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Abstrakt 

Titel: Just my type of beer - en kvalitativ fallstudie om typsnitts meningsskapande funktion 

Författare:  Olivia Jonsson och Annica Olsson 

Ämne/Kurs:  C-uppsats, Medie- och kommunikationsvetenskap 15hp 

Antal ord: 9788 

Problemformulering och syfte: Tidigare forskning inom typografi och typsnitt har 

fokuserat på dess läsbarhet, läslighet och igenkänning och har helt ignorerat typografi som ett 

kommunikativt meningsskapande verktyg. Ett typsnitts meningsskapande funktion är av 

relevans både för formgivare men också för personer som på något sätt arbetar med text och 

ord. Syftet med undersökningen är att förklara hur typografi och typsnitt är en del i en 

meningsskapande process med utgångspunkt i ett representationsteoretiskt perspektiv. Studien 

är ett fall av hur typografi kan fungera som en kulturell meningsskapande resurs inom 

förpackningsdesign. 

Metod och material: Studiens fyra kvalitativa metoder är informantintervjuer, semiotisk 

analys, experimentell metod och fokusgrupper. Informantintervjuerna utfördes för att få 

underlag till den experimentella metoden som i sin tur analyserades i två steg, dels genom en 

denotativ semiotiska analys, och dels konnotativt genom fokusgrupperna.  

Huvudresultat: Studiens huvudresultat visar att typsnitt har en meningsskapande funktion 

och att typsnittens anatomiska egenskaper samt kontext påverkar betydelsen. 

Nyckelord:  meningsskapande, representation, semiotik, semiotiska resurser, typografi 
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1.0 Inledning och problemformulering 
Redan 1923 framhöll Poffenberger och Franken att “[t]ypography has long been believed to 

be a source of mildly pleasant or unpleasant feeling tone […]” (Poffenberger & Franken 

1923:312), men tidigare forskning inom ämnet har ignorerat typografi som ett kommunikativt 

meningsskapande verktyg (Brumberger 2003:206). De flesta empiriska typsnittsstudier har 

fokuserat på läsbarhet, läslighet och igenkänning (Brumberger 2003:206; van Leeuwen 

2006:141) och har klassificerat och kategoriserat typsnitt i olika typsnittsfamiljer enligt olika 

typografiska särdrag, såsom antikvor, sans serifer och skripter (Shaikh, Chaparro & Fox 

2006:1834). I Typografisk Handbok framhåller Hellmark (2006) vikten av att “öva upp ögat 

och sitt typografiska förnuft” (Hellmark 2006:7) men berör i övrigt inte dess potentiella 

meningsskapande funktion.  

Det finns emellertid studier som visar på personliga egenskaper och känsla hos typsnitt 

(Amare & Manning 2012; Brumberger 2003; van Leeuwen 2006; Lewis & Walker 1989; Li & 

Suen 2010; Mackiewicz & Moeller 2004; Poffenberger & Franken 1923; Shaikh, Chaparro & 

Fox 2006), och forskare är överens om att typsnitt framkallar känslor med en 

meningsskapande funktion, som både kan stärka och skapa en negativ betydelse av ett 

budskap (Li & Suen 2010:231; Mackiewicz & Moeller 2004:304; Shaikh, Chaparro & Fox 

2006:1834). Dessa studier är dock inte empiriskt belagda utan grundas på subjektiva åsikter 

och konstnärlig intuition (Mackiewicz & Moeller 2004; Shaikh, Chaparro & Fox 2006:1834). 

I Poffenberger och Frankens (1923) studie identifierades fem egenskaper hos 29 typsnitt; 

billig, värdighet, ekonomi, lyxig och styrka (Poffenberger & Franken 1923:312) och Amare 

och Manning (2012) visar att olika typografiska särdrag, så kallade semiotiska resurser, hos 

ett typsnitt skapar generella känslomässiga reaktioner hos mottagaren, till exempel snirkliga 

eller öppna bokstavsformer skapar känslan av att vara vänliga, stora kontraster kan kännas 

intressant men också attraktivt eller aggressivt och liten variation och/eller små kontraster hos 

typsnittets form skapar en känsla av tillförlitlighet och professionalitet men kan också skapa 

ett ointresse (Amare & Manning 2012). En annan studie påvisar att ett typsnitt kan uppfattas 

som tungt respektive lätt eller snabbt respektive långsamt (Lewis & Walker 1989:241). Enligt 

Brumberger (2003:208) har också flera typsnittsfamiljer tilldelats personliga karaktärsdrag, 
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till exempel Times New Roman ses som litterär och traditionell, Garamond som elegant och 

förtroendeingivande och Bodoni är bland annat dramatisk och sofistikerad. 

2003 publicerade Brumberger en empirisk studie om typsnitts personlighets vara eller 

icke-vara. Hennes resultat visar starka belägg för att människor konsekvent tillskriver 

särskilda personliga attribut till ett särskilt typsnitt. Värt att nämnas är också att resultaten inte 

är konsekventa med tidigare forskning på typsnitts personlighet (Brumberger 2003:217). 

Detta är ett mycket intressant fenomen. Forskningen pekar på att de flesta formgivare anser att 

ett typsnitt har personlighet, men är inte överens om vilket eller vilka.  

Typsnitt och dess betydelse diskuteras även utanför den akademiska världen. Under 

presidentkampanjen 2008 lovordades presidentkandidaten Barack Obama för sitt val av 

typsnitt  Gotham, “...it’s not surprising that someone so rhetorically gifted would understand 

how strong typography is and how it helps bring his words [...] to life. (Collins 2008 se Heller 

2008). Gotham beskrivs av dess skapare som ett typsnitt som är “bestämt men aldrig 

påträngande, vänligt men inte folkligt, självsäkert utan att vara stöddigt” (Björkvall 

2009:127).  

Typsnitt har även väckt ett organisationskommunikativt intresse då IKEA 2009 bytte typsnitt 

från ”Ikea sans” till Verdana. Detta blev en internationell nyhet där många sajter och bloggar 

diskuterade ämnet (Wallén 2009). Typsnittsbytet tycktes engagera alla och genererade i ett 

globalt missnöje, både bland formgivare och icke-formgivare; ett digitalt upprop  startades 

som krävde att IKEA skulle återgå till sitt gamla typsnitt och The Guardian publicerade en 

artikel som kritiserade typsnittsbytet (Garfield 2009). Under 2011 ändrade Svenska Dagbladet 

sitt rubriktypsnitt för att det befintliga var för neutralt och intetsägande (Thurfjell 2011) och 

2014 skapades typsnittet Sweden Sans för att ge Sverige en sammanhållen identitet 

(Söderhavet uå). Kristoffersson (2016) beskriver Sweden sans som lagom, modern och 

funktionell och ifrågasätter samtidigt om ett typsnitt kan vara en nationell markör. 

Ur en kommunikativ synvinkel kan typografi och typsnitt ses som ett kommunikativt verktyg 

som skapar mening i sociala och kulturella sammanhang. Förpackningar är en kontext där 

typsnitt är bland det viktigaste verktyget för att kommunicera betydelsen av en produkt 

(Klimchuk & Krasovec 2012:66).  En förpackning består av många visuella element såsom 

struktur, form, material, färg, illustrationer och typografi (ibid.:39) och en av de utmaningar 
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en formgivare står inför är att förena dessa visuella resurser till en representation av en 

produkt och ett varumärke. En formgivare kan ses som en författare (Noble & Bestly 

2016:42), en meningsskapare som förmedlar en visuell representation av en uppdragsgivares 

önskemål och vision. De bör ha kunskap om de visuella kommunikativa verktygen de arbetar 

med för att kunna skapa meningsfulla budskap, och inte enbart lita till sin intuition och känsla 

(Shaikh, Chaparro & Fox 2006:1834; Mackiewicz & Moeller 2004:304).  

Denna studie ämnar undersöka hur en förpacknings typografi kan påverka uppfattningen om 

en produkt och dess varumärke. Studien har ett representationsteoretiskt perspektiv och är ett 

fall av hur typografi kan fungera som en kulturell meningsskapande resurs inom 

förpackningsdesign. Studien är av samhällelig betydelse för att belysa behovet av ett teoretiskt 

ramverk för typsnitts meningsskapande funktion, både för nyutexaminerade och 

yrkesverksamma formgivare, men även för andra yrken som använder sig av ord och text.  
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2.0 Syfte 
Med utgångspunkt i ett representationsteoretiskt perspektiv är syftet med undersökningen att 

förklara hur typografi och typsnitt är en del i en meningsskapande process. 

