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Abstract (in Swedish) 
 
Syftet med denna studie är att undersöka användbarheten hos ikonbiblioteket 

Font Awesome samt hur sammanhanget påverkar användares uppfattning av en 

ikon. Frågeformulär och intervjuer har besvarats av 20 testpersoner för att 

undersöka hur internetanvändare uppfattar användningen av 35 utvalda ikoner 

och hur dessa ikoner bör presenteras för att bidra till hög användbarhet på 

webbplatser och i applikationer.  

Resultatet från frågeformuläret påvisar att flertalet ikoner kräver tillhörande text 

eller tydliga sammanhang för att vara användbara.  

Resultatet från intervjuerna påvisar att sammanhanget där en ikon presenteras 

har stor betydelse för hur användarna uppfattar ikonens representation. 

 

Abstract (in English) 
 
This research is aimed to investigate the usability of the icon library Font 

Awesome and how context affects the user’s perception of an icon. 

Questionnaires and interviews were conducted by 20 respondents in order to 

examine how users perceive the use of 35 selected icons and how the icons 

should be presented for achieving good usability on web sites and in 

applications. 

The results of the questionnaire indicate that the majority of icons require 

accompanying text or clear context to demonstrate usability. 

The results of the interviews demonstrate that the context in which an icon is 

presented is of great importance for how users perceive the intention behind the 

application of the icon.  
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Jag vill tacka Daniel Lindegren som har hjälp mig med konkreta förslag på 
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1. Inledning 
     

 1.1 Bakgrund 
 
Fler och fler webbplatser väljer idag att byta ut text till ikoner eller använda sig 

av text och ikoner i kombination med varandra, för att på så vis förtydliga och 

underlätta för sina användare. Allt eftersom webbplatser utvecklas med nya 

tillämpningar, tillkommer också nya ikoner. Detta har gjort att jag blivit 

intresserad av deras användning och hur det påverkar användbarheten för en 

webbplats eller applikation.  

Daniel Lindegren slutförde sin C-uppsats ”Visualisera personuppgifter i ett 

tidslinjegränssnitt” (vårterminen 2015). Syftet med denna kandidatuppsats var 

att implementera ett visualiseringskoncept för att presentera data i ett 

tidslinjegränssnitt med hjälp av Font Awesome-ikoner inom A4Cloud-

projektet. En del av hans arbete bestod av en testplattform där han undersökte 

Font Awesome-ikoner. Det gick ut på att testa ett urval av ikoner han använde 

sig av i sitt tidslinjegränssnitt för att se hur användare uppfattade innebörden av 

dem. Resultatet av Lindegrens undersökning, som redovisas i kapitel 2, gjorde 

mig intresserad och jag bestämde mig därför för att vidareutveckla hans 

undersökning genom att fokusera på Font Awesome’s ikoner och deras 

användarbarhet i stort. 

1.2 Syfte och Målgrupp 

Genom eftersökningar har jag kunnat konstatera att ingen tidigare undersökt 

hur användbara ikonerna Font Awesome är. Därmed bestämde jag mig för att 

syftet med mitt kandidatarbete skulle vara att se hur dessa ikoner påverkar 

användarbarheten för användare, samt om en och samma ikon kan användas för 

flera användningsområden utan att det påverkar tydligheten.  

Användbarhet är något som ständigt eftersträvas i utveckling av nya 

webbplatser/applikationer och jag ville undersöka om detta kan skapas genom 

att använda sig av Font Awesome's-ikonbibliotek. 
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Min målgrupp för detta uppsatsarbete är webbutvecklare som eftersträvar 

användarbarhet genom användning av ikoner. Min förhoppning är att genom 

min undersökning kunna erbjuda ett kunskapsbidrag gällande huruvida 

användbarheten påverkas av Font Awesome-biblioteket, samt förslag på hur 

man bör använda sig av dessa ikoner för vägledning och förståelse.  

1.3 Frågeställning 

Jag har gjort ett urval på 35 ikoner ur Font Awesome-biblioteket. Utifrån detta 

urval kommer jag i denna uppsats att besvara följande frågeställningar: 

 Vilka av de 35 ikonerna ur Font Awesome-biblioteket skapar 

användbarhet utan tillhörande text för att beskriva vad de representerar? 

 Påverkas användares uppfattning av Font Awesome-ikonen beroende på 

sammanhang? 

1.4 Avgränsning 

Som nämndes ovan, avgränsar denna kandidatuppsats sig till att testa 

användbarheten hos 35 ikoner. Urvalet har skett genom granskning av ikoner 

som används på många webbplatser och applikationer idag, samt ikoner jag 

själv anser bristfälliga och sammanhangsberoende. Därmed anser jag att dessa 

ikoner är intressanta att testa utifrån en användares perspektiv.  

Undersökningen går ut på att testa hur självförklarande ikonerna är, samt om en 

och samma ikon kan betyda olika saker beroende på sammanhanget. På så vis 

undersöker jag huruvida Font Awesome’s ikoner påverkar användbarheten.  

Mitt arbete är en kvalitativ undersökning där ett begränsat antal intervjuer och 

frågeformulär med öppna svar utgör datakällorna. Det innebär att min analys av 

data är lågt strukturerad, det vill säga, testpersonen fick med egna ord ange sin 

tolkning av ikonen. Därav fanns inga svarsalternativ som kunde begränsa 

respondentens uppfattning.  

Runa Patel och Bo Davidson har skrivit boken ”Forskningsmetodikens 

grunder”, där de utreder den kvalitativa forskningsmetoden. De påstår att 

exempel på forskningsfrågor som utreds vid en kvalitativ undersökning kan 

vara: vad är det jag ser, vad betyder detta? (2011, sid. 14). Dessa 

frågeställningar har jag tagit i beaktande vid utformningen av både 

frågeformulär och vid intervju av testpersonerna. 
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1.5 Etiska överväganden  

Informationskravet 

Informationskravet innebär att informera deltagare om syftet med 

undersökningen och vad som kommer att krävas av personen. Det är också 

viktigt att tydligt informera deltagaren om att medverkan är frivillig och att 

denne har rätt att avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet 2002). 

Jag presenterade syftet med undersökningen muntligt för testpersonen när 

denne klev in i rummet. När presentationen av syftet var klart, tillhandahöll jag 

medgivandeblanketten (se bilaga 1) till testpersonen där det tydligt beskrevs 

vad som krävdes av personen och att hen helt frivilligt kunde avsluta testet utan 

förklaring.  

 

Samtyckeskravet 

Kravet innebär att deltagaren själv har rätten att välja om hen vill medverka i 

undersökningen. De medverkande har rätten att själva bestämma hur länge och 

på vilka villkor den deltar. Man ska också kunna avsluta sitt deltagande helt 

utan anledning utan att negativa följder medför (Vetenskapsrådet 2002). 

Vid påskrift av medgivandet godkände deltagaren att hen förstod vad som 

krävdes, vad undersökningen gick ut på samt vilka rättigheter hen hade. 

 

Konfidentialitetskravet 

Kravet innebär att alla personer inom forskningsprojektet undertecknar en 

förbindelse om tystnadsplikt, beträffande känsliga uppgifter om enskilda, 

identifierbara personer. Uppgifter om identifierbara personer måste användas 

och lagras så att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. Det 

ska alltså vara omöjligt att reda ut vem eller vilka som ingått i undersökningen 

(Vetenskapsrådet 2002). 

Jag har inte samlat in personuppgifter annat än i medgivandeblanketten. Dessa 

förvaras ej tillsammans med övrigt material. 

 

Nyttjandekravet 

Kravet omfattar insamlade uppgifter av enskilda personer. Dessa får bara 

användas för forskningsändamål och inte för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002). 
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I min medgivandeblankett står det beskrivet för testpersonen att hen är helt 

anonym, men att data från testet kommer att användas som underlag för 

resultat, samt kan komma att användas i vidare forskning. Genom att skriva 

under detta medgivande, godkänner deltagaren dessa punkter. 
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2. Litteratur 

Detta kapitel beskriver tidigare undersökning av ikoner, Font Awesome och 

kvalitetsmåttet användbarhet. De söktermer, som för min undersökning, har 

genererat de mest relevanta träffarna är: The use of icons, Icons usability, Font 

Awesome, Usability test of icons. 

Det är viktigt att konstatera att jag använt mig av fler söktermer, men 

ovanstående sökord är de som genererat den mest relevanta informationen.  

2.1 Definition ”ikoner” 

En ikon är en symbol som används för att representera en funktion eller en 

genväg för en webbplats eller applikation. Ikoner används som beskrivning och 

vägledning för att öka användbarheten. En ikon kan presenteras fristående eller 

i kombination med text.  

Aurora Bedford har skrivit artikeln (2014) ”Usability testing of icons” där hon 

beskriver att meningen med ikoner är att kommunicera i ett grafiskt 

användargränssnitt. Ikoner är en visuell representation av ett objekt, en 

handling eller en idé. Bedford menar att om objektet, handlingen eller idén inte 

är självklart för användarna, är ikonen frustrerande och förvirrande som hindrar 

användare att slutföra dess uppgift i systemet.  

Bedford (2014) beskriver att en bra ikon ska leva upp till följande 6 kriterier: 

 ”Easily touched” – Ikoner är lätta att manövrera både med fingret och 

muspekaren. 

 ”Compact” – Ikoner sparar utrymme.  

 ”Fast to recognize” – Om ikonen är väl utformad känner användaren 

snabbt igen den. Detta innefattar att användaren har sett och använt 

ikonen vid ett tidigare tillfälle. 

 ”No need to translate” – Så länge man är medveten om kulturella 

skillnader behöver en ikon inte översättas, t.ex. ett brev ser likadant ut 

världen över men brevlådor kan se olika ut.  

 ”Visually pleasing” – En ikon ska vara visuellt tilltalande för 

användarna. 

 ”Product family” – Ikoner stödjer idén om en ”produktfamilj” när 

samma ikoner och stil används på flera platser i systemet. 
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2.2 Font Awesome 

Informationen i detta stycke är hämtat från en intervju gjord av Impresspages 

(2014) med Dave Gandy som skapat Font Awesome.  

 

Utvecklingen av ikonbiblioteket startade genom att Dave Gandy sökte efter 

ikoner till sin hemsida. Han hittade några bibliotek han gillade, men ingen av 

dem hade en ikon han uppskattade som symboliserade kameran. Gandy är en 

amatörfotograf, så just denna ikon var något som han var särskilt intresserad av. 

Han beslutade sig då för att skapa en egen ikon för kameran och detta slutade 

sedan i ett helt ikonbibliotek. Font Awesome är idag ett välanvänt ikonbibliotek 

som ständigt ökar i användandet på webbplatser och applikationer. I intervjun 

passar Gandy på att säga att det finns mycket kvar att utveckla när det gäller 

ikoner och Font Awesome-biblioteket utvecklas ständigt. 

 

Ikonbiblioteket Font Awesome namnger alla ikoner de designar; till exempel, 

se figur 1-3 nedan för ”Credit-card”, ”Home” och ”University”. Förutom 

namngivandet har varje enskild ikon en kategori. Ibland ser kategorin ut som på 

”Credit-card”, ”Payment”, alltså en tydlig kategorisering som är enkel att förstå.  

