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Sammanfattning 

Denna studie undersöker hur operativsystemen Apple och Samsung omvandlar universella 

koder till emojis och om de samspelar utseendemässigt. Med en semiotisk ansats fokuserar 

forskaren på att analysera emojis och dess visuella aspekter som skapar känslouttryck. 

Känslouttryck som i sin tur skapar tolkning och förståelse i människors digitala 

kommunikation. Studien baseras på tidigare forskning av Paul Ekman, Jaram Park, Young 

Min Baek, Meeyoung Cha och Rachel Scall. Genom en kvantitativ innehållsanalys undersöks 

100 universella koder med frågorna: 

 hur väl Apple och Samsungs emojis stämmer överens utseendemässigt 

 vilka universella koder som skiljer sig i Apple och Samsungs emojis 

 vilka visuella aspekter som är de vanligaste skillnaderna 

 

Studiens resultat visar att endast 11 % av Apple och Samsungs emojis stämmer överens helt 

utseendemässigt. De universella koder som skiljer sig i en eller flera visuella aspekter utgör 

89 %, men de som skiljde sig mest var emojikoderna nummer 24, 89, 19, 88, 57, 85, 11, 46, 

58, 64, 76, 93, 95 och 99. De vanligaste visuella skillnaderna är emojins färger och muntyp, 

men inte långt efter även ögonbryn och ögon. 

 

Intresset för studien väcktes av att emojis, enligt forskare, har betraktas med potentialen att 

växa som ett universellt språk samtidigt som de har uppmärksammats för att se olika ut 

beroende på operativsystem. Då utseendet på emojis har stor betydelse för hur vi tolkar och 

förstår dess känslouttryck och budskap ifrågasättes de universella kodernas funktion och 

väckte frågan om mottagaren av en Samsung verkligen ser samma emoji som sändaren av en 

iPhone, och tvärtom? Med mobiltelefonen som ett alldagligt kommunikationsverktyg och 

Apple och Samsung som två av världens vanligaste operativsystem diskuteras deras påverkan 

att använda emojis som ett universellt språk. 

 

Slutligen svarar studien för att Apple och Samsungs design av emojis kan påverka 

möjligheten att använda dem som ett universellt språk i vissa avseenden, som designen av 

mun, ögon och ögonbryn. Detta eftersom människor, beroende på kultur, tenderar att välja 

emoji efter just mun eller ögon. En mun- eller ögonorienterad emoji kan av samma anledning 

tolkas olika. Först när människor med olika kultur har möjligheten att kommunicera med 

emojis som visar samma känslouttryck ökar chansen för en gemensam förståelse och för att 

emojis ska fungera som ett universellt språk. 
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1. Inledning 

Det första användandet av ikoner som beskriver känslor, kan i digital tidsålder, tillskrivas 

professor Scott Fahlman. 1982 skrev han meddelanden på datorn med tecknen :-) och :-( för 

att skilja på skämt och mer allvarliga inlägg. (Kralj Novak, Mozetic m.fl. 2015:1) Med vidare 

utveckling skulle vi snart få se uttryckssymboler i form av emojis på våra mobiltangentbord. 

Ordet emoji betyder ”bildtecken” och består av grafiska symboler som är utvecklade med 

modern kommunikationsteknologi. Emojis är en japansk innovation som växte fram i slutet av 

90-talet för att främja den digitala kommunikationen. Dessa symboler representerar 

ansiktsuttryck och känslor men också koncept som firande, väder, fordon, byggnader, mat, 

dryck, djur, växter och aktiviteter.  

 

Emojis används som snabbkommando för att uttrycka känslotillstånd och föreställningar i 

syfte att förstärka budskapet i skrivna digitala meddelanden i sms och på sociala medier. 

(Kralj Novak, Mozetic m.fl. 2015:1) I vår vardag kommunicerar vi med både text och emojis 

vilket gör sammansättningen till en viktig del av hur vi tolkar och förstår hela meddelandet. 

(Alvesson & Sköldberg 2008:193) Att tolka fenomen är något som vi människor gör hela 

tiden, och något som är nödvändigt för att kunna interagera med andra människor. (Gilje & 

Grimen 2007:171) Men, om vi inte har en gemensam tolkning för vad emojisarna 

symboliserar kommer vi inte kommunicera med samma förståelse för dess innebörd. 

Mobiltelefoners operativsystem har därför en viktig roll i att designa emojis som samspelar 

med andra operativsystem för att emojin ska kunna fylla sin funktion. Idag ser 

operativsystemens egen design av emojis olika ut vilket betyder att vi ser olika emojis 

beroende på vilket operativsystem som finns i vår mobil. 

 

IOS och Android är två av världens vanligaste operativsystem. (Statista.com, 2016) De styr 

utseendet på emojis i de populära mobilmodellerna Apple (iPhone) och Samsung. 

(Apple.com, 2016 & Android.com, 2014) Tanken som väcks är om mottagaren av en 

Samsung ser samma emoji som sändaren av en iPhone, och tvärtom? 

 

Det saknas forskning huruvida den universella kodningen av emojis samspelar 

utseendemässigt i olika operativsystem och vad det får för betydelse när människor med olika 

mobilmodeller skickar dem till varandra. Denna studie undersöker 100 vanliga emojikoder för 

att svara på hur Apple och Samsung omvandlar universella koder till emojis och om de 

samspelar utseendemässigt. Frågor som undersöks är hur väl överens Apple och Samsungs 
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emojis stämmer till utseende, vilka emojikoder som skiljer sig mest och vilka de vanligaste 

visuella skillnaderna är. Studien hoppas kunna öppna upp för en diskussion huruvida Apple 

och Samsungs omvandling av universella koder påverkar möjligheten att använda emojis som 

ett universellt språk. 

 

1.1. Bakgrund 

Detta avsnitt beskriver mer om universella koder och hur de fungerar. 

 

1.1.1. Universella koder 

Idag finns det hundratals emojis och var och en har en egen unik kodning, d.v.s. en universell 

kod, som överförs mellan olika operativsystem på nätet. Koden är grundläggande för att en 

emoji överhuvudtaget ska kunna existera. När vi skickar en emoji från en mobil till en annan, 

skickar vi i själva verket emojins universella kod till varandra. Mobiltelefoners 

operativsystem omvandlar denna kod till olika emojis vars utseende bestäms av 

operativsystemets egen design. Det betyder att emojis med samma universella kod kan skifta i 

utseende och känslouttryck beroende på mobiltillverkare. (Unicode.org, 2016 & Scall, 

2016:3) Detta får en speciell betydelse i sms-kommunikation då sändare och mottagare kan 

tolka känslan i meddelandet olika beroende på vilken mobil de använder. I denna studie 

benämns de universella koderna som emojikoder. 

 

Unicode Consortium är ett icke vinstdrivande bolag som arbetar för att utveckla, underhålla 

och främja standarden av data i internationella programvaror. Detta gör de genom att 

utvärdera förslag för nya emojis och utvecklar passande anbud för användbara karaktärer. 

Särskilt viktig data är de universella koderna, som specificerar den standardiserade 

representationen av text, och emojis, i alla moderna programvaror. När en universell kod väl 

existerar för en ny karaktär, är det upp till operativsystemen och medieplattformar att designa 

emojin och göra den tillgänglig på mobilens tangentbord. (Unicode.org, 2016 & Scall, 

2016:10) 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur Apple och Samsung omvandlar universella koder 

till emojis och om de samspelar utseendemässigt. Detta undersöks med följande 

frågeställningar: 
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F1: Hur väl överens stämmer Apple och Samsungs emojis utseendemässigt? 

F2: Vilka universella koder skiljer sig i Apple och Samsungs emojis? 

F3: Vilka visuella aspekter är de vanligaste skillnaderna? 

 

Frågeställningarna ovan fungerar senare som underlag för en diskussion huruvida Apple och 

Samsungs omvandling av universella koder påverkar möjligheten att använda emojis som ett 

universellt språk. 

 

1.3. Avgränsningar 

Det finns tusentals olika emojikoder (Unicode.org, 2016) men av hänsyn till kursens 

tidsramar är 100 av dem ett lagom antal att undersöka. Emojitracker är en webbplats med 

statistik på vilka emojikoder som används mest på Twitter i realtid. Eftersom forskaren av 

denna studie ännu inte funnit någon tidigare forskning om hur emojianvändandet ser ut på 

andra sociala medie-plattformar blir Emojitracker källan för de emojikoder som används 

mest. Det betyder att materialet i denna studie inte nödvändigtvis representerar de mest 

populära emojisarna i sms-kommunikation och på andra medieplattformar än Twitter, men 

resultatet kan åtminstone visa hur Apple och Samsung omvandlar universella emojikoder och 

hur dess emojis skiljer sig utseendemässigt. Följaktligen kan studiens resultat endast 

generaliseras till Apple och Samsungs operativsystem i sms-kommunikation och på sociala 

medieplattformar som ännu inte utformat egendesignade emojis. 

 

1.4. Uppsatsens disposition 

Först presenteras tidigare forskning som gjorts inom kommunikationen med känslouttryck, 

kultur och emojis. I detta avsnitt presenteras forskarna Paul Ekman, Jaram Park et al och 

Rachel Scalls forskning och teser samt dess relevans för studien. Sedan presenteras studiens 

teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för studiens semiotiska perspektiv. Vidare följer 

ett avsnitt om studiens material, metod och tillvägagångssätt. I detta avsnitt presenteras 

studiens metod och metodproblem, material och urval och sist, en beskrivning av forskarens 

tillvägagångssätt följt av en kort reflektion kring genomförandet. Därefter presenteras studiens 

resultat och analys där resultatet av de tre frågeställningarna demonstreras följt av en 

diskussion om huruvida resultatet påverkar möjligheten att använda emojis som ett universellt 

språk. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats och till sist, ett avsnitt för källförteckning 

och bilagor. 
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2. Tidigare forskning 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning inom området. Först presenteras varje forskning för 

sig, därefter redogörs dess relevans för studien. 

 

2.1. Känslouttryck och kultur 

Forskaren Paul Ekman har utfärdat studier om känslouttryck i länder som Papua New Guinea, 

USA, Japan, Brasilien, Argentina, Indonesien och det som varit Sovjetunionen sedan 1950. 

(Ekman, 2003:4) Han förespråkar känslouttryck på det sätt att vi inte väljer våra känslor utan 

att de kommer till oss. Vi blir alltså inte medvetna om en känsla förrän den börjat ta sin form. 