2.1 Frågeställningar 

1. Hur representeras förpackningens innehåll genom valet av typsnitt? 

2. Hur är förpackningens typografi meningsskapande? 
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3.0 Ett representationsteoretiskt perspektiv 
Detta avsnitt innefattar en presentation av det representationsteoretiska perspektivet där vi 

redogör för representation, den meningsskapande processen och typografi som 

meningsskapande resurs. Då Stuart Hall är både teoriutvecklande (Discover Society 2014) 

och en välciterad forskare inom ämnet har vi grundat en stor del av detta avsnitt på hans 

forskning. 

3.1 Representation 

Representation kan ses som en resurs för att kommunicera och skapa mening. Med detta 

menas att representation är en nödvändighet för att kunna kommunicera en meningsskapande 

betydelse om världen genom att representera, kategorisera och kommentera våra redan 

upplevda erfarenheter (Ivarsson, Linderoth & Säljö 2011:201). Enligt kulturteoretikern Stuart 

Hall (2013) är representation användandet av språk, tecken och bilder för att skapa en mening 

eller för att representera verkligheten för andra (Hall, Evans & Nixon 2013:1). Med språk 

menas det verbala och det icke verbala språket, allt som har en meningsskapande funktion till 

exempel musik, kläder, förpackningar och typografi (ibid.:4). 

Enligt Hall (2013) handlar kultur om på vilket sätt en delar en mening eller betydelser med 

andra, i processen är det språket som är det bärande verktyget där meningsskapande byggs 

upp och distribueras, det är alltså via det gemensamma språket en mening skapas (Hall, Evans 

& Nixon 2013:xvii). Kultur används också synonymt när man vill beskriva om en grupps 

gemensamma värderingar men också ett sätt att referera till vad som är specifikt inom en viss 

kultur (ibid.:xviii). Medlemmar i en kultur uppfattar och tolkar världen på ungefär samma sätt, 

och uttrycker sin mening på ett sätt som andra medlemmar i kulturen förstår (ibid.:xix). Hall 

(2013) anser att det är medlemmarna i en kultur som skapar och delar mening till andra 

människor eller händelser och att det sällan har en redan existerande betydelse. Det är 

deltagarna som bestämmer hur ting skall användas och hur det ska representeras och det är i 

den processen som genererar en betydelse (ibid).  

Representation är en av fem delprocesser i den kulturella kretsloppsmodellen “Circuit of 

culture” (Hall, Evans & Nixon 2013:xvii). Hall (2013) anser att betydelser produceras och 

cirkulerar på olika ställen och i olika processer i modellen. Betydelse eller mening skapas och 

är i ständig utväxling i dom sociala sammanhangen en interagerar med andra (ibid.:xix). Det 
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sker också i olika mediekanaler där mening kommuniceras genom att integrera kulturella ting 

på varierande sätt i vardagen. Betydelser är något som formar en människas identitet och 

vägleder en i det sociala livet (ibid.:xx). 

Människor i samma kultur delar de kulturella koderna som existerar inom den valda kulturen 

för att kunna uppfatta världen på snarlika sätt. Kommunikationen mellan deltagarna bör vara 

ett språk som alla förstår, och som ska representera den betydelse man vill förmedla (Hall, 

Evans & Nixon 2013:xx). Språket är den centrala komponenten i dialogen mellan förmedlaren 

och mottagaren och som gör det möjligt att forma och utveckla en kultur för att i sin tur dela 

en gemensam förståelse och tolkning om hur världen ser ut (ibid.:xvii).  

Språket används synonymt för olika system av representation (Hall, Evans & Nixon 2013:4). 

För att kunna representera en verklighet behövs vetskapen om på vilket sätt detta kan göras 

på, det finns tre olika synsätt i användandet av språket. Det första, det reflekterande synsättet 

utgår från att språket är en återspegling eller en reflektion av en redan existerande mening, 

reflekterar en sanning som redan finns (ibid.:1).  

Det andra synsättet, det avsiktliga innebär att en uttrycker språket genom vad 

författaren/avsändaren vill förmedla, det vill säga ens personliga avsiktliga mening. För att det 

ska bli ett meningsskapande budskap mellan förmedlaren och mottagaren så måste en förhålla 

sig till de redan existerande koderna som finns inom den valda kulturen (Hall, Evans & Nixon 

2013:1).  

Det tredje synsättet är det konstruktivistiska vilket är och har varit det mest inflytelserika 

perspektivet inom representationsteorin. Synsättet innebär att en mening är konstruerad i och 

genom språket, det finns inga medfödda betydelser för ett objekt (Hall, Evans & Nixon 

2013:1). Hall (2013) argumenterar för att en naturlig relation inom det konstruktivistiska 

synsättet inte kan existera mellan tecken och dess mening. Tecken i sig inte kan skapa en 

meningsskapande process i sig själv utan är beroende av den relation som uppstår mellan 

tecken och de begrepp som skapas genom de koder som finns inom kulturen (ibid.:13). 

Synsättet innebär användandet av tecken för att vidare arrangera dem till olika språk i syfte att 

kommunicera ett meningsskapande budskap till andra människor (ibid.:14). 

I det konstruktivistiska synsättet finns det två huvudmetoder, det semiotiska och det 

diskursiva perspektivet. Perspektiven delar många likheter men också många skillnader 
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perspektiven emellan, semiotiken handlar mer om hur språket ger mening medan det 

diskursiva perspektivet fokuserar på effekterna och konsekvenserna av representation (Hall, 

Evans & Nixon 2013:xxii). I semiotiken studeras en kulturs tecken, dessa tecken kan 

användas som signifikanter i framställningen av ett meningsskapande budskap (ibid.:16).  

Meningsskapande är något som konstrueras genom språk och begrepp. Enligt Hall (2013) är 

begrepp våra mentala representationer, vad vi uppfattar med våra sinnen, kan vara fysiska ting 

eller mer abstrakta ting som till exempel kärlek. Med språk menas de element som används 

för att kommunicera eller representera det människan är i behov av att uttrycka. Språk betyder 

alltså inte bara det skrivande eller det uttalade utan även det som kan uppfattas visuellt som 

till exempel bilder (Hall, Evans & Nixon 2013:14). Mening är något som skapas genom olika 

cirkulära processer i modellen “Circuit of culture ”  (ibid.:xix), med den gemensamma 

nämnaren språket som uttrycksform. En meningsskapande process utvecklas när människor 

uttrycker sig i olika sammanhang eller konsumerar kulturella ting i syfte att skapa ett värde, 

meningsskapande är alltså en del av en människas identitet (ibid.). Mening är också något som 

förändras beroende på dess kontext (ibid.:xxv). Vad som menas med koder är den 

översättning som råder mellan begrepp och språk. Olika kulturer har olika sätt att tolka och 

använda koder, men koderna är inte en fast sanning utan är föränderliga i och med 

förändringen inom en viss kultur (Hall, Evans & Nixon 2013:45). 

3.1.1 Den meningsskapande processen 

Språket är ett representationssystem och är en central del i den meningsskapande processen 

(Hall, Evans & Nixon 2013:xvii). Det vill säga, språket är ett system som består av 

representationer av koncept, ideér och känslor som bland annat kan innehålla ljud, bilder, ord, 

bokstäver i en symbolisk form och som kan bli meningsfullt tolkade av mottagaren 

(ibid.:xxv).  

Språket tillhandahåller en generell modell av hur kultur och representation fungerar genom 

semiotik, som avser hur språket är meningsskapande (Hall, Evans & Nixon 2013:xvii). 

Semiotik “är det systematiska studiet av tecken  och andra betydelser, inklusive de 

icke-språkliga” (Nationalencyklopedin 2016a). Det är både en teori och en analysmetod. Inom 

semiotiken studeras tecken som en grundpelare i all kommunikation, det är ett verktyg för att 

förstå hur betydelser uppfattas och hur mening bildas (Bergström, 2012:286). Semiotiker är 

intresserade av teckenrelationen mellan den mentala föreställningen och den verkliga världen, 
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det vill säga representationen av hur tecken tar sitt uttryck (Kenney 2005:99). Tecken i sin tur 

är något som skapats av människan och som “står för”, representerar något annat än sig själv 

(Fiske 1990:62). 

Representation har setts utifrån relationen mellan två, tre eller fyra tecken, där lingvisten 

Ferdinand de Saussure, filosofen och logikern Charles S Pierce och W.J.T Mitchell associeras 

med en av varje ovanstående teckenrelation (Kenney 2005:99). 

