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Sammanfattning. 
 
Institutionen för datavetenskap (IDA) vid Linköpings universitet har tillsammans med 
försvarsmakten, polisväsendet och räddningsverket i Östergötland startat en projektstudie 
för att utröna huruvida augmented reality-teknik (AR) kan användas för att förbättra 
koordinationen mellan civila och militära organisationer, och på sikt även militära och 
civila organisationers gemensamma stabsarbete mellan nationer. Kunskap om hur 
militära och civila organisationer - som har ett tätt samarbete vid olika former av 
samhälleliga kriser - ser på sin organisationsspecifika teckenanvändning kan vara 
relevant vid införandet av ny teknik. Detta i synnerhet om det går att finna skillnader i de 
olika organisationernas syn på och användning av tecken.  
 
Denna studie har gjorts i anslutning till ovanstående projektstudie och fokuserar på hur 
företrädare från försvarsmakten, polisen och räddningstjänsten, utifrån en semiotisk 
inramning, ser på sin teckenanvändning. Syftet är att undersöka ifall betydande skillnader 
i teckenbruk finns hos dessa organisationer. För att nå en större inblick i hur företrädare 
för de tre organisationerna ställer sig till den egna teckenanvändningen har utdrag ur 
ljudinspelat material från två olika sessioner analyserats. För att kunna särskilja olika 
typer av tecken har studien till största delen utgått från blandformer av Peirces 
teckenbegrepp ikon, index och symbol. En taggningsmetod utifrån Peirces 
teckendefinition skapades för att plocka ut relevant utsagor från de olika 
organisationernas representanter. 
 
Utdrag som anses relevanta för studiens syfte presenteras och gås igenom i 
resultatavsnittet.  
 
Utifrån det analyserade materialet är det svårt att påträffa teckenspecifika skillnader som 
med säkerhet kan sägas vara kopplad till en enskild organisations teckenanvändning. Det 
som har påträffats är snarare en benägenhet att tala kring teckenanvändning på olika sätt 
hos förespråkare för de enskilda organisationerna. En diskussion kring dessa tendenser 
och deras koppling till syfte och frågeställning åtföljs sedan bland annat av förslag på 
framtida forskning.   
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1 Inledning 
 
Följande kapitel behandlar bakgrunden till rapporten, dess förankring i annan forskning, 
dess syfte och frågeställning samt rapportens struktur och de avgränsningar som finns i 
rapporten. 
 

1.1 Bakgrund 

 
Militära strategier och synsätt är mångt och mycket en produkt av sin tids värderingar och 
tekniska framsteg. De medel och verktyg som används i det militära utvecklas i takt med 
att tekniska landvinningar inom andra områden görs. 2000-talet är inget undantag. 
Informationssamhällets intåg skapade idéer om nätverksbaserad krigsföring inom den 
amerikanska krigsmakten (Alberts et al, 1999) och visionen om ett nätverksbaserat 
försvar (NBF) och nya ledningskoncept - såsom IDC² inom den svenska försvarsmakten 
(IDC² 2007, 2007). 
 
Institutionen för datavetenskap (IDA) vid Linköpings universitet har tillsammans med 
försvarsmakten, polisväsendet och räddningsverket i Östergötland startat en studie för att 
utröna huruvida så kallad augmented reality-teknik (AR) kan användas för att förbättra 
koordinationen mellan civila och militära organisationer, och på sikt även militära och 
civila organisationers gemensamma stabsarbete mellan nationer. Tanken är att denna 
teknik ska fungera som ett stöd för att på ett mer effektivt sätt uppnå en gemensam 
lägesbild vid gemensamma operationer.  
 
AR ingår som en undergrupp i det fält som kallas mixed reality. Tekniken används inom 
flertalet olika områden i syfte att virtuellt förstärka den visuella verkligheten som 
användaren ser. Detta genom att presentera information såsom text och bilder till 
användaren genom ett gränssnitt som placeras ovanpå användarens ordinarie synintryck. 
Detta åstadkoms vanligen med hjälp av en display som användaren har framför ögonen. 
Displayen kan antingen vara transparent eller helt otransparent. Denna apparatur används 
för att optiskt eller digitalt projicera både verkligheten och den virtuella informationen på 
samma gång (Kiyokawa et al, 2002). Tekniken som sådan kommer inte att gås igenom 
utförligare i denna rapport. 
 
För att på bästa sätt dra nytta av denna inom gemensam ledning och stabsarbete hittills 
outnyttjade teknik behövs kunskap om hur organisationernas ledningssamarbete ser ut. 
Hur kan detta samarbete förstärkas i hänseende till vilken information som är viktigast för 
de olika organisationerna och med vilka medel är det lämpligast att denna information 
överförs mellan deltagarna i stabsgruppen?  
 
Informationen som kan förmedlas via den förstärkta verkligheten kan representeras i form 
av både grafiska tecken såsom text och bilder men också genom ljud och rörliga 
animationer. Kunskap om hur försvarsmakten, polisväsendet och räddningstjänsten ser på 
sin teckenanvändning är något som i detta avseende kan vara mycket lämpligt att ta i 
beaktande för att kunna ha möjlighet att synliggöra eventuella skillnader och preferenser i 
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de olika organisationernas brukande av tecken som är specifika för den egna 
organisationen.  
 
Schweizaren Ferdinand Saussure och Amerikanen Charles Sanders Peirce grundlade, 
oberoende av varandra och på varsin sida av Atlanten, de teorier som idag går under fältet 
Semiotik, eller läran om tecken. Peirces semiotiska teoribygge, som var tätt bundet till 
hans övergripande filosofiska projekt, innefattande omfattande beskrivningar av tecknet 
som sådant. Analysen i denna studie av organisationsspecifik teckenanvändning utgår 
från användningen av Peirces begrepp ikon, index och symbol som kan användas för att 
beskriva hur olika tecken faktiskt relaterar till det (objekt) de representerar. Peirces 
omfattande teorier kring tecknets natur och den viktiga grund dessa utgör för den 
moderna semiotiken gör denna typologi relevant, användbar och intressant att använda 
sig av vid analys av skilda organisationers brukande av tecken.  
 
Denna rapport fokuserar på hur företrädare från de tre olika organisationerna, utifrån en 
semiotisk inramning, ser på sin teckenanvändning. För att nå en större inblick i hur 
företrädare för de tre organisationerna ställer sig till den egna teckenanvändningen har 
utdrag ur ljudinspelat material från två olika sessioner analyserats. Dels från en inledande 
workshop inom ramen för huvudprojektet men även från den första pilotstudien av AR-
systemet och den efterföljande utvärderingen av denna. Det är inte hur deltagarna under 
dessa inspelningstillfällen använder sig av tecken vid ljudinspelningens gång som står i 
fokus utan detta ligger snarare i hur de som företrädare för sina respektive institutioner 
pratar kring tecken som är bundna till den egna organisationen. Detta skapar en slags 
metaanalys av symbolanvändningen hos de olika organisationerna. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns skillnader i hur de tre 
organisationerna, försvarsmakten, polisväsendet och räddningstjänsten ser på och 
använder sig av sina organisationsspecifika tecken och följaktligen identifiera dessa 
skillnader. Frågeställningen som denna rapport vill besvara är tvådelad:  
 
Hur ser företrädare för de tre organisationerna på sin användning av 
organisationsspecifika tecken? Om skillnader påträffas, på vilket sätt kan användande av 
tecken skilja sig mellan organisationerna och vilka slutsatser går det att dra utifrån dessa 
skillnader?  
 
För att besvara frågeställningen har analyser av samtal mellan företrädare för de olika 
organisationerna - där de diskuterar kring gemensam ledning - genomförts under två 
separata tillfällen. Identifiering av skillnader mellan de olika parterna kan vara till gagn 
för fortsatta studier där stabssamarbete mellan dessa eller liknande organisationer står i 
fokus; i synnerhet i relation till ny teknik där dessa organisationers tecken kan behöva 
implementeras i nya medium. Då denna studie utförs som en del av ett större projekt som 
ämnar studera huruvida MR-teknik kan användas för att effektivisera stabsarbete har även 
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samtal kring framtida tillämpningar av teckenanvändning inom organisationernas olika 
områden varit av intresse i analysen.  
 
För att uppnå studiens syfte på lämpligaste sätt behövs ett redskap som synliggör och 
identifierar skillnader mellan olika typer av teckenanvändning. För detta ändamål 
används ett kategoriseringssystem som diskriminerar mellan fundamentala olikheter 
tecken emellan (Chandler, 2007). Denna rapport har valt att dela upp de tecken som de 
olika företrädarna pratar kring med hjälp av olika taggningskategorier som tar stöd från 
Peirces teckentypologi. Denna typologi delar in tecken i tre olika kategorier: symbol, 
index och ikon. Dessa tre distinktioner svarar mot tecknets egenskaper eller inneboende 
kvaliteter.  
 

1.3 Begreppsdefinitioner 

 
Den engelska termen sign kan vid översättning till svenska både stå för ordet symbol och 
ordet tecken, två ord som enligt Internetbaserade Folkets synonymlexikon och 
Internetordboken, tyda.se, är nära synonymer till varandra. Till förmån för Peirces teorier 
där symbol som begrepp endast är en typ av tecken kommer ordet symbol aldrig att 
användas i dess vardagliga betydelse som där kan ses vara synonym med tecken. All 
användning av de båda orden hädanefter sker utifrån Peirces definition där användandet 
av ordet tecken innebär att någonting är ett tecken när det i något avseende representerar 
ett annat objekt och sedermera får sin mening genom den tolkning som görs av tecknet 
ifråga. 