Många ikoner tilldelas ikonkategorin ”Web application icons”, alltså inte 

specificerad. Vissa ikoner har även ett ”alias” som beskriver ändamålet med 

ikonen. Här måste man fråga sig: Hur kommer det sig att inte alla ikoner 

tilldelats alla dessa tre beskrivningar? Skulle inte ökad klassificering hjälpa 

olika webbdesigners att använda ikonerna på ett enhetligt sätt? Alltså frågan är: 

Skulle Font Awesome öka användbarheten om detta fanns specificerat på alla 

ikoner? Kan tydlighet och specificerade områden öka förståelsen på sikt för att 

öka förståelsen för en specifik ikon? 

 

Jag vill alltså se om webbanvändare instämmer med Font Awesomes kategorier 

och alias för ikonbeskrivningen samt påvisa alternativa kategorier och alias 

baserat på webanvändares spontana förklaringar av dessa ikoner. 
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Figur 1. Credit-card icon (Font Awesome) 

 

 

Figur 2. Home icon (Font Awesome) 

 

 

Figur 3. University icon (Font Awesome) 
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2.3 Tidigare undersökningar av relevans för denna undersökning 

Daniel Lindegren har tidigare genomfört en undersökning av användningen av 

ikonbiblioteket Font Awesome i en kandidatuppsats (Lindegren 2015). Jag 

uppmärksammade att svaren på hans frågeformulär om Font Awesome-ikoner 

var väldigt varierade för vissa ikoner. Hans frågeformulär undersökte 

förståelsen av 20 olika ikoner ur Font Awesome-biblioteket hos 8 respondenter. 

Exempel på svaren han fick i undersökningen är återgivna i Figur 4. 

 

Användning i A4Cloud:s 
dataspårningsplattform 

 

Användare/I
D 

 

Lösenord 

 

Profilbild 

 

Email 

 

Adress 

 

Font Awesome-ikonens 
namn 

 fa-user fa-asterisk fa-picture-o fa-envelope fa-home 

TP1 Namn 
Tvingad att 

fylla i 
Vilken stad 

jag bor i 
Mail Gatuadress 

TP2 Civilstånd - 
Fritidsintresse

n 
Mail Var man bor 

TP3 Msn Snö Tavla/Vykort Brev/Mail Hus/Hem 

TP4 Profilbild Bokmärke Bifogad bild Epost Startsida 

TP5 
Personlig 
uppgift 

- Galleri Epost 
Adress/Var 

man bor 

TP6 Namn - Profilbild Mail Hemadress 

TP7 Användare Hjälp/Info Boende Mail Hem 

TP8 
Kontakt/Nam

n 

Viktigt/Oblig
atoriskt/Måst

e anges 
Foto 

Mail/Meddela
nde 

Hem 

Figur 4. Del av Lindegrens ikonutvärdering (från Lindegren 2015, sid. 39-42, 
med tillstånd av förf.). 
 
 

Efter granskning av dessa ville jag utföra en större undersökning på Font 

Awesome-ikonerna genom att inkludera fler respondenter för att få ett större 

urval, då jag tror att det kan ge en tydligare bild av hur användbara dessa ikoner 

är. Eftersom Lindegren fick väldigt varierade svar i sin undersökning, anser jag 
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att jag var tvungen att få med ett större urval för att kunna dra slutsatser 

gällande användbarheten hos ikonbiblioteket. 

 

Med tanke på de varierande svaren, ville jag också se om en ikon kan innefatta 

flera saker, alltså om en och samma ikon kan användas för flera användnings-

områden. Själva sammanhanget där en ikon presenteras kan styra hur en 

användare uppfattar den. Detta påvisar GUI-forskaren John Sören Pettersson i 

sitt kapitel ”A brief evaluation of icons suggested in the first reading…” där han 

testar personers tolkningar av ikoner framställda i syfte att användas inom 

standardiserade policies för personlig integritet. En ny EU-symbol för att 

markera den ekonomiska zon som omfattar EU plus några ytterligare länder 

accepterades inte av vissa respondenter medan andra respondenter, som sett den 

i användning i en pappersprototyp, hade mycket större tendens att acceptera 

denna symbol. Han kommer fram till att ikonens kontext kan spela en mycket 

stor roll (Pettersson 2015, sid. 134). Därför vill jag, till skillnad från Lindegren, 

även utföra tester där sammanhangsberoendet undersöks.  

 

Även användbarhetsexperten Jeff Sauro, författare till flera handböcker och 

många vetenskapliga artiklar inom usability metrics (t.ex. 2014, 2015), anser att 

detta är ett bra sätt att testa ikoners användbarhet. Han skriver i artikeln ”Seven 

ways to test the effectiveness of icons” på usabilitybloggen Measuring U: 

”Icon meanings are often only understood in the context of other icons 
or in the application that's being tested. In the context of an HR 
application, an icon with a dollar sign can mean something different 
than the same dollar sign in an accounting application. In general, 
we've found that just having a small screen-shot with the icon in the 
context of how it will be seen provides a slightly more reliable result 
than an icon in isolation. Of course, testing an icon out of context also 
has value when you want to know how well the correct association 
will be made, on marketing materials or in a suite of applications 
where the context changes or is unknown.” (Sauro 2013) 

 

2.4 Användbarhet  

Användbarhet är ett samlat kvalitetsmått som kan uppfattas olika av användare 

beroende på bland annat tidigare datorvana, funktionsuppsättning eller 

liknande. 
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International Organization for Standardization (1998) är en organisation som 

utvecklar och publicerar internationella standarder. De beskriver användbarhet i 

den utsträckning en produkt kan användas av specifika användare för att uppnå 

specificerade mål med effektivitet och tillfredsställelse i ett givet sammanhang 

av användning.  

 

För att kunna genomföra en analys av mina testpersoners svar på frågeformulär 

samt intervju, behövdes en tydlig teori att förhålla mig till. Den välkände och 

ofta citerade användbarhetsexperten Jakob Nielsen beskriver i sin bok 

”Usability engineering” (1994, sid. 26) att användarbarhet kan klargöras i fem 

steg: 

 ”Learnability”: Han beskriver här att ett system ska vara lätt att lära så 

användaren av systemet snabbt ska kunna utföra sitt ändamål med 

systemet. 

 ”Efficiency”: Systemet ska vara effektivt att använda. När man lärt sig 

systemet ska det finnas en hög nivå av produktivitet. 

 ”Memorability”: Systemet ska vara lätt att komma ihåg. När användaren 

efter en tid kommer tillbaka till systemet skall hen inte behöva lära sig 

systemet på nytt. 

 ”Errors”: Systemet skall ha en låg felfrekvens. Om fel uppstår ska det 

lätt gå att återställa dessa. Större systemfel får absolut inte förekomma. 

 ”Satisfaction”: Systemet ska vara behagligt att använda. Systemet ska 

generera nöjda användare. 

 

Dessa fem kriterier används även i andra studier där man undersöker 

användbarhet. Ett exempel är Michael D. Levi och Frederick G. Conrads studie, 

”Usability Testing of World Wide Web Sites” där de utreder användbarhet på 

webbsidor. De uppger att dessa kriterier ofta används för att bedöma 

användbarheten i ett system för att se till att utformningen av ett program 

fungerar som ett hjälpmedel, inte som ett hinder (Levi och Conrad, 1997). 
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Därmed ligger dessa kriterier till grund för min utvärdering av användbarheten 

för ikonerna. När jag granskar testpersonernas svar, analyserar jag om ikonen 

lever upp till dessa fem kriterier, för att sedan bedöma om den är användbar. 
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3. Metod 

I detta kapitel beskriver jag hur mina frågeformulär och intervjuer har 

presenterats för deltagarna. Här beskrivs även vilka metoder jag använt mig av 

för insamling av data samt uppbyggnad och förberedelse. 

3.1 Metodtyp 

Jag utförde frågeformulär och intervjuer för att testa ikonernas användarbarhet. 

Dessa tester utfördes på 20 personer. Valet av antal testpersoner är baserat på 

Jakob Nielsens (2012) antagande att vid ett användartest är det tillräckligt med 

endast fem respondenter för att kunna påvisa användbarhet. Anledningen till 

detta är att efter ytterligare genomförda användartester kommer få nya 

upptäckter att finnas, då deras svar i regel är förenliga med de första fem. 

Därmed är fem personer ett tillräckligt antal för att kunna dra betydande 

slutsatser. För att försäkra mig om att variationen av testpersonernas svar inte 

ökar efter fem genomförda tester, valde jag att inkludera fler personer. På så vis 

kunde jag, med större sannolikhet, avgöra användarbarheten och 

funktionaliteten för ikonerna. Jag kunde också besvara vilka ikoner som var 

tydliga nog för att kunna användas som fristående och vilka som kräver 

kombination av text. 

Bedford (2016) skriver i sin artikel att, ”To ensure that people understand the 

meaning and purpose of icons, conduct multiple types of tests at various stages 

of the product-development cycle”. Jag valde därmed att i denna studie placera 

fem utvalda ikoner i åtta olika sammanhang för att testa om en och samma ikon 

kunde innebära olika saker för en användare, beroende på hur den 

presenterades.  

Jag modifierade befintliga webbplatser med hjälp av screenshots där jag 

placerade ikoner i olika sammanhang. Detta gjorde jag för att kunna avgöra hur 

användbara Font Awesome-ikoner är, samt hur de bör presenteras för att 

underlätta förståelsen för en funktion eller genväg. Med tanke på 

sammanhangets betydelse för hur man förstår en ikon (se kap. 2) ville jag 

dessutom se om man kan påverka en användare att ändra uppfattning om 

innebörden av en ikon när den presenteras i olika sammanhang.  
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3.2 Testpersoner 

Mina frågeformulär och intervjuer genomfördes på 20 testpersoner. Då jag ville 

undersöka användbarheten av ikonbiblioteket Font Awesome i allmänhet, ville 

jag inte ställa upp några krav hos testpersonen. Mina testpersoner valdes 

därmed ut genom ett godtyckligt urval utan att tidigare erfarenheter inom 

användning av ikoner togs i beaktande. Genom detta urval hoppades jag kunna 

få en helhetssyn över det dagliga användandet av ikoner för webbplatser och 

applikationer.  

3.3 Frågeformulär 

Jag skapade ett frågeformulär där jag visade upp de 35 olika ikonerna enskilt, 

utan sammanhang, där testpersonerna fick försöka beskriva vilken funktion 

eller genväg ikonerna representerade. Frågeformuläret utformade jag enligt 

John Sören Petterssons (2014) modell som han presenterar i texten ”A brief 

evaluation of icons suggested for use in standardised information policies”. 

Enligt denna modell visas ikoner enskilt, helt utan sammanhang. En inledande 

text beskriver kortfattat att testpersonen får besvara vad hen tror att ikonen 

representerar med ett eller flera ord. På så vis påverkas inte testpersonen av 

frågeformulärets utformning. Med denna metod fick jag en tydlig inblick i hur 

användarna uppfattade ikonerna och hur svaren skiljde sig mellan 

testpersonerna.  

