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• INLEDNING 

o Det är fascinerande att se så många fantastiska och användbara lösningar vi omges 

av idag, och som man lätt får för sig att dom alltid funnits och som det är svårt att 

föreställa sig hur man skulle klara sig utan 

o Hur skulle tex världen se ut och kunna fungera idag utan internet som blev 

tillgängligt för allmänheten 1991, dvs i augusti 6 i år bara 30 år sedan! Jag själv har 

levt mer än två gånger så länge …… 

o Eller mobiltelefonen som fick sitt riktiga genomslag 1994. Då hade jag redan varit i 

Japan i 12 år….. 

o Och inte minst det som vi ska prata om idag - Emoji 

o Kanske inte så många vet att Emoji är en japansk uppfinning och att de första 

tecknen, 176 stycken, togs fram 1998 av den då nyanställde 25-årige Shigetaka 

Kurita, som egentligen var utbildad ekonom,  när han jobbade på ingenjörsstyrda 

NTT DoCoMo. 

o Emoji är ett japanskt ord, 絵文字、som direkt översatt betyder bild-tecken 

o Absolut första emojit Kurita-san skapade var hjärtat     . Originalskisserna finns i dag 

på Museum of Modern Art i New York 

o Emoji blev omedelbart populära vid lanseringen 1999 i Japan, men det var inte förrän 

2011, dvs 12 år senare, när Apple beslöt att globalt aktivera den emoji-funktion som 

fanns i iPhones för den japanska marknaden redan 2007, som det tog ordentlig fart i 

resten av världen 

 

• INTERVJU MED KURITA-SAN: 

o I en video-intervju med Kurita-san 2019 framtagen av det japanska media-företaget 

Chatwork, förklarar Kurita-san hur det gick till när han och hans team skapade de 

första emojis 

▪ Han blev egentligen inte anställd för att ta fram emoji utan för att ansvara 

för teamet som utvecklade NTT DoCoMos lösningar för att skicka text-

meddelanden via deras nya internet-erbjudande i-Mode för mobiltelefoner 

och Pocket Bell pagers 

▪ Han upptäckte dock omgående att varje text-meddelande hade en teknisk 

begränsning på 250 tecken, på den tiden ASCI bokstäver, vilket ganska 

snabbt tog slut när man ville skriva något längre än ”Hej på Dig”!  

▪ Och ännu tuffare begränsningar var det för NTT DoCoMos sk Poke Mail, dvs 

text-meddelanden mellan PokeBell pagers, där man bara hade upp till 12 

tecken 

▪ Kurita-san nämner att dessa tekniska begränsningar ofta ledde till 

missförstånd, och t.o.m. bråk, eftersom texten enbart inte räckte till för att 

klart beskriva vad man ville framföra 

▪ Och ofta tog det mera plats att med ord beskriva något än att helt enkelt 

skicka ett bild-tecken som snabbt gjorde det klart vad man ville ha sagt, tex 

ett bild-tecken för Shinkansen           

▪ Därför ville han hitta en lösning för, som han säger, One More, dvs något 

ytterligare som gick att lägga till i textmeddelandet och som bättre uttryckte 

känslor och tillstånd 



▪ NTT DoCoMo ville inte, av någon oförklarlig anledning, att det skulle bli för 

många emojis, så han fick OK på max 200. 

▪ Detta ledde till att han 1999 kunde släppa de första 176 emojis 

▪  

• LITE STATISTIK 

o Statistik från 2019 visar att över 5 miljarder (!!!!) emoji andvänds varje dag (!!!) bara 

på Facebook, Messenger, och Twitter. Tugga på den – 5 miljarder varje dag! 

o De mest populära flera år i rad är 

▪ På Messenger / Facebook / Twitter: Laughing Face with Tears of Joy          

▪ På Instagram: Heart      

o Lansering av nya emojis är idag strikt kontrollerat av Unicode Consortium. 2021 

uppskattar man att det kommer att finnas 3,353 emojis 

o Nya emojis och annan emoji-relaterad info och aktiviteter celebreras sedan 2015 

varje år juli 17 med World Emoji Day 

o Enligt Wikipedia anställde ett brittiskt översättningsföretag 2017 en emojitolk för att 

bistå i exempelvis rättegångar. Företaget menade att emoji är "världens snabbast 

växande språk" 

 

• EPILOG 

o Emojis har med all önskvärd tydlighet bevisat att det gamla talesättet att ”En bild 

säger mer än tusen ord” fortfarande gäller, och att det Innovativa Japan fortsätter att 

leverera lösningar vi alla drar nytta av. 

 