1.4 Avgränsningar 

 
Denna rapport avgränsar sin analys till material som ingår i den studie av AR-teknik som 
hjälpmedel vid gemensam ledning som genomförs på IDA vid Linköpings universitet - 
tillsammans med förvarsmakten, polisen och räddningstjänsten i Östergötlands län. De 
utvalda utdrag som analyserats och presenteras i resultatavsnittet kommer från det 
inspelade material som genererades under en inledande workshop kring gemensam 
ledning i relation till de tre organisationerna, den efterföljande pilotstudien av den nya 
tekniken och den efterföljande utvärderingen av pilotförsöket. Transkription av materialet 
har gjorts på nivå 3 enligt Per Linell (1994), vilket innebär att analysen av det 
transkriberade materialet inte innefattar mer ingående talspråkiga fenomen som är vanligt 
förekommande i vardagligt tal. Det inspelade materialet är även begränsat till endast 
ljudupptagning vilket gör att studien inte kan ta hänsyn till ickeverbal kommunikation 
som kroppsspråk och annat som kan studeras genom videoinspelning. Analysen av 
organisationsspecifika tecken avgränsas till den tradition inom det semiotiska fältet som 
bygger på Peirces arbete kring tecknets natur. Analysen använder sig av valda delar och 
begrepp ur denna teoriapparat som döms relevanta för att kunna besvara frågeställningen. 
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1.5 Rapportens struktur 

 
Nedan följer en teoribakgrund som tar upp relevanta delar av semiotiken som berör 
Charles Sanders Peirces typologi gällande tecken och hur dessa kan delas in beroende på 
dess mest utmärkande kvaliteter och egenskaper. Denna del efterföljs av metodkapitlet 
som tar upp val av metod, en beskrivning av den taggningsmetod som används för att 
tagga sekvenser ur materialet, samt proceduren för den valda metoden. Nästa kapitel, 
resultatkapitlet, tar upp de transkriberade utdrag ur det analyserade materialet som har 
taggats upp med hjälp av taggningsmetoden som beskrevs i det föregående kapitlet. Detta 
åtföljs sedan av rapportens avslutande kapitel som tar upp de slutsatser som kan dras av 
analysen tillsammans med en tillhörande diskussion kring organisationernas användande 
av tecken. 
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2 Teoribakgrund 
 
Studier kring krishantering och den koordination och det ledningssamarbete som krävs 
mellan berörda krisstödjande organisationer, organ eller räddningspersonal har utförts i 
många olika former, se exempelvis (Aminoff et al, 2007; Trnka et al, 2006, Lindgren et al 
(2006). Dock finns det betydligt färre studier av mellanorganisatoriska skillnader i 
teckenanvändning ur ett semiotiskt perspektiv. Detta trots att tecken i alla dess former - 
enligt Peirces definition av tecknet som presenteras nedan (Peirce, 1949) - är en 
fundamental komponent av människans förståelse av världen omkring sig.  
 
Första delen av teoribakgrunden presenterar relevanta teorier kring tecken som utgår från 
delar av Peirces semiotiska modell över tecknet som entitet. Charles Sanders Peirce - 
amerikansk logiker, filosof, matematiker och vetenskapsman - är tillsammans med den 
strukturella lingvistikens fader Ferdinand de Saussure förgrundsgestalter för den moderna 
semiotiken som även kan betitlas läran om tecken. Dessa två traditioner med sitt ursprung 
på varsin sida av Atlanten har i viss mån gett upphov till två olika semiotiska läger, även 
om semiotiken som fält i helhet täcker de båda lärorna (Chandler, 2007). Många 
efterföljande semiotiker har på olika sätt använt sig av tankar från både Peirce och 
Saussure eller på olika sätt försökt kombinera delar av de två olika ramverken. (Tanaka-
Ishi et al, 2007).  
 
Trots att Peirce och Saussure var samtida utvecklade de självständigt utan påverkan från 
varandra en modell av vad ett tecken är för något. En skillnad i fokus mellan de två var 
dels att Saussure främst talade kring tecken i en lingvistisk kontext, medan Peirce mer 
explicit ville inbegripa alla typer av tecken i sitt semiotiska system (Chandler, 2007). En 
annan grundläggande skillnad mellan Peirces och Saussures modell av tecknet är att 
Peirce utgick från en triadisk modell medan Saussure istället skapade och utgick från en 
dyadisk sådan. Saussures modell innefattade de två begreppen signifier (betecknande) 
och signified (betecknat), där det första begreppet kan sägas stå för den form som tecknet 
tar sig medan det som är betecknat, signifier, är det koncept som det betecknande 
refererar till. Peirce utgick istället från en triadisk modell som även inkluderade en 
komponent som kan ses som ett slags tolkande av tecknet ifråga. Denna modell kommer 
att beskrivas i större detalj nedan.  
 
Rapporten kommer till största delen att utgå från delar av Peirces modell av tecknet och 
då i synnerhet Peirces grundläggande begrepp ikon, index och symbol. Peirces 
klassifikation av tecknet innefattar även flertalet andra termer som ej dömts relevanta för 
denna rapport och därför ej kommer tas upp i större bemärkelse. Peirce menar att ikon, 
index och symbol är ’the most fundamental divison of signs’ (Peirce, 1934). 
Teoribakgrunden kommer även att belysa vissa vidareutvecklingar och kritik av Peirces 
teorier som gjorts fram till dags dato. 
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2.1 Peirce om tecknets natur, och begreppen ikon, index och 
symbol. 

 
Peirce utarbetade parallellt men fristående från Saussure fram teorier som har haft en 
direkt avgörande roll i grundandet av semiotiken som fält. Peirce framställde, bland 
mycket annat, en grundläggande modell över vad ett tecken är, dess natur och vilka 
komponenter som kan ses som kärnan i vad ett tecken egentligen består utav. Peirce gav 
då nedanstående definition som gör sig gällande för alla former av tecken. Alla tecken 
innefattas av tre stycken huvudsakliga komponenter, representamen, the interpretant och 
the object: 
 

A sign …[in the form of a representamen] is something which stands to somebody 
for something in some respect or capacity. It addresses somebody, that is, creates 
in the mind of that person an equivalent sign, or perhaps a more developed sign. 
That sign which it creates I call the interpretant of the first sign. The sign stands 
for something, its object. It stands for that object, not in all respects, but in 
reference to a sort of idea, which I have sometime called the ground of the 
representamen. 

 
(Peirce 1934-58, 2.228) 
 
Denna definition av tecken innefattar då allting som på något sätt representerar något, må 
det vara materiella ting såsom skyltar eller fotografier eller mer abstrakta ting såsom 
idéer, ord, fantasifoster eller mentala bilder. Tecknets tre komponenter kommer i 
fortsättningen att benämnas representamen, interpretant1 och objekt. Representamen står 
då för vilken form eller yttryck som tecknet har, interpretanten är den mening, förståelse 
eller betydelse som tecknet ger upphov till hos betraktaren och manifesterar sig själv som 
ett eget tecken hos den som tolkar tecknet, om än som ett mentalt sådant. Objektet till sist 
är det bortanför tecknet som tecknet refererar till och behöver som nämnt ovan inte vara 
något materiellt, även om namnet kan antyda motsatsen. Ett tecken består då enligt Peirce 
av vilket typ av ting som representeras, hur detta representeras och hur dess mening 
skapas, förstås och tolkas av de individer som använder sig av tecknet.  
 
Relationen mellan dessa tre komponenter är triadisk och visualiseras därför oftast i 
formen av en triangel, även om Peirce själv inte använde sig av en sådan triangulär form 
för att visualisera tecknets relationer i sina ursprungliga skrifter. (Chandler, 2007; De 
Souza, 2004)  
 
Nedan är ett exempel på hur denna triangel kan visualiseras: 
 
 

                                                
1 Benämningen interpretant används här som ett vanligt svenskt substantiv och behandlas därför utifrån 
vanliga svenska böjningsregler. Samma benämning används även i flertalet andra svenska rapporter såsom 
Engström (2002).  
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Fig. 1  Relationen mellan representamen, interpretant och objekt. Egen illustration baserad på Chandlers 
illustration av tecknet i Semiotics – The basics. (Chandler, 2007) 
 
Den streckade linjen mellan representamen och objektet illustrerar att denna koppling, 
kopplingen mellan representation och objekt, inte nödvändigtvis behöver finnas explicit 
då tecknets mening skapas via interpretanten. Ett tecken behöver alltså inte ha en direkt 
koppling till det objekt det i någon mån ska representera, ett tydligt exempel på detta är 
våra skrivna ord och andra lingvistiska tecken som finns i de flesta mänskliga samhällen, 
dessa är typiska exempel på typer av tecken vars mening är inlärd. Detta skulle även 
kunna vara fallet vid utformningen av en markör på en informationstavla eller vid olika 
typer av trafikskyltar där tecknets relation till verkligheten måste läras in. Dessa former 
av kopplingar skapas då representamen knyts samman med objektet genom 
interpretanten, som då står för vilken förståelse och tolkning personen i fråga gör av 
tecknet.  
 
Den interaktion som sker mellan dessa komponenter och ger upphov till hur tecknet som 
helhet förstås kallas för semiosis (Chandler, 2004). Då interpretanten själv ska förstås 
som ett tecken, antingen samma tecken eller ett mer utvecklat sådant, fungerar denna 
tolkande komponent även som en grund för skapandet av representamen för det nya 
tecknet. Detta benämner Umberto Eco enligt Chandler (2007) unlimited semiosis, 
obegränsad semiosis, och är en integrerad del av hur semiotiken ser på människans 
flexibla förmåga att tolka och förstå världen runt om kring sig. Ett exempel på en sådan 
process kan vara ett politiskt laddat fotografi som förutom det som gestaltas i fotografiet 
hos betraktaren skapar en ny mening som i sig själv refererar till något som inte explicit 
finns med i fotografiet, denna nya mening, i det här fallet det mentala föreställning som 
skapas, kan i sin tur ge upphov till nya innebörder. Oavsett om det är ett konstverk med 
flera lager av betydelse eller en vanlig vägskylt ger dessa tecken upphov till ett mentalt 
tecken som i sin tur är likartat eller mer utvecklat. 
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Obegränsad semiosis som kan ses som en rekursiv process illustreras oftast med hjälp av 
ihopsatta triangelrelationer där det första tecknets interpretant ger upphov till en koppling 
till det nya tecknets representamen. Denna process innebär att tolkningen eller den 
mening tecknet får, interpretanten, i teorin kan ge upphov till ett obegränsat antal nya 
tecken och det skulle då snarare vara hos människans kognitiva begränsningar som 
hindrar att denna process har ett oändligt förlopp. Nedanstående figur illustrerar tre led av 
obegränsad semiosis. Ett brandlarm som tjuter skulle hos en åhörare troligtvis förstås som 
att det brinner någonstans i närheten. Ett mer utvecklat tecken skulle då kunna skapas där 
interpretanten – förståelsen – för det föregående tecknet ger upphov till en ny tolkning 
och således även det nya tecknets representamen. I det här fallet skulle tolkningen av 
brandlarmet kunna leda till mer utvecklat tecken som representeras av den mentala bilden 
av ett brinnande bostadshus.  Denna tanke kan i sin tur ge leda till att personen ifråga 
känner sig manad att ringa brandkåren vilket då skulle kunna representeras mentalt av hur 
brandbilen är på väg till platsen. 
 

