 2 svarar kort. Har inget med emojis att göra” 

(9) ”I det här påståendet har språket påverkat mig lite mer. Båda personerna är väldigt framåt och trevliga. 

Båda använder emojis så det är ingen av dem som riktigt sticker ut på det viset, vilket gör det svårare att 

veta vem som är äldst enligt mig.” 

(10) ”Innehållet får mig att tro att de är glada. Person är kortfattad.” 

Resultatet visar återigen att längden på svaren påverkar hur man uppfattar personerna. En 

person påpekar även att det var lättare att gå efter emojis på konversation 1 eftersom de såg så 

olika ut och att det i konversation istället är språket som påverkar valen mer.  
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Det sista som redovisas ifrån konversation 2 är hur personerna motiverade val av kön och ålder 

i konversation. Några exempel:  

(11) ”person 1 använder flera trender som jag exklusivt sett män i medelåldern (35-50) använda. Överdriven 

användning av skiljetecken på rad, enkla smileys med kolon och generell avsaknad av kommatecken. Det 

är nog lite av min personliga partiskhet som får mig att tro att person 1 är en man i medelåldern. Person 2 

verkar yngre genom användningen av emojis. Ändå skriver person 2 någorlunda korrekt, så person 1 rör 

sig troligtvis om en äldre vän eller släkting. Båda personer verkar glada, men jag får inte så mycket intryck 

för övrigt. Möjligtvis lite kärleksfullhet eller flirtighet.” 

(12) ”Jag upplever män som mindre öppna för att omfamna nya företeelser som exv emojis.” 

(13) ”Person 1, massor av punkter, bara män gör så” 

Informanten till exempel (11) beskriver person 1 som en äldre man medan person 2 verkar 

yngre och där inget kön nämns. Informanten skriver att person 1 kännetecknas av flera för 

medelålders män utmärkande drag, t.ex.: överdriven användning av skiljetecken på rad, enkla 

smileys med kolon och generell avsaknad av kommatecken. Exemplet (12) och (13) visar också 

att män har en tendens att inte följa konventionellt bruk av skiljetecken samt att de använder 

smileys med skiljetecken.  

4.6.3 Konversation 3 

Här redogörs för den sista konversationen, konversation 3, där person 1 använder skiljetecken 

men inte emojis eller smileys och där person 2 använder skiljetecken, emojis och även smileys, 

se figur 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av den första frågan, om ålder, gick det att utläsa följande resultat som presenteras i tabell 11.  

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Konversation 3 
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Tabell 11 Ålder hos person 1 och person 2 – konversation 3 

 N  % 

Person 1 är äldre än person 2 71 27,4 

De är lika gamla 144 55,6 

Person 2 är äldre än person 1  14 5,4 

Vet ej 30 11,6 

   

Total 259 100 

 

Precis som i föregående konversation, konversation 2, tyckte de flesta av informanterna att 

person 1 och person 2 anses vara lika gamla med 55,6 % (144 av 259 informanter). 27,4 % 

svarade att person 1 är äldre än person 2 men enbart 5,4 % svarade att person 2 är äldre än 

person 1. Vilket kön informanterna tyckte stämde in bäst hos personerna visas i tabell 12.  

Tabell 12 Kön hos person 1 och person 2 – konversation 1 

 Person 1 Person 2 

 N % N % 

Man 165 63,7 27 10,4 

Kvinna 23 8,9 170 65,6 

Vet ej 71 27,4 62 23,9 

     

Total 259 100 259 100 

 

