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Abstract  

This study aims to investigate what attributes to take into consideration when designing 

computer icons. The study is based on a Taiwanese study where attributes are identified and 

investigated by Taiwanese graphic designers. The theoretical basis is semiotics, Charles 

Sanders Peirces triad model in particular, applied on icons. Interviews and surveys has been 

executed to rate attributes as well as discussing their relevance to icon design. The results 

shows that context (culture, the placement of the icon, medium etc.) and target group is a high 

priority when creating icons and the respondents showed difficulties with rating the attributes.  

 

Keywords: icons, semiotics, icon attributes, Peirce, graphic design, graphical user interface 

 

Sammanfattning 

Denna undersökning syftar till att undersöka vilka attribut som ska tas hänsyn till vid 

skapande av ikoner. Undersökningen utgår från en taiwanesisk undersökning där attribut har 

identifierats och undersökts med hjälp av grafiska designers. Som grund för ikonförståelse 

appliceras semiotik och Charles Sanders Peirces triadiska modell på ikoner. Intervjuer och 

enkäter har utförts för att rangordna attribut, samt diskutera dess relevans vid ikonskapande. 

Resultatet visar att kontext (kultur, ikonens placering, medium etc.) och målgrupp har mycket 

stor betydelse vid ikonskapande och respondenterna uppvisade därför svårigheter med att 

rangordna attributen.  

 

Nyckelord: ikoner, semiotik, ikonattribut, Peirce, grafisk design, grafiskt användargränssnitt  
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1. Inledning 

Datorer, mobiltelefoner och surfplattor används dagligen av majoriteten av Sveriges 

befolkning. De är några av de främsta tillgångar till information och används till en mängd 

olika typer av kommunikation, både privat och i arbetssammanhang. Hur gränssnittet ser ut på 

dessa enheter påverkar användbarheten och den generella förståelsen hos dess användare. 

Ikoner är ett av de mest populära designelement att använda för navigering inom ett 

gränssnitt. Med genomtänkta och välutformade ikoner kan användarens upplevelse både 

underlättas och effektiviseras, då ikonerna står för en stor del av gränssnittens navigation. Det 

är därför mycket viktigt att identifiera vad som är viktigt vid utformning av dessa gränssnitt. 

Denna uppsats tar upp de viktigaste attributen som enligt ikondesigners behövs för att skapa 

en välfungerande ikon.  

 

1.1  Definitioner 

1.1.1 Attribut 
Attribut är en sorts egenskap (Nationalencyklopedin. 2014) och refereras i denna uppsats till 

ikonens egenskap. 

 

1.1.2 Användargränssnitt 

Ett användargränssnitt främjar kommunikation mellan människa och dator genom att 

tillämpa grafiska symboler (Gränssnittsdesign. 2014). Användare kommunicerar alltså med 

tekniska artefakter med hjälp av gränssnittet (Nationalencyklopedin. 2014).  

 

1.2 Avgränsning 

I den här uppsatsen hänvisar vi till ikoner som grafiska ikoner. En grafisk ikon är en symbol 

på bildskärmen som betecknar olika funktioner som aktiveras av användaren vid ett klick 

(Nationalencyklopedin. 2014). Alla tillfrågade respondenter är verksamma inom grafisk 

design.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen var att identifiera de viktigaste attributen inom ikondesign. Studien 

utgår ifrån den tidigare undersökningen Factors affecting the design of computer icons utförd 

i Taiwan år 2000 utav Huang, Shieh och Chi där de undersöker de viktigaste faktorerna vid 
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ikonskapande (se utförligare beskrivning om artikel i 3.2 Factors affecting the design of 

computer icons). Som utgångspunkt för denna uppsats användes den tidigare undersökningens 

lista av attribut som underlag. Utöver rankning av ikonattribut, sökte denna uppsats även få 

djupare förståelse för vad designerna tänker under utformningsprocessen, samt erhålla deras 

motiveringar och åsikter vid rankning. Frågeställningen byggde på tidigare forskning och 

teori och presenteras därför i kapitel 4. Problemformulering. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en introduktion till semiotik samt en sammanfattning av den 

taiwanesiska undersökningen som uppsatsen syftar att utgå ifrån, utförd av Shih-Miao Huang, 

Kong-King Shieh och Chai-Fen Chi (2002). Därefter presenteras en problemformulering av 

uppsatsämnet. Sedan följer en beskrivning av de metoder som har använts samt hur de har 

tillämpats. Resultatet från enkätundersökningen och intervjuerna redovisas separat för att 

sedan analyseras tillsammans. Analysdelen kopplas sedan till aktuell forskningsfront och 

bakgrund. Avslutningsvis dras slutsatser och en diskussion förs kring utförandet av 

undersökningen. Även reflektioner om den tidigare undersökningen presenteras.  

2. Bakgrund  

2.1 Om ikoner 

Ordet ikon härstammar från grekiskans eikō’n, som betyder bild (Nationalencyklopedin, 

2014). En grafisk ikon är en typ av pictogram, vilket är en illustrerad bild med syftet att 

förmedla information om ett objekt eller en idé (Tijus et al, 2007). Den grafiska ikonen syntes 

för första gången i Xerox Alto (det första grafiska användargränssnittet) år 1973 (Tutsplus, 

2010). Ikoner är bland de mest populära verktygen använda inom grafiska användargränssnitt 

och de används för att snabbare förmedla nyckelfunktioner i olika programvaror (Barr et al. 

2003). Ikoner används med fördel i diverse gränssnitt då de skiljer sig tydligare från varandra 

än vad ord gör och även har förmågan att förmedla mycket information på liten yta 

(Hemenway, K. 1982 s.1). Jansen identifierar i sin artikel The graphical user interface: an 

introduction att placering och ordning av ikoner, antalet ikoner som används, storleken på 

ikonen och grupperingen av ikoner påverkar effektiviteten av gränssnittsdesign (Jansen, B.J. 