 
 
Fig 2. Exempel på oändlig semiosis. Egen illustration som utgår från De Souzas beskrivning och Chandlers 
visualisering av semiosis. (2004; 2007). 
 
Peirce har som en del av sitt större verk skapat ett ramverk för att dela upp olika former 
av tecken utifrån relationen mellan tecknets tre fundamentala komponenter, det vill säga 
representamen, interpretanten och objektet. Peirce talar här om Ikoner, index och 
symboler. Dessa tre kategorier bör enligt Chandler (2007) betraktas som en del av 
tecknets inneboende egenskaper, eller hur relationerna till det objekt som tecknet 
representerar ser ut. Chandler menar då att det är mer användbart betrakta denna typologi 
utifrån att varje tecken kan inneha mer eller mindre av ikoniskhet, index och symbolik 
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snarare än att se dem som strikta indelningsgrupper av olika typer av tecken.  
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2.1.1 Ikon 

 
“An icon is a representamen which fulfills the function of a representamen by virtue of a 
character which it possesses in itself, and would possess just the same though its object 
did not exist. Thus, the statue of a centaur is not, it is true, a representamen if there be no 
such thing as a centaur. Still, if it represents a centaur, it is by virtue of its shape; and 
this shape it will have, just as much, whether there be a centaur or not.” 
 
        (Peirce, 1934) 
 
En ikon är ett tecken där dess representamen anses avbilda, efterlikna eller dela vissa 
kvaliteter med objektet som representeras. Till exempel kan man se ett rakt penseldrag 
som en representerande ikon för en geometrisk linje eller ett fotografi eller ett porträtt av 
en person som en ikon av denna. Ikoniska tecken behöver inte nödvändigtvis enbart 
efterlikna objektet visuellt utan även andra intryck som ljud, smak, lukt och taktil 
information kan även ses som ikonisk. Exempelvis så räknade Peirce även diagram som 
ett ikoniskt tecken då det i någon mån representerar en kvalitet av objektet som ikonen är 
knuten till.  

2.1.2 Index 

 
“An index is a representamen which fulfills the function of a representamen by virtue of a 
character which it could not have if its object did not exist, but which it will continue to 
have just the same whether it be interpreted as a representamen or not. For instance, an 
old-fashioned hygrometer is an index. For it is so contrived as to have a physical 
reaction with dryness and moisture in the air, so that the little man will come out if it is 
wet, and this would happen just the same if the use of the instrument should be entirely 
forgotten, so that it ceased actually to convey any information.” 
 
        (Peirce, 1934) 
 
Ett indikerande tecken har en representamen som på något sätt är direkt kopplat till ett 
objekt, detta kan exempelvis ske kausalt eller fysiskt. Exempel på detta kan vara hur ett 
solur är index för tid eller hur kartor och tecken som visas på en GPS kan ses som ett 
index över fordonets placering och relation till omgivningen i ett visst område som 
representeras av GPS:ens kartbild. Interpretanten som komponent är inte integral i 
tecknets relation mellan representamen och objekt utan är här främst viktig för att förstå 
och tolka relationen mellan representationen i sig själv och det som representeras. Snarare 
är det den (direkta) kopplingen mellan representamen och objekt det som står i fokus. 
Peirce tar i utdraget ovan upp hygrometern som exempel då han menar att relationen 
mellan hygrometern och luftens fuktighet existerar oavsett om det finns någon som kan 
tolka den information som kan utläsas av tecknet eller inte.  
 
Indexbegreppet inkluderar även enligt Thoren mer generellt alla tecken som på något sätt 
fokuserar användarens uppmärksamhet (Thoren, 1992). Detta innebär att vissa gester och 
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ord kan räknas som ett slags index. Detta inbegriper då sådant som när en person pekar på 
ett objekt med sitt finger, en dörrknackning eller ett hänvisande yttryck såsom ”där”, som 
kan betraktas som ett index över något som är placerat i rummet, eller ”nu” som kan ses 
som ett index över en viss tidpunkt (Thoren, 1992). 

2.1.3 Symbol 

 
“A symbol is a representamen which fulfills its function regardless of any similarity or 
analogy with its object and equally regardless of any factual connection therewith, but 
solely and simply because it will be interpreted to be a representamen. Such for example 
is any general word, sentence, or book.” 
 
        (Peirce, 1934) 
  
Symboliska tecken har en konventionell eller godtycklig koppling mellan representamen 
och objektet. Det vill säga, denna koppling skapas oftast genom inlärning. Istället för en 
avbild eller kausal koppling till ett objekt verkar symbolen som ett abstrakt tecken avskilt 
från dessa ikoniska och indikativa begränsningar och symbolen är därför oftast en 
nödvändighet för att framföra information av mer sofistikerad art. Exempel på 
symboliska tecken kan vara de ord som förekommer i de språk vi talar eller olika former 
av logotyper som får sin mening genom kulturella eller konventionella påverkningar. 
Detta innebär även att symboler oftast genomgår en ständig förändring på ett annat sätt än 
ikoner och index. 
 
Vissa språkliga tecken har troligtvis haft en mer ikonisk karaktär för att sedan 
transformeras och övergå till att användas mer som symboler, så skulle kunna vara fallet 
med de typer av tecken som återfinns bland annat i Kina och Japan vars ikoniska 
kvalitéer under en väldigt lång utveckling har ändrat karaktär till rena symboler som 
endast kan förstås genom inlärning. Enligt Chandler (2007) är denna språkliga 
transformation från det ikoniska till det symboliska i stort gällande för hela 
mänskligheten och en nödvändighet för den utveckling som människan genomgått under 
årtusendena gällande sådant som språk, matematik, samhällsformer, kultur, ekonomi och 
så vidare.  

2.1.4 Peirces klassificering 

 
Som nämnt ovan är det ovanligt att ett tecken enbart har ikoniska eller indikativa 
kvaliteter. Detta tas även upp av Peirce då han kallar ikoniska och indikerade tecken för 
degenererade tecken. Med detta menar Peirce, enligt Thoren, att rena ikoner och index 
oftast inte fungerar som tecken i sig själva utan oftast existerar som en del i en 
fullständigare teckenrelation. Peirce såg snarare symbolen som det mest utvecklade 
tecknet (Thoren, 1992). Detta innebär att det är svårt att hitta tecken som enbart bör 
klassificeras som ikon, index eller symbol, som nämnt ovan kan en viss egenskap ses 
dominera, samexistera eller skifta beroende på kontext och hur betraktaren tolkar tecknet 
i fråga. En skylt som ikonisk avbildar en älg på språng skulle inte ha samma betydelse i 
en djurpark som en liknande skylt utmed en landsortsväg. Djurparksskylten skulle tolkas 
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något i stil med: ”Här finns älg, som ni kan se utifrån skyltens avbildning av älg”, medan 
landsvägsskylten förhoppningsvis snarare skulle tolkas ”Här finns en förhöjd risk att stöta 
på älg, kör med aktsamhet då massiv skada på djur, människa och fordon är trolig vid 
kollision”. Den första skylten skulle då kunna ses mer som indikativ ikon medan den 
senare även i stor grad förlitar sig på symbolinformation i denna kontext. 
 
Även Burks (1949), som gjorde en kritisk granskning av Peirces grundläggande 
klassificering, menade på att begreppen ikon, index och symbol inte är utan viss 
problematik. Bland kritiken som Burks gav låg i Peirces i vissa fall bristfälliga eller 
otydliga beskrivningar av de tre olika begreppen. Burks menar att Peirces arbete som rör 
tecknets natur, ett arbete som är tätt integrerat med hans mer övergripande filosofiska 
system, kan te sig fragmentariskt och uppbringa en hel del förvirring då varierande 
terminologi användes vid olika tidpunkter i Peirces verksamma karriär, som gav upphov 
till ett mycket omfattande textmaterial.  
 
I sin artikel betitlad Icon, Index and Symbol tar Burks bland annat upp begreppen 
indexmening (indexical-meaning) och symbolmening (symbolic-meaning) (Burks, 1949). 
För att förklara dessa begrepp mer ingående tar Burks upp Peirces distinktion mellan type 
(även av Peirce benämnd legisign) och token (även av Peirce benämd sinsign). På 
svenska kan dessa två distinktioner översättas till en typ av tecken och en individuell 
förekomst av ett tecken där alla individuella instanser av en teckenklass tillhör samma 
typ. Den mening eller betydelse som ett icke indikativt symboliskt tecken innehar är 
enligt Burks detsamma för både typen av tecken som den faktiska förekomsten av detta 
tecken om man förutsätter att kontexten är densamma. Burks tar som exempel att ett 
symboliskt tecken såsom ordet röd, i bemärkelsen att ett objekt är rött, har samma mening 
eller betydelse både som typ och som förekomst. Detta är då symbolmeningen. Han tar då 
i kontrast upp orden ”nu” och ”där” som båda är ord med indikativ karaktär. Dels har 
dessa ord symbolmening men även en indexmening som skiljer sig mellan olika 
förekomster av tecknet. En förekomst av ordet ”nu” eller ”där” skiljer sig från övriga 
förekomster av samma ord då dessa yttrandens mening relaterar till verkligheten genom 
kopplingen till tid eller rum. Instansen av ordet ”nu” idag eller ordet ”där” på en särskild 
plats har inte samma betydelse som när de yttrades för 100 år sedan eller refererade till en 
annan spatial position. Denna betydelse som då skiljer sig mellan olika förekomster av 
tecken är då indexmeningen. Av detta kan man då härleda att symboliska teckens fulla 
mening kan säga vara denna symbolmening medan denna bara är en del av indikativa 
teckens fullständiga mening.  
 