Saussure delade in tecken (i första hand ord) i två grupper, den betecknande  och det 

betecknade,  där den betecknande  är den fysiska formen av tecknet och det betecknade  är den 

mentala föreställningen om tecknet som representerar verkligheten . Om medlemmarna i en 

kultur talar samma språk, är den mentala föreställningen densamma och betydelsen blir 

följaktligen densamma (Fiske 1990:63, 66). Tecknet är beroende av hur det används kulturellt 

och skulle inte behålla sin betydelse vid en översättning till ett annat språk eftersom den 

mentala föreställningen om tecknet också skulle förändras (ibid.:67). 

Enligt Saussure får ett tecken mening genom sin relation till andra tecken inom samma 

system, det vill säga tecken får sin betydelse i relation till vad det inte betyder. De styrs av 

begränsningarna i de mentala föreställningarna snarare än i tecknets förhållande till 

verkligheten. Betydelsen av tecknet kvinna  bestäms således av hur det skiljer sig från andra 

tecken i systemet, det vill säga kvinna  kan alltså ha betydelsen inte flicka  eller inte man  (Fiske 

1990:68). Saussures synsätt har kommit att kritiseras, bland annat Hall (2013) argumenterar 

för att det finns fler betydelsedimensioner än två direkta motpoler, att betydelsen antingen är 

svart eller vitt, utan att det finns gråa nyanser däremellan (Hall, Evans & Nixon 2013:16-17).  

Saussures efterföljare Roland Barthes utformade en analysmodell i två-steg för 

teckenbetydelse. Enligt Barthes i Fiske (1990) har tecken både en denotativ  och en konnotativ 

betydelse. Den denotativa betydelsen är direkt (objektiv) och definieras till att vara de 

uppenbara betydelserna, det vill säga det man ser utan att tolka dess betydelse. Definitionen 

av den konnotativa betydelsen är indirekt (subjektiv), det vill säga betydelserna av 

denotationen (Fiske 1990:117-118), men också att den konnotativa nivån baseras på 

människans godtycklighet (ibid.:119). Som exempel på denotativ och konnotativ nivå kan 

vara ett fotografi som är fotograferat på två olika sätt, skulle denotationen vara densamma på 

båda bilderna medans den konnotativa betydelsen skulle skilja sig åt. 

10 



 
 

Enligt Pierce är tecken en representation av ett objekt , som skapar en mental föreställning hos 

interpretanten , det vill säga interpretanten är en samlad tolkning av både tecknet och tidigare 

erfarenhet av objektet, “den egentliga betecknande effekten” (Fiske 1990:64). Paralleller kan 

dras mellan interpretant  och Saussures det betecknade  (ibid.:76). Betydelserelationen mellan 

tecken, objekt och interpretant ses som ett ömsesidigt beroendeförhållande och kan liknas vid 

en triangel där varje ingående del bara kan förstås i förhållande till de andra delarna (ibid.:62). 

I likhet med Saussures perspektiv, är betydelserelationen inte förutbestämd utan begränsas 

och varieras av sociala konventioner (ibid.:64).  

Vidare delade Pierce in tecken i tre olika kategorier, ikon, index  och symbol , där varje kategori 

representerar en egen relation mellan tecken och objekt. En ikon  efterliknar sitt objekts 

egenskaper, både som ett visuellt tecken såsom en karta eller ett fotografi, och som ett verbalt 

tecken, till exempel låta som objektet; vovvov (hund). Index  har en direkt, verklig koppling 

till sitt objekt, till exempel rök indexerar eld; ingen rök utan eld. En symbol   däremot har 

ingen egentlig relation till sitt objekt utan baseras på konventioner, det vill säga redan 

vedertagna och givna betydelser mellan människor. Ord och siffror är exempel på symboler. 

Relationen mellan dessa kategorier kan också liknas vid en triangel där de olika kategorierna 

är nära relaterade till varandra. Ett tecken kan bestå av alla tre teckenkategorier (ibid.:69-71). 

Mitchell i Kenney (2005) lägger till en ytterligare dimension till Pierces tre-relations-modell, 

vilket innebär att meningsskaparen får ta plats i representationsmodellen. Mitchells syn på 

representation är en fyrsidig teckenmodell som kan liknas med två diagonala axlar som korsar 

varandra. Den ena axeln står för relationen mellan representationsobjektet och för vad det står 

för, medan den andra axeln fokuserar på relationen mellan meningsskaparen av 

representationen till mottagaren. Mitchell betecknar den första axeln som representationsaxeln 

och den andra axeln för kommunikationsaxeln   (Kenney 2005:100). 

Kritik mot den traditionella semiotiken är att den meningsskapande processen är konstant och 

statisk och att den avkodas i ett neutralt och allmängiltigt kodsystem. Socialsemiotiken är en 

vidareutveckling av detta perspektiv och antar istället en funktionell ansats på 

meningsskapande, där kommunikation och representation anses vara sociala processer av 

meningsskapande (Bezemer & Jewitt 2009:1-2; Leijon & Lindstrand 2012:174). Relationen 

mellan form och mening är till skillnad från traditionell semiotik motiverad och för att 
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tydliggöra detta används begreppet semiotiska resurser istället för tecken (Björkvall 

2009:14-15). 

Semiotiska resurser är kommunikativa verktyg med vilka människor kommunicerar och 

skapar mening, bland annat genom talat språk, skrivet språk, genom text på en förpackning, 

gester och ljud. Betydelsen är varken given eller statisk utan innehar en betydelsepotential 

som begränsas av sociala och kulturella konventioner som förändras över tid i samspel med 

både kulturella och sociala förändringar samhället. Därutöver är den semiotiska resursens 

betydelsepotential inte heller densamma inom varje sammanhang (Björkvall 2009:15; van 

Leeuwen 2006:154; Rasmussen 2014:181). 

3.1.1.1 Typografi som meningsskapande resurs 

Det finns många definitioner på typografi. Klimchuk, Rosner och Krasovec (2012:65) 

beskriver  typografi som tillämpningen av bokstavsformer för att visuellt kommunicera ett 

verbalt språk och Nationalencyklopedin  (2016b) definierar typografi som  “[...] dels en 

kommunikationsprocess som använder tryckning som medium, dels själva den grafiska 

presentationen av text och bild i en trycksak.” Enligt Hellmark (1998:12) är typografi  “[...] 

den konst som med hjälp av bokstäver och andra tecken åskådliggör tankar och ord för ögat.”. 

van Leeuwen (2006) vidareutvecklar definitionen och skriver att typografi har förmågan att 

uttrycka någonting mer än bara text, den har en egen betydelsepotential och kan därför ses 

som ett semiotiskt teckensystem (van Leeuwen 2006:154). Typografi kan uppfylla tre 

parallella kommunikativa metafunktioner; den ideationella-, interpersonella- och textuella 

metafunktionen (van Leeuwen 2006:142, Bezemer & Jewitt 2009:1). Dessa är ytterligare 

kommunikationsverktyg för att människor ska kunna skapa mening (Björkvall 2009:11). Den 

ideationella metafunktionen är representationer av världen och uppfattningen om den, och 

typografi kan uttryckas ideationellt genom att representera handling och kvaliteter. Den 

interpersonella metafunktionen uttrycker attityder och sociala interaktioner, vilket kan ske 

genom att till exempel ändra betydelsen på ett ord genom att tillföra typografiska tecken. Den 

textuella metafunktionen har som uppgift att skapa mening genom att binda samman de 

ideationella och de interpersonella metafunktionerna (van Leeuwen 2006:142-143). 

Det viktigaste elementet i typografi är typsnitten. Typsnitt är en uppsättning bokstäver, siffror 

och tecken med ett gemensamt utseende och utmärkande drag, till exempel Times New 

Roman och Arial (Rasmussen 2014:175). Typsnitt delas in i olika typsnittsfamiljer beroende 
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på anatomiska egenskaper. De två största familjerna är antikvor och sans serifer. En antikvas 

karaktäristiska drag är serifer som avslutar bokstavsstaplarna, växellinje och kontrast i grund 

och hårstreck (Hellmark 2006:156). En sans serif å sin sida saknar dessa detaljer och är rak 

med jämntjock bokstavslinje utan extra utsmyckning (ibid.:175). En annan typsnittsfamilj är 

skript, en familj som påminner om handskrift eller kalligrafi (ibid.:176). Semiotiska resurser 

hos ett typsnitt är typvikt, lutning, sammanbinding, rundning, riktning, samt 

familjetillhörighet. 

