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Swemojis - 78 unika väldigt 
svenska emojis
Nu lanseras Swemojis, 78 emojis med svenska företeelser och symboler. De kan lätt 

installeras på mobilen eller surfplattan via App Store eller Google Play (kommer 

snart). Sen är det bara att använda dem när du skickar meddelanden eller mailar från 

din enhet.

Bland favoriterna hittar du klassiker som Kalles kaviar, midsommar, kräftskiva, svenska 

uppfinningar och sportpersonligheter. Men också en och annan som du kanske inte 

ens visste var svenska företeelser. Eller vad sägs om till exempel After work? Nej, det är 

inte hämtat från USA eller England, utan ett svenskt påhitt enligt skaparna på Wehay, 

den digitalbyrå som skapat Swemojis.

Varje Swemoji finns i tre olika storlekar. Med Swemojis-appen kommer du enkelt åt 

dem på samma sätt som när du lägger in vanliga emojis när du t.ex. smsar. Ett extra 

klick bara i hörnet på tangentbordet så dyker Swemojis tangentbord upp. När du klickat 

på en Swemoji kan du välja storlek, genom att hålla ner fingret dyker storleksvalen upp. 

Snabbt och lätt. Du får också alla Swemojis inkluderade i ett iOS 10 iMessage dekal-

paket, så om du har iOS 10 installerat kan du använda enbart dekal-paketet om du vill. 

Både Swemojis-tangentbordet och iOS 10 iMessage dekal-paketet är inkluderade i 

samma app.
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Det var ju det finska utrikesministeriet som låg bakom de finska emojisarna förra 

hösten, finns det någon liknande institution bakom Swemojis?

– Nej, det gör det inte, utan det är vi själva på Wehay som tyckte att det borde finnas 

några typiskt svenska emojis. Det finns ju av naturliga skäl en hel del japanska, 

eftersom det var de som introducerade emojis från början. Jag tror till exempel 

aldrig vi använt den med fiskflaggorna, däremot tänkte vi att en pepparkaka eller ett 

svenskhjärta (Swedeheart) skulle vi säkert få mer användning av, säger Wehay. 

Sagt och gjort, nu är de alltså här, Swemojis, 78 väldigt svenska emojis. För att installera 

dem går man till App Store eller Google Play och söker på Swemojis. Tjugo kronor, 

ungefär som en fika , kostar de att ladda ner, och då får man alla 78 Swemojis till 

sin enhet. ”Isn’t it Swede!”

För mer info och bilder på alla Swemojis: www.swemojis.com