Burks drar som en av artikelns slutsatser att ett rent index aldrig kommer att kunna ha en 
indexmening i dess fulla bemärkelse, utan en indexmening också förutsätter någon form 
av symbolisk kunskap: 
 

”The object indicated must be specified. A token is in existential relation to every 
other existent thing, and hence it must be understood which one of these is being 
referred to..  
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In either case the object is signified on the basis of a rule of linguistic usage, and 
hence this information is part of the symbolic meaning taken..  
 
First, a pure index (an act of pointing) cannot have a complete indexical-
meaning, and therefore the fundamental kind of indexical sign is the indexical 
symbol..” 
 
       (Burks, 1949, p 686-687) 

 
Burks menar då att den grundläggande varianten av ett indextecken då skulle vara den 
indikativa symbolen. På liknande sätt tar han tidigare i artikeln även upp snarlik 
problematik med ikoner. Han menar att Peirce i sina texter ibland implicerar att ett tecken 
endast är en ikon ifall tecknet framvisar (exhibits) den kvalitet tecknet har immanent. 
Burks tar då upp ordet svart skrivet i svart bläck som problematiskt utifrån Peirces 
beskrivning. Detta då ordet svart inte medvetet hos betraktaren anses vara en ikon även 
om färgen på ordet fullt representerar en kvalitet hos själva färgen svart (Burks, 1949). 
Han påvisar att detta innebär att en ikon måste identifieras just som en ikon för att få detta 
epitet. En ritning eller ett diagram över en maskin kräver kunskap hos betraktaren för att 
denna representation på ett korrekt sätt ska kunna ses som en ikon över ett särskilt objekt.  
Detta innebär att det även krävs kunskap för att veta vilka kvalitéer hos objektet som 
ritningen i sig framvisar. Burks menar då att alla ikoner i någon mening alltså innehar en 
symbolisk karaktär då det krävs förståelse för att ett tecken faktiskt ska uppfattas vara en 
ikonisk representation av ett objekt och denna förståelse innefattar då även i vilka 
avseenden denna ikoniskhet gäller. 
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3 Metod 
 
Nedan följer tankar kring valet av metod och en beskrivning av den taggningsmetod som 
användes under studien för att plocka ut och tagga relevanta utdrag ur det inspelade 
materialet. Därefter följer även en beskrivning av den procedur som användes under 
studiens gång. 

3.1 Val av metod 

 
Det kan oftast bli problematiskt att klassificera tecken enbart utifrån Peirces 
teckentypologi då de flesta tecken kan och i många fall innehåller aspekter av alla tre 
kategorier och även sammanhanget kan påverka hur tecknen ses på. Detta är i synnerhet 
gällande för denna studie då många av de tecken som tas upp under resultatavsnittet är av 
ickelingvistisk art. Som nämnt tidigare är det är främst ord eller andra lingvistiska tecken 
som i många fall betecknas som rena symboler tack vare deras godtyckliga och 
konventionella natur. Ovan nämnda klassificeringsproblematik var Peirce själv i någon 
mån varse om då han inte såg på dessa kategorier som helt strikta indelningsgrupper även 
om de av andra har betraktats och använts som en mer snäv klassificering av olika tecken 
(Chandler, 2007). Även semiotikern Roman Jacobson (Chandler, 2007) var medveten om 
detta och menade att hierarkin mellan tecknens egenskaper snarare än egenskaperna 
själva är det som avgör huruvida man ser på tecknet som ikoniskt, symboliskt eller som 
ett index. Vilken av dessa egenskaper som räknas som dominant skulle bero då bero 
mycket på i vilken kontext som tecknet används i, vilket även med stor sannolikhet har en 
påverkan på hur en betraktare tolkar tecknet.  
 
För att kunna diskriminera mellan de tecken de olika organisationernas företrädare talar 
kring behövs då en taggningsmetod som på ett effektivt sätt belyser de olika tecknens 
särart.  
 

3.2 Taggningsmetoden 

 
För att kunna klassificera de uttalanden som görs om teckenanvändning i det inspelade 
materialet används i de flesta fall blandformer av ikon, index och symbol för att kunna 
hantera de ofta mångfacetterade tecken som förekommer. Taggningen utgår från Peirces 
definition av de olika begreppen även om de konversationer som tas upp strikt ska 
tillhöra den relevanta domänen kring organisationernas teckenanvändande då omfånget 
annars riskerar att bli för stort och oregerligt.  
 
Utdrag som klassas som rent ikoniska eller indikativa kan fortfarande i någon mån ha 
andra kvaliteter även om de till den allra största delen betraktas som ikoner eller index. 
Detta innebär att ett utdrag som i taggningsmetoden taggats som exempelvis index i vissa 
fall fortfarande kan ha en full indexmening, vilket innebär att de enligt Burks (1949) 
snarare bör klassificeras som en indikativ symbol. I de fall detta händer kommenteras 
detta i samband med det aktuella utdraget. I de fall då utdragen inte är tillräckligt 
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specifika för att kunna kategorisera dessa genom taggningsmetoden nämns snarare den 
mest påtagliga kvaliteten hos det i utdragen nämnda tecknet.  
 
I de fall detta är av relevans och bidrar till skillnader mellan de olika organisationerna 
taggas även tecknen utifrån om de uppfattas som tillhöra kategorin typ eller förekomst 
som togs upp i 2.1.4.   
 
 
Taggningskategori 

 
Beskrivning. 

Ikon Till största delen ikoniska tecken som efterliknar och innehar 
kvaliteter av objektet som representeras. Ett exempel kan vara en 
avbild av ett brandfordon. 
 

Index Till största delen indikativa tecken som står i relation till objektet 
som representeras på ett ”lagmässigt” sätt, exempelvis en fysisk 
eller kausal relation. Exempel på en sådana relationer kan vara 
naturliga tecken såsom rök och fotavtryck eller representation av 
hastighet exempelvis genom en hastighetsmätare. 
 

Symbol Till största delen symboliska tecken som står i relation till objektet 
som representeras genom till exempel en inlärd konvention eller 
tecken som enbart baseras på kunskap i en viss organisationskultur. 
De ord vi använder i vårt skriftspråk är exempel på symboliska 
tecken som har en inlärd arbiträr relation till det refererade 
objektet. 
 

Symbol-ikon  Tecken med ikoniska kvaliteter men som även är grundande i till 
exempel någon form av konvention. Ett exempel på ett sådant 
tecken kan vara tecken kan vara en bild som på ett plan är 
representerar något konkret men samtidigt anspelar på något större 
eller har tillgivits en djupare mening. 
 

Index-ikon,  Tecken med ikoniska kvaliteter men som även representerar 
exempelvis en fysisk eller kausal relation. Detta kan vara militära 
markörer på en GPS som dels återger vilket typ av objekt som det 
rör sig om men även samtidigt visar på en fysisk relation mellan 
markörens position på kartan och objektet motsvarande läge i 
verkligheten.  

Index-symbol Tecken grundande i exempelvis konvention men som även 
representerar en fysisk eller kausal relation. Detta skulle kunna 
vara abstrakta eller på annat sätt konventionella symboler på en 
karta som ses representerar och relaterar till ett särskilt område. 
Exempelvis skulle en index-symbol kunna vara en karta över 
Stockholms stad där t-banesymboler och stationsnamn relaterar till 
strukturen för stadens tunnelbanenät. Ord som har en spatial 



 

16  

betydelse såsom ”här”, ”där” och liknande kan också ses ha både 
symboliska och indikerande egenskaper. På samma sätt kan olika 
former av index övergå till att även bli betraktade som symboler. 
En Rolex-klocka som bärs av en affärsman kan tyda på 
förmögenhet hos den individen, det vill säga något som skulle 
kunna ses som index på rikedom hos den individen. Denna relation 
har även gett upphov till det symboliska värde som en Rolex har 
fått, då själva märket Rolex mer eller mindre har blivit en 
konventionell symbol för framgång och förmögenhet i många 
kretsar. 
 

Obestämd / 
Odefinierad. 

 

Undantag som inte passar in i någon av ovanstående kategorier 
men fortfarande kan vara utav intresse med hänsyn till studiens 
frågeställning.  
 

     

3.3 Procedur 

 
Utifrån ovanstående taggningsmetod har intressanta utdrag från två olika 
inspelningstillfällen valts ut. Det första inspelningstillfället är från en workshop där 
företrädare från försvarsmakten, polisen och räddningstjänsten relativt informellt talar 
kring gemensam ledning. Det andra inspelningstillfället är i samband med pilotstudien 
kring AR-stött ledningssamarbete mellan organisationer och det efterföljande 
utvärderingstillfället av denna första pilotstudie. Under det andra inspelningstillfället 
medverkar andra företrädare från samma institutioner. Totalt medverkar en representant 
från respektive organisation vid varje tillfälle. Under workshopen deltog erfarna 
representanter från de olika organisationerna som ansvarar för eller är delaktiga i arbetet 
att undersöka nya metoder för gemensam ledning mellan organisationer. De 
representanter som medverkade under pilotstudien och utvärderingen har en sådan roll i 
den egna organisationen att de skulle kunna hamna i och ha ett ledande ansvar för sin 
egen organisation i en yttre stab där gemensam ledning utförs.  
 