(Ekman 2003:234) Behovet av att känna en känsla, eller inte känna en känsla, sporrar i hög 

grad av vårt beteende. (Ekman 2003:235) När känslor uttrycks kan de observeras genom 

ansiktsuttryck. I början av en icke intensiv känsla kan ett lätt uttryck där ansiktets muskler 

inte rör sig särskilt mycket visas. Ett annat uttryck kan vara ett partiellt uttryck, det vill säga 

ett uttryck som uppenbarar sig i ett område av ansiktet, men inte i hela som ett fullt uttryck 

gör. (Ekman 2003:243) Ett intressant undantag är att Ekman inte anser att rodnad kvalificerar 

sig som uttryck för att vara generad eftersom den bara går att observera hos människor med 

ljus hy. Han menar istället att en generad känsla kommer till uttryck över tid. (Ekman 

2003:235) Däremot kan känslor som maskeras i ett leende fortfarande läcka ut den riktiga 

känslan i övre ögonlocken, ögonbrynen och pannan. (Ekman 2003:235) 

 

Ekman lät, i ett experiment, låta två läkare se en film på en operation med obehagliga scener. 

Den ena läkaren var från Japan och den andre från USA. Resultatet visade att japanen oftare 

maskerade sina uttryck med leenden när de obehagliga scenerna visades. (Ekman, 2003:4) 

Detta förklarar Ekman med att vi alla känner samma känslor men att vi upplever dem olika. 

Detta eftersom varje individs emotionella erfarenhet är unik. En känsla som en person 

upplever som ilska, kanske inte en annan person upplever som ilska. (Ekman 2003:231) 

Han menar också att händelser före och innan en känsla påverkar våra känslouttryck och hur 

vi tolkar dem hos varandra. Och om våra uttryck signalerar olika känslor i varje kultur, skulle 

inte människor utan någon som helst koppling till kulturen kunna tolka uttrycken rätt. 

(Ekman, 2003:5) 
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2.2. Kulturella skillnader i användandet av uttryckssymboler 

Forskarna Jaram Park, Young Min Baek och Meeyoung Cha gjorde 2014 en omfattande 

studie om hur uttryckssymboler används på Twitter i olika länder och kulturer. (Park, Min 

Baek & Cha, 2014:335) De var intresserade av att studera huruvida kulturella aspekter spelar 

in i människors val av en horisontell uttryckssymbol som :-) eller  en vertikal uttryckssymbol 

som ^_^. I studien analyserades en nästan komplett ordmassa på 1,755,925,520 tweets från 

hela världen i syfte att identifiera tvärkulturella skillnader i människors användning av 

uttryckssymboler. (Park, Min Baek & Cha, 2014:335). 

 

I studien nämner Park, Min Baek och Cha att människor lär sig kommunicera med hjälp av 

tankar, känslor och värderingar från en delad kultur. Med detta förväntas kulturen forma en 

kommunikation som används olika i olika kulturer. När man vill förklara hur kultur influerar 

människors kommunikationsvanor så som språkanvändning, självpresentationer och icke-

verbala signaler ses individualism och kollektivism som de två viktigaste faktorerna. (Park, 

Min Baek och Cha, 2014:333) 

 

Människor med en individualistisk kultur sägs föredra horisontella och munorienterade 

uttryckssymboler och människor med en kollektiv kultur sägs föredra vertikala och 

ögonorienterade uttryckssymboler. Detta förklaras med att tvärkulturella psykologer 

konstaterar att (1) munnen tar upp en större plats i ansiktet än ögonen, vilket betyder att en 

förändring i munnens form är lättare att notera än en förändring i ögonens form, och (2) 

eftersom munmuskeln är större än ögonmusklerna är det lättare att kontrollera munnens form 

än ögonens (Ekman, 1992 i Park, Min Baek och Cha, 2014:338). Forskare inom det området 

menar att detta är viktig fakta för att förstå och förklara de kulturella skillnader som återfinns i 

ansiktsuttrycken av uttryckssymboler. Park, Min Baek och Cha kodade således 

uttrycksymbolerna genom att analysera ögonen och munnens form och klassificerade dem till 

glad, ledsen eller neutral för att sedan kunna jämföra vertikala och horisontala 

uttryckssymboler (Park, Min Baek & Cha, 2014:346). 

 

Resultatet styrkte att människor utgår från emojins mun eller ögon, beroende på 

individualistisk eller kollektiv kultur, när de väljer en uttryckssymbol på Twitter. (Park, Min 

Baek och Cha, 2014:333, 338) Park, Min Baek och Cha kunde även konstatera att tweetsen 

tenderar att bli mer rationella än informella under högtider. (Park, Min Baek & Cha, 

2014:335) 
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I studien nämner de att andra forskare, däribland Paul Ekman, menar att vissa 

uttryckssymboler kan kontrolleras medvetet och kan verka bero på situation eller kultur, men 

att ”vissa spontana ansiktsrörelser är universellt associerade med vissa känslotillstånd”. Detta 

indikerar att känslor som är uttryckta av människor från en kultur lyckosamt kan förstås av 

människor från en annan kultur. (Ambady & Weisbuch, 2010; Ekman, 1992; Heine, 2010 i 

Park, Min Baek och Cha, 2014:337) 

 

2.3. Emojis som typsnitt 

Forskaren Rachel Scall (2016) argumenterar för att emojis ska fortsätta vara fria från 

äganderätt eftersom det annars kan uppstå problem i den offentliga kommunikationen. 

Detta problem betecknas som att det skapas dialekter och separata språk som i så fall stjäl 

emojis potential till att bli ett meningsfullt språk. Detta eftersom emojis spelar en allt större 

roll i digital kommunikation än tidigare. (Scall, 2016:4) 

 

Emojis har används för flera syften, men verkar mest effektiva när de används i en kontext av 

en redan existerande fullvärdigt språk. Att emojis växer som ett språk har att göra med det 

enhetliga användandet av dem och utvecklingen av dess meningsfulla som karaktär. Om 

operativsystemen skulle inneha äganderätt i deras kreationer, och därmed designa sina emoijs 

utan hänsyn till andra operativsystem, skulle användare sannolikt tappa förmågan att använda 

emojis som en meningsfull och användbar kommunikation. (Scall, 2016:4) 

  

Scall påpekar att det finns skillnader i Apple och Samsungs emojis och menar att det kan 

generera olika ”emojidialekter” beroende på vilken mobilmodell som används. Ett universellt 

system behövs därför i förebyggande syfte, annars utvecklar människor som använder Apple 

en dialekt medan människor som använder Samsung utvecklar en annan. Över tid skulle detta 

utveckla två separata språk som skapar barriärer mellan människor bara för att de har olika 

smak på elektronik. (Scall, 2016:4) 

 

Scall menar att det enda sättet emojis kan växa som ett meningsfullt språk är om människor 

använder dem och förenar dem i sin kommunikation. Emojis är lättillgängligt och är möjligt 

att använda för alla som äger en smartphone men för att de inte ska falla under äganderätt bör 

de betraktas som ett typsnitt, eftersom typsnitt är inte möjliga att äga. Med detta skulle 

användare kunna använda emojis för att uttrycka sina idéer och tankar på samma sätt och 

emojis skulle ännu få stanna i det offentliga rummet. (Scall, 2016:9,11) 
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2.4. Tidigare forsknings relevans för studien 

Ekman för intressanta resonemang om hur känslor uttrycks och vad de kan betyda för 

människor med olika kulturer. Detta är av värde för studien då hans teser kan fungera som 

stöd i hur människor världen över tolkar och förstår varandra. 

 

Park, Min Baek & Chas studie är relevant eftersom den kan hjälpa till i analysen varför 

emojisarna ser ut på ett visst sätt. De behandlar kulturell förståelse avseende visuella aspekter 

som mun och ögon och vad skillnader i dessa kan betyda. 

 

Rachel Scalls teser om att det kan uppstå olika emojidialekter med olika operativsystem går i 

linje med studiens problematik. Hon ser potentialen av emojis som ett typsnitt och ett nytt sätt 

att kommunicera världen över vilket är ett intressant perspektiv då denna studie hoppas öppna 

upp en diskussion huruvida emojis fungerar som ett universellt språk. 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

Detta avsnitt behandlar studiens teoretiska utgångspunkt. Först presenteras det hermeneutiska 

perspektivet som fungerar som ett paraply för studiens huvudsakliga teoretiska ansats, 

semiotik. Detta för att ge en klarare bild av vad teorin handlar om. 

 

3.1. Ett tolkande perspektiv 

Det hermeneutiska perspektivet är ett tolkande perspektiv som fokuserar på tolkning och 

förståelse som två grundstenar inom samhällsvetenskapen. Centralt är att fråga sig hur 

förståelse är möjligt och vilka svårigheter som uppstår när vi tolkar meningsfulla fenomen. 

Meningsfulla fenomen kännetecknas av att de måste tolkas för att kunna förstås. Det kan t.ex. 

vara en handling eller en text, men också en norm eller en värdering. Inom hermeneutiken 

försöker man således skapa en metodlära för hur vi tolkar dessa och även beskriva de villkor 

som gör att vi förstår dem. (Gilje & Grimen 2007:171-174) Tolkning av tecken går även 

under det tolkande, eller det hermeneutiska, perspektivet men kallas i det fall för semiotik. 

 

I denna studie, där objekten som undersöks består av tecken i form av Apple och Samsungs 

emojis, faller det sig naturligt att teorin om semiotik blir studiens teoretiska utgångspunkt. 
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3.2. Semiotik 

Semiotik handlar om läran om teckenprocesser och syftar till att beskriva innebörden av, och 

kommunikationen med, tecken och symboler. (C. Hamel, 2011:7) Grundidén bakom 

semiotiken är en integration som består av känslor, tankar och erfarenheter som är väsentliga 

för att tolka något. Människor har möjlighet att använda bilder, texter och visuella uttryck 

som budskap. Semiotik inkluderar därmed produktion, användande och tolkning av olika 

tecken. (Sundararajan, Chulmin, Reynolds et al i C. Hamel, 2011:93 och Linnéuniversitetet, 

2016) 

 

Enligt filosofen Charles Sanders Peirce finns tre typer av tecken: (1) ikon, (2) index och (3) 

symbol. En ikon kommunicerar likhet, det vill säga att bilden stämmer väl överens med vår 

verklighet så att vi direkt kan förstå vad tecknet betyder. Ett index är något som vi tolkar 

baserat på logiska samband. Vi kan alltså inte förstå direkt vad tecknet betyder men vi kan 

räkna ut det med hjälp av tecknets ”ledtrådar”. En symbol är ett tecken som har en betydelse 

vi måste lära oss innan vi kan förstå den. Dessa är sedan innan bestämda inom exempelvis en 

kultur. (Linnéuniversitetet, 2016) Charles Sanders Peirce menar till och med att vi tänker i 

tecken, och inte tvärtom. Ett exempel för detta är genetiska uttryck, som från början är en 

teckenkombination eller en genetisk kod som därefter kan påverkas av miljökontexter. 