Av resultatet framkom att informantgruppen var relativt eniga där person 1 anses vara en man 

med 63,7 % och person 2 en kvinna med 65,6 %. Även här kopplar informanterna emojis och 

smileys som något kvinnligt och avsaknad av emojis och användning av skiljetecken som något 

manligt. Men det var även en del av informanterna som inte kunde avgöra könet. Resultatet av 

vilken egenskap som passade in bäst på respektive person återges i Bilaga 2. Cirka hälften av 

informanterna valde egenskapen glad hos ”Båda” och nästan en tredjedel valde egenskapen 

glad enbart hos person 2. Informanterna anser alltså att båda personerna uppfattas som glada 

men där något fler tycker att person 2 besitter den egenskapen. Återigen går det att koppla 

smileys och emojis till något positivt eftersom fler ansåg att person 2 var glad men här fick även 

person som inte använde några emojis eller smileys egenskapen glad vilket skiljer sig från 

resultatet i konversation 1 (se avsnitt 4.6.1). Av de övriga egenskaperna svarade de flesta att de 
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inte passade in på varken person 1 eller person 2 förutom egenskaperna ”Lekfull” och 

”Stressad” som fick ca 30 % respektive ca 20 % hos person 2.   

Det var 175 informanter som svarade på vad som har motiverat dem att svara som de gjort 

av konversation 3. Jag har även här utgått från de fem kategorierna emojis, smileys, skiljetecken, 

språket och innehållet och resultatet presenteras i tabell 13.  

 
Tabell 13 Motivering till konversation 2 

Emojis Smileys Skiljetecken Språket Innehållet 

N % N % N % N % N % 

61 34,9 37 14,3 14 8 40 22,9 24 13,7 

 

Emojis var även här den kategori som flest tyckte påverkade deras svar med 34,9 % (61 

personer). Av de som svarade emojis såg det bland annat ut såhär:  

(1) ”Emojin med dansande kvinnan; Typisk ":tjejemoji"” 

(2) ”Män skulle inte använda tjejemojer!” 

(3) ”Mer troligt att person 2 är en kvinna än en man pga valda emojisar. Person 1 kan vara både kvinna eller 

man .” 

Här framkom det tydligare än i de två tidigare konversationer att valet av emoji påverkar tankar 

om vilket kön personen har. Flera personer hävdar att den dansande emojin är en typisk 

”tjejemoji” och att person 2 därför är en kvinna. I resultatet om vilken emoji man använder mest 

fanns ingen större skillnad hos kvinnor och män, men då det är betydligt färre män i enkäten 

går det heller inte att dra några generella slutsatser. Vidare skriver några fler informanter om 

emojis och smileys:  

(4) ”Artiga, torra fraser från person 1, men verkar ändå angelägen pga är den som tar initiativ till samtalet. 

Person 2 använder busiga och personliga emojis vilket tyder på att den värdesätter relationen.” 

(5) ”person 2: ":D" är en P12 smiley. Lite töntig. Överexalterad. Över huvud taget verkar det betydligt mycket 

med peppad är person 1 som verkar lite tråkig. 

Återigen hävdas att emoji-användning visar känslor samtidigt som en informant hävdar att en 

superglad gubbe med skiljetecken är lite töntig och tyder på att någon är överexalterad. Person 

1 som varken använder emojis eller smileys anses vara tråkig. Hos de som svarade skiljetecken 

kunde det se ut såhär:  

(6) ”Person ett skriver mer korrekt, medan person två använder många emojis och inga skiljetecken, därför 

antar jag att person 1 är äldre.” 

Även här framkom det att en person som skriver korrekt utan emojis anses äldre än en person 

som utesluter skiljetecken och använder emojis. Ett exempel på hur det kan se ut när det 

kommer till språket och innehållet: 
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(7) ”språket ger mig uppfattningen om att de är ungefär lika gamla. Person 1 använder dock inga emojis vilket 

får mig att tro att det är en kille som inte visar sina känslor så öppet. Person 2 använder emojis och känns 

glad och taggad, det får mig att tro att det är en tjej.” 

(8) ”Innehållet får mig att tänka att de är lika gamla. Att person 1 inte använder varken smileys eller andra 

emojis får mig att tänka att den kanske är lite ont om tid.” 

Återigen anses det mer kvinnligt att använda emojis än att inte göra det (se avsnitt 5.6.2). Och 

även här är ålder det som spelar störst roll snarare än kön (se 5.6.2).   