1998 s.23-25). Ikondesign som vetenskap bygger på kunskap från flera områden som bl.a. 

datorgrafik, perceptuell- samt kognitiv psykologi, utbildning/lärande, semantik och lingvistik 

(Bodner, R & MacKenzie, S. 1997).  
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2.2 Semiotik 

Semiotik, läran om tecken, är en vetenskap som handlar om hur man ska tolka olika teckens 

egenskaper och funktioner. Tecken kan vara både text och bilder. Ett tecken kan även vara en 

typ av verbovisuell kommunikation där bild och text kombineras (Lindgren, B. Nordström, G 

Z. 2009 s. 37-38). Tecken finns enligt semiotiken i tre olika typer: ikon, index och symbol. 

Ikon är när tecknet visar ett objekt, det vill säga ett djur, en sak etc. Index är när tecknet visar 

någonting som är i närheten av, eller direkt kan förknippas med ett objekt, till exempel att en 

sol kan betyda dag och en måne kan betyda natt. Symbol är när något har kommit att betyda 

någonting och har en gemensam konventionell betydelse, exempelvis bokstäver (Bergström, 

B. 2004 s. 260-261). 

 

Bland flera semiotiker finns spridda åsikter om vad semiotik egentligen innefattar 

definitionsmässigt. Umberto Eco är en av de semiotiker som har den bredaste definitionen: 

”Semiotics is concerned with everything that can be taken as a sign.”.  I semiotisk bemärkelse 

förknippas även ord, ljud, bilder, objekt och gester som tecken (Chandler, D. 2007 s. 2). 

Den moderna semiotiken härstammar från den schweiziska lingvisten Ferdinand de Saussure 

(1857-1913) samt den amerikanska filosofen Charles Sanders Peirce (1839- 1914) (Ibid. 

2007. s 2). Saussure och Peirce ses alltså som grundare till semiotik, då de upprättade två 

teoretiska traditioner. The Peircean tradition refereras till med begreppet ”semiotics”, medan 

”semiology” refererar till den Saussureanska traditionen. Termen semiotik har ändå kommit 

att fungera som ett övergripande samlingsord för båda traditionerna (Ibid. 2007. s. 3). 

 

2.2.1 Peirces triadiska modell 

Peirce är skaparen bakom modellen innehållande de tre hörnen: Tecknet, interpretanten samt 

objektet. Peirces tanke är att dessa inte kan förstås utan relation till varandra (Fiske, J. 1998. 

s.64). Det är först när dessa tre delar interagerar med varandra som det skapas en betydelse av 

tecknet (Fiske, J. 2011. s.44). 

 

 Tecknet är tecknets form. 

 Interpretanten är den mentala effekten hos användaren. 

 Objektet är vad tecknet står för. (Ibid. 1998. s.63-64) 
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Saknas det ett tecken, finns det ingenting för interpretanten att tolka. Finns det ingen 

interpretant skapas det inte någon betydelse och objektet uppfattas inte. Fattas objektet saknar 

tecknet någonting att förmedla.  

 

I denna uppsats användes Peirces triadiska modell applicerad på ikoner där tecknet, som vi har 

benämnt ikon, är ikonens fysiska och grafiska form. Interpretanten är den tolkning som 

skapas av användaren utifrån vad denne uppfattar av ikonen samt dennes tidigare erfarenheter 

och kunskaper. Objektet, som vi har valt att kalla referent, representerar ikonens funktion (Se 

Figur 1). De nya benämningarna (ikon och referent) avser tydliggöra delarnas syfte. 

 

Figur 1. Applicering av Peirces triadiska modell på ikoner. 

 

2.2.2 Saussureanska traditionen  

Inom den Saussureanska traditionen består ett tecken av en signifikant och ett signifikat. 

Signifikanten syftar till den benämning tecknet har (både i ljud och bokstäver), alltså en 

konvention, medan signifikatet är den mentala föreställningen (Fiske, J. 1998. s.66, Chandler, 

D. 2002). Ett exempel på detta är ordet “öppet” på en butiksdörr. Signifikanten är själva ordet 

och signifikatet är att butiken är öppen. Saussures modell är dyadisk till skillnad från Peirces 

som är triadisk (Chandler, D. 2002). 
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I denna uppsats applicerades Saussures dyadiska modell på ikoner genom att se på 

signifikanten som konventioner (se Figur 2).  

 

 

Figur 2.  Applicering av Saussures dyadiska modell på ikoner.  

 

Semiotik tillämpades i denna uppsats för att semiotik är läran om tecken och ikoner är en typ 

tecken. Semiotik användes för att skapa en tydligare förståelse för ikonens olika delar samt 

relationen mellan användare och ikon. 

3. Aktuell forskningsfront  

3.1 Factors affecting the design of computer icons 

Shih-Miao Huang, Kong-King Shieh och Chai-Fen Chi från Taiwan har i sin artikel Factors 

affecting the design of computer icons (2002) identifierat fem kategorier som är av vikt vid 

skapandet av ikoner. Dessa kategorier är stylingkvalitet, meddelandekvalitet, meningsfullhet, 

lokalisering samt metafor. Inom dessa kategorier finns ett flertal attribut. Inom stylingkvalitet 

finns de visuella attributen färg, layout, ordning, urskiljbarhet, gräns, symbolisitet samt 

typografi. I attributet meddelandekvalitet finns attributen som handlar om vad och hur ikonen 

förmedlar: överensstämmelse, simplicitet, reliabilitet, feedback samt förändringsmöjlighet. 

Meningsfullhet innehåller attributen igenkännlighet, kommunikativitet och test-före-

användning. I lokaliseringsattributet finns kännedom samt originalitet. Den sista kategorin 

innehåller det attribut som kategorin är döpt efter: metafor. Huang, Shieh och Chi har utfört 

en studie av dessa attribut genom att låta 43 taiwanesiska grafiska designers i en enkät 

rangordna attribut utifrån dess betydelse vid designandet av ikoner. Artikelns resultat visar att 

de attribut inom kategorin meningsfullhet samt lokalisering är av största vikt, vilket stödjer 

även tidigare undersökningar med andra respondenter (Huang, Shieh & Chi, 2002).  
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Här nedan följer en svensk översättning på definitioner på Huang, Shieh och Chis (2002) 

identifierade attribut; 

 

3.1.1 Stylingkvalitet 

Färg (color): Användning av färg. 

Gräns (boundaries): Ikonen ska ha en tydlig gränslinje, d.v.s. det ska tydligt framgå inom 

vilken gräns ikonen är klickbar. 