(Sundararajan, Chulmin, Reynolds et al i C. Hamel, 2011:93) S. Peirce hävdar att en 

representation alltid är en representation för ett sinne, som genererar tolkningar refererade till 

andra tolkningar. (Sundararajan, Chulmin, Reynolds et al i C. Hamel, 2011:67)  

 

3.3. Semiotikens relevans för studien 

Ett huvudtema inom tolkande perspektiv är att meningen hos en del bara kan förstås om den 

sätts i samband med sin helhet och vice versa. (Alvesson & Sköldberg 2008:193) En emoji 

skulle därför kunna tolkas på olika sätt beroende på vilken text den omges av, och ett 

meddelande kan tolkas olika beroende på vilken emoji det innehåller. Då emojis symboliserar 

olika känslor och föreställningar får deras utseenden i sin tur en betydelsefull roll när vi tolkar 

och förstår ett meddelande. Ett semiotiskt perspektiv anses på så vis innehålla viktiga 

antropologiska dimensioner eftersom vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa 

förutsättningar som språk och begrepp, trosuppfattningar och personliga erfarenheter. (C. 

Hamel, 2011:7 & Gilje & Grimen 2007:179) 
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Det intressanta med ett semiotiskt perspektiv är att det kan säga något om vilken betydelse 

emojisarnas utseende får i mobilkommunikation, som studien söker. Ett återkommande 

problem i forskningssammanhang är dock att forskaren själv inte kan tolka hur en individ 

tolkar olika emojis, eftersom forskaren inte kan förstå individens för-förståelse. En stor 

utmaning är alltså att försöka förhålla sig till något som redan är tolkat. (Gilje & Grimen 

2007:175)  

 

4. Metod, material och tillvägagångssätt 

I detta avsnitt presenteras studiens metod och dess metodproblem. Sedan följer en redogörelse 

för det material och urval som gjorts och en beskrivning av hur metoden tillämpas. Slutligen 

följer en reflektion kring studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

 

4.1. Kvantitativ innehållsanalys 

Denna studie vilar på en kvantitativ innehållsanalys som metod. Den beskrivs som en 

objektiv, öppen och konkret metod som inte påverkas av forskarens närvaro. Traditionellt sett 

tillämpas kvantitativa innehållsanalyser inom forskning av massmedier men är flexibel nog att 

appliceras i andra sammanhang. (Bryman, 2008:296) 

 

Eftersom denna studie behandlar emojis och dess utseende är metoden till fördel eftersom den 

är applicerbar tillsammans med studiens teoretiska utgångspunkt, semiotik. På ett systematiskt 

och replikerbart sätt syftar metoden till att kvantifiera ett innehåll utifrån utformade variabler, 

det vill säga de aspekter som ska analyseras. (Bryman, 2008:283)  Då forskaren i denna studie 

vill undersöka hur Apple och Samsung omvandlar universella koder till emojis och om de 

samspelar utseendemässigt passar metoden bra i förhållande till de utformade 

forskningsfrågorna. 

 

4.2. Metodproblem 

En kvantitativ metod kan säga sig försöka svara på hur verkligheten är men det är svårare att 

svara på varför den är så. (Bryman, 2008:297) Dock håller forskare som förespråkar en 

kvalitativ forskning inte riktigt med då de menar att man i kvantitativa metoder inte skiljer på 

människor (och sociala institutioner) och den naturliga världen. Kvantitativa forskare tar inte 

hänsyn till att människor tolkar världen de lever i på ett sätt som inte sker för 

naturvetenskapens objekt (Bryman, 2008:171) eftersom analysen av olika variabler leder till 

en statisk bild av det sociala som föringar den sociala verkligheten. Det är svårt att utforma en 
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kodningsmanual som inte påverkas av forskarens egna tolkning. (Bryman, 2008:297) vilket 

kan tyckas göra mätprocessen styrd eftersom det man mäter är bestämt av forskaren sedan 

innan. (Bryman, 2008:171) Resultatet kan således påverkas av brister i forskarens egna 

interna genomförande, därför är det viktigt att vara noggrann och medveten om de val som 

görs, genom hela arbetet. (Eliasson, 2013:146) 

 

4.3. Urval och material 

Sannolikhetsurval är den viktigaste tekniken då man försöker skapa ett representativt urval. 

Då kan man i stor utsträckning eliminera skevhet (bias) i ett urval genom att välja ut 

enheterna på ett slumpmässigt sätt. (Bryman, 2008:169) Urvalet består därför av 100 

emojikoder som vanligtvis nyttjas av användare på ett socialt medium, i detta fall Twitter. 

Dessa 100 koder utgör materialet för studien och genererar totalt 200 analysenheter (emojis) 

där hälften är designade av Apple och hälften av Samsung.  

 

4.4. Tillvägagångsätt 

Materialet hämtas från webbplatsen Emojitracker.com som innehåller statistik på de mest 

använda emojisarna på Twitter i realtid. Genom att klicka på en emoji visas respektive emojis 

universella kod. De 100 koder som ligger i topp 2016-11-21 sparas ned och blir grunden till 

studiens analysenheter. Analysenheterna hämtas från Unicode Consortium samma datum. 

 

För att undersöka hur koderna uttrycks i Apple och Samsungs mobiltelefoner behöver de 

översättas till operativsystemens egen design av dem. Detta görs med hjälp av Unicode 

Consortiums tabell Full Emoji Data, V4.0 som visar alla existerande emojikoder tillsammans 

med olika operativsystem och medieplattformars design av emojis (Unicode.org, 2016).  

Även denna tabell sparas ned för att inte riskera att förlora den dagsaktuella versionen av 

emojis under studiens gång. Detta eftersom operativsystemen uppdaterar sina emojis ofta. 

Med hjälp av tabellen går det att ta reda på hur Apple och Samsung representerar varje 

emojikod. Därefter skapas ett kodschema som ligger till grund för att bena ut de aspekter som 

skiljer emojisarna åt. Kodschemats tre första variabler är (V1) emojinummer, som syftar till 

att registrera emojins popularitet på Twitter, (V2) emojikod för att registrera den universella 

emojikoden och (V3) emojins namn för att lättare minnas vilken emoji som kodas. 

 

För att svara på F1 ”Hur väl överens stämmer Apple och Samsungs emojis utseendemässigt?” 

måste Apple och Samsungs emojis kunna analyseras till sitt utseende. Därför är visuella 
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aspekter som form, vinkel, primär färg, sekundär färg, ögonfärg, ögonbryn, näsa, mun, 

tänder, tunga, kinder, detalj, detaljfärg och placering av detalj av betydelse. Dessa aspekter 

utformas som variabler för respektive operativsystem, exempel: V4. Form Apple, V5. Form 

Samsung, V6. Vinkel Apple och V7. Vinkel Samsung, och så vidare. För en detaljerad 

beskrivning av variablerna i kodschemat, se bilaga Kodschema nedan. 

 

När kodningen är genomförd överförs den till statistikprogrammet SPSS för analys i form av 

en deskriptiv analys. Den deskriptiva analysen svarar på hur fördelningen av de visuella 

aspekterna är fördelade inom respektive operativsystem men visar inte om enheterna 

motsvarar varandra. Därför görs även en korsanalys på samtliga visuella aspekter. Resultatet 

redovisas i en ny jämförande tabell av Apple och Samsungs fördelning av varje visuell aspekt 

kompletterad med resultatet från korsanalysen. 

 

Exempel: 

     
Frekvenstabell + korstabell  ny tabell. 

 

För att besvara F2: ”Vilka universella koder skiljer sig i Apple och Samsungs emojis?” 

utformas ytterligare en variabel (V38) med namnet skillnadsvärde. Skillnadsvärdet är, per 

egen definition, ett mått på hur många av variablerna 4-37 som ger olika svar. Denna variabel 

behövs för att få ett resultat av hur mycket varje emojikod skiljer sig. Skillnadsvärdet bestäms 

genom att jämföra kodningen av Apple och Samsungs variabler i de 17 visuella aspekter som 

undersökts: form (V4 och V5), vinkel (V6 och V7), primär färg (V8 och V9), sekundär färg 

(V10 och V11), ögon (V12 och V13), ögonbryn (V14 och V15), näsa (V16 och V17), mun 

(V18 och V19), tänder (V20 och V21), tunga (V22 och V23), kinder (V24 och V25), detalj 

V26 och V27 samt V32 och V33), detaljfärg (V28 och V29 samt V34 och V35) och placering 

av detalj (V30 och V31 samt V36 och V37). Varje visuell aspekt analyseras och kodas 
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manuellt var för sig, eftersom SPSS inte har någon funktion som kan göra det automatiskt. På 

detta vis kan ett mått på skalan 0-17 genereras och ge ett resultat på hur många visuella 

aspekter som skiljer sig i varje emojikod. Resultatet redovisas i en lista över emojikoderna, 

rankade efter vilka som skiljer sig mest. 

 

För att besvara F3 ”Vilka visuella aspekter är de vanligaste skillnaderna?” 

sammanställs resultatet från korsanalysen i en separat tabell över hur mycket varje visuell 

aspekt skiljer sig. Procenten som stämmer överens räknas ihop och utgör den fulla procenten 

för varje visuell aspekt. Från korstabellen i exemplet ovan läggs till exempel 50+30+2+11 

ihop till 93 %. Resterande procent utgör alltså den del som skiljer sig. 

 

4.5. Studiens validitet och generaliserbarhet 

Validitet rör frågan huruvida variablerna som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen 

mäter just det begreppet. (Bryman, 2008:163) I studien skapas variabler som säger något om 

emojisarnas utseenden. Detta gjordes genom att välja ut de, som enligt forskaren, var de 

tydligaste visuella aspekterna att jämföra. För ett ännu mer detaljerat mått kan dock fler 

variabler utformas, till exempel storlek, färg på ögonen eller vad emojisarna symboliserar. 