Typvikt är en variant av ett typsnitt, till exempel roman, bold, light och så vidare (Hellmark 

2006:181). Typviktens betydelsepotential är tydligast vid kontraster (Björkvall 2009:137). 

Feta typsnitt har betydelsepotentialen av att vara hållfast och stabil och magra typsnitt kan 

uppfattas som bräckliga, sköra och eleganta (Rasmussen 2014:174-175). En fet typvikt kan 

också uppvisa betydelsepotentialen av visuell framskjutenhet (Björkvall 2009:137). 

Lutning är graden av ett typsnitts kursivering. Kursiveringen signalerar betydelsepotentialen 

av att vara framåt, ha fart (Rasmussen 2014:175) och kan också uppfattas som dynamisk eller 

att vara på väg (Björkvall 2009:132, 139). I kontrast till en rak variant har lutningen, i likhet 

med en fet typvikt, betydelsepotentialen av visuell framskjutenhet. Kursiverade typsnitt kan 

också ha betydelsepotentialen personlig, informell, traditionell och handgjord då de kan 

associeras till handskrift (ibid.:139-140). 

Sammanbindning liknar i mångt och mycket ett kursiverat typsnitt och har därför i stort också 

mycket av samma betydelsepotential, det vill säga personlig, informell, traditionell och 

handgjord. Ett sammanbundet typsnitt kan också signalera helhet och beroende till skillnad 

från att typsnitt med markerat avstånd som visar på individualitet och självständighet 

(Björkvall 2009:140-141). 

Rundade typsnitt associeras ofta med kvinnlighet och moderlighet och har 

betydelsepotentialen av att vara mjukt, naturligt och känslomässigt (Rasmussen 2014:176). 

Kantiga typsnitt å andra sidan associeras med manlighet vilket ger betydelsepotentialer såsom 

teknikalitet, funktionalitet och rationalitet (ibid.:175, Björkvall 2009:143).  

Ett typsnitt kan antingen uppfattas som att det strävar vertikalt eller horisontellt, det vill säga 

hur högt, lågt eller utdraget ett typsnitt uppfattas (Björkvall 2009:138). Betydelsepotentialen 

hos höga typsnitt symboliserar i många kontexter status, självförtroende, klass, elegans och 
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lätthet i andra sammanhang förmedlar det snobbism (Rasmussen 2014:176).  Den potentiella 

betydelsen hos ett lågt typsnitt är öppenhet, lugn och tidlös (Björkvall 2009:129, 138) men 

också ödmjukhet, försiktighet och stabilitet (Rasmussen 2014:176). Ett typsnitt med extra 

teckenmellanrum, som nämnts ovan, kan signalera individualitet och självständighet 

(Björkvall 2009:140-141). Antikvor bidrar till att ett typsnitt kan uppfattas mer horisontellt, 

oberoende av tvärstreckens vinkling, eftersom de bryter av mot bokstavsstaplarna (Björkvall 

2009:138). 

Oregelbundna typsnittsformer har betydelsepotentialen av att vara lekfull, dynamisk, spontan 

och informell (Rasmussen 2014:176). Ett typsnitt dekorerat med slängar har potentialen av att 

förmedla elegans, femininitet, överdådighet, anrika traditioner, men också något 

gammalmodigt (ibid.:174). En antikva förmedlar ofta tradition och trovärdighet, medan en 

sans serif snarare förmedlar framsynthet (ibid.:175). 
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4.0 Metod 

Till denna studie valdes fyra kvalitativa metoder; informantintervjuer, semiotisk analys, 

experimentell metod och fokusgrupper då dessa metoder kompletterar varandra. 

Informantintervjuerna utfördes för att få underlag till den experimentella metoden som i sin 

tur analyserades i två steg, dels genom en denotativ semiotiska analys, dels konnotativt 

genom fokusgrupperna. Nedan redogörs för de olika metodernas urval, tillämpning och 

problem.  

4.1 Informantintervjuer 

Informantintervjuerna genomfördes för att anskaffa bakgrundsinformation och underlag till 

den experimentella metoden. Vi intervjuade fyra designers som arbetar på olika designbyråer i 

Sundsvall. Urvalet av informanter är grundat på att vi var intresserade av hur typsnitt 

uppfattas och tillämpas av verksamma formgivare, samt hur urvalsprocessen av ett typsnitt 

går till utifrån en uppdragsbeskrivning. Vi ville dessutom att få en ökad förståelse för själva 

meningsskapandet.  

Antalet informanter är relevant eftersom det ger tillräckligt med bakgrundsinformation. 

Metoden avgränsades till Sundsvall av både tidsmässiga- och avståndsmässiga skäl då vi 

behövde tillgång till informationen tidigt i undersökningen för att kunna gå vidare med den 

experimentella metoden. Till samtalen med informanterna utformades en frågemall (bilaga 1) 

med öppna och enkla frågor (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012:264). 

Frågemallen justerades efter att den testats på en grafisk design student för att se om frågorna 

genererade de typ svar vi önskade. Detta moment stärker studiens validitet (ibid.:58). 

Samtalen spelades in och hölls på respektive arbetsplats.  

4.2 Experimentell metod 

Den experimentella metoden användes för att konstruera en förpackningsetikett inom 

segmentet mikrobryggt öl. Valet av förpackning grundas på att Mikrobryggerier är en 

framväxande marknad (Berglund 2014) där ölen säljs direkt från butikshyllan. 

Förpackningens framsida är en annons för produkten och varumärket och kommunicerar 

innehållets fördelar, pris och värdet av produkten (Kotler, Armstrong, Harris & Piercy 
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2013:53). Att visuellt representera innehållet kan både fånga och avleda mottagarens 

uppmärksamhet och kan vara det avgörande attributet i valet av produkt. 

Studiens analysenheter är typografiska element på de konstruerade öletiketterna och 

undersökningen bortser från andra visuella element såsom pris, form och material. Genom att 

eliminera så många andra visuella element som möjligt skapas en mer rättvis bild om hur 

typsnitt kommunicerar ett meningsskapande budskap. Valet av experimentell metod ger oss 

den möjligheten, att själva styra och kontrollera det som ska undersökas  (Kjellberg & 

Sörqvist 2015:20-21). Enligt Kjellberg och Sörqvist (2015) finns det två generella krav på 

experimentell metod, att ta kontroll över den oberoende variabeln, det vill säga det som ska 

undersökas, samt ha kontroll över de ovidkommande variablerna, det vill säga det som inte 

ska undersökas. Valet av metod stärker också studiens validitet (ibid.:21-22). 

Åtta typsnitt valdes ut från tre typsnittsfamiljer, antikva, sans serif och skript. Inom 

antikvafamiljen syns Adobe Garamond Pro, Bodoni 72  och Pistilli . Sans Serif representeras 

av Bebas Neue, Berthold Akzidenz Grotesk  och Futura . I skriptfamiljen ses Zapfino  och Apple 

Chancery . Typsnitten har satts i versaler samt i typvikt regular eller motsvarande. Urvalet till 

typsnitten är baserad på tidigare forskning och på de informantintervjuer som utfördes, på 

detta sätt blir undersökningen kumulativ (Esaiasson et.al 2012:20). 

En standardflaska och formen på en standardetikett inom segmentet valdes ut. Valen grundar 

sig på en omvärldsanalys som gjordes på matbutiker i Sundsvall där denna typ av flaska och 

etikett var mest frekvent. För att skapa en så verklig kontext som möjligt fästes etiketterna på 

riktiga glasflaskor och ett fiktivt varumärke och produktnamn skapades. Produktnamnet 

Bryggeriet  valdes för att namnet på något sätt skulle kunna förknippas med öl, men ändå vara 

neutralt. Varumärket, B , baserades på produktnamnet för enkelhetens skull. Övrig text på 

förpackningen är alkoholhalt och mängd av den anledning att dessa textelement är de 

vanligaste som syns på ölflaskor. Etikettens layout har formgivits utefter en redan befintlig 

öletikett samt vår egen kunskap om typografi och layout.  

Det primära steget i utförandet av etiketterna var att samla in tidigare forskning om typsnitt 

och dess eventuella personligheter för att kunna fastställa vilka typsnitt som skulle användas 

till studien. Efter att typsnitt valts ut utformades åtta olika öletiketter. De åtta etiketterna 

skiljer sig endast åt av typsnitten, i övrigt är identiska gällande mått, pappersval och layout. I 
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utförandet av etiketterna användes programmet Adobe  InDesign  CS6  som är konstruerat för 

att hantera layout, print, typsnitt och typografi (adobe.com 2017), och eftersom etiketterna 

endast består av typografi blev det ett självklart val av verktyg. 