Layout (layout): Ikonens funktioner ska arrangeras och placeras ut genomtänkt. 

Ordning (order): Placering av ikoner i förhållande till andra ikoner ska övervägas. 

Symbolisitet (symbolicity): Ikonen ska illustrera sitt avsedda budskap, d.v.s. inte via en 

metafor. 

Typografi (typography): Ikonens text/bokstäver ska vara begränsat till ett eller två typsnitt. 

Urskiljbarhet (figure/ground): Ikonen ska tydligt urskiljas från bakgrunden. 

 

3.1.2 Meddelandekvalitet 

Feedback (feedback): Ikonen ska vara responsiv och förändras när användaren har utfört en 

handling, exempelvis ändrar färg vid nedtryckning. 

Förändringsmöjlighet (friendliness): Ge användaren möjligheter att byta ut ikoner mot nya 

ikoner i sitt gränssnitt. 

Reliabilitet (reliability): Ikonen ska vara konsekvent i förhållande till andra element på 

hemsidan, exempelvis färgval. 

Simplicitet (simplicity): Ikonen ska vara så enkel som möjligt med endast de nödvändigaste 

element. 

Överensstämmelse (consistency): Ikonens betydelse ska överensstämma med användarens 

tidigare kunskap. 

 

3.1.3 Meningsfullhet 

Igenkännlighet (recognizability): Ikonen ska vara lätt att identifiera. 

Kommunikativitet (communicativeness): Ikonen ska förmedla sin funktion/meddelande 

tydligt. 

Test-före-användning (test-before-use): Ikonen ska testas före publicering. 
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3.1.4 Lokalisering 

Kännedom (familiarity): Ikonen ska påminna användaren om tidigare lärdomar, exempelvis 

ikonen med en sax som betyder att klippa ut en text eller ett element. 

Originalitet (discriminability): Ikonen ska vara lätt att urskilja ifrån andra ikoner. 

 

3.1.5 Metafor 

Metafor (metaphor): Ikonen ska genom metaforer förmedla sitt budskap. Dess 

underförstådda mening ska relatera tydligt till den tänkta meningen. 

 

3.2 Applikation av semiotik på ikoner 

I artikeln Icons R Icons av Pippin Barr, James Noble och Robert Biddle beskriver de hur 

applicering av semiotik på användargränssnittsikoner kan skapa ett ramverk för 

ikonförståelse. Ikoner är tecken utformade med en speciell tanke bakom, vilket möjliggör 

applicering av semiotik på dem. Författarna applicerar både Peirces triadiska modell samt 

Peirces teckentyper på ikoner. De ersätter tecken, interpretant och referent i Peirces triadiska 

modell med illustration, tankeförståelsen hos användare samt funktionalitet. Författarna 

diskuterar sedan tre av Peirces teckentyper och applicerar dem på ikoner som indexiala, 

ikoniska samt symboliska tecken. De förespråkar användandet av de två förstnämnda, då de 

kan uppfattas utan tidigare kunskap samt kan förstås av diverse olika kulturer. Symboliska 

tecken kräver inlärning. Barr, Noble och Biddle hävdar i sin slutsats att målet är att utforma 

ikoner som förmedlar sin avsedda funktion genom att få tecknet att skapa en interpretant som 

matchar objektet (Barr et al. 2003). 

 

De skriver om Peirces teckentyper: ikoniska tecken, indexiala tecken samt symboliska tecken. 

Ett ikoniskt tecken är när tecknet relaterar till objektet via en likhetsprocess, ett indexialt 

tecken är när tecknet relaterar till objektet via orsakssamband och ett symboliskt tecken är när 

tecknet relaterar till objektet med ikoner med hjälp av konventioner (Barr et al. 2003). 

 

Denna undersökning applicerade delvis, precis som Barr et al (2003), Peirces triadiska modell 

och teckentyper på ikoner för att få en bättre förståelse för ikoner. Peirces triadiska modells 
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tre delar har andra benämningar i denna undersökning, däremot är grundidén densamma (Se 

2.1.1 Peirces triadiska modell).  

 

4. Problemformulering 

Undersökningen i Taiwan utförd av Huang, Shieh och Chi (2002) tog reda på vilka de 

viktigaste ikonattributen var för 14 år sedan. Det senaste årtiondet har datorer, mobiltelefoner 

och surfplattor blivit en standard i svenskarnas hem. Majoriteten av den svenska befolkningen 

använder sig av dessa enheter dagligen för informationssökning, sociala medier och olika 

typer av kommunikation. Behovet av välutformade användargränssnitt ökar i takt med 

användandet, och det är troligt att prioritering av ikonattributen har förändrats. Europa och 

Asien skiljer sig även åt vad gäller trender, kulturer och teknisk utveckling, vilket gör en ny 

undersökning av liknande karaktär mycket intressant.  

 

Nedan följer de frågeställning uppsatsen syftar att besvara:  

 

 På vilket sätt skiljer sig svenska designers syn på ikonattribut från de taiwanesiska 

designers och varför? 

 Finns det en semiotisk medvetenhet hos designerna vid utformningen av ikoner?  

5. Metod                 

5.1 Metodval  

Det empiriska materialet i denna undersökning samlades in via intervjuer och en enkät. 

Enkäten utfördes för att på ett systematiskt sätt samla in rankningsvärden från ett flertal 

grafiska designers i Sverige. Intervjuernas uppgift var att få tillgång till mer djupgående 

information om ikondesign, samt motiveringar till utvalda respondenters rankningsval.  

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

5.2.1 Intervju 

Intervjuerna till denna undersökning var av semistrukturerad karaktär och frågorna var till 

största del icke-standardiserade, vilket Holme och Solvang rekommenderar (1997. s. 100). 
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Frågorna ställdes i samma följd till respektive respondent, med utrymme för varierande 

följdfrågor.  

 

5.2.1.1 Teoretiskt urval 

För denna undersökning skickades förfrågningar angående intervjuer via mail till grafiska 

designers och webbdesigners. På grund av tidsbrist nekades majoriteten av förfrågningarna 

och tillfälligt urval fick tillämpas. De tre utvalda respondenterna var trots detta relevanta för 

undersökningen.  