Frågeformuläret bestod av en hög standardisering vilket innebär att frågorna 

ställdes på samma sätt och ordning för alla testpersoner (Patel och Davidson, 

2011, sid. 75-77). Jag kunde på detta sätt se hur användarbarhet kan skapas med 

Font Awesome ikonerna, samt hur de bör presenteras för användarna, som 

fristående eller i kombination med text. Ett exempel på detta är att jag visar upp 

ikonen ”Hem”. Om jag får liknande svar från större delen av mina deltagare, så 

är ”Hem”-ikonen tillräckligt självförklarande att den inte behöver någon 

tillhörande text för att göra sig förstådd. Vid motsatt effekt, alltså att svaren 

skiljer sig markant för en specifik ikon, kan det antingen vara för att ikonen är 

”fel” utformad eller att den kräver tillhörande text, då ämnesområdet kan vara 

för brett eller för otydligt.  
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3.4 Intervju  

Jag använde mig här av kvalitativa intervjuer vilket innebar att frågorna som 

ställdes gav utrymme för den intervjuade personen att svara med egna ord. 

Syftet med att använda denna metod var för att få en uppfattning av vad den 

intervjuade personen ansåg att ikonen representerade. 

Jag använde mig här av befintliga webbplatser med hjälp av screenshots som 

modifierades genom att visa upp en och samma ikon i olika sammanhang för att 

se om ikonen kunde betyda flera saker för respondenterna. Jag valde denna 

metod då frågeformuläret gav mig resultatet av hur ikonerna uppfattas i sig 

själv, men jag ville se om man kunde påverka en användare att ändra 

uppfattning beroende på användningsområdet. Jag kunde då se om en och 

samma ikon kunde användas för flera syften inom webbutveckling som är en av 

forskningsfrågorna i denna studie. Intervjun hade en låg grad av 

standardisering, vilket enligt Patel och Davidson (2011, sid. 75-77), innebär att 

frågorna ställs i den ordning som är lämplig för en viss intervjuperson – 

egentligen hade jag bara en fråga: "I det här sammanhanget, vad anser du att 

den här ikonen representerar?", men jag lät respondenterna fritt utveckla sina 

svar för varje ikon. Det vill säga, jag följde inte något manus utan lät 

testpersonen föra intervjun framåt i sin egen takt. 

3.5 Pilottest  

Innan de riktiga testerna utfördes gjorde jag ett pilottest. Ett pilottest gör man 

för att finna eventuella fallgropar och fel för att kunna göra ett så effektivt test 

som möjligt när man testar sin undersökning i skarpt läge, (Rubin och Chisnell, 

2008, sid. 215). Tillvägagångsättet gick till på samma sätt som testsessionen, se 

nedan. Inga problem upptäcktes med upplägget. 

3.6 Testsession  

Testpersonen slog sig ner i rummet och blev tilldelad en utskrift av 

medgivandeformuläret i bilaga 1. Deras underskrift krävs för att resultatet från 

testet ska vara giltigt att användas.  Formuläret förklarar vilka uppgifter om 

testet och testpersonen som användes i undersökningen. När medgivandet var 

påskrivet, överlämnade jag frågeformuläret med de 35 ikonerna som skulle 

besvaras av testpersonen. 
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När alla de 35 frågorna var besvarade startade intervjun där bilderna på ikoner 

satta i olika sammanhang visades från en laptop. Ikonerna presenterades i olika 

ordningar för testpersonerna då de kan påverkas av vilken typ av sammanhang 

som visas först. När dessa moment var utförda avslutades sessionen och jag 

tackade för personens tid och engagemang. När testpersonen sedan lämnade 

rummet påbörjades granskningen av insamlad data. 
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4. Empiri och analys 

Detta kapitel går igenom analys och resultat av frågeformulär samt intervju. 

(Rådata från frågeformulär samt intervju återfinns i Bilaga 2 och Bilaga 3.) 

4.1 Analys 

Jag har i min analys granskat användbarheten av Font Awesome-ikoner baserat 

på hur användarna uppfattade ikonerna, samt jämfört huruvida respondenternas 

svar stämde överens med Font Awesome’s beskrivning av dem. Om 

testpersonen har svarat rätt, i förhållande till Font Awesome’s 

benämning av ikonen, tolkas det som rätt svar. Förstod användarna vad ikonen 

representerade, var svaren konsekventa samt kan en ikon skapa obehag eller 

vara fysisk/mentalt påfrestande och varför. 

För att analysera användbarheten för samtliga ikoner granskade jag resultatet av 

testpersonernas svar samtidigt som jag tog hjälp från Nielsens (1994, sid 26.) 

fem steg: Learnability, Efficiency, Memorability, Errors, Satisfaction. Genom 

granskning utifrån dessa fem kriterier mot mina testpersoners svar kunde jag 

tydligt avgöra vilka ikoner ur Font Awesome-biblioteket som skapar 

användbarhet. 

4.2 Resultat av Frågeformulär 
Detta avsnitt presenterar en sammanställning av resultatet från frågeformulären. 

Jag analyserar här användbarheten för varje enskild utvald ikon. 

 

 

0/20 Personer svarade rätt => 0 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Product-hunt”, med kategorin ”Brand 

icons” och saknar alias.  

Som vi tydligt kan se är denna ikon svårtolkad hos användarna. Ett ”P” kan stå 

för många olika saker och är en ikon som är svår att använda internationellt då 

språken skiljer sig från varandra. 18 av de 20 testpersonerna tolkade ”P” som 

”parkering”. För att denna ikon ska anses som användbar hos användarna, tror 

jag att det krävs ett tydligt sammanhang där ikonen används eller tillhörande 
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text för att göra den förstådd. Jag tolkar därmed inte denna ikon som användbar 

eftersom mina testpersoner inte kunde förstå vad ikonen representerade. 

Eftersom de flesta av mina testpersoner svarade att denna ikon representerade 

”Parkering”, har jag svårt att se att denna ikon kan användas i annat syfte utan 

tillhörande text. Efter granskning av resultatet bör denna ikon, enligt mig, 

kategoriseras som ”Parkering”.  

 

 

18/20 Personer svarade rätt => 90 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Credit-card”, med kategorin 

”Betalning” och saknar alias.  

Resultatet för denna ikon talar för att den har en tydlig kategori och är 

självförklarande. Jag godkänner alla svar som ligger inom ramen för kreditkort 

och betalning. 9 av de 18 personerna svarade att denna ikon representerade 

”kreditkort”, alltså samma benämning som Font Awesome vilket också det 

styrker denna ikon. De resterande 9 godkända svaren låg inom ramen för 

betalning. Slutsatsen om denna ikon är att om den används för att representera 

någon form av betalning så har den potential för att uppfylla 

användbarhetskraven, men jag tror att den kan kräva tillhörande text. 

 

 

16/20 Personer svarade rätt => 80 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Bars”, med kategorin ”Web 

application icons” med alias ”Navicon” och ”Reorder”. 

Jag godkänner här svar som representerar ”samlad information” då Font 

Awesome har valt alias ”Reorder” på denna ikon. Jag tror dock att 

kategoriseringen för denna ikon bör beskrivas tydligare för att uppnå 
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”memorability”. Efter granskning av mina undersökningar föreslår jag att 

”Meny” och ”Lista” skulle kunna vara tydliga alias för denna ikon. För att 

skapa användbarhet tror jag att ett tydligt sammanhang krävs. 

 

 

20/20 Personer svarade rätt => 100 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Calendar”, med kategorin ”Web 

application icons” och saknar alias.  

Resultatet från denna ikon talar sitt tydliga språk, alla testpersoner ansåg att 

ikonen representerade kalender/almanacka. Jag har här valt att godkänna svaret 

”almanacka” då det är synonym av ordet kalender. Denna ikon är ett tydligt 

exempel på en ikon som uppfyller användbarhetskraven och inte kräver 

tillhörande text, då den lever upp till Nielsens (1994) samtliga kriterier. 

Kategoriseringen för denna ikon kan ändras till kalender, detta gäller även för 

alias då denna ikon har ett specifikt område och enligt mig bör den endast 

innefatta detta område för att inte skapa förvirring.  

 

 

20/20 Personer svarade rätt => 100 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Folder”, med kategorin ”Web 

application icons” och saknar alias.  

Denna ikon har brukats av de flesta datoranvändare och designen för denna 

ikon talar sitt tydliga språk vilket innebär att den inte kräver tillhörande text för 

att göra sig förstådd. Den uppfyller helt klart kvalitetsmåttet användarbarhet. 

Mina förslag på tydligare kategoriseringar för denna ikon är ”dokument 

hantering” med alias ”Mapp” och ”Fil”.  
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6/20 Personer svarade rätt => 30 % Svarade rätt 

 

Denna ikon benämns som ”Lightbulb”, kategoriseringen är ”Web application 

icons”, alltså inte specificerad och saknar även alias.  

Mina resultat från denna ikon baseras på de testpersoner som specifikt har 

svarat ”Glödlampa” eller liknande, vilket var 6 stycken. Efter granskning av 

mina resultat kan denna ikon kategoriseras med exempelvis ”Uppmärksamhet” 

eller ”Notifikation” med alias ”Idé” och ”Hjälp”.  Som det ser ut idag uppfyller 

inte denna ikon användbarhet då den inte lever upp till Nielsens kriterier. 

Ikonen har en 60 procentig felfrekvens vilket också kan genera missnöjda 

användare. Jag tror dock att ikonen besitter stor potential då 15 personer 

svarade att ikonen representerade någon typ av uppmärksamhet eller 

notifikation, men tillhörande text kan därmed vara att föredra. 

 

 

6/20 Personer svarade rätt => 30 % Svarade rätt 

 

Denna ikon benämns av Font Awesome som ”Share” med alias ”Mail-

Forward” och kategoriseras som ”Web application icons”.  

Jag har därför godkänt svar som faller inom ramen för dessa alias, samt 

benämning. Endast 6 av de 20 användarna svarade rätt på denna ikon vilket 

tyder på att denna inte är användbar. Flertalet användare ser denna ikon som en 

riktning eller vägval inom ett system då symbolen för ikonen representerar en 

pil. Min slutsats är att en ikon för vidarebefordring kräver en ny design för att 

inte associeras med vad pilar vardagligt representerar, vilket är vägval av någon 

form.   
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15/20 Personer svarade rätt => 75 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Tags”, med kategorin ”Web 

application icons” och saknar alias.  

Resultatet talar för att denna ikon har potential att uppnå användbarhet men kan 

kräva tillhörande text för att göra sig förstådd för alla användare. Svaren för 

denna ikon skiljer sig till viss del, men samtliga 15 rätta svar håller sig inom 

ramen för vad ”Taggar” innefattar. Jag har därför valt att godkänna svar som 

”Pris” och ”Namnge något”. Efter mina resultat vill jag kategorisera denna ikon 

som ”Anmärkning” med alias ”Etikett”, ”Prislapp”.  

 

 

20/20 Personer svarade rätt => 100 % Svarade rätt 

 

Denna ikon namnges ”User-Plus” av Font Awesome med kategoriseringen 

”Web application icons” med saknande av alias.  

Alla mina testpersoner svarade inom rätt område av ”User-Plus”. Mina resultat 

påvisar att kategoriseringen av denna ikon bör vara exempelvis ”Sociala 

nätverk” med alias ”Lägg till användare/kontakt”. Ikonen är väl utformad och 

gör sig förstådd och är tydligt självförklarande, vilket innebär att detta är en 

ikon som skapar användbarhet för webbplatser och applikationer utan 

tillhörande text, eftersom den lever upp till samtliga av Nielsens (1994) fem 

kriterier. 