Om vi istället tittar på hur det såg ut bland kön och ålder kunder det se ut såhär: 

(9) ” Person 2 känns som en tjej pga emojin i röd klänning, tror inte att killar använder såna när de beskriva 

en utekväll. Annars tror jag att de är lika gamla pga har massa konversationer som liknar denna denna. 

Känns generaliserande att ta för givet att alla "millennials" använder emojis och att om man i regel är äldre 

om man inte gör det, det har med språkbruk att göra. I regel använder folk emojis för att uttrycka sig, eller 

för att få fram vad man menar med färre tecken precis som många gör med förkortningar. Det är en fin 

gräns på hur man ska skriva för att inte verka barnslig (för mkt emojis), för formell (ordbruk och 

meningsuppbyggnad) eller tråkig och långdragen (noveller till meddelande). Som i allt annat i Sverige är 

lagom alltid bäst!” 

(10) ”Det känns lite som ett blivande par som just har börjat dejta eller liknande. Att jag tyckte en var man och 

en kvinna är kanske lite heteronormativt men jag har intrycket av att kvinnor använder mer emojis och 

smileys än män, kanske för att vi är socialiserade till att ta ansvaret för sociala situationer och därför inte 

vill bli missförstådda när vi kommunicerar?” 

(11) ”Yngre har oftare mkt kortare fraser. Och har nog börjat rationalisera bort emojisarna.” 

(12) ”Det gamla sättet att uttrycka sig i smilies, såsom ;) och :) etc får mig att anta att den personen är äldre. 

Annars har jag rätt svårt att pinpointa nån direkt skillnad då många tycker att emoijis idag överanvänds 

och försöker avstå dom. Man vet vilka man behöver skriva sådana med och dem som man inte behöver 

göra det med.” 

Exemplen visar även här att kvinnor anses använda emojis mer men till skillnad från tidigare 

svar att yngre använder emojis mer än äldre går det att utläsa i exempel (11) att yngre börjar 

rationalisera bort emojisarna.    

4.7 Sammanfattning av resultatet av del 2  

Resultatet visar att informanterna var mest eniga i konversation 1 där person 1 som använder 

emojis uppfattades som glad och trevlig samtidigt som person 2 som använde ett mer korrekt 

språk utan emojis uppfattades som otrevlig. Utifrån tidigare resultat om vad informanterna 

tycker om emojis (se avsnitt 5.3.4) kopplat till attityddelen går det att antyda att många av 

informanterna är positiva gentemot emojis. Informanterna var inte lika eniga när det kommer 

till konversation 2 där både person 1 och person 2 använder emojis. Eftersom majoriteten 
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svarade att det främst var emojis som påverkade deras svar går det att dra slutsatsen att emojis 

uppfattas positivt. 

Många informanter ansåg att emojis främst var kopplat till yngre men en del framhöll att 

äldre använder sig av dessa i större utsträckning än yngre. Några hävdade att emojis är kvinnligt 

och av konversation 1, där enbart person 1 använde emojis, hävdade hela 80,7 % att person 1 

är en kvinna. Det var fler som skrev att ett formellt och torrt språk snarare tyder på en äldre 

man.  

När det kom till okonventionellt bruk av skiljetecken samt användande av emojis ansåg ett 

flertal informanter att detta tyder på en ung person. När man skriver punkt och sedan emoji eller 

när man enbart skriver punkter utan emojis eller smileys tyder detta på ett formellt språk som 

en äldre skulle skriva.  

5 Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras resultatet utifrån frågeställningarna som presenteras i kapitel 1. 

Först redogörs för den kvantitativa delen och därefter den mer kvalitativa attityddelen.  

5.1 Den kvantitativa delen 

Det kvantitativa resultatet diskuteras utefter frågeställningarna ”Hur ser bruket av emojis och 

smileys ut utifrån ålder, kön och utbildningsbakgrund?” och ”Hur skiljer sig bruket mellan 

ålder, kön och utbildningsbakgrund beträffande emojis och smileys?”.  