 

5.2.1.2 Respondenterna 

Respondenternas namn är inte relevanta för uppsatsen och vi har således valt att kalla dem 

för Respondent 1, Respondent 2 och Respondent 3.  

 

Respondent 1 (R1) 

Respondenten är VD för en produktionsbyrå i Stockholm. Respondenten agerar projektledare 

och sköter kommunikationen mellan kund, företag och kollegor. Har tidigare designat ikoner, 

men har i nuläget ett mer övergripande ansvar över diverse projekt. Respondenten är grafisk 

formgivare i grunden.    

 

Respondent 2 (R2) 

Respondenten är anställd hos R1 på produktionsbyrån, i huvudsak som illustratör men även 

som formgivare. Respondenten arbetar med ikonografi månadsvis, mest inom tryck.  

 

Respondent 3 (R3) 

Respondenten arbetar som digital designer på en digital designbyrå i Göteborg. Respondenten 

designar diverse användargränssnittselement i sitt arbete, däribland ikoner.  

 

5.2.1.3 Intervjutillfällen 

5.2.1.3.1 Intervjutillfälle 1  

Intervjun med R1 och R2 ägde rum i respondenternas gemensamma kontor i centrala 

Stockholm, där R1 och R2 intervjuades samtidigt. Detta beslut togs på plats, då 

respondenterna förklarade att de jobbar tätt ihop som team och gärna önskade bli intervjuade 

tillsammans. Intervjutillfället kan dock behandlas som två intervjuer, då båda respondenterna 
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kom till tals och svarade individuellt på alla frågor. Att respondenterna intervjuades samtidigt 

öppnade möjligheten för diskussioner sinsemellan. Alla inblandade satt i ett konferensrum 

runt ett stort bord. Intervjuaren samt intervjuassistenten satt mittemot respondenterna med en 

dator till hands. Intervjuassistenten förde anteckningar på papper samt tog hand om 

ljudinspelningen medan intervjuaren ställde frågorna och gick igenom enkätsvar via datorn. 

Kontorssorl hördes utanför konferensrummet, men störde inte intervjun. Vid ett tillfälle ringde 

R2s mobiltelefon, vilket avbröt en pågående diskussion. 

 

5.2.1.3.2 Intervjutillfälle 2 
Intervjun med R3 var en Skypeintervju, eftersom R3 och intervjuaren befann sig i olika 

städer. Respondenten befann sig på sitt kontor och intervjuaren i sitt hem på sitt arbetsrum. 

Under intervjutillfället användes en dator för Skype-samtalet och ett headset. 

Dokumentationen av intervjun skedde via ett ljudupptagningsprogram på datorn samt på ett 

anteckningsblock. Tangentknappande och prat från respondentens kontor var ljud som hördes 

i bakgrunden, detta påverkade dock inte intervjun.  

 

5.2.2 Enkätundersökning 

Då studien utgick ifrån den undersökning Huang, Shieh och Chi genomförde i Taiwan år 

2000, följde således denna uppsats metoden som genomfördes i deras undersökning. En enkät 

skapades genom Google Form och var i huvudsak ett formulär där respondenterna 

rangordnade 21 designattribut utifrån dess värde inom ikonskapande. Trost nämner att man 

ska vara försiktig när man ber respondenter att rangordna, då många anser att ett flertal svar 

har lika värde och därmed inte är villiga att rangordna dem. Trost föreslår istället att inte 

begränsa respondenterna till att endast ett svar får tillges samma värde, utan ett flertal svar 

kan tillges exempelvis värdet fem (Trost, J. 2012, s.88), vilket respondenterna tilläts göra när 

de skulle rangordna attributen. Varje attribut kunde rangordnas med värdet 1, 2, 3, 4 eller 5 

(Se 11.2.1 Exempel på rangordningsfråga). Utöver dessa rangordningsfrågor fanns även tre 

öppna frågor samt tre kategorifrågor. De öppna frågorna hade syftet att samla in 

respondenternas motiveringar och kommentarer till deras rangordningar (Se 11.2.2 Öppna 

frågor). Kategorifrågorna samlade in information om respondenterna, så som deras erfarenhet 

inom ikondesign samt deras kön (Se 11.2.3 Kategorifrågor). Ett sista kommentarsfält fanns 

tillgängligt för de som utöver att svara på enkäten även var förbestämda intervjurespondenter, 

så att deras enkätsvar fanns tillgängliga vid intervjutillfället och kunde diskuteras ytterligare.  
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Utöver de 18 attribut som identifierats från Huang, Shieh och Chis (2002) undersökning, lades 

tre attribut till. Dessa lades till för att kunna diskutera nya trender samt ge möjlighet att 

upptäcka skillnader mellan Huang, Shieh och Chis undersökning och denna undersökning. 

Dessa tre attribut valdes ut då vi ansåg att de representerade trender vi kunde identifiera inom 

ikondesign. Samtliga attribut kategoriseras under Stylingkvalitet. 

 

Attributen är följande: 

3D (3D): Ikonen ska ha tredimensionella element. Exempelvis med hjälp av skuggor eller 

relief.  

Form (shape): Ikonens yttre form har betydelse. Exempelvis huruvida den är kvadratisk, 

cirkulär, triangulär etc.  

Transparens (transparency): Ikonen ska ha (en viss procents) genomskinlighet.  

 

5.2.2.1 Urval 

Enkätens tänkta målgrupp var personer som arbetar med att utforma och designa ikoner, 

exempelvis grafiska designers samt webbdesigners. Ett flertal sökningar på webben efter 

diverse webbyråer samt designbyråer belägna i Sverige utfördes och sedan sändes enkäten ut 

via mail till de valda respondenterna. Enkäten innehöll fråga om kön, vilket ansågs intressant 

vid analystillfället, men hade däremot en liten relevans vad gäller urval. Det viktiga i urvalet 

är respondenternas erfarenheter och kunskap.  