Övriga deltagare som deltog under varje inspelningssession är två stycken tekniker (som 
är ansvariga för och skapare av MR-apparaturen och den mjukvara som användes under 
pilotstudien), två projektansvariga, från IDA på Linköpings universitet, som ansvarar för 
upplägget av MR-studien som ligger till grund för denna rapport, samt författaren till 
denna rapport som även tillträdde rollen som antecknare och diskussionsmoderator under 
utvärderingen av MR-systemet som följde tätt efter pilotstudien. Det inspelade materialet 
uppgår totalt till ungefär 3 timmar uppdelad på de två inspelningssessionerna. 
 
De utdrag som valts ut för analys berör dels hur de olika institutionerna generellt ser på 
sin organisationsspecifika teckenanvändning i dagsläget samtidigt som fokus även ligger 
på hur denna syn kan kontrastera med eventuell framtida teknik såsom system som tar 
stöd av MR-teknik likt det tidiga MR-system som användes under pilotstudien. De 
tankar, förslag och funderingar detta system gav upphov till hos företrädarna är då en 
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viktig källa till kunskap. Denna delade fokus ses som en integral del av studiens syfte och 
frågeställning då ljudinspelningarna från workshop och pilotstudie utförs som ett första 
steg till att undersöka hur användbar denna teknik har möjlighet att bli och vilken 
potential den har som stöd vid gemensamma ledningssituationer. 
 
Relevanta utdrag från materialet har transkriberats på vad Per Linell (1994) kallar 
transkriptionsnivå 3. Detta innebär att transkriptionerna inte är särskilt djupgående och 
inte heller tar hänsyn till sådant som pauser, omtagningar och andra förekomster som är 
frekventa i informellt vardagligt tal men som inte döms relevanta för rapporten. Detta 
även om en viss talspråklighet har behållits. En anledning till detta är att företrädarna i 
vissa fall pratar i tredje person, det vill säga uttrycker sig som en utomstående person för 
att demonstrera någonting, vilket ter sig mer naturligt om en viss talspråklighet bevaras. I 
händelse av detta omgärdas dessa av enkla citationstecken då dubbla sådana används för 
att representera respektive talares uttalanden i materialet. 
 

4 Resultat  
 
Utvalda utdrag som berör organisationernas teckenanvändande tas upp nedan. Utdragen 
är indelade i tre separata sessioner. Första workshopen, den efterföljande pilotstudien 
samt till sist den utvärdering som gjordes direkt efter denna pilotstudie. Pilotstudien och 
utvärderingen som följde utfördes under samma dag. Varje session står under en enskild 
rubrik där även antalet utdrag per företrädare anges. Alla utdrag kommer i den 
kronologiska ordning de är plockade ur materialet. Analysen av representanternas utsagor 
är strukturerade på så sätt att utdragen först presentas i form av det transkriberade 
materialet för att sedan kommenteras och analyseras utifrån taggningsmetoden.  
 
Då det är företrädare för de olika organisationerna som relativt informellt talar kring 
teckenbruk är det svårt att i vissa fall särskilja på egna ståndpunkter och vad som kan 
räknas som representativt för organisationerna i stort. För att bevara representanternas 
integritet i studien kommer representanternas utsagor i resultatavsnittet och under 
diskussionen inte att gå under respektive organisations namn. Varje organisation kommer 
istället tilldelas varsin siffra och benämnas organisation 1, 2 och 3. 
 
Generellt är många av de organisationsspecifika tecken som pratas kring under dessa 
sessioner bundna till de kartor som används av respektive organisation. Många av de 
tecken som används är gemensamma och ses som konventionella inom alla tre 
organisationer även om varje organisation även använder sig av organisationsspecifika 
tecken. Gemensamt för många av de tecken som används är de indexrelationer dessa 
inhyser. Dessa relationer skapas då många tecken representerar en verklighet som 
existerar bortanför kartan. Detta representeras exempelvis av tecknens placering eller 
deras ständigt förändrade positioner på kartan.  
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4.1 Första Workshopen 

Utsagor: Organisation ett: 6, Organisation två: 1, Organisation tre: 3  

 
Utdrag 1. Organisation 1  - Index-ikon 
 
“För beroende på vem jag är i mitt (organisation 1:s) system så vill jag ju ha en 
mikroinformation. Vad finns det bakom den här dörren NU? När jag tar mig in genom 
den dörren, hur länge har den funnits där historiskt? Är det en ammunitionsfabrik eller 
är det ofarligt? Är det en betongdörr, plåtdörr.. Alltså det är samma som inbrytning för 
er va. Ok, och näste man vill veta hur många såna dörrar det finns i hela mellansverige, 
för han vill spränga upp alla dom här dörrarna.” 
 
Organisation 1:s representant talar mycket kring hur viktigt det är med mikroinformation 
skräddarsydd för vilken roll en person har under en insats. Sådan information 
representerar då en koppling till en ständigt föränderlig verklighet och kan ses vara 
exempel på en slags indexrelation mellan representation och objekt samtidigt som 
informationen har en ikonisk karaktär då den representerar en kvalitet hos det som 
refereras på ett liknande sätt som när Peirce ser på information i form av diagram eller 
liknande. Enligt Burks (1949) går det att säga att indexmening här finns då olika 
förekomster av tecken får skilda meningar då det som företrädaren kallar 
mikroinformation är ständigt föränderlig. Detta gör att man enligt Burks kan klassificera 
denna typ av tecken som en indikativ symbol, detta påverkar dock inte att utdraget utifrån 
taggningssymbolen klassas som Index-ikon. På samma sätt krävs det att de ikoniska 
kvalitéerna innehar viss symbolisk betydelse. 
 
Företrädaren för organisation 1 pratar mycket kring hur de vill använda ny teknik för 
gemensam ledning och kommer då flera gånger in på vad de i senare utdrag kallar 
dynamisk användning av tecken. Företrädaren för organisation 1 pratar inte så mycket 
kring hur de använder sina organisationsspecifika tecken i dagsläget utan snarare vilka 
potentiella nya tekniska möjligheter som kan vara tillämpbara i framtiden. 
 
 
Utdrag 2. Organisation 1 – Indexrelationer  
 
“En stor brandbekämpning till exempel ska ha avlösning när det går över flera dygn. Ett 
sånt beslut i en bakre ledning tas ju naturligtvis flera timmar i förväg och det är ju 
ingenting man behöver titta på för att se, då behöver jag ju inte en aktuell bild. Däremot 
måste jag ju ha en massa information, jag måste kanske ha länsinformation om jag ska 
avlösa med olika besättningar. Varifrån tar jag folk, var har jag reserver nånstans, var 
kan jag flytta dom?”   
 
Här pratar organisation 1 om behovet av olika typer av information beroende på vilka 
typer av beslut som krävs. Man kan då skilja mellan de beslut som kräver tecken av 
ikonisk art, det vill säga beslut kopplade till viktiga detaljer hos de objekt som 
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representeras och sådan information som kan bestämmas i förväg. Organisation 1 tar som 
exempel upp länsinformation som är kopplad till avlösning av personal. Representanten 
syftar då på kritisk information som i det här fallet innefattar var resurser kan hämtas 
ifrån och var reserver finns tillgängliga. Denna kunskap är snarare av indikativ art då 
dessa objekts fysiska position i världen är fundamental och betydelsefull för vilka beslut 
som krävs. Detta även om information om dessa objekt, måhända ikonisk och symbolisk, 
krävs för att fatta rimliga beslut. Dessa beslut som tas timmar i förväg verkar snarare 
referera till vilken typ av resurs som ska användas då de aktuella förekomsterna av dessa 
resurser inte behöver följas eller observeras i detta läge. Vilken resurs som helst som är 
av samma typ borde kunna användas vid strategisk planering av detta slag då likartade 
typer av tecken rent betydelsemässigt borde ses som likvärdiga vid den valda positionen. 
En fungerande analogi skulle här kunna vara ett manuskript till en teaterpjäs där rollerna 
– eller typerna - bestäms i ett skede där skådespelarna – förekomsterna - ej behöver ha 
valts ut. 
 
 
Utdrag 3. Organisation 3 – Index-symbol 
 
”Det är ju lite som när vi ska flytta folk till exempel. Då går vi ju på 
insatsledningsrummet och tittar. Var har vi fordonen, varför är de inte framme? Då 
kollar man upp en bild över hela östergötland. ’Äh, men vi har fyra på väg därifrån, de 
ser vi på gpsen. Tre påväg därifrån och alla är påväg till rätt brytpunkt. Och hur långt 
har dom kvar?’ Ja det är bara att mäta avstånden imellan där dom är till slutpunkt, hur 
mycket körtid dom har va. Det är viktig information.” 
 
Även organisation 3 i Östergötland lägger vikt på hur viktiga indexrelationerna är då 
GPS-teknik används för att skapa en koppling mellan de tecken som visas via GPS:en 
och bilarnas verkliga positioner. Precis som ovan så kan man även här kategorisera 
utsagan som en indexrelation. Skillnaden är att denna information används under en bra 
mycket snävare tidsram då informationen i många fall uppdateras i realtid. Då 
representanten i utdrag 2 snarare pratar kring en typ av tecken är det mer tydligt att man 
här snarare pratar om rena instanser eller förekomster av tecken då fordonens 
representationer på GPS:en snarare fungerar som ett index över bilarnas realtidsposition i 
världen.   
 
 
Utdrag 4. Organisation 1 – Index-ikon 
 
”Jag vet att jag fick presenterat också för många år sen, ett system från Island och 
räddningstjänsten. Det var de här geografiska att man kunde ha en mängd information 
lagrad, så när jag tog upp den här och titta på min byggnad. Den här fabriksbyggnaden 
brinner, det ryker överallt och jag vet inte hur det ser ut. Men varsågod, och tittade man 
in i byggnaden fick man en genomlysningsbild så att man kunde se trappuppgångar, 
ståldörrar, olika våningar och sånt där. Den typen av information kan ju ligga lagrad, 
den här sväljer ju mycket mer än den här hårddisken i alla fall. Då får man ju 
faktainformation parallellt med att man får en verklighetsbild.” 
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Även senare i diskussionen tar representanten för organisation 1 upp framtida teknik för 
hur olika former av information skulle kunna användas inom räddningstjänsten. Även här 
går det att se en indikation på organisation 1:s strävande efter ny teknik, och att denna 
inte enbart skulle vara relevant för den egna organisationen. Även här finns då ikonisk 
uppdaterad information till förfogande som på något sätt är kopplad till hur objektet 
borde se ut i nuläget om informationen är korrekt. 
 