4.3 Semiotisk analys  

Den semiotiska analysen tillämpades på resultatet av den experimentella metoden. Analysen 

utfördes på en denotativ nivå enligt ett kodschema som finns redovisade i bilaga 5. Valet av 

metod är relevant för studien för att kunna skapa en detaljerad översikt över typsnittens 

egenskaper och semiotiska resurser och för att på så sätt identifiera eventuella 

betydelsepotentialer.  

Etiketterna är analyserade var för sig och omonterade, det vill säga vi har enbart tittat på varje 

etikett för sig. Anledningen till detta är att den semiotiska analysen är begränsad till att enbart 

studera etikettens typografi och typsnitt och att flaskan då blir irrelevant just i denna del av 

analysen. 

Etiketternas egenskaper såsom storlek, pappersval, text och typografi analyserades. 

Typografin analyserades ytterligare med avseende på typsnitt, typsnittsfamilj, typvikt, 

anatomiska egenskaper och semiotiska resurser. De anatomiska egenskaper vi tillämpat finns 

redovisade i bilaga 5. Kodschema används för att analysen ska göras på samma sätt på de åtta 

olika typsnitten samt att det tillför en ökad replikerbarhet till studien. För att säkerhetsställa att 

kodschemat fungerade testades den av en utomstående design student, detta gjordes också för 

att öka studiens validitet (Esaiasson et.al 2012:58). 

4.4. Fokusgrupper 

Fokusgrupper genomfördes för att komplettera den experimentella metoden på en konnotativ 

nivå. Genom den valda metoden finns möjligheten att studera uppfattningar och åsikter om 

förpackningarna (Ekström & Larsson 2010:80). Vi hör både respondenternas spontana 

reaktioner om förpackningarna, men också den efterföljande diskussionen om dess eventuella 

meningsskapande funktion och betydelse. En fördel med denna metod är att den främjar 

möjligheterna för mer djupgående svar på grund av interaktionen mellan respondenterna. 

Detta kan också underlätta för kopplingen mellan teori och resultat samt att vi kan ställa 

följdfrågor (ibid.). 
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Vi genomförde fyra fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 16 respondenter, två grupper 

bestod av 4 deltagare, en grupp med tre och en grupp med fem deltagare. Till skillnad från 

rekommendationerna, valde vi ut deltagare utifrån kriteriet att de skulle känna varandra inom 

gruppen (Ekström & Larsson 2010:80), detta för att undersöka om teorin om kulturellt 

beteende har betydelse för hur respondenterna interagerar med varandra och för att främja 

diskussionsbenägenheten i fokusgrupperna. Vi anser dock att detta är av betydelse för studien, 

eftersom vi utgår från ett representationsteoretiskt perspektiv.  

Ytterligare ett kriterium i urvalet av respondenter baserades på att deltagarna inte skulle ha 

förkunskaper eller tidigare erfarenheter inom grafisk design. Anledningen till detta är för att 

skapa förutsättningar till att få en så rättvis bild som möjligt om hur en produkt med endast 

typografi som ett kommunikativt medel skapar mening och betydelse. Vi förutsätter att 

deltagare med förkunskaper inom design och typografi kommer att analysera förpackningarna 

ur ett kunskapsperspektiv, medan vårt fokus ligger på den omedvetna, neutrala 

meningsskapande processen.  

Fokusgruppsintervjuerna är av semistrukturerad karaktär vilket innebär att det är öppna frågor 

som bjuder in och tillåter följdfrågor och ger även respondenten utrymme att forma sina egna 

svar (Ekström & Larsson 2010:60). Intervjumallen (bilaga 7) som utformades är tematiskt 

upplagd i tre huvudområden, exklusive öppningsfrågor och avslutande frågor. Dessa frågor är 

teoretiskt förankrade i studiens valda teorier, frågorna är välformulerade för att öka studiens 

validitet, att studien mäter det den påstår sig att mäta (ibid.:76). Ytterligare ett sätt för studiens 

ökade validitet är att intervjumallen testades och omformulerades efter att en utomstående 

grupp fick testa intervjun. Detta för att vara säkra på att intervjufrågorna besvarar studiens 

frågeställningar (Esaiasson et.al 2012:58). 

Intervjun började med en kort presentation av studiens syfte och praktisk information själva 

samtalets upplägg. Därefter ställdes de inledande frågorna. Dessa var allmänna frågor om 

typsnitt och dess potentiella meningsskapande funktion. Efter kom de tematiska områdena; 

först ställdes frågor om varje enskild förpackning, sen följde frågor om förpackningar 

tillhörande samma typsnittsfamilj och slutligen ställdes frågor då alla förpackningar visades 

tillsammans. Intervjuns avslutande frågor knöt an till de tidigare ställde frågorna. 
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Flaskornas visningsordning baserades på slumpmässigt urval (Esaiasson et al 2012:176). Vi 

drog en etikett i taget och på så sätt bestämdes turordningen. Intervjuerna genomfördes i ett 

ljust och luftigt rum där respondenterna satt runt ett bord för att lättare kunna diskutera de 

frågor som ställdes angående förpackningarna  (ibid.:323). Intervjuerna spelades in för att 

kunna transkribera och analysera respondenternas svar. 

4.5 Metodproblematik 

Genom att få kontroll över ovidkommande variabler i den experimentella metoden har 

studiens validitet ökat. Att eliminera attribut som ej ska undersökas såsom färg, 

bild/illustration, pris samt ett redan existerande varumärke. Har vi minimerat riskerna att 

undersöka det vi inte vill undersöka genom att bortse och få kontroll över de ovidkommande 

variablerna (Kjellberg & Sörqvist 2011: 21-22). Redan existerande varumärken är något som 

hade kunnat påverka hur respondenterna svarat, att skapa egna etiketter har medfört kontroll 

även över den ovidkommande variabeln och på så sätt ökat studiens validitet.  

I utförandet av etiketterna diskuterades det om produktnamnet skulle stå i versaler eller 

gemener, och på vilket sätt det kan påverka hur man uppfattar produkten. Valet blev versaler 

som vi baserat på vår kunskap om typografi och typsnitt, ett aktivt val vi tog. Därför valde vi 

även att sätta alla typografiska element på etiketten i versaler för att underlätta både för 

respondenterna men också för oss själva när vi ska analysera resultatet. Om etiketten hade 

haft både versaler och gemener hade det förmodligen varit svårare att konkretisera resultaten. 

Under produktnamnet ses ett tunt streck som också diskuterades om det skulle vara med eller 

inte, och hur det kan påverka eller inte, uppfattningen om produkten. Strecket valdes för att vi 

ansåg att det tillförde en mer verklig kontext, att bryta av de typografiska elementen med en 

liten detalj som vi tror förtydligar och framhäver typsnitten och produktnamnet. 

I utförandet av den semiotiska analysen var svårigheterna att avgöra hur djupgående analysen 

skulle vara. Ytterligare ett problem var att bestämma vilka beteckningar för typsnittens 

anatomiska egenskaper som skulle användas.  

För att minimera problem som skulle kunna uppstå med studiens reliabilitet har vi noggrant 

presenterat hur vi har gått tillväga för att andra ska kunna upprepa samma studie och på så sätt 

också öka studiens reliabilitet. Alla problem kan inte förutses innan själva genomförandet, och 

19 



 
 

så i denna studie. De problem som uppstod under intervjuerna var att alla respondenter inte 

svarade på alla frågor, vilket försvårade i transkriberingen om respondenten höll med övriga i 

gruppen eller inte. En annan svårighet som uppstod var att respondenterna tenderade att 

påverkas av andra respondenter i sitt svar. Några respondenter ändrade sitt svar efter att andra 

respondenter hade svarat vilket kan i en negativ bemärkelse påverka studiens tillförlitlighet 

(Ekström & Larsson 2010:84-85). Men å andra sidan så studeras den meningsskapande 

processen som sker i kulturella gemenskaper och då är diskussionen viktig. För studiens 

trovärdighet användes en fast intervjumall för att garantera att samtliga frågor ställdes till alla 

fokusgrupper (ibid.:14-15). 