 

 

12/20 Personer svarade rätt => 60 % Svarade rätt 
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Denna ikon benämns av Font Awesome som ”Bell” med kategoriseringen 

”Web application icons” och saknar alias.  

Jag kan endast godkänna svar som går under området ”klocka” vilket var 12 

stycken. Resultaten från mina undersökningar påvisar att en kategorisering av 

denna ikon kan vara ”Notifikation” med alias ”Alarm” och ”Uppmärksamhet”. 

De skildrade svaren påvisar att denna ikon inte uppfyller kraven för 

användbarhet och bör presenteras med tillhörande text för att göra sig förstådd. 

 

 

7/20 Personer svarade rätt => 35 % Svarade rätt 

 

Denna ikon benämns ”Bookmark” av font Awesome, kategoriseras med ”Web 

application icons” och saknar alias.  

Totalt 7 av mina 20 testpersoner valde att svara blankt ”-” på denna ikon, vilket 

tydligt påvisar att denna ikon är svårtolkad för användare och saknar 

igenkänningsfaktor. Efter granskning av mina svar är det svårt att påvisa en 

kategorisering och alias förutom just benämningen av ikonen ”Bokmärke”. 

Slutsatsen för denna ikon blir att den inte uppfyller kraven för användarbarhet 

och grunden till detta tror jag beror på att det är en ikon som flertalet användare 

sällan kommer i kontakt med, samt att symbolen är svår för användarna att 

tolka om man tidigare inte har sett den. Därmed tror jag att det krävs tillhörande 

text. 

 

 

20/20 Personer svarade rätt => 100 % Svarade rätt 

 

Font Awesome namnger denna ikon till ”Commenting”, kategoriserar den till 

”Web application icons”, samt saknar alias.  
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Svaren för denna ikon skiljer sig, men samtliga resultat representerar samma 

område, vilket är anledningen till att jag godkänt alla svar (se bilaga 3). Denna 

ikon kräver därmed ingen tillhörande text för att göra sig förstådd. En tydlig 

kategorisering baserat på min undersökning är ”kommunikation” samt alias 

”Meddelande”. Detta anses av användarna vara en tydlig ikon, eftersom den 

lever upp till Nielsens (1994) kriterier anser jag att den skapar användbarhet.  

 

 

18/20 Personer svarade rätt => 90 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna som ”Users”, med kategorin ”Web application 

icons”, alias ”Group”.  

Specifikt vad denna ikon representerar hade mina testpersoner olika 

uppfattningar om, men 18 testpersoner beskrev den som någon form av grupp, 

vilket jag har godkänt (se bilaga 3). De olika uppfattningarna tror jag beror på 

att jag inte visar upp ikonen i ett sammanhang. En grupp kan innefatta många 

olika områden beroende på vad systemet handlar om. Att ikonen representerar 

någon form av grupp anses som tydligt av användarna, jag tolkar därmed att 

denna ikon har potential för att anses som användbar.  

 

 

15/20 Personer svarade rätt => 75 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Picture”, med kategorin ”Web 

application icons”, alias ”Photo”.  

15 av mina 20 testpersoner ansåg att ikonen representerar någon form av foto 

eller bild vilket jag har godkänt som rätta svar, då de enligt mig ingår inom 

kategorin ”Picture”. Resultatet påvisar att denna ikon kan missuppfattas av 
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vissa användare och min slutsats blir därför att den kräver tillhörande text för 

att leva upp till Nielsens (1994) kriterier ”Satisfaction” och ”Efficiency”. 

 

 

9/20 Personer svarade rätt => 45 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Random”, med kategorin ”Video 

player icons”, med saknad av alias.  

9 testpersoner ansåg att ikonen representerade just detta. Det innebär att jag för 

denna ikon fick 11 felaktiga svar då de inte stämmer överens med Font 

Awesomes beskrivning. Därmed anser jag inte att denna ikon uppfyller kraven 

för användbarhet. För att minimera antalet ”Errors”, anser jag att det krävs 

tillhörande text eller ett tydligt sammanhang.  

 

 

8/20 Personer svarade rätt => 40 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till Paper-plane, med kategorin ”Web 

application icons”, alias ”Send”.  

Resultatet från frågeformuläret påvisar att denna ikon inte skapar användbarhet, 

utan förvirrar flertalet användare. Vid användning av denna anser jag att det 

krävs tillhörande text som beskriver vad ikonen representerar för att anses vara 

användbar. 

 

 

5/20 Personer svarade rätt => 25 % Svarade rätt 
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Font Awesome benämner denna ikon till ”Share”, med kategorin ”Web 

application icons”, alias saknas.  

Efter granskning av testpersonernas svar, visade det sig att denna ikon skapade 

förvirring hos testpersonerna. Jag anser att denna ikon inte lever upp till någon 

av Nielsen (1994) kriterier. Därmed kan den inte uppfattas som användbar. Jag 

anser att det krävs tillhörande text för att skapa användarbarhet. Svaren från 

frågeformuläret skiljer sig markant från varandra och jag kan därför inte ge en 

tydlig kategorisering eller alias för denna ikon. 

 

 

16/20 Personer svarade rätt => 80 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Shopping-cart, med kategorin ”Web 

application icons” och saknar alias.  

Jag kan därför bara godkänna svar som ligger inom ramen för svensk 

översättning, ”Kundvagn”. Dock har samtliga testpersoner angett svar förenade 

med ”Handel”. 80 procent av testpersonerna har svarat enligt den korrekta 

benämningen, men 100 procent svarade inom kategorin ”Handel/Köp”. Dessa 

svar från undersökningen påvisar att denna ikon har potential att skapa 

användbarhet som ”Shopping-cart”. Men jag tror att ikonen kan användas 

fristående om ikonens kategorisering ändras till ”Handel/köp”.  

 

 

11/20 Personer svarade rätt => 55 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Toggle-off”, med kategorin ”Web 

application icons” och saknande av alias.  

Detta innebär att jag bara kan godkänna svar som ligger inom ramen för 

”avstängd”. Resultaten påvisar att denna ikon inte uppfyller kraven för att 
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kategoriseras som användbar. Anledningen till detta är att användare tolkar 

denna som både ”På” och ”Av”. För att användarna ska förstå vad denna ikon 

betyder anser jag att det inte räcker med ett tydligt sammanhang. För att denna 

ikon ska vara användbar krävs även en förklarande text.  

 

 

11/20 Personer svarade rätt => 55 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Eraser”, med kategorin ”Text editor 

icons” och saknar alias.  

Med en felmarginal på 45 procent påvisar resultatet att denna ikon anses av, 

mina testpersoner, vara svår att tolka. Den skapar alltså inte användbarhet utan 

skapar förvirring hos användarna utan ett sammanhang. Jag anser att vid 

användning av denna ikon krävs tillhörande text.  

 

 

19/20 Personer svarade rätt => 95 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Home”, med kategorin ”Web 

application icons” och saknar alias.  

Denna ikon används av många användare dagligen och finns representerad på 

många webbplatser och applikationer. 19 av mina 20 testpersoner svarade rätt, 

enligt Font Awesomes beskrivning, och påvisar därmed alla fem kriterier som 

Nielsen (1994) presenterar. Detta innebär att den skapar användarbarhet hos 

användarna. Ett tydligt alias för denna ikon baserat på testpersonernas svar är 

”Startsida”. 
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11/20 Personer svarade rätt => 55 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Location-arrow”, med kategorin 

”Web application icons” och saknar alias.  

Att endast 11 testpersoner svarade rätt, enligt Font Awesome’s benämning, 

talar inte för att denna ikon skapar användbarhet. Svaren från frågeformuläret 

skiljer sig vilket innebär att användarna har svårt att komma överens om vad 

ikonen representerar. För att skapa användarbarhet med denna ikon krävs 

tillhörande text. 

 

 

19/20 Personer svarade rätt => 95 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Search”, med kategorin ”Web 

application icons” och saknar alias.  

19 av mina 20 testpersoner var överens om att denna ikon representerar 

funktionen ”Sök”, vilket påvisar att denna ikon skapar användarbarhet. 4 av 

dem 20 testpersonerna svarade även att denna ikon representerar ”Zoom” vilket 

skulle kunna vara ett alias för denna ikon. 

 

 

10/20 Personer svarade rätt => 50 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Ticket”, med kategorin ”Web 

application icons” och saknar alias.  
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Denna ikon var svårtolkad av mina testpersoner, endast hälften av användarna 

ansåg att denna ikon representerade ”Biljett”. Min slutsats för denna ikon blir 

därmed att den inte uppfyller kraven för att anses skapa användbarhet. Vid 

användning av denna ikon anser jag att det krävs tillhörande text. 

 

 

14/20 Personer svarade rätt => 70 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Toggle-on”, med kategorin ”Web 

application icons” och saknar alias.  

Detta innebär att jag bara kan godkänna svar som ligger inom ramen för 

”Påslagen”. Resultaten påvisar att denna ikon inte uppfyller kraven för att 

kategoriseras som användbar. Anledningen till detta är att testpersonerna 

tolkade denna som både ”På” och ”Av”. För att användare ska förstå vad denna 

ikon betyder anser jag att det inte räcker med ett tydligt sammanhang. För att 

denna ikon ska vara användbar krävs även en förklarande text.  

 

 

19/20 Personer svarade rätt => 95 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Trash”, med kategorin ”Web 

application icons” och saknar alias.  

Efter att jag tolkat testpersonernas svar kan jag tydligt se att denna ikon skapar 

användbarhet. Det är en ikon som många användare tidigare har använt sig av 

vilket innebär att den lever upp till Nielsens (1994) samtliga kriterier och som 

visuellt talar sitt tydliga språk. Denna ikon är en av få då jag tycker 

kategoriseringen ”Web application icons” faktiskt fungerar då denna ikon kan 

användas i en mängd olika sammanhang men med samma budskap, ”radera/ta 

bort”. 
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20/20 Personer svarade rätt => 100 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”WiFi”, med kategorin ”Web 

application icons” och saknar alias.  

Att denna ikon skapar användbarhet är ett faktum efter granskning av resultatet 

på frågeformuläret. En tydlig och igenkännlig ikon som gör sig förstådd av 

samtliga testpersoner. Därmed är denna ikon tillräckligt tydlig för att appliceras 

utan tillhörande text. Samma som tidigare nämnda ikon ”Trash” kan jag inte ge 

en tydligare kategorisering för denna ikon då den kan användas i många olika 

sammanhang.  

 

 

8/20 Personer svarade rätt => 40 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”University”, med kategorin ”Web 

application icons” och alias ”Institution” och ”Bank”.  

Testpersonerna hade svårt att finna Font Awesomes rätta benämning för denna 

ikon. Dessutom valde sju personer att svara blankt på denna fråga ”-”. Vid 

användning av denna i ett tydligt sammanhang tror jag kan skapa 

användarbarhet, men som fristående i ett frågeformulär som detta, kan det 

skapa förvirring hos användarna. 

 

 

18/20 Personer svarade rätt => 90 % Svarade rätt 
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Font Awesome benämner denna ikon till ”Cloud-download”, med kategorin 

”Web application icons” och saknar alias.  