 
Utdrag 5. Organisation 3 – Index-symbol 
 
”Vi brukar ju alltid förklara det där med brytpunkt. Här är inkommande material, 
fordon, person. Härifrån brytpunkt levererar vi till insatsplatsen, material, fordon och 
personer.” 
 
Organisation 3 ger här exempel på en organisationsspecifik term som inom den egna 
institutionen har en specifik mening. Tecknet presenteras i det här fallet som en typ av 
tecken snarare än en ren förekomst. 
 
 
Utdrag 6. Organisation 1 – Odefinierad 
 
Tekniker: ”Karter alltså, hur gör ni? Militären har jag på nåt vis förstått, de har jag sett 
på gamla krigsfilmer, har röda pluppar för fiendeplan och blå för… näe men då kanske 
man då har symboler idag då va, att man ritar nåt avancerat som ingen människa 
förstår. Men används det liksom, med det här att man sitter vid ett bord och lägger ut 
lappar.. 
 
O1: ”Det enda vi har gjort det är att flytta in dom där i datorn. Underst ligger kartan 
och ovanpå den ritar vi symbolerna fast i datorn. Sen presenterar vi den på väggen. 
Förut var det spritpenna på plastoliat på kartan. Nu presenterar vi det på datorn, det är 
ingen skillnad.” 
 
En av teknikerna ställer här en fråga angående kring hur organisation 1 egentligen 
presenterar sina tecken. Då ingen vidare beskrivning ges är det svårt att säga mycket mer 
än att kartan är ett kraftfullt verktyg och att organisation 1 tidigare har skapat tecken 
själva med hjälp av skrivdon. Detta skulle kunna tyda på att de former av tecken som 
ritades ut på transparenta tunna plastskivor inom organisationen skulle kunna ses som 
konventionella tecken av symbolisk och indikativ karaktär.  
 
 
Utdrag 7. Organisation 3 – Index-Ikon/Symbol 
 
O3: ”..vi övar väldigt lite. Det vi gör när vi har händelser som är i förväg kända då gör 
vi lite på samma sätt. Vi använder karta, det finns symbolik. Alltså bilar, motorcyklar, 
cyklister, patrullerande andra som man kan lägga ut ett scenario. Så gör vi 
omfallsplaneringar i det här då, på kartbilder. Och då gör vi precis som er då vi gör det 
och kör det på whiteboard. Så man kan rita och dona.” 
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Projektledare: ”Använder ni samma symboler, det gör ni inte va?” (A syftar i relation till 
övriga organisationer.) 
 
O3: ”Näe näe.” 
 
Tekniker: ”Ni har symboler?” 
 
O3:  ”Ja, vi har bilar. Vi har ju det vi har. Alltså figurer, de som går, de som cyklar, de 
som åker motorcykel. De finns såna symboler i ett datorprogram.” 
 
Här ett utdrag som tydligt pekar åt att organisation 3 använder sig utav tecken med 
ikoniska kvalitéer vid omfallsplaneringar. När företrädaren här pratar om symbolik 
framgår det i texten att han pratar om figurer - i ett digitalt system - som delar tydliga 
kvalitativa likheter med det de avbildar. Samtidigt projicerar de upp kartbilden på en 
whiteboardtavla och har då även möjligheten att förstärka den digitala bilden genom att 
direkt kunna rita på kartan. Eventuellt används här tecken som är mer symboliska än 
ikoniska.   
 
Dessa former av tecken används i en situation som ska simulera ett verkligt skeende. 
Detta innebär att den påstådda relation dessa tecken på kartan har med verkligheten 
troligen inte existerar fullt ut i verkligheten utan snarare är en skattning av en framtida 
händelse. Det är lite svårt att här veta om dessa figurer ska representera rena förekomster 
i världen eller om de även i någon grad betraktas som typer då denna form av 
datorbaserade scenarioskapande rör framtida händelser och inte beslut under kortare 
tidsrymder. Det skulle då vara möjligt att se likheter med de relationer som behandlas i 
utdrag 2 angående resurser.    
 
 
Utdrag 8. Organisation 2 – Index-symbol 
 
”Vi använder inget system så, alltså det vi har är fasta kartor med fasta utmärkningar. 
Det finns vattentag och vissa kommuner. Vi har ju ledningsplats båt, står ett S på 
kartan.” 
 
Organisation 2 menar här att de inte direkt använder sig av något organisationsspecifikt 
system utan snarare främst tar hjälp av kartor av mer konventionell karaktär. Kartans 
indikativa relation med området som representeras och de markörer som finns 
presenterade på kartan gör detta tecken till en form av Index-symbol. 
 
 
Utdrag 9. Organisation 1 – Ikoniska index 
 
O1: ”Vänta ett tag, jag vill se var räddningstjänstens insatser, alltså enheter är nånstans. 
Kan jag då trycka upp denna bild för mina ögon?” (En fråga ställd i relation till vilka 
möjligheter som finns med MR-tekniken)  
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Tekniker: ”Ja” 
 
O1: ”Och så ser jag röda prickar, symbolerna talar om hur stora dom är, eller jag ser 
varje individ, jag vet inte. ’Men vänta nu.. kan jag röra mig fritt här nu för jag ska gå 
fram och hjälpa dig, var är dina avspärrningar?’ kan jag då lägga in ett filter till som 
talar om ’här är avspärrningslinjerna och där finns punkterna för inträde och utträde’ 
för där finns polispersonal och leder ut och in. Alltså det finns ju massor med 
frågeställningar som skulle kunna hjälpas av detta zoomningsförfarande.” 
 
Organisation 1:s representant befinner sig här i diskussion med en av teknikerna 
angående möjligheterna med det nya systemet. Återigen är denne representant inne på hur 
viktigt de anser det vara att kunna ha möjlighet att styra vilken information som ska 
finnas tillgänglig hos ett tecken och frågar då ut teknikern kring vilka former och 
egenskaper man kan tillge dessa MR-förstärkta tecken och beskriver som att ”zooma” in 
på den information som är intressant för stunden. Dels frågar han kring vilken ikonisk 
information kan göras tillgänglig, såsom egenskaper hos objektet som rör typ, storlek, 
kvantitet och förekomst i världen men också information kring olika indikativa relationer 
som kan vara till nytta. På samma sätt som tidigare kan man då se organisation 1:s 
intresse av ny teknik och de olika interaktiva möjligheter sådan teknik skulle kunna ge 
upphov till. 
 
Utdrag 10. Organisation 1 – Index-Ikon 
 
”Får vi våra symboler liksom att gå i det här systemet, vilket då dom gör. När vi får dom 
dynamiska symbolerna så kan man ha dom alltså att flytta sig. Och så kan dom också i 
den kartan också lägga in ett antal parametrar som är friktioner. Till exempel att diket 
här är vattenfyllt så när vi väl kommer dit så kommer bara ena enheten över och inte den 
andra.” 
 
Organisation 1 pratar här om hur det skulle vara eftersträvansvärt att ha möjligheten att 
lägga in parametrar vid användningen av relevanta tecken. Parametrar som då innehar 
både kvalitéer i form av ikonisk eller indikativ information. Företrädaren betonar även att 
en parameter i form av hur ett tillstånd på en särskild plats har förändrats kan bli 
avgörande för hur en insats planeras och utförs.   
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4.2 Pilotstudien  

Utsagor: Organisation två: 3 

 
Under pilotstudien förekom mindre inslag av utsagor kring tecken. Organisation 2:s 
representant ger dock spontant lite tankar kring vad han tycker saknas, dels i 
scenarioupplägget som används under pilotstudiens gång men även i förhållande till de 
möjligheter som är tillgängliga i den begränsade och tidiga prototypen av MR-systemet.  
 
 
Utdrag 1. Organisation 2 - Index-symbol 
 
”Men vi har ingen uppgift om omfattning, vindriktning.. hur stora är bränderna?” 
 
För att organisation 2:s representant här ska förstå situationen finns ett behov av mer 
information om sådana aspekter som brandens omfattning och vindriktning. Denna 
information som är kopplad till brandens fysiska utveckling verkar organisation 2 
vanligtvis ta emot verbalt. Denna information kan då ses som symboliska tecken knutna 
till index då de representerar händelser kopplade till en plats i världen.     
 
 
Utdrag 2. Organisation 2 - Ikoniska och indikativa kvalitéer 
 
”Det jag saknar spontant är lite olika symboler. Det kanske inte spelar nån roll så, men 
för mig har ju brandbilarna olika uppgifter om man säger va. En del har vatten, en del 
har slang och en del har personal. Och likadant kunna markera ut, knyta helikoptrarna 
till exempel till händelserna.” 
 
Representanten för organisation2 har åsikter om MR-systemets val av ikoniska tecken 
och påpekar hur viktigt det är att diskriminera mellan olika typer av fordon, vilket kan 
åstadkommas med antingen mer ingående ikonisk eller symbolisk information hos olika 
tecken. Han saknar även indikativ information som knyter olika fordon till specifika 
händelser och på så sätt ger större insikt i var fordonen är på väg. 
 
 
Utdrag 3. Organisation 2 - Indikativa och Symboliska relationer 
 
”Och sen för att jag ska komma igång och spela så behöver jag ett scenario som är mer 
detaljerat. Vindriktning, brandfront, hur lång är den va, hur fort rör den sig. 
 
Precis som vid utdrag 1 kan man här se att organisation 2 är beroende av information som 
knyter an till vindriktning och brandfront för att kunna delta och agera på ett naturligt sätt 
under pilotstudien.  
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4.3 Utvärderingen  

Utsagor: Organisation ett: 2, Organisation två: 1, Organisation tre: 4  

 
Utvärderingen skedde direkt efter pilotstudien och inkluderar samma representanter som 
under pilotstudien. 
 