Intersubjektiviteten i studien är det som är bestående, alla deltagande respondenter är eniga 

om att det är en brun flaska med en etikett som består av typografi. Utöver det så skiljer sig 

alla åt eftersom alla besitter olika erfarenheter och kunskap, men vissa av deltagarna kan vara 

ense om vissa saker medans andra skiljer sig åt. Och det är detta som påverkar studiens 

replikerbarhet, resultaten kommer att skilja sig åt men det som är bestående är 

intersubjektiviteten (Barmark & Djurfeldt 2015:46-47).  
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5.0 Resultat och analys 
I detta avsnitt analyseras resultaten från den denotativa och konnotativa analysen.  I den 

denotativa nivån presenteras resultatet från den experimentella metoden och den semiotiska 

analysen. I den konnotativa nivån presenteras och diskuteras resultaten från fokusgrupperna 

och den semiotiska analysen i relation till representationsteorin och forskning om 

meningsskapande. 

5.1 Denotativ nivå 

I detta avsnitt presenteras en detaljerad denotativ analys av etikettens form, typografi och 

typsnitt. Etikettens form och typografi är generell för alla åtta etiketter, medan den semiotiska 

analysen redogör för varje enskilt typsnitt. 

5.1.1 Experimentell metod 

Den experimentella metoden resulterade i en kvadratisk öletikett med måtten 8,4 × 8,4 

centimeter på papperet Scandia 2000, naturvit och 130 gram. På etiketten ses en logotyp, 

versalen B , centrerat 0,9 centimeter ner från etikettens ovankant. Logotypen är 0,9 centimeter 

på höjden. Bredden varierar beroende av typsnitt. Produktnamnet, Bryggeriet  är satt i versaler 

och är centrerat sidledes på etiketten, 3,4 centimeter ner från överkanten och 4,4 centimeter 

från den nedre kanten. Höjden på produktnamnet är 0,56 centimeter och bredden varierar 

mellan de olika typsnitten. 0,22 centimeter under produktnamnet finns en tunn linje som är 

0,1 centimeter längre än produktnamnet. På etikettens nedre vänstra sida ses alk. 2,4%,  som 

är placerat 0,9 centimeter upp från etikettens nederkant, och höjden på det är 0,24 centimeter. 

Detta är satt i versaler och a :et linjerar med b :et i produktnamnet. På etikettens högra sida ses 

330 ml som är 0,24 centimeter hög och placerat 0,9 centimeter upp från etikettens nederkant. 

Detta är satt i versaler och l :et linjerat med t :et i produktnamnet.  

5.1.2 Semiotisk analys 

Förpackning 1 är satt i typsnittet Zapfino tillhör typsnittsfamiljen skript och är satt i typvikten 

regular. Typsnittets anatomiska egenskaper och semiotiska resurser har analyserats till att 

typsnittet har liten kontrast mellan typsnittets grundstreck och hårstreck. Typsnittet lutar 

framåt mot läsriktningen. Det är runda former med tunna raka klackar, och långa rundade 
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slängar på bokstäverna G och R som sammanbinder ordet. Bokstäverna R och B:s förening 

sitter ej fast i bokstävernas grundstreck (bilaga 2). 

Förpackning 2 är satt i typsnittet är Adobe Garamond Pro och tillhör typsnittsfamiljen antikva, 

och är satt i typvikten regular. Anatomiska egenskaper och semiotiska resurser för typsnittet 

har analyserats till att typsnittet har tjocka grund- och tvärstreck med liten variation, rundade 

seriffer, klack på G och näbb på E, G och T. R:ets ben är svagt böjt med ett mjukt avslut. Runt 

och mjukt typsnitt. Liten diagonal sporre (bilaga 3). 

Förpackning 3 är satt i typsnittet Berthold Akzidenz Grotesk tillhör typsnittsfamiljen sans 

serif och är satt i typvikten regular. Typsnittets anatomiska egenskaper och semiotiska 

resurser har analyserats till att typsnittet har tjocka, jämna grundstreck. Typsnittet har 

vertikala och horisontella avslut, förutom på G där övre kroken har ett vinklat avslut. G har en 

rak sporre på halsen. Ett öppet, brett, regelbundet och lätt rundat typsnitt (bilaga 4). 

Förpackning 4 är satt i typsnittet Bodoni 72 tillhör typsnittsfamiljen Antikva och är satt i 

typvikten Book. Dess anatomiska egenskaper och semiotiska resurser har analyserats till att 

typsnittet har stora kontraster mellan grundstreck och hårstreck. Grundstrecken och 

hårstreckens avslut är tvära, tunna seriffer med något rundat avslut. Bokstaven R skiljer sig 

från övriga seriffer, bokstaven har en mer rundad seriffterminal. Typsnittet har ingen lutning 

förutom bokstaven R som kan ses vara på väg framåt, typsnittet blandar runda och raka 

former. Det är ett högt och lite brett typsnitt. Bokstäverna E och T har näbbar som lutar lite 

utåt från bokstävernas grundstreck (bilaga 3). 

Förpackning 5 är satt i typsnittet Bebas Neue tillhör typsnittsfamiljen Sans Serif, och är satt i 

typvikten regular. Typsnittets anatomiska egenskaper och semiotiska resurser har analyserats 

till att typsnittet har raka och jämna grundstreck. Typsnittet är regelbundet med horisontella 

respektive vertikala avslut. R:ets ben är svagt böjt. Ett högt smalt, ovalt och slutet typsnitt 

(bilaga 4). 

Förpackning 6 är satt i typsnittet Apple Chancery tillhör typsnittsfamiljen skript och är satt i 

typvikten Chancery. Analysen av anatomiska egenskaper och semiotiska resurser har 

analyserats till att typsnittet har böjda, flytande slängar på bokstäverna B, R, E, I och T, med 

tvära och diagonala avslut, påminner om kalligrafi. Det är liten variation mellan grundstreck 

och hårstreck. Grundstrecken “står” på ett tvärstreck med diagonala avslut och diagonal 
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anslutning. Y:ets grundstreck påbörjas och R:ets ben avslutas med en svans. Bokstäverna G 

och E har näbb på övre avlslut. E:ets nedre arms högra avslut är spetsig med en svag böj 

riktad uppåt. Litet spetsigt avslut på G:ets tvärstrecket. Svagt lutat i läsriktning. Mjukt, rundat 

och relativt horisontellt typsnitt (bilaga 2).  

Förpackning 7 är satt i typsnittet Pistilli tillhör typsnittsfamiljen Antikva och är satt i 

typvikten regular. Anatomiska egenskaper och semiotiska resurser har analyserats till att 

typsnittet har tjocka grundstreck med stor kontrast till hårstrecken. Grundstrecken tar mer 

plats på bokstäverna än de tunna hårstrecken. Avslutet på bokstäverna har en rundad seriff 

med spets. Bokstaven G har en tunn klack med en tjock hals. Bokstäverna G och T har tvära 

ytterlinjer på sina näbbar (bilaga 3) och typsnittet strävar vertikalt och lite kantigt.  

Förpackning 8 är satt i typsnittet Futura är en Sans Serif och är satt i typvikten regular. 

Analysen av anatomiska egenskaper och semiotiska resurser lyder som följande, typsnittet ser 

ut att präglas av geometriska former. Det finns inga kontraster i grundstrecken utan alla streck 

är lika tjock. Avsluten på grundstrecken är skarpa och tvära. Typsnittet är rakt som är mer 

högt än brett och har både runda och kantiga former (bilaga 4). 

5.2 Konnotativ nivå 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras resultatet från fokusgrupperna och den semiotiska 

analysen. Avsnittet är indelat i fyra olika delar, en del för varje typsnittsfamilj samt en del för 

alla typsnittsfamiljer. Respondenterna refereras till R och en siffra. 

5.2.1 Typsnittsfamilj Skript - förpackningarna 1 och 6 

De fyra fokusgrupperna var i princip eniga om att förpackning 1 var en ljus, tunn öl som 

förmedlar en lyxig känsla och som hör hemma på finare restauranger. Utifrån teorin om 

semiotiska resurser och framförallt ett typsnitts typvikt kan ett tunt typsnitt förmedla elegans 

(Rasmussen 2014:174-175). En respondent tyckte däremot att förpackning 1 var en mustig öl 

som förmedlar en mysig och gemytlig känsla. Respondenterna ansåg också att förpackningen 

signalerade en känsla av hemgjort och traditionellt. Dessa egenskaper bekräftas av typsnittets 

semiotiska resurser (se avsnitt 5.1.2), dess kursivering, typvikt och sammanbindning som 

visar just betydelsepotentialen av att vara  traditionell och handgjord (Björkvall 

2009:139-140; Rasmussen 2014:174-175). 
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Majoriteten av de tillfrågade ansåg även att förpackningen representerade mer företaget än 

själva innehållet. Vilket kan dras paralleller till representationsteorin, att företaget har lyckats 

med att kommunicera det de var i behov av att uttrycka genom att använda ett kulturellt 

förankrat språk (Hall, Evans & Nixon 2013:14). 