 

Urvalet i denna studie kan generaliseras till de 100 mest använda emojikoderna eftersom det 

är de 100 mest använda som undersökts. Eftersom källan till materialet, både emojikoderna 

från Emojitracker och operativsystemens emojis från Unicode Consortium, sparats ned (se 

bilaga Emojikoder och Full Emoji Data v4.0) kan samma material analyseras igen. Med hjälp 

av kodningsmanualen går studien därmed att replikera. Dock kvarstår det centrala problemet 

att en (annan) forskares egen tolkning av emojisarnas utseende skulle kunna skilja sig i 

kodningsarbetet och därmed få ett annat resultat. Men med manualens utformning är det inte 

sannolikt att det resultatet skulle skilja sig avsevärt från denna studies ändå. Samma metod 

kan även appliceras vid senare tillfälle med uppdaterat material. 

 

5. Resultat och analys  

Nedan framförs resultat och analys av studiens frågeställningar. Först redovisas resultatet av 

frågeställning 1, därefter frågeställning 2, och sedan frågeställning 3. 
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5.1. Resultat F1: Hur väl överens stämmer Apple och Samsungs emojis 

utseendemässigt? 

Innan resultatet av frågeställning 1 presenteras bör noteras att vi inte kan lita på att 

procentenheterna i kolumnerna ”Apple” och ”Samsung” motsvarar samma emojikoder. 

Därför har det gjorts en närmare analys i form av en korstabell som visar sambandet mellan 

varje visuell aspekt och emojikod. Denna redovisas i kolumnen ”Emojikoder som stämmer 

överens” och redovisas i antal, därefter räknas och omvandlas antalen till procent. 

 

5.1.1. Form 

Figur 1 nedan visar formen för Apple och Samsungs emojis. Resultatet visar att Apple och 

Samsung har ungefär samma fördelning i emojisarnas form av ansikte, helfigur, kvadrat och 

kroppsdel. Små skillnader är att Samsung oftare formar sina emojis som helfigurer och att 

Apple i något större utsträckning formar sina emojis med kvadratiskt form och som 

kroppsdelar. Efter en närmare analys av vilka emojikoder som motsvarar samma resultat kan 

det konstateras att de två operativsystemens form på emojis stämmer överens med 93 %. 

 

Figur 1. Formen på emojis 

 

 

FORM 

 

Apple 

(%) 

 

Samsung 

(%) 

Emojikoder som 

stämmer överens 

(antal) 

Ansikte 50 % 50 % 50 

Helfigur 31 % 36 % 30 

Kvadrat 6 % 3 % 2 

Kroppsdel 13 % 11 % 11 

Totalt: 100 % 100 % 93 % 

 

5.1.2. Vinkel 

Figur 2 nedan visar hur Apple och Samsungs emojis är vinklade. Resultatet visar att Apple 

tenderar att vinkla sina emojis framifrån oftare än Samsung. Detta eftersom Samsung oftare 

tenderar att vinkla sina emojis åt höger eller vänster vilket leder till att emojikoderna ofta 

skiljer sig i vinkel. Efter en närmare analys av vilka emojikoder som motsvarar samma 

resultat kan det konstateras att de två operativsystemens vinklar på emojis stämmer överens 

med 81 %. 

 

 



   

 
18 

 

Figur 2. Vinkeln på emojis 

 

 

VINKEL 

 

Apple 

(%) 

 

Samsung 

(%) 

Emojikoder som 

stämmer överens 

(antal) 

Framifrån 87 % 70 % 69 

Vriden höger 2 % 11 % 2 

Vriden vänster 1 % 9 % 1 

Profil 10 % 10 % 9 

Totalt: 100 % 100 % 81 % 

 

5.1.3. Färger 

Figur 3 nedan visar vilka primära och sekundära färger som återfinns hos Apple och 

Samsungs emojis. Den vanligaste primära färgen som dominerar Apples emojis är den gula 

följt av en lägre procent av rosa, röd och blå. Samsungs emojis domineras likaså av den gula 

färgen men tenderar även att ha emojis med en ljushyad eller grå primär färg vilket leder till 

en betydelsefull skillnad utseendemässigt.  

 

Apples emojis är oftast dominerade av en färg men av de 24 % som har en sekundär färg är 

vit och lila de två vanligaste. Till skillnad från Apple har 34 % av Samsungs emojis en 

sekundär färg och där är de vanligaste färgerna fler. Det kan nämligen vara blandade färger, 

gul, röd, grå, orange och rosa. 

 

Efter en närmare analys av vilka emojikoder som motsvarar samma resultat kan det 

konstateras att de två operativsystemens färger på emojis endast stämmer överens med 62 % 

(primär färg) respektive 68 % (sekundär färg). 
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Figur 3. Primär och sekundär färg på emojis 

 

 

 

FÄRGER 

 

 

P*Apple 

(%) 

 

 

S*Apple 

(%) 

 

 

P*Samsung 

(%) 

 

 

S*Samsung 

(%) 

Emojikoder som 

stämmer överens 

    P*              S* 

(antal) 

Ingen färg - 76 % - 66 % - 61 

Gul 64 % 2 % 45 % 5 % 45 1 

Blå 6 % 2 % 3 % 1 % 1 1 

Röd 6 % 2 % 6 % 5 % 3 1 

Grön 4 % 2 % 2 % 1 % 2 1 

Vit 1 % 8 % 3 % 3 % 1 0 

Svart 4 % 1 % 1 % 2 % 0 1 

Lila 2 % 3 % 2 % 2 % 1 0 

Rosa 7 % 0 % 9 % 4 % 7 0 

Grå 2 % 1 % 10 % 5 % 1 1 

Orange 2 % 1 % 3 % 5 % 1 1 

Ljushyad 0 % 2 % 16 % 0 % 0 0 

Blandad - 0 %  - 6 % - 0 

Total: 100 % 100 % 100 % 100 % 62 % 68 % 

P = Primär färg* S = Sekundär färg* 
 
5.1.4. Ögon 

Figur 4 visar de olika ögontyperna för Apple och Samsungs emojis. Resultatet visar att de 

flesta ögonformerna förekommer hos båda operativsystemen ungefär lika ofta. En skillnad är 

att Samsung har en utökad variation av stora halvcirklar och annan form. Däremot är det inte 

många ögontyper som motsvarar samma emojis, det är endast emojis med hjärtformade och 

olikformade ögon som motsvarar varandra helt. Efter en närmare analys av vilka emojikoder 

som motsvarar samma resultat kan det konstateras att de två operativsystemens ögontyper på 

emojis stämmer överens med 77 %. 
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Figur 4. Ögon på emojis 

 

 

ÖGON 

 

Apple 

(%) 

 

Samsung 

(%) 

Emojikoder som 

stämmer överens 

(antal) 

Inga ögon/syns ej 49 % 47 % 47 

Runda 8 % 12 % 5 

Ovala 11 %  10 % 7 

Båge upp 8 % 4 % 3 

Båge ner 10 % 12 % 5 

Raka streck 2 %  2 % 1 

Hjärtan 2 % 2 % 2 

Olika 3 % 3 % 3 

P:n 2 %  1 % 1 

Liggande V:n 5 % 3% 3 

Stora halvcirklar 0% 1 % 0 

Annat (ojämna, 

otydligt) 
0% 2 % 0 

Totalt: 100 % 100 % 77 % 

 

 

5.1.4. Ögonbryn 

Figur 5 nedan visar i vilken utsträckning Apple och Samsungs emojis har ögonbryn och 

vilken form de tar. Resultatet visar att Apples emojis oftare saknar ögonbryn till skillnad från 

Samsung. Av de 23 % av Apples emojis som har ögonbryn är de flesta formade diagonalt 

uppåt. Av de 35 % av Samsungs emojis som har ögonbryn är upphöjda ögonbryn vanligast 

följt av diagonalt uppåt-formade med nästan samma procent. 

 

Efter en närmare analys av vilka emojikoder som motsvarar samma resultat kan det 

konstateras att de två operativsystemens ögonbryn på emojis stämmer överens med 70 %. 
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Figur 5. Typ av ögonbryn på emojis 

 

 

 

ÖGONBRYN 

 

Apple 

(%) 

 

Samsung 

(%) 

Emojikoder som 

stämmer överens 

(antal) 

Inga ögonbryn 77 % 65% 58 

Raka streck 0 % 3 % 0 

Diagonala upp 13 % 13 % 9 

Diagonala ner 3 % 3 % 2 

Upphöjda 5 % 14 % 1 

Nedsänkta 0 % 1 % 0 

Olika 2 % 1 % 0 

Total: 100 % 100 % 70 % 

 
 

5.1.6. Näsmarkering 

Figur 6 nedan visar i vilken utsträckning Apple och Samsungs emojis har en näsmarkering. 

Siffrorna visa ungefär samma resultat hos båda operativsystemen. De flesta emojis har ingen 

näsmarkering. Efter en närmare analys av vilka emojikoder som motsvarar samma resultat 

kan det konstateras att Apple och Samsungs näsmarkeringar på emojis stämmer överens så 

mycket som med 94 %. 

 

Figur 6. Näsmarkering på emojis 

 

 

 

NÄSMARKERING 

 

Apple 

(%) 

 

Samsung 

(%) 

Emojikoder som 

stämmer överens 

(antal) 

Ja 6 % 10 % 5 

Nej  94 % 90 % 89 

Totalt: 100 % 100 % 94 % 

 
 

5.1.7. Mun 

Figur 7 nedan visar de olika muntyperna för Apple och Samsungs emojis. Fördelningen av de 

olika muntyperna ser ungefär lika ut hos Apple och Samsung, men efter en närmare analys av 

vilka emojikoder som motsvarar samma resultat visar tabellen att de två operativsystemens 

muntyper på emojis endast stämmer överens med 66 %. Emojis med pussmun och vågig mun 
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stämmer helt överens, emojis utan mun stämmer nästan helt överens. Resterande skiljer sig, 

några få med marginaler (stort rakt streck och sne båge), men de flesta med stor skillnad. 

 

Figur 7. Munnen på emojis 

 

 

 

MUN 

 

Apple 

(%) 

 

Samsung 

(%) 

Emojikoder som 

stämmer överens 

(antal) 

Ingen mun/syns ej 51 % 50 % 50 

Stor båge upp 5 % 6 % 2 

Liten båge upp 6 % 2 % 1 

Stor öppen båge upp 12 % 8 % 6 

Liten öppen båge upp 2 % 3 % 0 

Öppen rektangel 2 % 1 % 0 

Stor båge ner 3 % 3 % 0 

Liten båge ner 7 % 4 % 0 

Stor öppen båge ner 3 % 3 % 0 

Liten öppen båge ner 0 % 3 % 0 

Rund 1 % 1 % 0 

Oval 2 % 2 % 0 

Puss 2 % 2 % 2 

Stort rakt streck 2 % 4 % 2 

Litet rakt streck 2 % 0 % 0 

Sne båge 2 % 4 % 2 

Vågig 1 % 1 % 1 

Annan 

(trekantig/ojämn oval) 

0 % 4 % 0 

Totalt: 100 % 100 % 66 % 

 

5.1.8. Tänder 

Figur 8 nedan visar i vilken utsträckning Apple och Samsungs emojis har tänder.  