Resultatet visade att nästintill alla informanter visste vad emojis är och att majoriteten även 

använder sig av sådana. Detta kan tyda på att emojis som fick sitt stora genombrott 2011 inte 

är någon ”fluga” utan att de är här för att stanna. Informanternas värdering av emojis var till 

övervägande del positiv och majoriteten framhöll att de gillade emojis och tyckte att dessa var 

hjälpsamma i kommunikationen med andra personer. Flera skrev även att de var fina och roliga.  

Det har skett en tydlig övergång från smileys till emojis där hela 82,2 % använde sig av 

smileys innan emojis. Något jag tyckte var extra intressant med det här resultatet var 

åldersfördelningen hos de som svarade att de inte använt smileys innan emojis. Av de 32 som 

svarade nej var det hälften, 16 personer, som var i åldern 46–60 år och en fjärdedel, åtta 

personer, i åldern 60 år eller äldre. Eftersom emojis har funnits i över tio år fanns en tanke att 

de allra yngsta inte hunnit använda smileys utan att de direkt började använda emojis men det 

visar inte resultatet. Detta går att koppla ihop med Bellander (2010:11) som skriver att 

ungdomar verkar ha lättare att ta sig an ny teknik än äldre, vilket skulle kunna innebära att de 
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yngsta i undersökningen använde sig av elektronisk konversation innan emojis blev populära 

och har därför börjat med smileys med skiljetecken. De äldre kanske inte har tagit till sig av 

den nya tekniken förrän nu på senare tid när emojis redan har slagit igenom. Både Findahl 

(2009) och SCB (2016) visar att det har skett en stor ökning bland internetanvändare de senaste 

åren.  

Den mest använda emojin var det röda hjärtat vilket även var vinnaren i Swiftkeys 

undersökning (2015). Däremot hade även brödet en hög placering hos svenskar enligt Swiftkeys 

undersökning men fick enbart 1,5 % (motsvarande fyra personer) i min undersökning. Av de 

emojis som valdes ut med hjälp av skärmdump var nr 20 som föreställer ”tummen upp” den 

näst mest använda emojin i undersökningen. Det gick inte att urskilja någon skillnad mellan 

könen om vilka emojis informanterna använder och nästan alla av informanterna använder sig 

av emojis vilket inte heller visar några skillnader mellan könen. Den kategori som flest 

använder var ”smileys och människor” och även där gick det inte att urskilja några större 

skillnader mellan könen. Det blev en snedfördelning mellan könen i undersökningen vilket 

gjorde att det var svårt att jämföra detta. I en annan undersökning med bättre fördelning mellan 

män och kvinnor kanske större skillnader hade uppstått. 

Jag upptäckte inga markanta skillnader mellan informanternas chattanvändning och sms-

användning utan de flesta använde sig frekvent av båda. Man kunde dock urskilja att infor-

manterna chattar mer frekvent än de sms:ar samtidigt som det var fler informanter som svarade 

att de aldrig chattar än sms:ar. Det visar att fler använder sms än chatt men att de som använder 

chatt gör det oftare än vad de sms:ar. Den yngsta åldersgruppen, 10–20 år, svarade 100 % att 

de chattar flera gånger om dagen vilket var betydligt fler än som svarade att de sms:ar flera 

gånger om dagen i samma åldersgrupp. Detta visar en tendens att de som är uppväxta med 

internet förmodligen kommunicerar mer via chatt än via telefon. Resultatet visade också att 

informanterna i den äldsta åldersgruppen 60 år eller äldre som svarade att de chattar hade 15 av 

17 informanter universitet/högskola som högst avslutande utbildning. Bellander (2012) skriver 

att de som har sämst tillgång till internet är de allra äldsta med låg utbildning och inkomst, vilka 

inte heller förekom i större utsträckning i enkäten. 