Känns som företaget har koll på läget, läderfåtöljer och snygg mustasch. (R2) 

Tre av fyra fokusgrupper upplevde förpackning 6 som en mustig, mörk julöl och att 

förpackningen förmedlar en traditionell och mysig julkänsla. I Fokusgrupp 2 ansågs dessutom 

förpackning 6 vara en kvalitetsöl passande för ölentusiaster vilket övriga fokusgrupper inte 

håller med om. R7, R12 och R15 tycker att den påminner om förpackning 1. Att förpackning 

6 påminner om den första förpackningen kan bero på att det är ett typsnitt från samma 

typsnittsfamilj, skript. Typsnittets slängar kan vara en förklaring till varför förpackningen 

associeras till julöl och traditioner (Rasmussen 2014:174), men också typsnittets 

sammanbindningar kan vara en förklaring till den traditionella, julölskänslan (Björkvall 

2009:140-141). 

När fokusgrupperna ser förpackning 1 och förpackning 6 tillsammans är de eniga om att 

förpackningarna tydligt signalerar olika innehåll. Mer än hälften av respondenterna uppfattar 

innehållet i förpackning 1 som ett ljust öl och i princip alla uppfattar innehållet i förpackning 

6 som en mörk öl.  

Nej. Den [flaska 1] är så ljus att den kan kallas för vitt vin. Den [flaska 6] är ju en  

jättejättemörk öl, som Guinnes om det inte är en julöl. (R13) 

Flera av respondenterna uppfattade förpackning 1 som lyxig och lite dyrare, endast två 

respondenter uppfattar förpackning 6 som lyxig. Emellertid, förpackning 1 signalerar mer lyx 

när den står för sig själv, än när den står tillsammans med förpackning 6 enligt R2, R4 och 

R5. Den gamla anrika traditionen hos förpackning 1 tonas ner i jämförelse och är inte alls lika 

tydlig i en kontext med andra flaskor. R2 tycker att förpackning  1 ändrar sin betydelse från 

lyxig till gammaldags, på ett negativt sätt och R13 ändrade åsikt från att avsky förpackning 1 

till att tycka bättre om den då typsnittet på förpackning 6 är så gräsligt att förpackning 1 

bleknar i jämförelse.  

Jag tycker dom förmedlar Bryggeriet som två olika saker, att flaska 1, där är bryggeriet  

någonting fint, medan flaska 6, så ligger bryggeriet i Gångviken, man gör det i  
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oljefatstunnor, medan flaska 1 görs på träfat i segelbåtsmiljö . ( R9) 

I denna del av intervjun kretsade diskussion mer kring hur förpackningen upplevdes, att den 

är elegant och lyxig, snarare än smaken på innehållet. Förpackningens betydelse ändrades 

också vid jämförelse vilket påvisar att betydelsen är föränderlig och påverkas av kontext och 

sammanhang (Björkvall 2009:15; van Leeuwen 2006:154; Rasmussen 2014:181).  

5.2.2 Typsnittsfamilj Antikva - förpackningarna 2, 4 och 7 

Fokusgrupperna var eniga om att förpackning 2 representerade en stark, mörk öl med 

kraftigare smak. Respondenterna i fokusgrupp 4 diskuterade även att ölen i förpackning 2 

upplevdes som manlig och grov. Enligt den semiotiska analysen är det här ett mjukt och 

rundat typsnitt (se avsnitt 5.1.2) vilket har betydelsepotentialen av att vara feminint 

(Rasmussen 2014:176). 

Grupperna 2, 3 och 4 associerar förpackning 4 till ett redan existerande ölvarumärke, som är 

en relativt vanlig och enkel öl, varken billig eller dyr. Detta kan tolkas till att respondenterna 

ingår i samma kulturella sfär och delar samma kulturella koder (Hall, Evans & Nixon 

2013:xx). Tre respondenter däremot upplevde förpackning 4 som elegant och att den 

representerade ett exklusivt öl vilket kan kopplas till typsnittets semiotiska resurs, höjden på 

typsnittet (se avsnitt 5.1.2). Utifrån teorin har ett typsnitt som strävar uppåt 

betydelsepotentialen av att vara elegant Rasmussen (2014:176). 

De flesta respondenter är eniga om att förpackning 7 signalerar en stark och robust öl. Till 

skillnad från R4 anser R7 att detta är en öl för ölentusiaster.  

Påminner om nån starköl, typ Arboga 12 procent. Ingen fin smakar öl. Bara den är  

kall så går det nog. (R4) 

I fokusgrupp 3 uppfattas förpackning 7 som en tunn och blaskig öl som varken förmedlar 

innehållet eller varumärket bakom produkten.Varför majoriteten av respondenterna ansåg att 

det var en stark och robust öl kan bero på typsnittets feta typvikt, det är mycket svärta med 

små kontraster i dess tunna hårstreck, vilket kan få stöd från teorin om typvikt, där Rasmussen 

(2014:174-175) anser att ett typsnitt med fet typvikt kan upplevas som stabil. Ölflaskan fick 

även egenskaper som en ljus och blaskig öl vilket skulle kunna grunda sig i tidigare 

upplevelser med typsnittet, att respondenterna associerar till en redan upplevd kontext. 
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När respondenterna såg förpackningarna 2, 4 och 7 tillsammans ansåg mer än hälften av 

respondenterna att förpackningarna 2 och 7 har liknande eller samma innehåll, en vanlig, ljus 

starköl, till skillnad från två av respondenterna som uppfattade att ölen i flaskorna 2 och 4 har 

liknande smak. Tre av fyra respondenter i fokusgrupp 2 tycker att förpackning 4 påminner om 

ett äckligt vin medan hela fokusgrupp 4 anser att det är den öl som smakar bättre än de andra. 

Det är även den förpackningen blickarna dras till. Den semiotiska analysen (se avsnitt 5.1.2) 

visar att typsnitten tillhör samma typsnittsfamilj och delar därför många anatomiska 

egenskaper och semiotiska resurser som kan förklara varför vissa förpackningar upplevdes 

snarlika. Den semiotiska analysen (s.16-17) visar dock på att förpackning 4 och 7 delar fler 

anatomiska egenskaper såsom kontrast i grund och hårstreck och avslutet på bokstaven R 

(ibid.). 

Ja. Dom har olika betydelser, Flaska 4 känns mer fokus på varumärket, eftersom den  

har den där vin känslan. Den ska var lite lyxig och lite speciell. Men misslyckades  

med smaken. Flaska 2 som vi sa var en alkisöl, tycker jag nu verkar vara den som är  

godast. En standard öl, går ej utanför boxen. (R6) 

Nästan hälften av respondenterna ändrade sin uppfattning om ölflaskorna när de sågs 

tillsammans. En respondent anser att innehållet i förpackning 7 är starkare i jämförelsen än 

när den stod själv. Två av respondenterna tycker att förpackning 2 känns mer attraktiv och 

godare än övriga ölflaskor.  En respondent upplevde att varumärket på förpackning 7 stod ut 

mer när den stod för sig själv, men att den tillsammans med förpackning 4 bleknar i 

jämförelsen, och att det snarare är förpackning 4 som varumärket representeras. Två andra 

respondenter tyckte tidigare att ölen i flaskorna 2 och 7 inte längre signalerade ett kraftigare 

öl, utan snarare ett tunt och blaskigt öl. I likhet med den andra typsnittsfamiljen ändrar många 

förpackningar betydelse när kontexten ändras vilket visar på att betydelse och mening skapas 

och är i ständig förändring i olika sammanhang (Hall, Evans & Nixon 2013:xix). 

Till skillnad från föregående typsnittsfamilj där diskussionen kretsade kring förpackningens 

egenskaper, handlade denna diskussion mer om produktens egenskaper såsom smak, styrka 

och om det ens var öl i flaskorna. 
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5.2.3 Typsnittsfamilj Sans serif - förpackningarna 3, 5, och 8 

Respondenterna hade svårt att få en uppfattning om förpackning 3. De fick ingen spontan 

emotionell reaktion till förpackningen och det fanns inga direkta åsikter om den. 