 

5.2.2.2 Bortfall  

Vid de tillfällen där specifika arbetstitlar inte var tydligt redovisade på respektive företags 

hemsida, skickades mail till företagets generella mailadress där de ombads vidarebefordra 

mailet till passande kandidater. Detta resulterade i att antalet enkätbortfall, det vill säga när 

enkäten inte svaras på alls av respondenten (Ejvegård, 1996, s.51), var svårt att identifiera. Ett 

flertal företag svarade dock att de inte hanterade ikoner tillräckligt mycket för att vara aktuella 

som respondenter. För att undvika interna bortfall, när en enskild fråga saknar svar (Ibid. 

s.51), markerades de enkätfrågor med stor betydelse som obligatoriska. Det resulterade i noll 

interna bortfall. 
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5.3 Analysmetoder 

5.3.1 Analys av intervju 

Alla intervjuer har transkriberats för att gallra ut användbar information för uppsatsen. 

Transkriberingarna har även gett en tydligare uppfattning om vad varje intervju berör samt 

underlättar dess hantering då de är i skriftlig form. Efter transkribering markerades de mest 

relevanta svaren för att skapa en tydligare överblick samt lättare kunna analysera och jämföra 

de olika intervjuernas resultat. 

 

5.3.2 Analys av enkät 

Från Google Form överfördes respondenternas enkätsvar till ett .xlsx-dokument. Datan 

hanterades sedan i Microsoft Excel. En addering av attributens rangordningsvärden utfördes 

för att ta reda på vilket attribut som hade högst respektive lägst sammanlagda värde. En tabell 

skapades för en tydligare överblick av fördelningen av värden. Därefter beräknades varje 

attributvärdes medelvärde, samt dess standardavvikelse. Standardavvikelse är uträkningen av 

hur utspridda medelvärdena är (Investopedia. 2015).  

 

5.4 Metodkritik 

Något som skulle kunna riktas kritik mot är det första intervjutillfället som oplanerat blev till 

en kombinerad intervju med båda intervjurespondenterna samtidigt. Det faktum att båda 

befann sig i rummet samtidigt, kan ha påverkat vissa av svaren, då bl.a. R1 är chef över R2. 

R1 var mindre erfaren inom grafisk design, vilket kan ha lett till att R1 avsiktligt tog avstånd 

från vissa frågor och lät R2 ta över och svara för dem båda. Detta var däremot inget 

avgörande för uppsatsens resultat, då en kombinerad intervju ledde till intressanta 

diskussioner intervjurespondenterna emellan.  

 

Kritik som kan riktas mot enkäten är bl.a. utelämnandet av ikondefinition i inledningstexten. 

Detta var en punkt av kritik som skickades till oss per mail och åtgärdades omedelbart. I 

mailet riktades även kritik mot rangordningsskalan som enligt respondenten saknade 

svarsalternativet “det beror på”. Detta kunde däremot inte åtgärdas i enkäten, då syftet med 

uppsatsen var att utgå ifrån en tidigare utförd undersökning där rangordningsskalan var 

likadant utformad. Som lösning på respondentens önskan ombads denne att skriva ner sin 

synpunkt i kommentarsfältet istället. Under transkribering av svar kunde vi ta till oss 
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synpunkten i enkätresultaten. Även förståelse kring de olika ikonattributens mening kan ha 

skapat förvirring hos respondenterna, då även vi själva hade svårt att förstå alla förklaringar 

samt svenska översättningar. 

 

Undersökningen hade relativt lågt antal respondenter. Detta berodde till största del på 

tidsbrist, både för oss och respondenterna. Vi anser dock att det inte påverkade 

undersökningens resultat. Vi var medvetna om att generella slutsatser inte kunde dras, dock 

var inte det heller ambitionen. Resultatet på enkäten hade inte som syfte att bidra med 

statistisk data, utan sökte klargöra kring vad respondenter anser är viktigt. Undersökningen 

Factors affecting the design of computer icons (2002) hade även den ett relativt lågt antal 

respondenter. Angående intervjuerna syftade dessa i synnerhet till att fördjupa de data som 

samlats in via enkäter, och hade således inte lika högt egenvärde. Det låga antalet 

respondenter gav även möjligheten till djupare analysering av intervjudata getts.  
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6. Resultat 

6.1 Enkätresultat 

Högst antal poäng fick attributet igenkännlighet med 52 poäng av 55 möjliga. Lägst poäng 

fick attributet transparens med 11 poäng av 55 möjliga. Det attribut taget från den 

taiwanesiska undersökningen Factors affecting the design of computer icons med lägst poäng 

var förändringsmöjlighet med 29 poäng utav 55 möjliga. (Se Figur 3 för utförlig presentation 

av sammanlagda attributvärden).   

 

Figur 3. Tabell av respondenternas sammanlagda rankningsvärden.  

 

Attributet igenkännlighets värden fick även högst medelvärde (≈4,72). Lägst medelvärde hade 

attributen transparens och 3D på 1,0 respektive ≈1,63. 

 

Attributen typografi, feedback, färg och test-före-användning har högst standardavvikelse på 

≈ 1,49–1,22. Attributen transparens, igenkännlighet, kommunikativitet och layout hade lägst 

standardavvikelse på 0-≈0,64.  

 

Respondenterna angav förslag på ytterligare attribut, så som kulturella attribut, kombinerade 

ikoner och enhetlighet.  
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Fem av elva enkätrespondenter angav att de hade svårt att ange värden för diverse attribut, då 

ikonens utformning beror på projekt, målgrupp och/eller syfte.  

 

6.2 Intervjuresultat 

Nedan följer en redovisning av relevanta data.  

R2 utformar digitala ikoner några gånger om året, medan R3 arbetar med det flera timmar i 

veckan. R1 och R2 har som primär uppgift att skapa ikoner för tryck och papper, flera gånger 

i månaden. R1 och R2 arbetar i dessa sammanhang tätt ihop i processen, men R2 är den 

huvudsakliga illustratören.  

 

Respondenternas utformningsprocess vid ikonskapande skiljer sig åt. R3 anger att hen i första 

hand ser över vad som tidigare har skapats av andra inom branschen, diskuterar med kollegor 

och ser på sammanhanget ikonen ska användas i. R1 och R2 beskriver tydliga steg i processen 

där mediet är det första som definieras, det andra är målgruppsanalysering och slutligen ser de 

över målgruppen och dess bakgrundskunskaper.  