 
Utdrag 1. Organisation 3 – Ikoniska / Symboliska kvalitéer  
 
”Det (systemet) kan nog bli rörigt om det här blir en större grej än 5-6 bilar. Och veta 
exakt, ’vänta nu vilken bil satte jag här uppe? Var den en hundpatrull eller var alla 
precis lika? Är det en ensam gubbe eller kör dom flera. Sånt när det blir stort blir ju 
väldigt rörigt.” 
 
Organisation 3:s representant verkar här betona hur viktigt det är att ikoniska eller 
symboliska skillnader finns för att få en bra översikt över hur bilarna på den digitala 
kartan är utplacerade. 
 
 
Utdrag 2. Organisation 2 - Indikativa / Symboliska relationer 
 
”Jag skulle vilja veta veta läget på de olika-, resursbrist, tillräckligt- , ’vad tror ni om 
utvecklingen?’, ’hur stort är det?’. Det finns massa såna grejer som jag rent 
räddningstekniskt funderar på.” 
 
Organisation 2:s representant tar här upp vilka faktorer som är relevanta för att denne ska 
kunna få grepp på situationen under skogsbrandsscenariot som presenterades under 
pilotstudien. Även här ser man tendenser till att företrädaren helst vill ha informationen 
muntligen. 
 
Utdrag 3. Organisation 3 – Ikoniska / Symboliska kvalitéer  
 
O3: ”Just den grejen är nog inte så lätt för det blir ju ofta väldigt rörigt att hitta ett 
system som både är enkelt och klargör vad vi har att göra med. I symboler eller bilar, så 
att det inte är tjugo gråa bilar, till slut tappar man ju bort sig..” 
 
Tekniker: ”Skulle man då ha ett nummer till bilen eller att man till exempel såg att de satt 
en hund där eller?” 
 
O3: ”Ja nånting, nåt enkelt som gör att man i alla fall gör skillnad på dom” 
 
Organisation 3:s representant kommer återigen in på vikten av att på något sätt skapa en 
bättre diskriminering av de olika teckenförekomster som finns utplacerade på MR-
systemets digitala karta. En av teknikerna frågar då om det vore nödvändigt att på något 
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sätt ska numrera fordonen eller utöka fordonens ikoniskhet genom att visa på att 
hundpatruller representeras av någon slags hundavbild. Det förstnämnda skulle kunna ses 
mer som en slags symbolisk markör till skillnad från avbildningen av en hund i fordonet 
som tydligt skulle göra markören mer ikonisk. Organisation 3:s representant favoriserar 
inget av förslagen utan betonar att enkel särskiljning mellan enheter är det viktigaste. 
 
 
Utdrag 4. Organisation 1 - Index-ikon 
 
”Sen jobbar vi också mycket med dynamiska symboler alltså. En symbol på kartan, du 
kan klicka på den och får du upp vilken förband det är, hur mycket ammunition dom har 
kvar, vilken typ av fordon dom har, hela middevitten.  
 
Precis som under workshopen så är organisation 1 intresserade av dynamiska tecken som 
har möjlighet att återge olika former av skräddarsydd ikonisk och indikativ information 
som kan tänkas vara av nytta. 
 
  
Utdrag 5. Organisation 1 - Odefinierbar 
 
”Jag kan ta ett exempel som excel, tar en ruta i excel, färglägg den i grönt. Sen lägger du 
in info och kommentar. Bil 1 till exempel. Sen har du den. Ibland kanske vi har tre 
helikopter 14 och 15. Sen har vi ju kanske bas- och underhållskillar som ska ut och 
tanka. 
 
Organisation 1:s representant drar här paralleller mellan informationen i ett Excel-
dokument och hur han tänker sig hur parametrar för olika typer av tecken kan tänkas 
fungera. 
 
 
Utdrag 6. Organisation 3 – Ikoniska / Indikativa kvalitéer 
 
”I normalfallet så använder vi (alla tre organisationer) ju samma karter, när det blir större 
insatser. Sen trycker vi kanske ut vissa småbilder. De är olika sorters insatser. Om de är 
bränder vill man ju veta var hus och vägar o stigar o.. om man ska leta efter folk då vill 
man ju veta hur terrängen ser ut.” 
 
Organisation 3:s representant säger här att samtliga deltagande organisationer använder 
sig utav samma karta i grunden, men att även mer specialiserade kartor används vid olika 
typer av insatser. Här skiljer då representanten till exempel mellan bränder och sökandet 
efter misstänkta personer. Vid en brandsläckningsinsats verkar i högre grad indikativa 
relationer vara viktiga till exempel vägars och byggnaders placering i förhållande till 
branden. I kontrast till detta så skulle det vara mer lämpligt att känna till terrängen i 
områden vid sökandet efter misstänka personer vilket även i högre grad innefattar 
kvalitéer av ikonisk art. 
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Utdrag 7. Organisation 3 – Ikoniska / Indikativa kvalitéer 
 
”Där hade jag ju kunnat till exempel kunnat använda det (systemet). Om jag i detalj 
hade kunnat se. ’var kan man ställa folk i terrängen lite lägligt? Var är det svårt att ta sig 
fram? Och hur ser det ut i terrängen för de här som kanske är misstänkte och försöker ta 
sig däifrån?’ Kan ju vara hjälp i vårat fall då.” 
 
Även här går det att se att organisation 3:s representant lägger fokus på att representation 
av terrängen är viktigt. Representanten pratar här om framtida möjligheter där kartor av 
mer ikonisk karaktär skulle kunna användas. Tidigare i diskussionen har teknikerna 
berättat om framtida möjligheter att på en digital karta presentera korrekta 3d-modeller av 
terräng vad gäller exempelvis individuella träds dimensioner och placering. Detta ser 
representanten som mycket positivt då dessa typer av starkt ikoniska likheter med 
området verkliga utseende skulle innebära många fördelar för organisationens arbete. 
  

4.4 Resultat i sammanfattning 

 
Representanternas utsagor kring teckenanvändningen i de olika organisationerna kan 
påvisa ett antal olika egenheter som skulle kunna vara representativa för 
organisationernas teckenanvändande på en mer generell nivå. Dessa tendenser kommer 
att redovisas här nedan tillsammans med en hänvisning till de utdrag som stärker dessa 
påståenden. 
 
Organisation 1 har i sina utsagor kring teckenanvändning en stark fokus på 
framtida teknik och de dynamiska möjligheter ny teknik kan medföra. 
 
Första Workshopen: Utdrag 1, 2, 4, 9, 10; Utvärderingen: Utdrag 4, 5. 
 
Båda representanter från Organisation 1 lägger mycket fokus på hur framtida teknik kan 
förbättra arbetet både inom den egna organisationen och mellan organisationer. Detta ger 
en inblick i hur organisation 1 som organisation verkar värdera samarbetet mellan 
organisationer, både militärt och civilt som en mycket integral del i deras verksamhet. 
Detta säger inte så mycket om organisation 1:s teckenbruk i dagsläget utan desto mer om 
hur viktigt effektivt användande av tecken inom och mellan organisationer är för denna 
organisation. 
 
Dynamiska eller påverkbara tecken är kopplade främst till ikoniska index. 
 
Första Workshopen: Utdrag 1, 4, 10; Pilotstudien: Utdrag 2 ; Utvärderingen: Utdrag 
4, 5, 7. 
 
Möjligheten att använda sig av vad organisation 1:s företrädare kallar dynamiska 
representationer är något som diskuteras i hög grad då information om föränderliga 
faktorer, både ikoniskt och indikativt tas upp. Med ikoniska faktorer menas då 
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information som direkt rör olika former av kvalitéer som efterliknar ett objekt i något 
avseende medan indikativ information, kan vara sådant såsom objektets position i 
verkligheten och den relation detta objekt har till annat i världen. Även organisation 3:s 
representant uttalar sig positivt om framtida teckenanvändning och de nya möjligheter 
som du skulle öppna sig, till exempel möjligheten att få beskåda terräng i formen av 
individuella objekt som representeras i full 3D; en tredje dimension skulle innebära att 
fler ikoniska och indikativa kvalitéer skulle kunna tilldelas tecknet.  
 
Organisation 2 mer beroende av verbal (symbolisk) information. 
 
Första Workshopen: Utdrag 8; Pilotstudien Utdrag 1, 3; Utvärderingen: Utdrag 2. 
 
Organisation 2:s företrädare verkar i stor utsträckning använda sig av verbal 
kommunikation för att bilda sig en uppfattning om läget. Detta genom att delges indikativ 
information som relaterar till faktorer som påverkar utvecklingen av till exempel en 
skogsbrand. De utsagor som påvisar detta räknas till kategorin index-symbol i 
taggningssystemet. 
 
 
Beslut som tas i förväg är främst kopplade till index/ikon-index/typer. 
 
Första Workshopen: Utdrag 2, 7. 
 
Det går att se tendenser till att beslut som tas i förväg såsom olika former av strategiska 
beslut oftast har en indikativ koppling mellan någon form av karta och verkligheten där 
resurser och liknande främst ses på som typer av tecken snarare än rena förekomster av 
tecken. Ett tecken kategoriserat som typ ses då inneha alla kvalitéer gemensamt med 
tecken av samma typ. Även om dessa typer kan ses ha olika indexmening i relation till 
exempelvis var på en karta de placeras så verkar det fortfarande handla om utplacering av 
typer som ses ha samma egenskaper och status.   
 
Beslut som tas inom en snävare tidsram eller under realtid är kopplade till 
förekomster av tecken. 
 
Första Workshopen: Utdrag 1, 3; Utvärderingen: Utdrag 4, 6, 7. 
 
Beslut som tas inom en snävare tidsram eller under närapå realtid verkar vara kopplade 
till rena förekomster av tecken då tecknet i större utsträckning granskas i relation till det 
representerade objektets nuvarande fysiska position, status, hur näraliggande terräng ser 
ut eller hur mycket resurser en enhet har såsom bränsle, ammunition och annan materiel. 
Olika fordon som representeras till exempel genom GPS-teknik får här olika former av 
indexmening beroende på deras position i världen. 
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Organisationsspecifika tecken är i stor grad beroende av ikoniska och symboliska 
kvalitéer. 
 