Svaren från mitt frågeformulär skiljer sig mellan mina testpersoner, men jag har 

här valt att godkänna svar som innefattar att man som användare sparar eller 

laddar ner något. Några av mina testpersoner påpekade att de inte förstod vad 

molnet står för, men att pilen som pekar nedåt i ikonen fick dem att tänka på 

nedladdning. För att anses som användbar tror jag att denna ikon kräver 

tillhörande text.  

 

 

17/20 Personer svarade rätt => 85 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Map-marker”, med kategorin ”Web 

application icons” och saknar alias.  

Svaren från mina användare skiljde sig, men de 17 svar som jag godkänt ligger 

inom ramen för vad Font Awesome anser att denna ikon representerar. När 

denna ikon används av webbplatser eller applikationer visas alltid en karta av 

något slag. Jag tror att med hjälp av sammanhanget kommer användbarheten att 

öka då min uppfattning är att man då tydligare kan associerar denna ikon med 

dess benämning, ”Map-marker”. 

 

 

18/20 Personer svarade rätt => 90 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon som ”Newspaper”, med kategorin ”Web 

application icons” och saknar alias.  

Jag har valt att godkänna alla svar som innefattar nyheter av något slag, det vill 

säga även svar som ”Tidning” och ”Artikel”. Då 90 procent av mina 

testpersoner svarade enligt Font Awesome’s benämning, anser jag att denna 
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ikon har potential till att skapa användbarhet. För att uppnå användbarhet tror 

jag att tillhörande text krävs. 

 

 

1/20 Personer svarade rätt => 5 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Reply”, med kategorin ”Web 

application icons” med alias ”Mail-reply”.  

Detta betyder att denna ikon representerar ”svara” på ett meddelande inom 

mailsammanhang. Endast en av tjugo testpersoner svarade enligt Font 

Awesome’s benämning, på denna ikon. Siffrorna anser jag svara för sig själva, 

mina testpersoner kunde inte, utan sammanhang, tolka denna ikon enligt dess 

alias. 18 testpersoner bedömde att denna ikon representerar ”Gå tillbaka” av 

något slag, baserat på dess utseende. Jag tror att denna ikon bör användas med 

stor försiktighet då den kan skapa förvirring och irritation hos användarna utan 

tillhörande text. Denna ikon skapar därmed inte användbarhet, men vid 

användning, krävs tillhörande text för att denna ska göra sig förstådd. 

 

 

8/20 Personer svarade rätt => 40 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”User”, med kategorin ”Web 

application icons” och saknar alias.  

Jag avgränsa mig till att endast godkänna svar som innefattar ”Användare”, 

vilket är den svenska översättningen. Endast 8 testpersoners svar kunde därför 

godkännas. Min bedömning är därmed att denna ikon, utan sammanhang, är 

svårtolkad för användare. Ungefär lika många valde att svara ”profil” för denna 

ikon, vilket är ett begrepp som bland annat används för sociala medier. Därmed 

anser jag att denna ikon kan kräva tillhörande text för att anses skapa 
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användbarhet. Efter granskning av mina resultat anser jag att denna ikon kan 

adderas med två alias, ”Användare” och ”Profil”. 

 

 

20/20 Personer svarade rätt => 100 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Floppy”, med kategorin ”Text editor 

icons” med alias ”Save”.  

17 av mina testpersoner valde här att svara att ikonen representerade ”Spara”, 

vilket, enligt Font Awesome, är den korrekta representationen. Mina tre 

resterande testpersoner svarade ”diskett” vilket är den korrekta benämningen. 

Jag har därmed valt att även godkänna dessa svar. Denna ikon används för 

många olika textredigeringsprogram och brukas av många användare, vilket jag 

tror är anledningen till att denna ikon är så igenkännlig. Baserat på mina 

resultat anser jag att denna ikon skapar användbarhet utan tillhörande text. 

 

 

18/20 Personer svarade rätt => 90 % Svarade rätt 

 

Font Awesome benämner denna ikon till ”Camera-retro”, med kategorin ”Web 

application icons” och saknar alias.  

Jag godkänner svar som innebär att man aktierar en kamera, det vill säga även 

svar som ”ta kort/bild”. Detta gav mig 18 av 20 rätta svar. Efter granskning av 

testpersonernas svar, anser jag därmed att denna ikon kan skapa användbarhet. 
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4.3 Resultat av intervju 
 

 

Denna ikon var en av dem jag även använde mig av när jag utförde mina 

intervjuer. Jag valde att presentera den i tre olika sammanhang (se bilaga 3) då 

jag själv ansåg att denna ikon är svårtolkad, om den inte visas upp i ett 

sammanhang eller utan förklarande text. De webbplatser jag valde var 

Junkyard, Strängbetong samt PriceRunner. 

 

Junkyard.se är en onlinebutik för sportigt mode. Jag valde denna webbplats för 

att försöka påverka användarna att se denna ikon som ”Produkt” (se bilaga 3), 

vilket är Font Awesomes benämning för ikonen. 

Svaren från denna intervju var väldigt splittrade. Det intressanta med resultatet 

av denna intervju var att hela 85 % av testpersonerna ändrade sin uppfattning av 

ikonen när den visades i detta sammanhang, varav fem av personerna svarade 

inom området ”produkt”. Detta tyder på att sammanhanget har stor betydelse 

för användarens tolkning av en ikon.  

 

Pricerunner.se en webbsida som används för att jämföra produkter, priser och 

återförsäljare. Min intention var att försöka påverka användarna att se ikonen 

som ”Pris”. Svaren var även här ganska splittrade, men det fascinerande var att 

hela 95 % ändrade uppfattning om ikonens representation i detta sammanhang, 

i förhållande till testpersonens uppfattning utan ett sammanhang. ”Pris” 

nämndes av 8 testpersoner och ”Produkt” från 7 personer. Att endast 8 personer 

svarade ”Pris” innebär att den även i detta sammanhang inte skapar 

användbarhet då den inte lever upp till Nielsen (1994) fem kriterier. Detta 

sammanhang spelade stor roll gällande huruvida testpersonen tolkade ikonen.  

 

Strängbetong.se är ett stombyggnadsföretag som bland annat bygger 

parkeringshus. Den tredje screenshotten som visades med denna ikon 

föreställde just detta, med syftet att ikonen skulle representera kategorin 

”Parkering”. Här valde alla mina 20 testpersoner att svara inom kategorin 
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”Parkering”, vilket var den självklara representationen enligt 18 av 

testpersonerna i frågeformuläret. Detta innebar också att mitt försök att påverka 

användaren till att tolka ikonen som ”Parkering” lyckades. Totalt sett ändrade 

10 % av testpersonerna sin uppfattning i detta sammanhang, det vill säga de två 

testpersoner som inte svarade inom ”Parkering” under frågeformuläret.  

 

Efter granskning av intervjun kan alltså ikonen ”P” tilldelas alias ”Parkering”. 

Vid användning inom området ”Parkering” krävs ingen tillhörande text, då 

detta område var självklart för mina testpersoner, vilket tyder på att denna ikon 

kan skapa användbarhet, men endast inom användning av detta område. Jag 

anser inte att ikonen kan kategoriseras som ”Produkt”, vilket Font Awesome 

anser att den representerar, utan tillhörande text. 

 

 

Denna ikon användes under intervjun (se bilaga 3) där tanken var att se om jag 

kunde påverka dem att se ikonen som ”Nyheter/nyinkommet”. Webbplatsen 

som användes var zoovillage.com vilket är en annan online butik för mode. 

Endast 4 testpersoner ansåg i detta sammanhang att ikonen representerade 

”Nyheter/nyinkommet”, därmed anser jag att den inte lever upp till Nielsens 

(1994) kategorier. Resterande svar (se bilaga 3) påvisar även här att 

kategoriseringen ”Notifikation” och alias ”Uppmärksamhet” stärks. 85 % av 

testpersonerna ändrade sin uppfattning om ikonens representation, i förhållande 

till deras tolkning då den visades utan sammanhang.  

 

 

Denna ikon användes även under intervjun (se bilaga 3) där den placerades på 

outlook.com vilket är en tjänst för e-posthantering. Jag valde denna webbplats 

för att försöka påverka användarna att se ikonen som ”Skicka”. I detta 

sammanhang ansåg 15 av de 20 testpersonerna att den representerade just 

”Skicka”, vilket är Font Awesomes beskrivning och mitt syfte med 
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undersökningen. 55 % ändrade sin tolkning av ikonen. Efter granskning av 

resultatet kan denna ikon skapa användbarhet, men det räcker inte med ett 

tydligt sammanhang, utan kräver även tillhörande text för att göra sig förstådd 

av samtliga användare. 

 

 

Denna ikon användes under intervjun (se bilaga 3) där tanken var att se om jag 

kunde påverka användarna att ändra uppfattning av representationen till 

”Villa”.  Jag valde här att använda mig av webbplatsen järntorget.se som 

används som köp och säljsida för bostäder. 

12 av de 20 testpersonerna ändrade sin uppfattning av ikonen i detta 

sammanhang och svarade att den representerade kategorin ”Villa”. Sammanlagt 

svarade 13 testpersoner detta, vilket jag ser som ett lyckat resultat då mitt syfte 

var att påverka användarna till att ändra sitt tankesätt om ikonen. 65 % ändrade 

uppfattning av ikonens innebörd i detta sammanhang.  

 

 

Denna ikon användes under intervjun i två olika sammanhang (se bilaga 3). 

Det första sammanhanget var Google.se vilket är en sökmotor. Jag valde denna 

webbsida för att försöka påverka användarna att se ikonen som ”Sök”. 

Ikonen placerad i detta sammanhang gav resultatet ”Sök” av samtliga 20 

testpersoner, vilket tydligt visar att Font Awesome’s benämning av denna ikon 

stämmer överens med testpersonernas tolkning av den. Därmed anser jag att 

denna ikon skapar användbarhet. Detta styrker slutsatsen att denna ikon skapar 

användbarhet för representationen ”Sök”, både med och utan sammanhang. 5 % 

av testpersonerna ändrade sin tolkning av ikonen i detta sammanhang.  

 

Den andra webbsidan vars sammanhang jag valde att visa ikonen i var 

hemnet.se som är en bostadssajt. Där visades en kartbild över Malmö, med 
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sökfält på höger sida av webbplatsen. Jag valde denna webbplats för att försöka 

påverka användarna till att istället tolka ikonen som ”Zoom”. Jag ansåg att 

denna ikon kan skapa förvirring bland vissa användare eftersom ikonen 

symboliserar ett förstoringsglas. Endast 8 personer ansåg att ikonen i detta 

sammanhang representerade ”Zoom”, medan 12 personer ansåg att den även i 

detta sammanhang representerade ”Sök”. Detta styrker mitt tidigare påstående 

att denna ikon skapar användbarhet inom användningen ”Sök”. 30 % av 

testpersonerna ändrade sin tolkning av ikonen i detta sammanhang. 
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5. Slutsatser 

I denna avslutande del redovisas en sammanfattning av resultatet från 

frågeformulären av min undersökning.  

 

5.1 Slutsats av frågeformulär 
 Vilka av de 35 ikonerna ur Font Awesome-biblioteket skapar 

användbarhet utan tillhörande text för att beskriva vad de representerar? 