 

Samtliga respondenter anser att målgruppen är mycket viktigt att ta hänsyn till. R1 anger att 

hen tar reda på målgruppens geografiska placering, kön, utbildning, inkomst och yrke vid 

utformning av ikoner. R2 tillägger att hen även i många av sina uppdrag behöver ta hänsyn till 

kulturella skillnader. R3 nämner att alla målgrupper har olika förförståelser och hen lägger 

därmed stor vikt vid målgruppsanpassning. 

 

R2 anger att en ikon ska vara så enkel som möjligt, medan R3 hävdar att en ikon inte 

nödvändigtvis behöver vara enkel för att vara kommunikativ. R3 tillägger även att ikonen bör 

vara en naturlig del av användargränssnittet. 

 

Alla respondenter uppger att de tar hänsyn till och ofta utgår från konventioner i utformandet 

av en ikon. R1 nämner att det krävs en viss yrkesvana för att kringgå konventioner. R2 

kommenterar att det ibland är viktigt att använda sig av konventioner för att ikonen ska vara 

enhetlig med övriga ikoner.  
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Samtliga respondenter är överens om att en ikon på webben ska vara responsiv. R3 anger att 

ett användargränssnitt måste vara responsivt, men att det inte nödvändigtvis måste ske visuellt 

utan även exempelvis med ljud. R2 påstår att det tydligt ska framgå när exempelvis en ikon 

har blivit klickad på och dess funktion har utförts. 

 

Ingen av respondenterna anser sig vara insatta i semiotik. R2 har läst kurser i semiotik på 

högskola, men tycker inte att det är något hen medvetet använder sig av i sitt arbete. R3 har 

ingen kunskap alls om området, likaså R1.  

 

Nedan följer en sammanställning av intervjurespondenternas kommentarer kring enskilda 

attribut. Siffrorna inom parentes representerar respondenternas värderankningar av 

attributen.  

 

6.2.1 Stylingkvalitet  

3D-attributet är enligt R1 (1) jätteviktigt i de situationer knappar på en webbsida förutsätts 

leda någonvart. R2 (1) säger att 3D inte är allmängiltigt viktigt, medan R3 (3) nämner att det 

inte är trendigt att använda sig av skuggor och högdagrar just nu, men att ikoner på ett visst 

sätt alltid är tredimensionella då de ofta har element som uppfattas lika bakom eller framför 

sig. R3 menar även att trenden just nu är avskalade ikoner.  

 

R3 (4) nämner sammanhang i ett flertal frågor, exempelvis när attributet färg diskuteras, där 

hen anser att sammanhanget har stor betydelse vid färgval. R3 nämner även att färg kan 

utnyttjas för att förmedla och förändra information, exempelvis att röd färg kan användas som 

en typ av varning.  

 

Om typografi säger R3 (2) att det oftast handlar mer om tecken såsom frågetecken eller 

utropstecken inom ikondesign, än löpande text. R2 (1) anser inte att går att använda olika 

typsnitt på en och samma ikon. 

 

“ ...Vänta blanda typografi på en ikon?! Det går väl inte? NEJ!” – R2  

 

Attributet transparens anser respondenterna var svåra att värdesätta på skalan 1-5, då de anser 

att kontexten har stor betydelse för huruvida det är relevant eller ej.  
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Om layout påpekar både R1 (5) och R2 (5) att man måste vara medveten om vad man gör. R3 

(3) förstår inte frågan och anser att attributsdefinitionen är vilseledande. 

 

Attributet ordning menar R3 (4) är viktig då man strävar efter att hålla ihop funktioner 

relaterade till varandra på ett specifikt sätt. Ikoner som förväntas bli använda ofta av 

användaren, placeras lättillgängligt medan de mindre viktiga ikonerna placeras mer 

undanskymt, berättar R3. 

 

Attributet urskiljbarhet påstår R3 (4) vara viktig, då man måste kunna urskilja ikonerna. R2 

(3) säger att man ibland inte vill att ikonen ska synas väl, utan endast vara synlig när man letar 

aktivt efter den.  

 

6.2.2 Meddelandekvalitet 

Respondenterna har svårt att värdesätta attributet förändringsmöjlighet, då den är svår att 

relatera till och respondenterna inte anser att den är applicerbar på deras arbete.  

“ … Oftast har ju inte användaren möjlighet att byta ut ikoner och ofta 

kanske det inte är önskvärt…” - R3 (2)   

 

Simplicitet är enligt R3 (1) inget självändamål och tillägger att det viktigaste är att ikonen blir 

kommunikativ, vilket inte nödvändigtvis alltid innebär simplicitet. 

 

6.2.3 Meningsfullhet 

Som motivering till att ge attributet igenkännlighet värdet 5, säger R1 (5) och R2 (5) att det är 

huvudsyftet med en ikon och att den saknar funktion om igenkännlighet inte är högt 

prioriterad.  

“Det är själva utmaningen!” – R1 

 

Angående attributet kommunikativitet, hävdar R1(5) och R2 (4) att det är något de strävar 

efter att uppnå med sina ikoner samt tillägger att kommunikativitet relaterar till 

igenkännlighet. 
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“Lätt att identifiera, alltså kommunikativ.” – R1 

 

Gällande attributet test-före-användning anser både R1 (3) och R2 (5) att en ikon bör testas 

om möjlighet finns. R2 tillägger att speciellt nya ikoner som innefattar nya symbolvärden man 

är osäker på, bör testas innan användning. R3 (3) hävdar att själva ikonen i sig inte behöver 

testas, utan tycker att kontexten ikonen befinner sig i är viktigare att testa. 

 

6.2.4 Lokalisering 

R1 anser att kännedom handlar om målgruppsanpassning och tillägger att det inte alltid går att 

förutsätta att en viss målgrupp besitter vissa förkunskaper, exempelvis barn. R2 anser att 

attributet inte är lika viktigt, då hen anser att en målgrupp kan läras upp. R3 (4) förespråkar 

användandet av konventioner eftersom användaren, enligt R3, förväntar sig vissa saker.  

 

“Det är ett effektivt verktyg att använda det som användaren redan känner 

till sen tidigare.” – R3 

 

6.2.5 Metafor 

Gällande attributet metafor anger R3 (3) att metaforer är effektiva verktyg att kommunicera 

med, men tillägger att de inte har något egenvärde. R2 (4) föredrar metaforiska ikoner framför 

realistiska, eftersom hen anser att de är mer eleganta. R1 (5) uppger att metaforer är 

användbara, så länge de förmedlar budskapet. 