Föredelningen av ”inga tänder”, ”tänder över”, ”tänder under” och ”tänder över och under” 

ser ungefär lika ut. Största skillnaden finns i emojis med ”rutiga tänder över och under” där 

Samsung tenderar att ha flest. Dock visar en närmare analys är det bara några av de emojis 

som har tänder som motsvarar varandra. Det slutgiltiga resultatet visar att de två 

operativsystemens tänder på emojis stämmer överens med 90 %. 
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Figur 8. Tänder på emojis 

 

 

 

TÄNDER 

 

Apple 

(%) 

 

Samsung 

(%) 

Emojikoder som 

stämmer överens 

(antal) 

Inga tänder 87 % 86 % 83 

Över 10 % 9 % 6 

Under

  

0 % 1 % 0 

Över och under 2 % 0 % 0 

Över och under rutiga 1 % 4 % 1 

Totalt: 100 % 100 % 90 % 

 

 

5.1.9. Tunga 

Figur 9 nedan visar i vilken utsträckning Apple och Samsungs emojis har en tunga. Resultatet 

visar att Apple och Samsungs emojis stämmer helt överens i ”Lipande tunga mitten” och 

”lipande tunga sida” både i fördelning och i emojikoder. Dock skiljer de sig i fördelningen av 

”ingen tunga” och ”tunga i munnen”. Den betydande skillnaden är att Samsung är det enda av 

de två operativsystemen som har emojis med ”tunga i munnen” när Apple valt att inte ge sina 

emojis en tunga. Efter en närmare analys av vilka emojikoder som motsvarar samma resultat 

kan det konstateras att de två operativsystemens tunga på emojis stämmer överens med 93 %. 

 

Figur 9. Tunga på emojis 

 

 

 

TUNGA 

 

Apple 

(%) 

 

Samsung 

(%) 

Emojikoder som 

stämmer överens 

(antal) 

Ingen tunga 96 % 89 % 89 

Tunga i munnen 0 % 7 % 0 

Lipande tunga mitten 3 % 3 % 3 

Lipande tunga sida 1 % 1 % 1 

Totalt: 100 % 100 % 93 % 

 

5.1.10. Kinder 

Figur 10 nedan visar i vilken utsträckning Apple och Samsungs emojis har en kindmarkering i 

form av rosiga kinder. Resultatet pekar på att ”Rosiga kinder” förekommer oftare hos 

Samsungs emojis. Efter en närmare analys av vilka emojikoder som motsvarar samma resultat 
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kan det konstateras att de två operativsystemens kinder på emojis stämmer överens med 83 

%. 

 
Figur 10. Kinder på emojis 

 

 

 

KINDER 

 

Apple 

(%) 

 

Samsung 

(%) 

Emojikoder som 

stämmer överens 

(antal) 

Inga kinder 96 % 85 % 82 

Rosiga kinder 4 % 15 % 1 

Totalt: 100 % 100 % 83 % 

 

5.1.11. Detaljer, detaljfärger och placering av detaljer 

Då resultatet av emojisarnas detaljer demonstreras i större tabeller följer här en analys av 

resultatet i text. För tabell över fördelningen av emojisarnas detaljer, detaljfärg och placering 

av detalj, se bilaga Tabell 1, 2 och 3. 

 

Detalj 1 fördelas ungefär lika hos de båda operativsystemen men motsvarar bara samma 

emojikoder till 86 %. Betydande skillnader i detta avseende är att Samsungs emojis är de 

enda som har ”spöke”, ”streck”, ”ögonlock”, ”smärtmärke” och ”vingar” som detaljer. Apples 

emojis är de enda som har ”ögontår”, ”gråtflod från båda ögonen”, ”jubeltecken” och 

”morrhår” som detaljer. För tabell, se bilaga figur 11. 

 

Ingen av färgerna i detalj 1 stämmer överens till fullo. ser olika ut i de båda operativsystemen 

och emojikoder som stämmer överens är få. Färgerna i detalj 1 stämmer därför inte överens 

till mer än 80 %. För tabell, se bilaga figur 12. 

 

Fördelningen av detaljens placering ser ungefär lika ut centrerat. Sedan tenderar Samsung att 

oftare placera sin detalj till höger medan Apple tenderar att oftare placera sin detalj till 

vänster. Emojikoder som stämmer överens i placering är 85 %. För tabell, se figur 13. 

En viktig aspekt rörande detalj 2 är att det endast förekommer två detaljer hos Samsungs 

emojis medan det aldrig förekommer mer än en detalj hos Apples emojis. Detta betyder att 

samtliga emojikoder som har två detaljer i Samsungs emojis aldrig kommer att stämma 

överens med Apple, just eftersom de helt enkelt inte finns hos Apple. Färg och placering på 

detalj 2 högst kan även där stämma överens till högst 94 %. 
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5.2. Resultat av F2: Vilka universella koder skiljer sig i Apple och 

Samsungs emojis? 

Innan vi går in på vilka universella emojikoder som skiljer sig redovisar jag hur de fördelas i 

skillnadsvärde. Detta presenteras i form av en skillnadsskala, (se figur 12), som visar antal 

visuella aspekter för andelen emojikoder. 

 

Figur 12. Skillnadsskala 

 

 

 

Värden: 0 = 11 %, 1 = 22 %, 2 = 16 %, 3 = 19 %, 4 = 8 %, 5 = 10 %, 6 = 8 %, 7 = 2 %, 8 = 

2%, 9 = 1 %, 10 = 1 %. 

 

Skillnadsskalan visar att de flesta emojikoder placerar sig på den vänstra sidan av skalan 

vilket betyder att de i stort stämmer bra överens. Det är endast 11 % som stämmer helt 

överens på samtliga analyserade punkter men emojikoder som har ett skillnadsvärde mellan 1-

5 visar inte heller på olikheter som är av stor betydelse utseendemässigt. Det kan till exempel 

handla om en annan vinkel, annan färg eller att detaljen är placerad på olika sidor. I en 
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rankning av emojikoderna per skillnadsvärde visar det sig nämligen att tydliga 

utseendemässiga avvikelser förkommer först hos emojis som har minst 6 visuella skillnader. 

Således visar resultatet att 86 % av emojkoderna stämmer tillräckligt överens för att vi ska 

kunna tolka dem lika, och resterande 14 % skiljer sig så mycket att de kan tolkas olika.  

 

Nedan presenteras en rankning av de emojikoder som skiljer sig mest i utseende och varför de 

kan tolkas olika. För fullständig lista över emojikoder som skiljer sig, se bilaga Tabeller. 

 

Figur 14. Emojikoder, rankade efter skillnadsvärde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabellen kan vi tydligt se att emojisarna ovan inte liknar varandras motsvarighet. Apples 

emojis utrycker en känsla men när vi tittar på Samsungs uttryck av samma emojikod uttrycks 

tydligt en annan känsla. Emojikod nummer 24 är den kod som skiljer sig mest 

EMOJINR: APPLE EMOJIKOD: SAMSUNG SKILLNADSVÄRDE: 

24. 
 

U+1F64C 
 10 

89. 
 

U+1F607 
  9 

19. 
 

U+1F64F 
 8 

88. 
 

U+1F625 
 8 

57. 
 

U+1F631 
 7 

85. 
 

U+1F61A 
 7 

11. 
 

U+1F629 
 6 

46. 
 

U+1F62A 
 6 

58. 
 

U+1F608 
 6 

64. 
 

U+1F62B 
 6 

76. 
 

U+1F63B 
 6 

93. 
 

U+1F616 
 6 

95. 
 

U+1F620 
 6 

99. 
 

U+1F64B 
 6 
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utseendemässigt, vilket är synligt i både färg, form och detaljer. Emojisarna föreställer, i stor 

utsträckning, inte samma sak. I emojikod nummer 88 designar Apple sin emoji med ledsen 

mun och en svettdroppe, medan Samsung designar den med ledsna ögon, gäspande mun och 

en svettdroppe vilket kan förmedla två helt olika känslor. Apples emoji i emojikod nummer 

57 kan på grund av sina skillnader tolkas som ”rädd” eller ”skrämd” medan Samsungs emoji 

av samma kod kan tolkas mer ”skrämmande” eller ”läskig”, en skillnad som också får 

märkbar betydelse i ett meddelande. Detta är några av forskarens resonemang, resten av 

bedömningen är upp till läsaren själv att se, men faktum är att de ser olika ut. 

 

De emojis, som ovan placerat sig som de som skiljer sig mest, kan tolkas som olika 

känslouttryck. Följaktligen kan de i sms-kommunikation och på sociala medieplattformar som 

ännu inte utformat egna emojis tolkas olika. Symboliskt sett skulle de till och med kunna 

betyda olika saker. 

 

5.3. Resultat av F3: Vilka visuella aspekter är de vanligaste skillnaderna? 

Färgen på emojin och munnen är de aspekter som utgör den största skillnaden mellan Apple 

och Samsungs emojis, men även ögonbryn, ögon och färgen på detalj 1 visar sig utgöra stor 

skillnad. Emojisarnas vinklar,  kinder och placeringen av detalj 1 utgör även de en viss 

skillnad men minst betydelse har detalj 2 samt dess färg och placering. Antagligen eftersom 

Samsung var det enda operativsystemet som hade fler än en detalj. 