Resultatet visade inga större skillnader när det kom till huvudsakliga sysselsättning jämfört 

med ålder. En tolkning av detta kan vara att det kanske snarast är ålder, och inte sysselsättning 

som påverkar chattanvändningen hos informanterna.  



38 

 

5.2 Attitydundersökningen 

I det här avsnittet diskuteras del två av undersökningen utifrån frågeställningarna ”Vilka 

känslomässiga attityder finns till emojis, smileys och olika skiljetecken och användandet av 

dessa?” och ”Hur placerar vi, utifrån språkliga attityder, in personer i olika fack genom att läsa 

meddelanden från okända på sociala medier?”.  

De allra flesta hävdade att emojis påverkade deras val när det kom till attityddelen. Det var 

flera informanter som ansåg att användning av emojis förknippas med yngre personer men det 

var även en del som ansåg att det snarare förknippas med äldre då yngre personer förmodligen 

börjat ”rationaliserat bort emojis”.  

Majoriteten av informanterna verkar ha en positiv inställning till emojis vilket visade sig i 

attitydundersökningen av konversation 1, där person 1, som använde sig av emojis, attri-

buerades med egenskaper som glad, kärleksfull och lekfull medan person 2, som inte använde 

emojis, förknippades med egenskaper som irriterad och ointresserad. Det kan såklart vara annat 

än emojis som fick informanterna att välja dessa egenskaper men av de 201 personer som skrev 

motivering till varför de svarat som de gjort på konversation 1 svarade 64,7 % att emojis 

/smileys påverkade deras val – vilket stärker att många har en positiv inställning till dessa 

figurer. Det visades sig också att det var lättare för informanterna att kategorisera personerna 

utifrån kön, ålder och egenskaper när det skiljde sig markant mellan person 1 och person 2. I 

konversation 1 var informanterna mer eniga och det var färre som svarade ”vet inte” än hos 

konversation 2 och 3 där de fiktiva personernas språkbruk liknade varandra mer.  

Några informanter påpekade även att användandet av skiljetecken, framför allt punkt, 

påverkade deras val. Många menade att användning av korrekt interpunktion med punkt efter 

grafisk mening ansågs formellt och torrt och förknippades oftast med äldre – särskilt män. 

Chatt- och sms-språk kännetecknas ofta av korta meddelanden så att det ska gå fort både att 

läsa och skriva vilket leder till att okonventionell interpunktion är vanligt i elektronisk 

konversation (Bellander 2011b:1). Det är också vanligt med förkortningar och smileys 

(Gunnarsdotter Grönberg 2013:261). Både okonventionell interpunktion och användning av 

smileys är något som flera informanter förknippade med yngre personer och både Hashemi 

(2011) och Bellander (2010) har i sina undersökningar kommit fram till att ungdomar är duktiga 

på att växla mellan olika stilar. Detta antyder även informanterna som kopplar ett formellt och 

skriftspråkligt chatt-språk med äldre och det som är mer informellt och liknar chatt- och sms-

språk förknippas med yngre personer.  
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Hos resultatet av konversation 3 var det fler informanter som hävdade att person 2 använde 

sig av ”tjejemojis” och därför måste person 2 vara en kvinna då män inte skulle använda dessa. 

Det fanns även några informanter som hävdade att användning av emojis skulle vara mer 

kvinnligt. Vilket går emot det som visades sig i den kvantitativa delen då det inte uppvisades 

några större skillnader i varken vilken typ av emojis informanterna använder eller vilka som 

använder emojis.   

6 Avslutning 

Uppsatsens första delsyfte var att kartlägga bruket av emojis och smileys utifrån olika 

åldersgrupper, kön och utbildningsbakgrund. Eftersom ålder och könsfördelningen inte blev 

optimal var det svårt att ställa dessa bakgrundsfaktorer mot varandra. Det var även svårt att se 

skillnader mellan ålder, utbildningsbakgrund och huvudsakliga sysselsättning då dessa föll 

samman. Exempelvis angav de allra yngsta att de studerade och hade grundskola som högst 

avslutande utbildning. Uppsatsens andra delsyfte var att undersöka attityder till emojis, smileys 

och interpunktion och hur man kategoriserar personer i elektroniska konversationer. Det visade 

tydligt att emojis har en stor påverkan för hur man kategoriserar personer och de flesta hade en 

positiv attityd till dessa.  