7. Analys                                 

Respondenterna (samtliga intervjurespondenter samt 3 av 11 enkätrespondenter) nämner 

återkommande, både i enkät och intervjuer, att kontext såsom bakgrund, syfte, funktion och 

användare påverkar hur ikoner utformas. Både intervjurespondenter och enkätrespondenter 

uttrycker frustration över att ge attributen ett fast värde, då svaret i de flesta fall är “det beror 

på”. Då denna uppsats syfte var att utgå ifrån en tidigare undersöknings lista av attribut, var 

detta ett problem som inte gick att kringgå genom förändring av upplägg. De kvalitativa 

intervjuerna har däremot gett tillfälle för respondenterna att uttrycka sina åsikter och tankar 

kring attributsrankningen, vilket inte utfördes i den taiwanesiska undersökningen.  
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Ingen av respondenterna anser sig vara insatt i semiotik. Dock uttrycker sig respondenterna på 

ett vis som skulle kunna kopplas till ett triadiskt semiotiskt perspektiv, likt Peirce, då de 

ständigt talar om hur aspekter påverkar ikonens utformning under skapandeprocessen. Peirce 

hävdar i sin triadiska modell (se Figur 1) att tecknet (ikon), interpretanten och objektet 

(referent) inte kan förstås utan relation till varandra (Fiske, J. 1998. s.64) och respondenterna 

nämner konstant att ikonens utformning (ikon) beror på målgrupp (interpretant) och syfte 

(referent). Applicering av Peirces triadiska modell på ikoner kan därför underlätta förståelsen 

för ikonens olika delar samt deras förhållande till varandra, som Barr et al förespråkar i sin 

undersökning Icons R Icons (2003). 

 

Respondenternas kommentarer kan inte kopplas till ett dyadiskt perspektiv, likt Saussures, vid 

skapandet av ikoner. Respondenterna nämner i ett flertal frågor utnyttjandet av konventioner, 

främst i form av användares förkunskaper, vilket går i linje med Saussures signifikant. 

Däremot nämns ingenting om användarens mentala föreställning, Saussures signifikat, av 

respondenterna.  

 

Samtliga intervjurespondenter talar vid ett flertal tillfällen om utnyttjandet av konventioner, 

vilket är symboliska tecken. En av respondenterna föredrar symboliska tecken framför de 

indexiala- och de ikoniska tecknen, i motsats till Barr et al (2003) som rekommenderar 

indexiala - och ikoniska tecken. R2 förespråkar även användningen av metaforiska tecken före 

användningen av ikoniska tecken.  

 

Även enkäten visar att metafor (42) är högre rankad än symbolisitet (31). Detta beror troligtvis 

på att ikoner ofta har en väldigt begränsad yta och inte alltid har möjlighet att illustrera sitt 

syfte och sin funktion på grund av förhållning till grafiska profiler etc. Det går med fördel att 

använda konventioner eller metaforer som användaren associerar med ikonens funktion och 

syfte som kan anpassas bättre till storlek, färger och stil. 

Attributen igenkännlighet och kommunikativitet är, precis som i Huang, Shieh och Chis 

undersökning (2002), högst relevant vid skapandet av ikoner enligt enkätrespondenterna, 

vilket uträknades på adderade värderankningar, medelvärde och standardavvikelser. 

Enkätundersökningen visar även att layout, ordning och urskiljbarhet är viktiga attribut. 

Huang, Shieh och Chis undersökning (2002) visade även goda resultat på attributen 

originalitet och kännedom, medan dessa attribut i vår enkätundersökning varken värdesätts 
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högt eller lågt. R1 och R2 nämner vid kommentarer kring både igenkännlighet och 

kommunikativitet att dessa är deras huvudsakliga jobb, det är därför inte helt oväntat att dessa 

ännu en gång hamnar på topp i undersökningen. Syftet med en ikon är att förmedla 

information (Tijus et al, 2007) vilket då kräver att användaren dels kan identifiera ikonen och 

även uppfatta dess funktion tydligt.  

 

De attribut som lades till (3D, transparens, form) i denna undersökning visar sämre resultat än 

väntat, vilket tyder på att de inte var tillräckligt genomtänkta, något som tas upp ytterligare i 

9. Diskussion. Attributet 3D får sämre resultat än simplicitet (18 mot 42 i medelvärde) vilket 

stödjer det R3 påpekade om att det är numera är mer trendigt att designen är mer avskalad.  

 

8. Slutsats 

Vi kan se vissa skillnader på den här undersökningens respondenters syn på ikonattribut i 

jämförelse med de grafiska designerna i Factors affecting the design of computer icons 

(2002). De två attribut som rankades högst, igenkännlighet och kommunikativitet, 

överensstämmer med den taiwanesiska undersökningens resultat. De resterande attributens 

värderingar skiljer sig åt mellan undersökningarna. Denna typ av undersökning tycks vara 

ineffektiv då respondenterna visar svårigheter i att värdera attribut. Då den taiwanesiska 

undersökningen inte identifierade detta problem, är det möjligt att de taiwanesiska designerna 

inte var lika påverkade av ikonens kontext som de svenska och inte visade ett triadiskt synsätt, 

likt Peirce, - där interpretanten, referenten och ikonen har en stark relation till varandra. 

Respondenterna i denna undersökning svarar att de tar hänsyn till många olika aspekter vid 

skapandet av ikoner, såsom mediet, målgruppens demografi och dess förkunskap, och kan 

således inte rangordna attributen eftersom alla dessa aspekter påverkar deras beslut.  