 

Exakt var man ska dra gränsen för användbarhet är förstås svårt att avgöra. Det 

beror på hur många felaktiga svar av användarna av en viss webbtjänst eller 

applikation kan tolerera. I det här avsnittet listas de undersökta ikonerna i 

fallande grad av begriplighet. Om vi antar att en tolerant nivå av rätta svar är 90 

% av respondenterna, uppkommer vi till att 14 ikoner av de 35 utvalda skapar 

användbarhet. Sänker vi nivån till 80 % har vi 17 begripliga ikoner som inte 

kräver text för att beskriva vad de representerar.  

 

De ikoner som efter frågeformuläret uppgick till 100 % rätt svar från 

testpersonerna enligt Font Awesome´s beskrivning av dem. 

 Calendar     Folder 

 User-plus    Commenting 

 WiFi     Floppy 

 

De ikoner som efter frågeformuläret uppgick till 95 % rätt svar från 

testpersonerna enligt Font Awesome´s beskrivning av dem. 



 
 

37

 Home     Search 

 Trash 

 

De ikoner som efter frågeformuläret uppgick till 90 % rätt svar från 

testpersonerna enligt Font Awesome´s beskrivning av dem. 

 Credit-card    Users 

 Cloud-download   Newspaper 

 Camera-retro 

 

De ikoner som efter frågeformuläret uppgick till 85 % rätt svar från 

testpersonerna enligt Font Awesome´s beskrivning av dem. 

 Map-marker 

 

De ikoner som efter frågeformuläret uppgick till 80 % rätt svar från 

testpersonerna enligt Font Awesome´s beskrivning av dem. 

 Bars     Shopping-cart 
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De ikoner som efter frågeformuläret uppgick till 75 % rätt svar från 

testpersonerna enligt Font Awesome´s beskrivning av dem. 

 Tags      Picture 

 

De ikoner som efter frågeformuläret uppgick till 70 % rätt svar från 

testpersonerna enligt Font Awesome´s beskrivning av dem. 

 Toggle-on 

 

De ikoner som efter frågeformuläret uppgick till 60 % rätt svar från 

testpersonerna enligt Font Awesome´s beskrivning av dem. 

 Bell 

 

De ikoner som efter frågeformuläret uppgick till 55 % rätt svar från 

testpersonerna enligt Font Awesome´s beskrivning av dem. 

 Toggle-on    Eraser 

 Location-arrow 

 

De ikoner som efter frågeformuläret uppgick till 50 % rätt svar från 

testpersonerna enligt Font Awesome´s beskrivning av dem. 

 Ticket 
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De ikoner som efter frågeformuläret uppgick till 45 % rätt svar från 

testpersonerna enligt Font Awesome´s beskrivning av dem. 

 Random 

 

De ikoner som efter frågeformuläret uppgick till 40 % rätt svar från 

testpersonerna enligt Font Awesome´s beskrivning av dem. 

 Send     University 

 User 

 

De ikoner som efter frågeformuläret uppgick till 35 % rätt svar från 

testpersonerna enligt Font Awesome´s beskrivning av dem. 

 Bookmark 

 

De ikoner som efter frågeformuläret uppgick till 30 % rätt svar från 

testpersonerna enligt Font Awesome´s beskrivning av dem. 

 Lightbulb     Share 

 

De ikoner som efter frågeformuläret uppgick till 25 % rätt svar från 

testpersonerna enligt Font Awesome´s beskrivning av dem. 
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 Share 

 

De ikoner som efter frågeformuläret uppgick till 5 % rätt svar från 

testpersonerna enligt Font Awesome´s beskrivning av dem. 

 Reply 

 

De ikoner som efter frågeformuläret uppgick till 0 % rätt svar från 

testpersonerna enligt Font Awesome´s beskrivning av dem. 

 Product-hunt 

 

5.2 Slutsats av intervju 
 

 Påverkas användares uppfattning av Font Awesome-ikonen beroende på 

sammanhang? 

 

Resultatet från mina intervjuer påvisar att sammanhanget har stor betydelse för 

förståelsen och tolkningen av en ikon (se bilaga 3). Som även Sauro (2013) 

påstår så ökar användbarheten genom att placera ikoner i ett sammanhang.  

 

 Product‐hunt 

När denna ikon visades på junkyard.se ändrade 85 % av testpersonerna sitt svar 

gällande sin tolkning av ikonen i förhållande till när den visades fristående.  

 



 
 

41

När denna ikon visades på pricerunner.se ändrade 95 % av testpersonerna sitt 

svar gällande sin tolkning av ikonen i förhållande till när den visades fristående.  

 

När denna ikon visades på strängbetong.se ändrade 10 % av testpersonerna sitt 

svar gällande sin tolkning av ikonen i förhållande till när den visades fristående.  

 

 

 Bell	

När denna ikon visades på zoovillage.se ändrade 85 % av testpersonerna sitt 

svar gällande sin tolkning av ikonen i förhållande till när den visades fristående.  

 

 Send 

När denna ikon visades på outlook.com ändrade 55 % av testpersonerna sitt 

svar gällande sin tolkning av ikonen i förhållande till när den visades fristående.  

 

 Home 

När denna ikon visades på järntorget.se ändrade 65 % av testpersonerna sitt 

svar gällande sin tolkning av ikonen i förhållande till när den visades fristående.  

 

 Search 

När denna ikon visades på google.se ändrade 5 % av testpersonerna sitt svar 

gällande sin tolkning av ikonen i förhållande till när den visades fristående.  

 

När denna ikon visades på hemnet.se ändrade 30 % av testpersonerna sitt svar 

gällande sin tolkning av ikonen i förhållande till när den visades fristående.  
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5.3 Sammanfattning 
 

Efter granskning av 35 utvalda ikoner ur ikonbiblioteket Font Awesome, anser 

jag att det finns brister inom förståelsen av vissa ikoner när sammanhang 

saknas. Som man tydligt kan se i mina resultat, ökar vissa ikoner ur Font 

Awesome-biblioteket användbarheten för webbplatser och applikationer. Vid 

bristande förståelse av en ikon krävs tillhörande text eller ett tydligt 

sammanhang, för att öka användbarheten. Min undersökning påvisar tydligt 

vilka dessa ikoner är enligt mina testpersoner (se kapitel 5). 

 

Enligt mitt resultat spelar sammanhanget, varpå en ikon visas, stor roll för 

testpersonens tolkning av ikonen. Med hjälp av ett sammanhang kunde 

testpersonerna både få sin första tolkning bekräftad, samt helt ändra uppfattning 

om en ikons innebörd.  

 

Med detta resultat kan jag därmed konstatera att jag med hjälp av mina 

frågeformulär och intervjuer besvarat mina frågeställningar, samt uppnått syftet 

med min studie. Resultatet av min undersökning ser jag som mitt bidrag till att 

öka användbarheten och kategoriseringen gällande ikonbiblioteket Font 

Awesome och användningen av ikoner över huvud taget på webbplatser. 

Genom tydlighet och specifikationer anser jag att man på sikt kan öka 

användbarheten för en ikon. 
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6. Fortsatta studier 

Varför Font Awesome medvetet väljer att kategorisera flertalet ikoner med 

”Web application icons”, är något jag ställer mig frågande till. Något som också 

är anmärkningsvärt är varför bara vissa ikoner har blivit tilldelade alias. Genom 

tydlighet och vägledning anser jag att man på sikt kan öka användbarheten för 

en ikon och kanske till och med kunna göra en ikon universell. 

Kan Font Awesome öka användbarheten genom specificerade kategorier samt 

alias på samtliga ikoner? För att ta reda på detta krävs vidare forskning. Baserat 

på tydliga, sammanhängande svar från mina testpersoner har jag själv valt ut 

specifika kategorier samt alias för ikoner som påvisat en tydlig representation 

enligt mina testpersoner. Dessa kunde vara intressanta att testa i ett nytt 

sammanhang. 
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Bilaga 1. Medgivande 
 
Medgivande                                           TP____ 
 
Tack för att du deltar i denna undersökning. 
 
Data från detta frågeformulär samt intervju kommer att användas som underlag 
för resultat inom forskning för kandidatuppsatsarbete. Du kommer vara helt 
anonym och testet går inte ut på att testa dina kunskaper, utan är avsett att 
undersöka förståelsen av ikonbiblioteket Font Awesome. Det finns inga rätt 
eller fel svar på de frågor som ställs. 
 
Genom att underteckna detta medgivande bekräftar jag att: 
 
Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt 
deltagande. De data som samlats in kommer då ej att användas. 
 
Jag ger mitt godkännande till att insamlad data används som underlag för 
resultat inom kandidatuppsatsarbete. 
 
De data som framkommer kan komma att användas i vidare forskningssyften. 
 
 
 
                    Underskrift                                                  Datum 
 
 
 
_____________________________         _____________________________
  

 



 
 

47

Bilaga 2. Sammanlagda svar från frågeformulär 
	
”TP”	är	kodbeteckningen	för	respektive	deltagare	(testperson).	
 

     
 
TP1 Parkering    TP1 - 
TP2 Parkering    TP2 Kortbetalning 
TP3 Parkeringsplats   TP3 Kredit/kontokort 
TP4 Parkering    TP4 Kreditkort 
TP5 Paragraf    TP5 Radio 
TP6 Parkering    TP6 Betalning med kreditkort 
TP7 Parkering/paus   TP7 Bankkort, Kreditkort, presentkort, busskort 
TP8 Parkering    TP8 Kredit/bankkort 
TP9 Parkering    TP9 Kortbetalning 
TP10 Parkering    TP10 Kortbetalning 
TP11 Parkering    TP11 Kortköp 
TP12 Parkering    TP12 Betalkort/kreditkort 
TP13 Parkera    TP13 Kreditkort/kortköp 
TP14 -     TP14 Betalning 
TP15 Parkeringsplats   TP15 Kreditkort/köp 
TP16 Parkering    TP16 Kontokort 
TP17 Parkering    TP17 Betalkort/betala 
TP18 Parkering, pausa   TP18 Bankomatkort/biljett 
TP19 Parkeringsskylt   TP19 Betalkort 
TP20 Parkering                  TP20 Kreditkort/betalning 
 

  
 
TP1 -     TP1 Kalender/almanacka 
TP2 Lista    TP2 Kalender 
TP3 Lista    TP3 Tabell/schema/almanacka 
TP4 Meny    TP4 Kalender 
TP5 Meny    TP5 Kalender 
TP6 Meny    TP6 Kalender 
TP7 -     TP7 Kalender 
TP8 Meny/dropdown   TP8 Kalender 
TP9 Meny    TP9 Kalender 
TP10 Meny    TP10 Kalender 
TP11 Meny    TP11 Kalender 
TP12 Lista    TP12 Kalender 
TP13 Meny/undermeny   TP13 Kalender 
TP14 Meny    TP14 Kalender 
TP15 Dropdownmeny (hamburgermeny) TP15 Calendar 
TP16 Lista    TP16 Kalender 
TP17 Listformat    TP17 Kalender 
TP18 -     TP18 Kalender 
TP19 Meny    TP19 Kalender 
TP20 Garageport    TP20 Kalender/almanacka 
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TP1 Mapp/fil    TP1 Lampa 
TP2 Mapp    TP2 Idé 
TP3 Mapp    TP3 Notis 
TP4 Mapp    TP4 Glödlampa/idé 
TP5 Mapp    TP5 Idé/hjälp 
TP6 Mapp för filer   TP6 Belysning 
TP7 Mapp    TP7 Glödlampa/idéer 
TP8 Fil     TP8 Uppmärksamhet 
TP9 Mapp    TP9 Hjälp 
TP10 Mapp    TP10 Belysning 
TP11 Mapp    TP11 Hjälp 
TP12 Fil     TP12 Idéer 
TP13 Fil/mapp    TP13 Lampa/idé 
TP14 Mapp    TP14 Hjälp 
TP15 Mapp    TP15 Hjälp/tooltip 
TP16 Mapp    TP16 Viktig info 
TP17 Mapp    TP17 Idé/hjälp 
TP18 Finder/mapp   TP18 Glödlampa 
TP19 Mapp    TP19 Idé 
TP20 Folder/filer    TP20 Glödlampa/ljus/highlight 
 