 

Figur 14 visar hur mycket varje visuell aspekt skiljer sig i emojikoderna. De visuella aspekter 

med lägst procent visar på vilka visuella aspekter som skiljer sig mest och oftast i 

emojikoderna. 
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Figur 14. Visuella aspekter 

VISUELL ASPEKT 

EMOJIKODER 
SOM 

STÄMMER 
ÖVERENS 

ANTAL 
EMOJIKODER 

SOM 
SKILJER SIG 

FÄRG PRIMÄR 62% 38% 
MUN 66% 34% 
FÄRG SEKUNDÄR 68% 32% 
ÖGONBRYN 70% 30% 
ÖGON 77% 23% 
DETALJ 1 FÄRG 80% 20% 
VINKEL 81% 19% 

KINDER 83% 17% 
DETALJ 1 PLACERING 85% 15% 
DETALJ 1 86% 14% 
TÄNDER 90% 10% 
FORM 93% 7% 
TUNGA 93% 7% 

NÄSMARKERING 94% 6% 
DETALJ 2 94% 6% 
DETALJ 2 FÄRG 94% 6% 
DETALJ 2 PLACERING 94% 6% 

 

 

6. Diskussion 

I resultatavsnittet ovan såg vi att det finns små skillnader i emojisarnas form där Samsung 

oftare tenderar att forma sina emojis som helfigurer när Apple tenderar att forma sina emojis i 

kvadratisk form och som kroppsdelar. Formen kan, ur filosofen S. Peirce och ett semiotiskt 

perspektiv, betraktas som olika slags tecken (ikon, index och symbol) som ger oss olika 

förståelse för dem. Formen på emojis är därför en viktig aspekt för att emojis i första hand ska 

förstår lika. Denna studie visade dock på att 93 % av emojisarna stämmer överens i denna 

aspekt vilket bådar gott för en universell förståelse. Emojisarnas vinkel stämde överens till 81 

% men har inte en betydande skillnad för tolkningen av dem. Forskarna Park m.fl. bevisade 

att människor med individualistisk kultur föredrar att använda sig av horisontella och 

munorienterade uttrycksymboler och att människor med en kollektiv kultur sägs föredra 

vertikala och ögonorienterade uttryckssymboler. Men varken de, Ekman eller Scall nämner att 

vinkeln på emojisarna skulle kunna kopplas till någon form av kultur av betydelse. Därför kan 

emojisarnas vinkel kännetecknas som en icke meningsfull aspekt i syfte att emojisarnas 

utseenden ska stämma överens. 
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En annan aspekt, som däremot är intressant, är att både Apple och Samsungs emojis 

domineras av gul färg men att Samsung tenderar även att låta den ljushyade färgen vara en 

standardfärg. Ekman nämnde att rosiga kinder (rodnad) inte lämpar sig som en generad signal 

då det inte kan läsas av på människor med annan hudfärg än en ljus. Båda operativsystemen, 

dock oftast Samsung, designar emojis med rosiga kinder vilket då kan tolkas som att de 

uttrycken inte fungerar i ett universellt sammanhang.  

 

Enligt Ekman kan känslor som är maskerade i leenden läcka ut i ögonlocken, ögonbrynen och 

pannan. Emojisarnas ögon och ögonbryn har således en viktig betydelse för känslouttryck. I 

denna studie visade resultatet att Apple och Samsung skiljer sig till 23 % i ögonform och 30 

% i ögonform, vilket är en hög procent för emojiuttryck som kan tolkas olika. I och med 

denna variation på ögon och ögonbryn kan det sägas att både Apple och Samsungs designar 

ögonorienterande emojis. Park m.fl. menar att ögonorienterade uttryckssymboler kan kopplas 

till en kollektiv kultur. Dock finner vi något större skillnad i emojisarnas munnar, vilket 

betyder att både Apple och Samsungs tar ut svängarna även när de designar emojisarnas 

munnar. Enligt Park m.fl. är ett munorienterat val av uttryckssymboler en koppling till en 

individualistisk kultur. De två operativsystemen kan således tolkas som representationer av en 

individualistisk kultur något mer än en kollektiv kultur, även om de innehåller båda. Att 

emojisarna har inslag av individualism och kollektivism är i positiv bemärkelse då människor 

från båda kulturerna kan relatera till emojisarna. Problematiskt är det dock fortfarande att 

dessa visuella aspekter skiljer sig så mycket i emojikoderna. Detta eftersom människor väljer 

emoji efter just mun eller ögon och då är det viktigt att de stämmer överens mobilmodeller 

emellan. Scalls resonemang om att det kan skapas ”emojidialekter” är här ett påtagligt 

exempel. Om det finns för många skillnader eller viktiga avgörande skillnader, som Park m.fl 

menar är ögon och mun, skulle inte emojis kunna användas som en meningsfull 

kommunikation mellan användare av Apple och Samsung. Detta är sannerligen viktigt för att 

emojis ska kunna användas och förstås av olika människor med olika kulturer. 

 

De universella koder som skiljer sig mest placerar sig oftast på en mindre populär position, 

(detta kan bedömas efter emojikodernas emojinummer) vilket betyder att de används mer 

sällan. Detta är en positiv upptäckt då det skulle varit mer problematiskt om de mest populära 

emojisarna skiljer sig eftersom det då skulle kunna uppstå olika tolkningar eller missförstånd 

oftare. Dock tål det att tänkas på att de 100 mest använda emojikoderna fortfarande de 100 



   

 
30 

 

mest använda emojikoderna. De gör samtliga emojikoder som skiljer sig problematiska i 

förhållande till de tusentals andra som existerar. 

 

Apple och Samsungs omvandling av universella koder ser lite olika ut beroende på visuell 

aspekt. De visuella skillnader som råder kan sträcka sig mellan 6-38 % av emojikoderna vilket 

faktiskt kan vara avgörande för att människor med olika kulturer ska få en gemensam 

förståelse för dem. Däremot får vi inte glömma att även om emojin ser likadan ut för två 

personer kan de tolka den olika med stöd av sina olika bakgrundsförståelser. Ekman påminner 

om att upplevelsen av en känsla är unik för varje person och att vi tolkar uttryck för känslor 

olika beroende på situation och egna erfarenheter. Ur ett tolkande och semiotiskt perspektiv 

kan därför aldrig uppnå total konsensus när det kommer till människors tolkning av tecken. 

Men, om operativsystemens emojis stämmer överens utseendemässigt öppnar det upp 

möjligheten för människor världen över att i alla fall kommunicera med samma tecken. Jag 

vill tro att det är just det Scall syftar på när hon ser emojisarnas potential att växa till ett 

meningsfullt språk, som jag menar, också är steget till ett gemensamt universellt språk.  

 

6.1. Förslag på fortsatt forskning 

I denna studie har jag påvisat visuella skillnader i universella koder som används för Apple 

och Samsungs emojis. Jag har förhoppningsvis också öppnat upp ögonen för vad emojis 

utseende betyder i syfte att fungera som ett universellt språk. För en ökad förståelse kring 

detta föreslår jag att andra forskare utfärdar fler jämförande studier på emojis eller undersöker 

vilka emojis som används mest på resterande sociala medier, så att vi får svar på vilka av dem 

som är mest problematiska i arbetet mot en universell förståelse. Jag föreslår även en större 

studie likt denna med fler operativsystem och möjligtvis en mer kvalitativ studie för att 

undersöka hur människor tolkar olika emojis, gärna i olika kulturer. 

 

6.2. Åtgärdsförslag 

Denna studie hade underlättats av att utforma mer övergripande variabler. Exempelvis hade 

det varit intressant att lägga in ikon, index och symbol i kodningen, det hade möjligen kunnat 

ge ett mer intressant resultat ur ett semiotiskt perspektiv. Detta eftersom det blev många 

tabeller i resultatdelen, vilket var lite väl överambitiöst i sammanhanget av en c-uppsats. Det 

gjorde nämligen att det blev ännu viktigare att beskriva tillvägagångsättet tydligt, vilket kan 

vara en utmaning när läsaren inte är lika insatt i studien som en själv. En kvantitativ 
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innehållsanalys är i sig en mycket noggrann metod och gör den svårbeskriven redan från 

början.  

 

7. Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur Apple och Samsung omvandlar universella 

koder till emojis och om de samspelar utseendemässigt. Frågor som undersöktes var: 

 hur väl Apple och Samsungs emojis stämmer överens utseendemässigt 

 vilka universella koder som skiljer sig i Apple och Samsungs emojis 

 vilka visuella aspekter som är de vanligaste skillnaderna 

 

Resultatet visade att endast 11 % av Apple och Samsungs emojis stämmer överens helt 

utseendemässigt, men att emojikoder med 1-5 skillnader inte är problematiska visuellt. 

Slutligen kan det sägas att 86 % av Apple och Samsungs emojis stämmer överens 

utseendemässigt.  

 

De universella koder som skiljde sig i en eller flera visuella aspekter var 89 %, men de som 

var problematiska visuellt var endast de med 6-10 skillnader, vilket motsvarade 14 %. 

Dessa var emojikoder nummer 24, 89, 19, 88, 57, 85, 11, 46, 58, 64, 76, 93, 95 och 99. 

 

De vanligaste visuella skillnaderna är emojins färger och muntyp, men inte långt efter även 

ögonbryn, ögon och färgen på detalj 1. 

 

Studiens resultat tyder på att Apple och Samsungs visuella skillnader i emojis kan vara 

problematiska i vissa avseenden som mun, ögon och ögonbryn eftersom dessa är viktiga i 

kulturell förståelse. Att människor med olika kulturer har möjligheten att kommunicera med 

samma emojis, ökar chansen för att emojis ska fungera som ett universellt språk. Ur ett 

semiotiskt perspektiv tolkar människor uttryck för känslor olika beroende på situation och 

erfarenhet. Även om total konsensus aldrig uppnås när det kommer till människors tolkning 

av tecken så är en kommunikation med emojis som samspelar i utseende, ett stort steg mot ett 

universellt fungerande språk. 
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9. Bilagor 

9.1. Emojikoder 

Källa: Emojitracker 2016-11-21 

 

1. U+1F602 26. U+1F440 51. U+1F64A 76. U+1F63B 

2. U+2764 27. U+1F648 52. U+1F48B 77. U+1F448 

3. U+2665 28. U+270C 53. U+270B 78. U+1F600 

4.  U+1F60D 29. U+1F605 54. U+1F449 79. U+25B6 

5. U+1F62D 30. U+2728 55. U+1F525 80. U+1F49A 

6. U+1F60A 31. U+1F494 56. U+1F338 81. U+1F637 

7. U+1F612 32. U+1F49C 57. U+1F631 82. U+1F623 

8. U+1F495 33. U+1F634 58. U+1F60B 83. U+1F493 

9. U+1F618 34. U+1F4AF 59. U+1F621 84. U+1F44B 

10. U+1263A 35. U+1F604 60. U+1F4F7 85. U+1F61A 

11. U+1F629 36. U+1F611 61. U+1F339 86. U+1F61B 

12. U+1F44C 37. U+1F496 62. U+1F389 87. U+1F451 

13. U+1F614 38. U+1F499 63. U+1F603 88. U+1F625 

14. U+1F60F 39. U+1F615 64. U+1F62B 89. U+1F607 

15. U+1F601 40. U+1F61C 65. U+1F44A 90. U+27A1 

16. U+267B 41. U+1F61E 66. U+1F480 91. U+1F3A7 

17. U+1F609 42. U+2B05 67. U+1F61D 92. U+1705 

18. U+1F44D 43. U+1F481 68. U+1F4AA 93. U+1F616 

19. U+1F64F 44. U+1F60B 69. U+1F49B 94. U+1F62C 

20. U+1F60C 45. U+1F610 70. U+1F31A 95. U+1F620 

21. U+1F3B6 46. U+1F62A 71. U+2600 96. U+0031 

22. U+1F633 47. U+1F44F 72. U+1F624 97. U+1F31F 

23. U+1F622 48. U+1F498 73. U+1F606 98. U+0032 

24. U+1F64C 49. U+1F497 74. U+1F613 99. U+1F64B 

25. U+1F60E 50. U+1F49E 75. U+2714 100. U+1F52B 
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9.2. Full emoji data v4.0 