Det framkom att nästintill alla informanter använder sig av emojis och de flesta använder 

dem för att visa känslor. Resultatet visade även att det var lättare för informanterna att 

kategorisera människor utifrån kön, ålder och egenskaper när det skiljde sig markant mellan 

hur personerna skrev, det var svårare när de liknade varandra.   

Ett problem som upptäcktes vid sammanställningen av den kvalitativa attitydunder-

sökningen var att några informanter skrev som kommentar att de tycker att alternativet ”Ingen” 

borde funnits med, vilket det gjorde och flera har fyllt i detta svar men för några visades detta 

inte. Detta kan ha berott på var man öppnar enkäten, som exempelvis ser annorlunda ut på en 

mobiltelefon och alla svar kanske inte visas på skärmen samtidigt varför vissa har uppfattat det 

som att somliga svarsalternativ inte fanns. Detta var inget som upptäcktes i pilotstudien men 

till framtida undersökningar kan det vara bra att nämna att man ibland behöver vinkla telefonen 

för att förhindra att sådana missar uppstår. I en större undersökning hade det varit intressant att 

komplettera enkätundersökningen med intervjuer för att nå en djupare analys av vad infor-

manterna har för attityder till emojis och smileys.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Enkäten 

Undersökning om emojis och smileys 
Hej och välkommen till min undersökning!  

Under vårterminen 2017 skriver jag C-uppsats i svenska och ämnet är "Bruk av och attityder till 

emojis och smileys i skrivet språk". Jag vore väldigt tacksam om du ville vara med och delta i denna 

enkät. Dina svar kommer att vara helt anonyma och du kan kontakta mig på 

lisaleijonberg@hotmail.com om du har några frågor kring enkäten.  

Tack för ditt deltagande! 

Vänligen 

Lisa Leijonberg 

 

Kön? 

 Kvinna 

 Man 

 Annat 

Ålder? 

 10-15 år 

 16-20 år 

 21-30 år 

 31-45 år 

 46-60 år 

 60 år eller äldre 

Högst avslutad utbildning? 

 Grundskola 

 Gymnasial 

 Universitet/högskola 

 Annat 

Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

 Studerar 

 Arbetar 

 Annat 

 Pensionär 

Om du svarade att du arbetar på föregående fråga, vad arbetar du med? 

Svar:________________________________________________________ 

Hur ofta chattar du på internet? 

 Någon gång i månaden 

 Någon gång i veckan 

 En gång om dagen 

 Flera gånger om dagen 

 Aldrig 

Hur ofta smsar du? 

 Någon gång i månaden 

 Någon gång i veckan 

 En gång om dagen 

 Flera gånger om dagen 
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 Aldrig 

Vet du vad emojis är? 

 Ja  

 Nej 

Använder du dig av emojis? 

 Ja 

 Nej 

 Övrigt 

Vad tycker du om emojis?  

Svar:____________________________________________________ 

Om du använder dig av emojis vilken/vilka av dessa använder du? 

 
 1. 

 2.  

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 10. 

 11. 

 12. 

 13. 

 14. 

 15. 

 16. 

 17. 

 18. 

 19. 

 20. 

 Använder även andra emojis 

 Övrigt 

Till vem skickar du emojis? 

Fler svar är möjligt. 

 Familj 

 Mor- och farföräldrar 

 Vänner 

 Bekanta 
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 Partner 

 Arbetskamrater 

 Chef  

 Lärare 

 De som skickar emojis till mig 

 Alla 

Skickar du olika typer av emojis beroende till vem du skickar till? 