 

Undersökningen visade inte markanta skillnader till den tidigare undersökningen Factors 

affecting the design of computer icons (2002). Det är dock naturligt att det finns vissa 

skillnader. På 14 år har det skett många tekniska förändringar, majoriteten av Sveriges 

befolkning använder sig exempelvis av Internet via mobil eller dator dagligen. Detta innebär 

att förutsättningarna för de taiwanesiska designerna då såg annorlunda ut i jämförelse med de 

svenska designerna idag. Det finns även kulturella aspekter som kan påverka resultatet, 
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exempelvis det faktum att olika skriftspråk används. De taiwanesiska designerna har i större 

utsträckning möjlighet att förmedla information via skrift då deras tecken kan motsvara hela 

ord och därmed kräver mindre utrymme. Designerna har, då de verkar i olika länder, även 

olika målgrupper med skilda förkunskaper och preferenser, vilket påverkar designernas 

prioriteringar. Trender är exempel på aspekter som påverkar designval och ofta skiljer sig åt i 

olika världsdelar.  

 

9. Diskussion 

Ett flertal svårigheter uppkom när undersökningen syftade till att grundas på Huang, Shieh 

och Chis taiwanesiska undersökning (2002). Huang, Shieh och Chi har delvis använt sig av 

statistiska beräkningar som vi under denna period inte haft tid eller möjlighet att lära oss att 

utföra, utan prioriterade de beräkningar som ansågs mest relevanta för vår undersökning 

(addition av attributvärden, uträkning av medelvärde samt standardavvikelser). Den 

information som tycktes viktigast för denna undersökning, varje attributs enskilda 

rankningsvärde, finns inte tillgänglig och denna undersökning fick således i analysen endast 

utgå utifrån vilka kategorier som fick bäst resultat i den taiwanesiska undersökningen. Detta 

hindrade oss dock inte att dra slutsatser kring materialet.  

 

Det var svårt att tydligt förstå attributen de taiwanesiska forskarna hade identifierat, och det 

finns en risk att några av dessa har översatts fel och därmed missförståtts något. Flera av 

attributen upplevdes som lika, vilket både försvårade översättningsarbetet och 

enkätrespondenternas förståelse för dem.  

 

Inför enkätundersökningen adderades tre attribut till i undersökningen: 3D, transparens, form. 

Attributen 3D och transparens fick i undersökningen sämst rankning, vilket kan bero på flera 

orsaker. Det kan delvis betyda att våra definitioner hade brister och att dessa bör ha tänkts 

igenom noggrannare, men även att just dessa attribut inte är en prioritet hos respondenterna i 

deras arbete.  

 

I denna undersökning utfördes intervjuer där grafiska designers åsikter och tankar 

dokumenterades, vilket gav ett intressantare och mer djupgående resultat än vad endast 

rankning av attribut gjorde. Intervjuerna bidrog till bättre förståelse för ikondesign och det 
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blev tydligt att ikondesign är ett ganska komplext område då hänsyn till många olika aspekter 

måste tas.  

 

I undersökningen applicerades semiotik på ikoner, både på Charles Sanders Peirces och 

Ferdinand de Saussures vis. Fokus ligger, likt i artikeln Icons R Icons (2003) av Barr et al, på 

Peirces modeller då de tydligare kan appliceras på ikoner än Saussures dyadiska modell kan. 

Denna typ av semiotiska applicering underlättade förståelsen för ikonens uppbyggnad och 

relation till kontext och målgrupp. Det uppmärksammades även i respondenternas svar att 

deras semiotiska medvetenhet var mer triadisk än dyadisk.  

 

9.1 Framtida forskning 

Då vår studie har kommit fram till att målgrupp och kontext har för stor betydelse för att 

respondenterna ska kunna ta generella beslut kring ikondesign, kan det vara intressant att 

undersöka hur designers arbetar med målgrupp och kontext mer djupgående för att kunna 

identifiera riktlinjer kring hur grafiska designers ska förhålla sig till dessa. Då den 

taiwanesiska studien utfördes i Taiwan och vår undersökning utfördes i Sverige, vore det även 

intressant att undersöka detta i flera länder eller världsdelar för att se hur kulturer påverkar 

ikondesignens trender.  
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11. Appendix 

11.1 Intervjufrågor  

I den här intervjun utgår vi ifrån digitala ikoner som används som navigationsknappar på 

hemsidor. 

Med ikon menar vi en illustrerad navigeringsknapp på en webbsida.  

Start 

 Är det okej att vi spelar in intervjun?  

 

 Berätta om vad du jobbar med och vad du gör i ditt arbete? Vad är din titel? 

 

 Hur ofta designar du ikoner? 

 Exempel på projekt/utformade ikoner 

 Hur började du med ikondesign? Hur länge har du hållit på? 

 Hur är efterfrågan på ikoner? 

 

 Hur går du tillväga vid utformandet av en ikon? Hur ser processen ut? 

 Var börjar du? Vad behöver man tänka på? 

 

 Hur är en duktig ikondesigner enligt dig? 

 Varför? 

 

 Hur är en välfungerande ikon utformad enligt dig? 

 Varför? 

 

 Finns det några skillnader mellan att designa en ikon för vuxna och en ikon för barn?  

 Vilka? Varför? 

 Finns det skillnader mellan att designa en ikon för en formell sida gentemot en 

informell sida? 

 Vilka? Varför? 

 

 Hur viktig anser du att ikonens målgrupp är vid skapandet/utformandet av ikoner?  

 Varför? 
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 På vilket sätt? Erfarenheter, utbildning, bakgrund, etnicitet?  

 Varför? 

 

 Är du insatt i semiotik?  

 Hur då? (Vilka modeller? Franskt eller pragmatiskt?)  

 Varför? 

 

 Är det något du använder i ditt arbete? (semiotik) 

 Hur då?  

 Varför? 

 

 Vid utformandet av en ikon, utgår du ifrån konventioner (ex. på konvention 

chattbubbla, en ikon som används på många ställen med samma funktion)? 

 Varför/varför inte? 

 Vilka konventioner? 

 

Slutligen kommer vi att gå igenom svaren på det formulär som har delats ut, och be respondenten 

att motivera deras svar. Definition på alla begrepp kommer att finnas tillgänglig för både 

intervjuare och respondent.  

 

Avslutningsvis 

 Finns det något du vill tillägga? 

 Önskar du vara anonym i vår kandidatuppsats? 

 

Tack så jättemycket för dina svar och din tid! 
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11.2 Enkätfrågor 
 

11.2.1 Exempel på rangordningsfråga 
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11.2.2 Öppna frågor 
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11.2.3 Kategorifrågor 