  
 
TP1 Vidare    TP1 Passbok 
TP2 Gå till/gå framåt   TP2 Tagg/prislapp 
TP3 Gå vidare till nästa   TP3 Prislapp/info om vara 
TP4 Gå framåt    TP4 Etikett 
TP5 Stega framåt    TP5 Etikett 
TP6 Svara/vidarebefordra   TP6 Prislapp/pris 
TP7 Pil/riktning/vidare   TP7 - 
TP8 Tillbaka    TP8 Etiketter 
TP9 Gå fram ett steg   TP9 Namnge något 
TP10 Tillbaka    TP10 Etikett 
TP11 Gå framåt    TP11 Pris 
TP12 Gå fram    TP12 Notis 
TP13 Bläddra åt höger   TP13 Prislapp 
TP14 Ångra    TP14 Anmärkning 
TP15 Forward/skip/next/stega framåt TP15 Tag/namnge något 
TP16 Tillbaka/ångra   TP16 Bifoga bilaga 
TP17 Forward/framåt   TP17 Tag 
TP18 Framåt    TP18 Märkesmojäng 
TP19 Tillbaka    TP19 Bokmärke 
TP20 Forward    TP20 Tag 
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TP1 Vänförfrågan   TP1 Alarm 
TP2 Registrera konto/lägga till användare TP2 Meddelande/notering 
TP3 Lägg till vän alt kontakt  TP3 För att se om något nytt har hänt (ringklocka) 
TP4 Lägg till kontakt alt vän  TP4 Notifikation 
TP5 Lägg till personer alt deltagare  TP5 Alarmklocka 
TP6 Lägg till kontaktperson som vän TP6 Alarm 
TP7 Lägga till    TP7 Ljud/klocka/varning 
TP8 Lägg till användare/objekt till något TP8 Notiser 
TP9 Lägg till användare   TP9 Alarm/tid 
TP10 Plus en användare   TP10 Alarm 
TP11 Lägg till kontakt   TP11 Hjälp 
TP12 Lägg till medlem alt person  TP12 Notis 
TP13 Lägga till personer alt kontakter TP13 Alarm 
TP14 Lägg till kontakt   TP14 Väckarklocka 
TP15 Add friend/lägg till   TP15 Alert/alarm/notis 
TP16 Lägg till vän   TP16 Uppmärksamhet 
TP17 Lägg till vän   TP17 Avisering 
TP18 Plus en människa, en får bara gå in alt vara här TP18 Ringklocka 
TP19 Lägg till vän   TP19 Alarm 
TP20 Vänförfrågan   TP20 Notis 
 

  
 
TP1 -     TP1 Meddelande 
TP2 -     TP2 Meddelande/chatt 
TP3 -     TP3 Chatt-bubbla 
TP4 Bokmärke    TP4 Skriva/någon skriver 
TP5 Bokmärke    TP5 Kommentar till en text 
TP6 Bokmärke    TP6 Nytt meddelande/skriv meddelande 
TP7 -     TP7 Prata/skriver/tänker 
TP8 Annons notis   TP8 Chat 
TP9 Flik för att komma ihåg  TP9 Meddelande/sms 
TP10 -     TP10 Pratbubbla 
TP11 Markör    TP11 Meddelande  
TP12 -     TP12 Kommentar 
TP13 Spara som bokmärke  TP13 Meddelande 
TP14 Bokmärke    TP14 Meddelande 
TP15 Notifikation   TP15 Konversation/någon skriver alt har skrivit 
TP16 -     TP16 Meddelande 
TP17 Ladda ner/download   TP17 Någon skriver 
TP18 Bokmärke/här är jag   TP18 Pratbubbla 
TP19 Flagga    TP19 Meddelande 
TP20 Flagga/markering   TP20 Pratbubbla/citat 
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TP1 Gruppkonversation   TP1 Bildgalleri 
TP2 Grupp    TP2 Bilder/bostäder 
TP3 Kontakter/vänlista   TP3 Foton/bilder 
TP4 Kontakter/vänner   TP4 Bild 
TP5 Delning till flera personer  TP5 Infoga bild 
TP6 Grupp av kontakter/vänner/nätverk TP6 Bild 
TP7 Vänner/grupp   TP7 Hus/samhälle/stad 
TP8 Grupp    TP8 Bilder 
TP9 Grupprum/gruppchatt   TP9 Bild/foto 
TP10 Flera användare   TP10 - 
TP11 Grupp    TP11 Image 
TP12 Grupp/medlemmar   TP12 Bild/foto 
TP13 Grupp/användare   TP13 Bild/bifoga bild 
TP14 Kontakter    TP14 Bildgalleri 
TP15 Grupp/gruppchatt   TP15 Image 
TP16 Vänner/kontakter   TP16 Bilder 
TP17 Gruppchatt    TP17 Galleri (bilder) 
TP18 Konferens/möte   TP18 By/vägmärke för mindre ort 
TP19 Vänner    TP19 Bakgrundsbild 
TP20 Vänner/umgängeskrets  TP20 Landskap 
 

  
 
TP1 Genväg    TP1 Skicka iväg 
TP2 Shuffle    TP2 Hitta 
TP3 Byta    TP3 Skicka 
TP4 Shuffle    TP4 Sänd meddelande 
TP5 -     TP5 Navigering med hjälp 
TP6 Blanda/slumpmässig uppspelning TP6 Navigation 
TP7 Kontakt    TP7 Brev/post/pappersflygplan 
TP8 Random/shuffle   TP8 GPS/positionerings tjänst 
TP9 Växla mellan olika lägen  TP9 Skicka iväg 
TP10 Byta fil    TP10 Muspekare 
TP11 Shuffle    TP11 Skicka/send 
TP12 Shuffle    TP12 - 
TP13 Slumpa    TP13 Systemet: Newspilot/Papper 
TP14 Koppla upp    TP14 E-mail 
TP15 Shuffle    TP15 Pappersflygplan/flygplansläge 
TP16 Byta    TP16 Skicka iväg brev 
TP17 Ändra/göra om   TP17 Skicka E-mail 
TP18 Byta plats    TP18 Mejl, epost 
TP19 -     TP19 - 
TP20 Shuffle    TP20 Skicka 
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TP1 -     TP1 Kundvagnsparkering 
TP2 Gå vidare till nästa steg  TP2 Varukorg 
TP3 Nätverk    TP3 Handla/köpa 
TP4 Nätverk    TP4 Kassa/kundvagn 
TP5 -     TP5 Kundvagn 
TP6 Dela    TP6 Varukorg 
TP7 Molekyl/atom/kontakt  TP7 Kundvagn/varukorg 
TP8 Dela objekt    TP8 Kundvagn 
TP9 Dela    TP9 Kundvagn/varukorg 
TP10 -     TP10 Kundvagn 
TP11 Merge    TP11 Kundvagn/shop/betala 
TP12 Vägval    TP12 Kassa 
TP13 Dela/sociala medier   TP13 Kundvagn 
TP14 Dela dokument   TP14 Kundvagn 
TP15 Itunes genus musikigenkänning TP15 Kundvagn/checka ut 
TP16 Olika forum   TP16 Köp/kundvagn 
TP17 Lista med möjligheter/vidarebefordra TP17 Gå till kassan/betala 
TP18 Connecting    TP18 Kundvagn 
TP19 Koppla ihop   TP19 Varukorg 
TP20 Länkar    TP20 Kundvagn 
 

  
 
TP1 Påslag    TP1 - 
TP2 Aktivera/avaktivera   TP2 På/av 
TP3 -     TP3 Sudda 
TP4 Databas    TP4 Sudd 
TP5 Stänga av alt sätta igång något  TP5 Suddgummi 
TP6 Av     TP6 - 
TP7 -     TP7 Sudd/ladda 
TP8 Databas    TP8 Låda av något slag 
TP9 Av     TP9 Radera/sudda 
TP10 Av och på    TP10 - 
TP11 Av/på    TP11 Av/på 
TP12 System    TP12 Radera/sudd 
TP13 Inaktivera/ändra status  TP13 Suddgummi/radera 
TP14 Expandera    TP14 Radera 
TP15 On/off slider toggle knapp  TP15 Simkort 
TP16 On/off    TP16 Tuggummi 
TP17 Batterisymbol (hur mycket som finns kvar) TP17 Erase/radera 
TP18 Knapp på iphone tyst  TP18 Suddgummi 
TP19 Avstängt    TP19 Sudd 
TP20 Off    TP20 Stiftbehållare 
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TP1 Startsida    TP1 Platstjänst 
TP2 Hemsida/startsida/logg  TP2 Navigator 
TP3 Gå hem/startsida   TP3 Markör för ”här är du” 
TP4 Hem    TP4 Sänd meddelande 
TP5 Startsida    TP5 Navigering 
TP6 Hem    TP6 - 
TP7 Hus/hem    TP7 Inkorg 
TP8 Hem    TP8 Muspekare 
TP9 Hem/start    TP9 Visar vart man är på karta 
TP10 Hem    TP10 Muspekare 
TP11 Hem    TP11 Markör 
TP12 Hem    TP12 Navigation 
TP13 Hem    TP13 GPS 
TP14 Hem    TP14 Navigation 
TP15 Home/startsida/gå hem  TP15 Platsposition 
TP16 Hem/hus    TP16 Platstjänster 
TP17 Gå till hemmenyn/start  TP17 Skicka 
TP18 Hotell/hus/vandrarhem  TP18 Hit ska du (på t.ex. kartan) 
TP19 Startsida    TP19 Pil 
TP20 Hem    TP20 Skicka 

 

  
 
TP1 Sök     TP1 Biljett 
TP2 Sök     TP2 Tagg 
TP3 Söka    TP3 - 
TP4 Sök     TP4 Biljett 
TP5 Sökfunktion    TP5 - 
TP6 Sök     TP6 Biljett 
TP7 Sök/förstoringsglas/granska/utforska TP7 Kassett 
TP8 Sök/förstora objekt   TP8 - 
TP9 Sök     TP9 - 
TP10 Sök/zoom    TP10 - 
TP11 Sök    TP11 Pris 
TP12 Sök    TP12 Biljett 
TP13 Sök    TP13 Biljett 
TP14 Sökning    TP14 Bokmärke 
TP15 Sök    TP15 Ticket/nätbiljett 
TP16 Sök    TP16 Tuggummi i paket 
TP17 Sök    TP17 Biljett 
TP18 Zooma in/ut   TP18 Biljett 
TP19 Sökfält    TP19 Biljett 
TP20 Sök    TP20 Biljett 
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TP1 Stäng av    TP1 Radera 
TP2 Av/på    TP2 Inkorg/mapp 
TP3 Av/på toggle    TP3 Papperskorg 
TP4 Svart databas   TP4 Papperskorg/radera 
TP5 Starta och stänga av något  TP5 Papperskorg 
TP6 På     TP6 Ta bort 
TP7 -     TP7 Papperskorg/skräp 
TP8 Toggle knapp vänster eller höger TP8 Papperskorg/släng  
TP9 På     TP9 Släng/papperskorg 
TP10 On/off    TP10 Papperskorg 
TP11 Av/på    TP11 Radera 
TP12 On/off    TP12 Ta bort 
TP13 Aktivera/ändra status/offline-läge spotify TP13 Soptunna/slänga saker 
TP14 Expandera och fyll i   TP14 Ta bort 
TP15 Toggle on/off   TP15 Papperskorg/radera 
TP16 On/off    TP16 Radera/papperskorg 
TP17 Batteri    TP17 Ta bort/papperskorg 
TP18 Knapp på Iphone ljud  TP18 Papperskorg 
TP19 Av och på knapp   TP19 Papperskorg 
TP20 On    TP20 Papperskorg 