Första Workshopen: Utdrag 5; Pilotstudien: Utdrag 2, 3; Utvärderingen: Utdrag 1, 2, 
3, 4. 
 
Tecken specifika för den egna organisationen verkar till stor del vara beroende av 
ikoniska och symboliska kvalitéer av tecken. Dels efterliknar vissa tecken specifika 
objekt, till exempel olika typer av brandfordon, men det symboliska och 
organisationskonventionella som specifika yrkestermer och organisationssymboler är 
också tydligt förekommande. 
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5 Diskussion och slutsats 
 
De organisatoriska tendenser och skillnader som presenterats under resultatavsnittet knyts 
här an till studiens frågeställning och syfte som presenterades under avsnitt 1.2. I detta 
avsnitt kommer även studien i helhet, taggningsmetoden, materialet och framtida 
forskning att tas upp och diskuteras.  
 
Syftet med studien var att se hur de tre organisationerna ser på sina organisationsspecifika 
tecken samt att identifiera skillnader mellan hur de tre organisationerna använder sig av 
dessa tecken. Frågeställningen som är uppdelad i två delar kommer nedan att knytas an 
till de resultat som presenterats i föregående avsnitt. Den tvådelade frågeställningen som 
skulle besvaras var följande. 
 

• Hur ser företrädare för de tre organisationerna på sin användning av 
organisationsspecifika tecken? 

 
• Om skillnader påträffas, på vilket sätt kan användande av tecken skilja sig mellan 

organisationerna och vilka slutsatser går det att dra utifrån dessa skillnader?  
 

Utifrån det analyserade materialet har det varit svårt att påträffa teckenspecifikt 
användande som med säkerhet kan sägas vara kopplad till en enskild organisations 
teckenanvändning. Det som har påträffats är snarare en benägenhet tala kring 
teckenanvändning på ett särskilt sätt hos enskilda organisationer – dessa benägenheter 
kommer nedan att beskrivas som tendenser i teckenanvändning hos de olika 
organisationerna. Det förekommer i vissa fall mer generella kopplingar mellan utsagor 
om teckenbruk och Peirces typologi. Sådana mer generella kopplingar rör då bland annat 
Peirces begrepp typ och förekomst. Typer av tecken verkar användas främst i beslut som 
tas i förväg och är av mer strategisk art medan beslut som tas under kortare tidsrymder 
snarare tar hjälp av förekomster av tecken. Flera av organisationernas förespråkare talar 
även kring organisationens tecken på ett sådant sätt som inte ger en överblickbar bild 
över hur teckenanvändandet ser ut i deras organisation i dagsläget.  
 
Utmärkande organisationsspecifika tendenser gick att finna hos alla tre organisationer. Ett 
tydligt exempel på återkommande utsagor kring tecken som inte berör organisationen 
teckenbruk i dagsläget går att se hos organisation 1:s representanter. Även om dessa 
tendenser till viss del går utanför den uppställda frågeställningen är det relevant 
information som berör organisationens vilja till förändring och anpassning till nya 
medier. Organisation 1:s representanter lägger stor tonvikt – i relation till övriga frågor 
som diskuteras - kring teckenanvändning i framtida system och vilka möjligheter som där 
finns att utforska. Denna fokus under samtalen kring framtida teckenanvändning ger en 
bild av en organisation som befinner sig i en teknisk utvecklingsfas. Givetvis påverkas 
deras tonvikt kring dessa frågor av att workshop och pilotutvärdering inte enbart skulle ge 
djupare förståelse för hur dessa organisationer fungerar idag utan att dessa även i hög 
grad var ämnade att skapa en diskussion kring ny teknik och det prototypsystem baserat 
på MR-teknik som premiärtestades – vilket även eventuellt kommer vara fröet till 
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användningen av en för deras arbetsområde helt ny teknik. Representanterna för denna 
organisation pratar flera gånger om att göra informationen hos ett tecken dynamisk och 
anpassad utifrån de sysslor som för närvarande utförs och beskriver detta som ett slags 
zoomningsförfarande som ger en möjlighet att fokusera på de mest relevanta delarna. 
 
En av företrädarna för organisation 2 ger indikationer på att mycket av den specifika 
information de vill åt effektivast framförs muntligen och att flera olika faktorer behöver 
tas i åtanke för att ett bra beslut ska kunna tas. Information av denna komplexa karaktär 
där flera olika, ofta indikativa, faktorer behöver vägas in kanske därför i största mån bör 
representeras symboliskt och då rimligtvis antingen bygga på ren muntlig information där 
organisationsspecifika termer används eller i form av symboliska tecken som inrymmer 
mycket av den organisationsspecifika kunskap som krävs. 
 
Organisation 3 verkar enligt utdragen arbeta eller vilja arbeta mer utifrån tecken som 
påvisar starkare ikoniska och indikativa kvalitéer. Detta indikeras speciellt när en 
företrädare från denna organisation lägger stor vikt vid hur positivt det vore med 
förbättrad representation av terräng och liknande.  Enheternas position på kartan och hur 
den näraliggande terrängen framställs verkar här vara viktiga faktorer för att kunna ta bra 
beslut samtidigt som det finns behov att på ett tydligt sätt kunna skilja på olika 
enhetstyper som finns representerade på kartan. Organisationens användande av GPS-
teknik tas även upp i ett av utdragen vilket stärker att de tecken som används i dessa fall 
ses som förekomster i världen där tecknets indexmening beror på vilken position på 
kartan tecknet har. 
 
Några stora skillnader mellan de olika organisationerna kunde alltså inte med säkerhet 
påvisas i materialet. Dock bör tas i beaktande att antalet utdrag per organisation är relativt 
fåtaliga och att antalet representanter per organisation endast är två. Detta kan vara en 
bidragande orsak till att det finns svårigheter att identifiera tydliga skillnader mellan de 
olika organisationerna. Det finns även en något skev fördelning av utsagor från de olika 
representanterna, där dessa även är av varierande relevans i hänseende till 
organisationens teckenbruk i sig.  Detta gör det svårt att avgöra huruvida särskilda 
tendenser kan sägas stå för en viss organisations teckenbruk då det inte går att utesluta att 
samma teckenanvändande kan finnas representerat i mer eller mindre utsträckning även 
hos de övriga organisationerna även om detta inte synliggörs ordentligt i denna studies 
resultat. 
 
En slutsats som har dragits är att organisationsspecifika tendenser i synen och brukandet 
av tecken går att identifiera även om det ej går att klargöra huruvida dessa tendenser är 
specifika för den enskilda organisationen, och bör ses som mellanorganisatoriska 
skillnader, eller om dessa tendenser även återfinns även hos övriga organisationer utan att 
material eller taggningsmetod lyckas synliggöra detta. 
  
Någon indelning eller särskiljning av de olika organisationernas användande av tecken i 
inre och yttre tjänst har ej heller gjorts. Denna indelning har inte varit möjlig att göra 
utifrån det material som använts i denna studie, dock skulle vidare analys av 
inomorganisatoriska skillnader kunna vara intressant för att erhålla en mer nyanserad bild 
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över de olika organisationerna. De generella kopplingar som presenterats mellan mer 
strategiska beslut som tas i förväg och typer av tecken kontra beslut tagna under kortare 
tidsrymder och förekomster av tecken skulle här kunna vara en viktig skillnad att studera 
närmare. 
 
Ovanstående invändningar till trots indikerar de tendenser som har synliggjorts i 
materialet att det kan finnas mer att hämta genom vidare studier som skulle kunna ge 
upphov till en än mer utvecklad bild av organisationers teckenbruk. Förslagsvis skulle en 
mer ingående studie av enskilda organisationer kunna utforska dessa institutioners 
teckenbruk på djupet samtidigt som det skulle bli lättare att mer ingående utvärdera och 
validera den semiotiska taggningsmetod som använts. Detta skulle kunna ge en inblick i 
hur användbar taggningsmetoden är för denna domän och samtidigt vidare undersöka om 
de delar av Peirces typologi som används här bör utökas, förändras eller förkastas. 
Utsagor som har varit svåra att kategorisera visar på den ambivalens tecken kan innehålla 
och att vidare studier skulle behövas för att undersöka hur väl taggningsmetoden fungerar 
i sin nuvarande form. 
 
Användandet av tecken kan ses som fundamentalt för människan och är inget som 
människor alltid reflekterar över i sin vardag. Detta kan innebära att vikten av att belysa 
och diskriminera mellan olika tecken som kan te sig fullständigt självklara blir desto 
viktigare i situationer där till exempel samarbete mellan olika organisationskulturer krävs 
- vilket också gör fortsatta studier inom området relevant. Fler semiotiska studier inom 
denna domän skulle kunna hjälpa till att synliggöra sådant som på annat sätt undgår 
uppmärksamhet eller trivialiseras. 
 
Det skulle även vara intressant att utforska begrepp ur den semiotiska teoriapparaten i 
relation till ny teknik. Det som Umberto Eco kallar obegränsad semiosis (Chandler, 2007) 
där ett teckens interpretant samtidigt ger upphov till ett nytt tecken, se figur 2 i avsnitt 
2.1, skulle möjligtvis kunna implementeras i ett system som använder sig av olika former 
av tecken. Denna form av semiosis skulle dock vara mer begränsad än den mänskliga 
varianten och snarare representera systemdesignerns eller organisationens kunskap och 
kommunikation presenterad för användaren. Här kan man dra paralleller till de tekniska 
visioner som kan ses hos organisation 1:s båda företrädare där de pratar om mer 
dynamiska former av tecken. I ett sådant system skulle ett tecken - med systemet som 
interpretant - kunna öppna möjligheter för användare att på ett intuitivt sätt få tillgång till 
och välja mellan associativt näraliggande tecken - genererade genom systemets 
kontextbundna semiosis - som tillhandahåller representationer som för situationen 
innehåller relevant information.  
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