Källa: Unicode Consertium 2016-11-21 
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9.3. Kodningsmanual 

 

V1. Emojinummer (position från Emojitracker) 

V2. Universell kod (definition hämtad från Emojitracker) 

V3. Namn (definition hämtad från Full Emoji Data V4.0) 

 

V4. Form Apple 

Emojins form* 

1. Ansikte 

2. Helfigur 

3. Kvadrat 

4. Kroppsdel 

 

V6. Vinkel Apple 

Emojins vinkel* 

1. Framifrån 

2. Vriden höger 

3. Vriden vänster 

4. Profil 

 

V8. Färg primär Apple    

Dominerande färg på emojin/dominerande 

hudfärg* 

1. Gul 

2. Blå 

3. Röd 

4. Grön 

5. Vit 

6. Svart 

7. Lila 

8. Brun 

9. Rosa 

10. Grå 

11. Orange 

V5. Form Samsung 

Emojins form* 

1. Ansikte 

2. Helfigur 

3. Kvadrat 

4. Kroppsdel 

 

V7. Vinkel Samsung 

Emojins vinkel* 

1. Framifrån 

2. Vriden höger 

3. Vriden vänster 

4. Profil 

 

V9. Färg primär Samsung 

Dominerande färg på emojin/dominerande 

hudfärg* 

1. Gul 

2. Blå 

3. Röd 

4. Grön 

5. Vit 

6. Svart 

7. Lila 

8. Brun 

9. Rosa 

10. Grå 

11. Orange 
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12. Ljushyad 

 

V10. Färg sekundär Apple  

Annan färg/hudfärg på emojin. Detalj räknas ej* 

0. Ingen sekundär färg 

1. Gul 

2. Blå 

3. Röd 

4. Grön 

5. Vit 

6. Svart 

7. Lila 

8. Brun 

9. Rosa 

10. Grå 

11. Orange 

12. Ljushyad 

13. Blandad (två färger eller fler) 

 

V12. Ögon Apple  

Formen på emojins ögon* 

0. Inga ögon/syns ej 

1. Runda 

2. Ovala 

3. Båge upp 

4. Båge ner 

5. Raka streck 

6. Hjärtan 

7. X 

8. Olika 

9. P:n 

10. Annat (inget av alternativen) 

11. Liggande V:n 

12. Stora halvcirklar 

12. Ljushyad 

 

V11. Färg sekundär Samsung 

Annan färg/hudfärg på emojin. Detalj räknas ej* 

0. Ingen sekundär färg 

1. Gul 

2. Blå 

3. Röd 

4. Grön 

5. Vit 

6. Svart 

7. Lila 

8. Brun 

9. Rosa 

10. Grå 

11. Orange 

12. Ljushyad 

13. Blandad (två färger eller fler) 

 

V13. Ögon Samsung  

Formen på emojins ögon* 

0. Inga ögon/syns ej 

1. Runda 

2. Ovala 

3. Båge upp 

4. Båge ner 

5. Raka streck 

6. Hjärtan 

7. X 

8. Olika 

9. P:n 

10. Annat (inget av alternativen) 

11. Liggande V:n 

12. Stora halvcirklar 



   

 
39 

 

V14. Ögonbryn Apple 

Formen på emojins ögonbryn* 

0. Inga ögonbryn 

1. Raka streck 

2. Diagonala upp 

3. Diagonala ner 

4. Upphöjda 

5. Nedsänkta 

6. Olika 

 

V16. Näsmarkering Apple 

Om emojin har en näsmarkering* 

1. Ja 

2. Nej 

 

V18. Mun Apple 

Formen på emojins mun* 

0. Ingen mun 

1. Stor båge upp 

2. Liten båge upp 

3. Stor öppen båge upp 

4. Liten öppen båge upp 

5. Öppen rektangel 

6. Stor båge ned 

7. Liten båge ned 

8. Stor öppen båge ned 

9. Liten öppen båge ned 

10. Rund 

11. Oval 

12. Puss 

13. Stort rakt streck 

14. Litet rakt streck 

15. Sne båge 

16. Annan (trekantig, ojämn oval) 

V15. Ögonbryn Samsung 

Formen på emojins ögonbryn* 

0. Inga ögonbryn 

1. Raka streck 

2. Diagonala upp 

3. Diagonala ner 

4. Upphöjda 

5. Nedsänkta 

6. Olika 

 

V17. Näsmarkering Samsung 

Om emojin har en näsmarkering* 

1. Ja 

2. Nej 

 

V19. Mun Samsung 

Formen på emojins mun* 

0. Ingen mun 

1. Stor båge upp 

2. Liten båge upp 

3. Stor öppen båge upp 

4. Liten öppen båge upp 

5. Öppen rektangel 

6. Stor båge ned 

7. Liten båge ned 

8. Stor öppen båge ned 

9. Liten öppen båge ned 

10. Rund 

11. Oval 

12. Puss 

13. Stort rakt streck 

14. Litet rakt streck 

15. Sne båge 

16. Annan (trekantig, ojämn oval) 
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17. Vågig 

 

V20. Tänder Apple  

Om emojin har tänder* 

0. Inga tänder  

1. Över 

2. Under 

3. Över och under 

4. Över och under rutiga 

 

V22. Tunga Apple 

Om emojin har tunga* 

0. Ingen tunga 

1. Tunga i munnen 

2. Lipande tunga mitten 

3. Lipande tunga sida 

 

V24. Kinder Apple 

Utseendet på emojins kinder* 

0. Inga kinder 

1. Rosiga 

 

V26. Detalj 1 Apple 

Om emojin har en detalj* 

0. Ingen detalj 

1. Litet hjärta 

2. Svettdroppe 

3. Snordroppe 

4. Drägeldroppe 

5. Ögontår 

6. Ögontårar 

7. Gråtflod båda ögonen 

8. Gloria 

9. Solglasögon 

17. Vågig 

 

V21. Tänder Samsung 

Om emojin har tänder* 

0. Inga tänder  

1. Över 

2. Under 

3. Över och under 

4. Över och under rutiga 

 

V23. Tunga Samsung 

Om emojin har tunga* 

0. Ingen tunga 

1. Tunga i munnen 

2. Lipande tunga mitten 

3. Lipande tunga sida 

 

V25. Kinder Samsung 

Utseendet på emojins kinder* 

0. Inga kinder 

1. Rosiga 

 

V27. Detalj 1 Samsung 

Om emojin har en detalj* 

0. Ingen detalj 

1. Litet hjärta 

2. Svettdroppe 

3. Snordroppe 

4. Drägeldroppe 

5. Ögontår 

6. Ögontårar 

7. Gråtflod båda ögonen 

8. Gloria 

9. Solglasögon 
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10. Zz 

11. Lapp för mun 

12. Hand/händer 

13. Jubeltecken 

14. Glitter 

15. Pil 

16. Vibrationstecken 

17. Svep 

18. Spöke 

19. Horn 

20. Plotter 

21. Rökmoln 

22. Morrhår 

23. Ögonlock 

24. Streck 

25. Smärtkors 

26. vingar 

 

V28. Detaljfärg 1 Apple 

Färg på detalj 1* 

0. Ingen detalj, ingen färg 

1. Gul 

2. Blå 

3. Röd 

4. Grön 

5. Vit 

6. Svart 

7. Lila 

8. Brun 

9. Rosa 

10. Grå 

11. Orange 

12. Ljushyad 

13. Blandad (två färger eller fler) 

10. Zz 

11. Lapp för mun 

12. Hand/händer 

13. Jubeltecken 

14. Glitter 

15. Pil 

16. Vibrationstecken 

17. Svep 

18. Spöke 

19. Horn 

20. Plotter 

21. Rökmoln 

22. Morrhår 

23. Ögonlock 

24. Streck 

25. Smärtkors 

26. vingar 

 

V29. Detaljfärg 1 Samsung 

Färg på detalj 1* 

0. Ingen detalj, ingen färg 

1. Gul 

2. Blå 

3. Röd 

4. Grön 

5. Vit 

6. Svart 

7. Lila 

8. Brun 

9. Rosa 

10. Grå 

11. Orange 

12. Ljushyad 

13. Blandad (två färger eller fler) 
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V30. Placering detalj 1 Apple  

Var på emojin detalj 1 är placerad* 

0. Ingen detalj, ingen placering 

1. Centrerat 

2. Höger 

3. Vänsters 

 

V32. Detalj 2 Apple 

Om emojin har ytterligare en detalj* 

0. Ingen detalj 

1. Litet hjärta 

2. Svettdroppe 

3. Snordroppe 

4. Drägeldroppe 

5. Ögontår 

6. Ögontårar 

7. Gråtflod båda ögonen 

8. Gloria 

9. Solglasögon 

10. Zz 

11. Lapp för mun 

12. Hand/händer 

13. Jubeltecken 

14. Glitter 

15. Pil 

16. Vibrationstecken 

17. Svep 

18. Spöke 

19. Horn 

20. Plotter 

21. Rökmoln 

22. Morrhår 

23. Ögonlock 

24. Streck 

V31. Placering detalj 1 Samsung 

Var på emojin detalj 1 är placerad* 

0. Ingen detalj, ingen placering 

1. Centrerat 

2. Höger 

3. Vänster 

 

V33. Detalj 2 Samsung 

Om emojin har ytterligare en detalj* 

0. Ingen detalj 

1. Litet hjärta 

2. Svettdroppe 

3. Snordroppe 

4. Drägeldroppe 

5. Ögontår 

6. Ögontårar 

7. Gråtflod båda ögonen 

8. Gloria 

9. Solglasögon 

10. Zz 

11. Lapp för mun 

12. Hand/händer 

13. Jubeltecken 

14. Glitter 

15. Pil 

16. Vibrationstecken 

17. Svep 

18. Spöke 

19. Horn 

20. Plotter 

21. Rökmoln 

22. Morrhår 

23. Ögonlock 

24. Streck 
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25. Smärtmärke 

26. Vingar 

 