 

  
 
TP1 Internet    TP1 - 
TP2 Wi-fi    TP2 Bibliotek/hem/regeringsbyggnad 
TP3 Wifi-nätverk    TP3 -  
TP4 Wi-fi    TP4 Bibliotek 
TP5 Wifi/trådlös uppkoppling  TP5 Hus 
TP6 Nätverksåtkomst (wi-fi)  TP6 - 
TP7 Wifi/mottagning/laddar  TP7 - 
TP8 Trådlös/WLAN   TP8 - 
TP9 Wifi    TP9 Finans/bank 
TP10 Wifi    TP10 Bank 
TP11 Wifi    TP11 - 
TP12 Wifi    TP12 Företag 
TP13 Wifi/internetuppkoppling/styrka på uppkopplingen TP13 Antika Grekland 
TP14 Wifi    TP14 Bibliotek 
TP15 Wifi    TP15 Romerskt tempel/hemknapp 
TP16 Wifi/Connection/nätverk  TP16 Museum/kultur 
TP17 Wifi    TP17 Bibliotek 
TP18 Wifi    TP18 Sevärdighet/historisk byggnad 
TP19 Wifi    TP19 - 
TP20 Wifi    TP20 Auktoritet 
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TP1 Kopiera    TP1 Position/där man är 
TP2 Ladda ned    TP2 Position 
TP3 Ladda ner från molntjänst  TP3 Markör på karta 
TP4 Ladda ner från cloud   TP4 GPS/google maps 
TP5 Spara dokument till molnet (t.ex. dropbox) TP5 Platsmärkning/vart man befinner sig 
TP6 Ladda ner från moln   TP6 Nuvarande plats 
TP7 Ogilla    TP7 - 
TP8 Ladda ner    TP8 Ge mig min position 
TP9 Ladda ned från nätet/cloudtjänst TP9 Vägvisning/platsinfo 
TP10 Ladda ner i molnet   TP10 Lokalisering 
TP11 Download    TP11 Placering/markör 
TP12 Ladda ner    TP12 Plats 
TP13 Ladda upp på molntjänst/lagra online TP13 GPS-destination/aktuell plats 
TP14 Cloud sparning   TP14 Navigation 
TP15 Cloud/download   TP15 Platsposition 
TP16 Ladda ner    TP16 Plats 
TP17 Ladda ner/säkerhetskopiera i molnet TP17 GPS-punkt (location) 
TP18 Icloud ladda ner   TP18 Platsinfo 
TP19 Ladda ner    TP19 Checka in 
TP20 Ladda hem i ”molnet”  TP20 Checka in på plats 
 

  
 
TP1 -     TP1 Tillbaka 
TP2 Nyheter    TP2 Gå tillbaka/backa 
TP3 Tidning/artikel   TP3 Gå tillbaka 
TP4 Nyheter    TP4 Gå bakåt 
TP5 Tidning    TP5 Gå tillbaka 
TP6 Tidning    TP6 Svara 
TP7 Tidning    TP7 Tillbaka/ångra 
TP8 Artikel    TP8 Ångra 
TP9 Nyheter    TP9 Gå tillbaka 
TP10 Tidning    TP10 Tillbaka 
TP11 Nyheter    TP11 Tillbaka 
TP12 Tidning/magasin   TP12 Gå tillbaka 
TP13 Tidning/nyheter   TP13 Tillbaka/bläddra bakåt 
TP14 Tidnings app   TP14 Tillbaka 
TP15 News    TP15 Stega bakåt 
TP16 Dokument/fil   TP16 Tillbaka/ångra 
TP17 Tidning    TP17 Gå bakåt 
TP18 Tidning    TP18 Gå tillbaka 
TP19 Tidning    TP19 Tillbaka 
TP20 Tidskrift    TP20 Tillbaka 
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TP1 -      TP1 Spara 
TP2 Profil/logg/hem    TP2 Spara 
TP3 Profil     TP3 Spara 
TP4 Kontakt/vän     TP4 Spara 
TP5 -      TP5 Spara 
TP6 Kontakt     TP6 Spara 
TP7 Profil     TP7 Diskett 
TP8 Information om min användare profil  TP8 Spara något 
TP9 Personuppgifter/kontouppgifter/profil  TP9 Spara 
TP10 En användare    TP10 Spara 
TP11 Användare     TP11 Spara 
TP12 Profil     TP12 Spara 
TP13 Användare/aktör/person   TP13 Spara/fil 
TP14 Messenger     TP14 Spara 
TP15 Profil/användare    TP15 Save/diskett 
TP16 Person/användare    TP16 Skiva/disk 
TP17 Användare     TP17 Spara 
TP18 Facebook     TP18 Diskett 
TP19 -      TP19 Spara 
TP20 Användare     TP20 Spara 

 

 
 
TP1 Kamera 
TP2 Kamera/foto/bilder 
TP3 Ta kort 
TP4 Foto 
TP5 Kamera 
TP6 Ta bild 
TP7 Kamera/bild 
TP8 Ta kort/visa mina kort 
TP9 Ta bild/fotoapp 
TP10 Kamera/ta kort 
TP11 Kamera 
TP12 Ta kort/kamera 
TP13 Kamera/foto 
TP14 Öppna fotoapp 
TP15 Kamera/ta kort/instagram 
TP16 Bild/kamera 
TP17 Kamera 
TP18 Instagram 
TP19 Kamera 
TP20 Kamera 
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Bilaga 3. Sammanlagda svar från intervju 
	
”TP”	är	kodbeteckningen	för	respektive	deltagare	(testperson).	
	
	

 
 
TP1 Parkering 
TP2 Pojke 
TP3 Miljömärkning eller dylikt 
TP4 Finns i lager 
TP5 Storlekar 
TP6 - 
TP7 Produkt 
TP8 Produkt 
TP9 Spara temporärt/jämföra produkt 
TP10 - 
TP11 - 
TP12 Parkera i kundvagn/pojke 
TP13 Produktinfo 
TP14 - 
TP15 Utmärkelse t.ex. ”Billigast på denna sida” 
TP16 Paxa vara 
TP17 Prioritera nyinkommet/prioritera 
TP18 Prisvärt 
TP19 Produkt 
TP20 Patent/länk till Price Runner 
 



 
 

57

 
 
TP1 Parkering/parkeringshus 
TP2 Parkeringshus/parkering 
TP3 Parkering 
TP4 Parkering 
TP5 Parkeringshus 
TP6 Parkering 
TP7 Parkering 
TP8 Parkering 
TP9 Parkering 
TP10 Parkering 
TP11 Parkering 
TP12 Parkering/parkeringshus/parkeringsplats 
TP13 Parkeringshus/parkera 
TP14 Parkering 
TP15 Parkering 
TP16 Parkering 
TP17 Parkeringshus 
TP18 Parkering 
TP19 Parkering 
TP20 Parkering 
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TP1 Pris 
TP2 Pris 
TP3 Pris 
TP4 Finns i lager 
TP5 Produkt 
TP6 Produktbeskrivning 
TP7 Produkt/pris 
TP8 Produkt 
TP9 Jämföra produkt 
TP10 Parkera vara 
TP11 Direktlänk till webbplats 
TP12 Prioriterad/prisvärd 
TP13 Produkt/produktinfo 
TP14 Företagspartner 
TP15 Billigast pris/kontrollerad 
TP16 Pay 
TP17 Populärt 
TP18 Prisvärt 
TP19 Parkering 
TP20 Jämföra produkt 
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TP1 Skicka iväg 
TP2 Skicka 
TP3 Skicka 
TP4 Skicka 
TP5 Vidarebefordra 
TP6 Kopia 
TP7 Skicka 
TP8 Dela position/bifoga 
TP9 Skicka/nytt mail 
TP10 Skicka 
TP11 Skicka 
TP12 - 
TP13 Skicka 
TP14 Skicka mail 
TP15 Skicka 
TP16 Skicka 
TP17 Skicka 
TP18 Skicka 
TP19 Svara på 
TP20 Skicka 
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TP1 Sök 
TP2 Sök 
TP3 Sök 
TP4 Sök 
TP5 Sök 
TP6 Sök 
TP7 Sök 
TP8 Sök 
TP9 Sök 
TP10 Sök 
TP11 Sök 
TP12 Sök 
TP13 Sök 
TP14 Sök 
TP15 Sök 
TP16 Sök 
TP17 Sök 
TP18 Sök 
TP19 Sök 
TP20 Sök 
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TP1 Zoom 
TP2 Zoom 
TP3 Sök 
TP4 Sök 
TP5 Sök 
TP6 Sök 
TP7 Zoom 
TP8 Sök 
TP9 Sök adress 
TP10 Zoom 
TP11 Sök 
TP12 Zoom 
TP13 Förstora 
TP14 Hitta stad/plats 
TP15 Zoom 
TP16 Sök plats 
TP17 Sök plats/adress/område/sökning på urval 
TP18 Zoom 
TP19 Sök 
TP20 Sök 
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TP1 Sista minuten köp 
TP2 Rea/slut rea 
TP3 Nyheter/rea 
TP4 Nyhet 
TP5 Notifiering 
TP6 Erbjudande/fynd 
TP7 - 
TP8 - 
TP9 Tillfälliga erbjudanden 
TP10 Inkommande reserverade varor 
TP11 Erbjudande/titta här 
TP12 Kampanj 
TP13 Lagerrensning/få produkter kvar 
TP14 Skriv in mailadress och få erbjudande 
TP15 Rea/specialprodukter/Nyheter 
TP16 Uppmärksamhet 
TP17 Nyinkommet/nyhet 
TP18 Titta hit 
TP19 Rea 
TP20 Notis om nya erbjudanden 
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TP1 Hem 
TP2 Villor 
TP3 Bostadsområde/typ av hus 
TP4 Hem 
TP5 Startsida 
TP6 Söka på villor 
TP7 Villa 
TP8 Logga in på mina sidor 
TP9 Villa/radhus 
TP10 Sortera efter villa/startsida 
TP11 Sortera efter hus/villa 
TP12 Villa 
TP13 Mina bostäder 
TP14 Sortera efter hus 
TP15 Sökfilter för villa och radhus 
TP16Plats/vart är jag 
TP17 Mina sidor/angående hus 
TP18 Hus/villa 
TP19 Startsida 
TP20 Villa 
 
 
 