 Ja 

 Nej 

 Kanske 

 Övrigt 

Vilken/vilka kategorier använder du mest? 

 
 Smileys och människor 

 Djur och natur 

 Mat och dryck 

 Aktivitet 

 Resor och platser 

 Objekt 

 Symboler 

 Flaggor 

 Vet inte 

 Övrigt 

Varför använder du emojis? 

Fler svar är möjligt. 

 Snabbare sätt att förmedla det man vill få fram 

 Uttrycka känslor 

 För syns skull 

 Istället för skiljetecken (exempelvis punkt (.), kommatecken (,), utropstecken(!)) 

 För att inte uppfattas som otrevlig 

 Övrigt 

Använder du smileys med skiljetecken? 

Exempelvis ;) :D :-) 

 Ja 

 Nej 

 Övrigt 

Om du svarade ja på föregående fråga, använder du smileys med skiljetecken mer eller mindre än 

emojis? 

 Använder smileys med skiljetecken mer 

 Använder smileys med skiljetecken lika mycket som emojis 

 Använder emojis mer 

 Vet inte 
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 Övrigt 

Använde du smileys med skiljetecken innan du började använda emojis? 

 Ja  

 Nej 

 Vet inte 

 Övrigt 

Vem tror du skriver vad? (nästa avsnitt) 
Du kommer att få läsa tre konversationer där jag vill att du utifrån magkänsla väljer de alternativ 

som du tycker passar in bäst på personerna ifråga om ålder, kön och egenskaper. Efter det vill jag 

att du motiverar dina svar. Vad är det som fick dig att välja bland de olika alternativen? Är det 

språket, smileys med skiljetecken, emojis, skiljetecken (punkt, kommatecken, utropstecken etc.) 

eller själva innehållet? 

Vilket av följande påståenden om personernas ålder tycker du stämmer in bäst? 

 Person 1 är äldre än person 2 

 De är lika gamla 

 Person 2 är äldre än person 1 

 Vet inte 

Vilket kön tycker du passar in bäst på person 1 och person 2? 

Person 1:  

 Man  

 Kvinna 

 Vet ej 

Person 2:  

 Man 

 Kvinna 

 Vet ej 

Vilken egenskap tycker du passar in bäst på person 1 och person 2? 

Glad: 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Flörtig: 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Blyg: 

 Person 1 
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 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Irriterad 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Trött 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Kärleksfull 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Desperat 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Ointresserad 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Lekfull 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Stressad 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 
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Vilket av följande påståenden om personernas ålder tycker du stämmer in bäst? 

 Person 1 är äldre än person 2 

 De är lika gamla 

 Person 2 är äldre än person 1 

 Vet inte 

Vilket kön tycker du passar in bäst på person 1 och person 2? 

Person 1:  

 Man  

 Kvinna 

 Vet ej 

Person 2:  

 Man 

 Kvinna 

 Vet ej 

Vilken egenskap tycker du passar in bäst på person 1 och person 2? 

Glad: 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Flörtig: 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Blyg: 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Irriterad 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 
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 Ingen 

 Vet ej 

Trött 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Kärleksfull 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Desperat 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Ointresserad 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Lekfull 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Stressad 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 
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Vilket av följande påståenden om personernas ålder tycker du stämmer in bäst? 

 Person 1 är äldre än person 2 

 De är lika gamla 

 Person 2 är äldre än person 1 

 Vet inte 

Vilket kön tycker du passar in bäst på person 1 och person 2? 

Person 1:  

 Man  

 Kvinna 

 Vet ej 

Person 2:  

 Man 

 Kvinna 

 Vet ej 

Vilken egenskap tycker du passar in bäst på person 1 och person 2? 

Glad: 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Flörtig: 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Blyg: 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Irriterad 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 
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 Vet ej 

Trött 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Kärleksfull 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Desperat 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Ointresserad 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Lekfull 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 

Stressad 

 Person 1 

 Person 2 

 Båda 

 Ingen 

 Vet ej 
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