V34. Detaljfärg 2 Apple 

Färg på detalj 2* 

0. Ingen detalj, ingen färg 

1. Gul 

2. Blå 

3. Röd 

4. Grön 

5. Vit 

6. Svart 

7. Lila 

8. Brun 

9. Rosa 

10. Grå 

11. Orange 

 

V36. Placering detalj 2 Apple  

Var på emojin detalj 2 är placerad* 

0. Ingen detalj, ingen placering 

1. Centrerat 

2. Höger 

3. Vänster 

 

V38. Skillnadsvärde 0-17 

Antal svar som skiljer sig i de visuella aspekterna form (V4 och V5), vinkel (V6 och V7), 

primär färg (V8 och V9), sekundär färg (V10 och V11), ögon (V12 och V13), ögonbryn (V14 

och V15), näsa (V16 och V17), mun (V18 och V19), tänder (V20 och V21), tunga (V22 och 

V23), kinder (V24 och V25), detalj V26 och V27 samt V32 och V33), detaljfärg (V28 och V29 

samt V34 och V35) och placering av detalj (V30 och V31 samt V36 och V37)* 

0. 0 

1. 1 

2. 2 

25. Smärtmärke 

26. Vingar 

 

V35. Detaljfärg 2 Samsung 

Färg på detalj 2* 

0. Ingen detalj, ingen färg 

1. Gul 

2. Blå 

3. Röd 

4. Grön 

5. Vit 

6. Svart 

7. Lila 

8. Brun 

9. Rosa 

10. Grå 

11. Orange 

 

V37. Placering detalj 2 Samsung 

Var på emojin detalj 2 är placerad* 

0. Ingen detalj, ingen placering 

1. Centrerat 

2. Höger 

3. Vänster 
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3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. 6 

7. 7 

8. 8 

9. 9 

10. 10 

11. 11 

12. 12 

13. 13 

14. 14 

15. 15 

16. 16 

17. 17 
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9.4. Tabeller 

 

9.4.1. Figur 11. Detaljer hos emojis 

 

 

 

 

 

DETALJER 

 

 

 

 

D1*Apple 

(%) 

 

 

 

 

D2*Apple 

(%) 

 

 

 

 

D1*Samsung 

(%) 

 

 

 

 

D2*Samsung 

(%) 

Emojikoder 

som 

stämmer 

överens 

  D1*      D2* 

(antal) 

Ingen detalj 70 % 100 % 67 % 94 % 64 94 

Litet hjärta 1 % 0 % 2 % 0 % 1 0 

Svettdroppe 3 % 0 % 3 % 1 % 3 0 

Snordroppe 1 % 0 % 1 % 1 % 1 0 

Drägeldroppe 0 % 0 % 0 % 1 % 0 0 

Ögontår 1 % 0 % 0 % 0 % 0 0 

Ögontårar 1 % 0 % 3 % 0 % 1 0 

Gråtflod båda 

ögonen 

1 % 0 % 0 % 0 % 0 0 

Gloria 1 % 0 % 1 % 0 % 1 0 

Solglasögon 1 % 0 % 1 % 0 % 1 0 

Zz-tecken 1 % 0 % 1 % 0 % 1 0 

Lapp för mun 1 % 0 % 1 % 0 % 1 0 

Hand/händer 5 % 0 % 6 % 0 % 4 0 

Jubeltecken 3 % 0 % 0 % 0 % 0 0 

Glitter 1 % 0 % 1 % 0 % 1 0 

Pil 1 % 0 % 1 % 0 % 1 0 

Vibrationstecken 3 % 0 % 2 % 0 % 2 0 

Sveptecken 1 % 0 % 1 % 0 % 1 0 

Spöke 0 % 0 % 1 % 0 % 0 0 

Horn 1 % 0 % 1 % 0 % 1 0 

Plotter 1 % 0 % 1 % 0 % 1 0 

Rökmoln 1 % 0 % 1 % 1 % 1 0 

Morrhår 1 % 0 % 0 % 0 % 0 0 

Ögonlock 0 % 0 % 1 % 0 % 0 0 

Streck 0 % 0 % 3 % 1 % 0 0 

Smärtmärke 0 % 0 % 1 % 0 % 0 0 

Vingar 0 % 0 % 0 % 1 % 0 0 

Totalt: 100 % 100 % 100 % 100 % 86 % 94 % 
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9.4.2. Figur 12. Detaljfärg hos emojis 

 

 

 

 

 

DETALJFÄRG 

 

 

 

 

D1*Apple 

(%) 

 

 

 

 

D2*Apple 

(%) 

 

 

 

 

D1*Samsung 

(%) 

 

 

 

 

D2*Samsung 

(%) 

Emojikoder 

som 

stämmer 

överens 

  D1*      D2* 

(antal) 

Ingen detalj, ingen 

färg 

70 % 100 % 67 % 94 % 64 94 

Gul 5 % 0 % 2 % 0 % 1 0 

Blå 10 % 0 % 5 % 1 % 5 0 

Röd 1 % 0 % 4 % 0 % 1 0 

Vit 2 % 0 % 7 % 5 % 2 0 

Svart 3 % 0 % 3 % 0 % 1 0 

Lila 1 % 0 % 0 % 0 % 0 0 

Rosa 3 % 0 % 3 % 0 % 3 0 

Grå 2 % 0 % 1 % 0 % 0 0 

Ljushyad 2 % 0 % 6 % 0 % 2 0 

Blandad 1 % 0 % 2 % 0 % 1 0 

Totalt: 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 94 % 

 

9.4.3. Figur 13. Detaljplacering hos emojis 

 

 

 

 

 

DETALJPLACERING 

 

 

 

 

D1*Apple 

(%) 

 

 

 

 

D2*Apple 

(%) 

 

 

 

 

D1*Samsung 

(%) 

 

 

 

 

D2*Samsung 

(%) 

Emojikoder 

som 

stämmer 

överens 

  D1*      D2* 

(antal) 

Ingen detalj, ingen 

placering 

70 %  67 % 94 % 64 94 

Centrerat 19 %  18 % 1 % 15 0 

Höger 6 %  13 % 4 % 5 0 

Vänster 5 %  2 % 1 % 1 0 

Totalt: 100 % 100 % 100 % 100 % 85 % 94 % 
0 

D1 = Detalj 1* D2 = Detalj 2* 
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9.4.4. Figur 14. Emojis rankade efter skillnadsvärde (fullständig lista) 

EMOJINR: APPLE EMOJIKOD: SAMSUNG SKILLNADSVÄRDE: 

24. 
 

U+1F64C 
 10 

89. 
 

U+1F607 
  9 

19. 
 

U+1F64F 
 8 

88. 
 

U+1F625 
 8 

57. 
 

U+1F631 
 7 

85. 
 

U+1F61A 
 7 

11. 
 

U+1F629 
 6 

46. 
 

U+1F62A 
 6 

58. 
 

U+1F608 
 6 

64. 
 

U+1F62B 
 6 

76. 
 

U+1F63B 
 6 

93. 
 

U+1F616 
 6 

95. 
 

U+1F620 
 6 

99. 
 

U+1F64B 
 6 

17 
 

U+1F609 
 5 

22. 
 

U+1F633 
 5 

27. 
 

U+1F648  5 

33. 
 

U+1F634 
 5 

35. 
 

U+1F604 
 5 

43. 
 

U+1F481 
 5 

44. 
 

U+1F60B 
 5 

47. 
 

U+1F44F 
 5 
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72. 
 U+1F624  5 

81. 
 U+1F637  5 

10. 
 

U+1F63A 
 4 

29. 
 

U+1F605 
 4 

59. 
 

U+1F621 
 4 

63. 
 

U+1F603 
 4 

70.  
U+1F31A 

 4 

74.  
U+1F613 

 4 

84. 
 

U+1F44B 
 4 

94. 
 

U+1F62C 
 4 

4.  
U+1F60D 

 3 

1. 
 U+1F602  3 

5. 
 U+1F62D  3 

23. 
 U+1F622  3 

25. 
 U+1F60E  3 

30. 
 U+2728  3 

41. 
 U+1F61E  3 

42. 
 U+2B05  3 

48. 
 U+1F498  3 

66. 
 

U+1F480 
 3 

67. 
 

U+1F61D 
 3 

73. 
 

U+1F606 
 3 

78. 
 

U+1F600 
 3 

79. 
 

U+25B6 
 3 

82. 
 

U+1F623 
 3 
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86. 
 

U+1F61B 
 3 

90. 
 

U+27A1 
 3 

92. 
 

U+1705 
 3 

97. 
 

U+1F31F 
 3 

6. 
 

U+1F60A 
 2 

7. 
 

U+1F612 
 2 

9. 
 

U+1F618 
 2 

13. 
 

U+1F614 
 2 

14. 
 

U+1F60F 
 2 

15. 
 

U+1F601 
 2 

18. 
 

U+1F44D 
 2 

26. 
 

U+1F440 
 2 

40. 
 

U+1F61C 
 2 

45. 
 U+1F610  2 

51. 
 

U+1F64A  2 

61. 
 

U+1F339 
 2 

62. 
 

U+1F389 
 2 

96. 
 

U+0031 
 2 

98. 
 

U+0032 
 2 

100. 
 

U+1F52B 
 2 

3. 
 

U+2665 
 1 

12. 
 

U+1F44C 
 1 

21. 
 

U+1F3B6 
 1 

28. 
 

U+270C 
 1 
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31. 
 

U+1F494 
 1 

36. 
 

U+1F611 
 1 

37. 
 

U+1F496 
 1 

39. 
 

U+1F615 
 1 

50. 
 

U+1F49E 
 1 

53. 
 

U+270B 
 1 

54. 
 

U+1F449 
 1 

56. 
 

U+1F338 
 1 

60. 
 

U+1F4F7 
 1 

65. 
 

U+1F44A 
 1 

68. 
 

U+1F4AA 
 1 

69. 
 

U+1F49B 
 1 

71. 
 

U+2600 
 1 

75. 
 

U+2714 
 1 

77.  U+1F448 
 1 

83. 
 

U+1F493 
 1 

87. 
 

U+1F451 
 1 

91. 
 

U+1F3A7 
 1 

2. 
 

U+2764 
 0 

8. 
 

U+1F495 
 0 

16. 
 

U+267B 
 0 

20. 
 

U+1F60C 
 0 

32. 
 

U+1F49C 
 0 

34. 
 

U+1F4AF 
 0 
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38. 

 
U+1F499 

 0 

49. 
 

U+1F497 
 0 

52. 
 

U+1F48B  0 

55. 
 

U+1F525 
 0 

80. 
 

U+1F49A 
 0 