Flaska 3 faller blankt, känner att jag tappat all åsikt om den. Har bara gått förbi den. (R6) 

I fokusgrupp 2 emellertid, diskuterade fram en gemensam betydelse för ölen, en mörk 

mellanöl med mer smak, vilket är ett exempel på Hall, Evans och Nixons (2013:xix) 

meningsskapande process. 

Till skillnad från förpackning 3, skapade förpackning 5 många reaktioner. Fokusgrupp 1 och 3 

ansåg att förpackningen var starkt sammankopplade till varumärket, att ölen producerades hos 

ett mikrobryggeri, vilket gav innehållet egenskaper av att konsumeras på restaurang eller till 

en finare middag.  

När man vill ha ett schysst öl till maten när man har gjort sin hemstoppade korv. (R8) 

Den semiotiska analysen visar på ett smalt och högt typsnitt (se avsnitt 5.1.2), vilket har 

betydelsepotentialen av att vara stilfull (Rasmussen 2014:176). Fokusgrupp 4 å sin sida 

uppfattade förpackning 5 som intetsägande på grund av typsnittets smala och ihoptryckta 

egenskaper och fokusgrupp 2 uppfattade förpackningen som ett icke prisvärt, surt vin. 

De flesta respondenter var eniga om att förpackning 8 var en kvalitativ öl i en dyrare 

prisklass. Detta överensstämmer med den semiotiska analysen som definierar detta som ett 

högre typsnitt vilket har betydelsepotentialen av elegans och klass (Rasmussen 2014:176). 

Några respondenter associerade förpackningen till vin, andra till en lättdrucken och ljus öl. I 

fokusgrupp 4 var det delade meningar mellan deltagarna, några ansåg att det var en enkel, 

stabil och ljus lager medan R15 ansåg att det var en öl som det ligger ett gediget arbete 

bakom. 

När förpackningarna 3, 5 och 8 visades tillsammans var respondenterna i fokusgrupp 1 

rörande överens om att förpackning 5 var den mest tilltalande förpackningen. R8 och R11 

håller med och tillade att den också är den mest intressanta. R15 ansåg den vara den snyggaste 

förpackningen till skillnad från R10 som ansåg att förpackning 5 är helt intetsägande. 
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Liten text känns coolt [flaska 5]. (R1) 

Flaska 5 är överdrivet bäst, hipp, schysst. (R2) 

De flesta respondenterna anser att det är samma öl i alla tre förpackningarna, i övrigt anser R6 

att förpackningarna 3 och 5 och R5 att förpackningarna 5 och 8 var liknande i smaken. R12 

och R13 upplever förpackning 3 och förpackning 8 som väldigt lika, men anser också att 

förpackningarna innehåller ekologisk hallonsaft och inte öl. Förpackning 3 uppfattades som 

mer sparsam, strikt och tråkig i förhållande till de andra två förpackningarna enligt 

fokusgrupp 3, men att betydelseskillnaderna mellan förpackningarna är marginella och 

handlar mer om estetisk preferens. R8 påpekar också att i det här fallet är det varumärket som 

är det avgörande attributet och inte själva produkten. Enligt den semiotiska analysen (se 

avsnitt 5.1.2) delar de olika typsnitten många anatomiska egenskaper och semiotiska resurser. 

Det kan vara en anledning till att majoriteten uppfattar förpackningarna snarlika. Den som är 

utmärkande av de tre förpackningarna är förpackning 5, där typsnittet är högre och smalare än 

de andra två.  

5.2.4 Alla typsnittsfamiljer tillsammans 

I förhållande till alla åtta förpackningar var det bara en av fyra fokusgrupper som upplevde att 

två förpackningar signalerade samma betydelse. I övrigt fanns det ingen samstämmig åsikt om 

gemensam eller likartad betydelse hos förpackningarna i fokusgrupperna.  

Fokusgrupp 1 ansåg att förpackningarna 5 och 8 signalerade nästan samma betydelse. Som 

nämnts ovan tillhör dessa förpackningars typsnitt samma typsnittsfamilj och delar många 

gemensamma egenskaper och semiotiska resurser (se avsnitt 5.1.2). Den stora skillnaden är 

höjden och bredden på typsnittet som enligt Björkvall (2009) och Rasmussen (2014) visar på 

olika betydelspotentialer.  

Två av respondenter anser att förpackningarna 2 och 7 är snarlika varandra. Även här visar 

den semiotiska analysen att dessa två typsnitt tillhör samma typsnittsfamilj (se avsnitt 5.1.2). 

Båda typsnitten har tjocka grundstreck men kontrasterna mellan grundstrecken och 

hårstrecken är större på förpackning 7. Skillnaden mellan de två typsnitten är att förpackning 

2 är rundat och mjukt och förpackning 7 är ett kantigt och högre typsnitt där 
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betydelsepotentialen är naturligt respektive teknisk (Björkvall 2009:143; Rasmussen 

2014:175).  

R1 upplevde att förpackningarna 4 och 6 var snarlika, medan R2 upplevde att förpackningarna 

4 och 2 är liknade varandra. Vad uppfattningen om att förpackningarna 4 och 6 påminner om 

varandra även fast de inte tillhör samma typsnittsfamilj (se avsnitt 5.1.2) kan tolkas utifrån de 

anatomiska egenskaperna som framgår av den semiotiska analysen. Typsnittet på förpackning 

4 har ett rundat avslut på serifferna vilket skulle kunna liknas med typsnittet på förpackning 6, 

där det ses vara runda slängar på bokstävernas avslut. Där enligt teorin om utsmyckade 

typsnitt kan vara en förklaring till varför de upplevs som snarlika (Rasmussen 2014:176). 

Enligt R8 och R10 påminner förpackningarna 1 och 6 om varandra men att förpackning 1 är 

den öl som är mest exklusiv, innehållet kan vara liknande men att de signaleras på två olika 

sätt. Att förpackningarna 1 och 6 påminner om varandra kan bero på att de båda tillhör samma 

typsnittsfamilj, skript och besitter snarlika semiotiska resurser, såsom slängar, kursivering och 

lutning (Rasmussen 2014:175-176). 

Flera av respondenterna höll fast vid sin uppfattning om förpackningarna även när de stod 

tillsammans med de andra. Enligt R5, R6 och R7 kändes förpackningarna 4 och 5 fortfarande 

som vin.  R15 anser fortfarande att förpackning 7 är den starkaste, billigaste och sämsta ölen. 

R16 tycker fortfarande att förpackning 1 sticker ut enormt bland de andra förpackningarna.  

Om alla dessa öl flaskor skulle stå på en hylla så är det ju nånting som gör att man  

väljer just en, även om man vet att det är typ samma innehåll i alla. Flaska 5 hade  

jag tagit om jag var på ett tjusigare humör. (R1) 

Flera av respondenterna ändrade sin uppfattning om förpackningarna också, såsom R2 som 

ansåg att förpackning 3 blev mer intressant och att förpackning 1 numera signalerade billigt 

vin. R5 tyckte att förpackning 7 såg godare ut, och R9 tycker att förpackningarna 6 och 7 

känns billigare när de står bland de andra förpackningarna. R13 anser att inga förpackningar 

förutom förpackning 2, 5 och 6 är öl och R16 anser inte förpackning 6 vara fullt så gräslig 

längre när den ses i relation till de andra förpackningarna. Att respondenterna ändrade sin 

uppfattning om vissa ölflaskor kan tolkas till Halls (2013) representationsteori och att 

betydelser inte är något som är bestående utan förändras beroende på dess kontext (Hall, 

Evans & Nixon 2013:45). Sammanfattningsvis skulle R2 beställa förpackning 5 på restaurang, 
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dricka förpackning 2 på picknick i parken och köpt förpackning 8 om hen bara var sugen på 

en schysst öl. 

6.0 Slutsats och slutsdiskussion 

Syftet med undersökningen är att förklara hur typografi och typsnitt är en del i en 

meningsskapande process med utgångspunkt i ett representationsteoretiskt perspektiv. 

Resultatet av denna studie visar att respondenterna i de deltagande fokusgrupperna anser att 

en förpackning kan kommunicera ett meningsfullt budskap om ett varumärke och dess 

produkt. Med typsnitt som enda visuellt kommunikativt verktyg förmedlar förpackningen 

olika egenskaper och påverkar uppfattningen om produkten. Resultatet påvisar att 

respondenterna ansåg att typsnitt besitter olika personliga egenskaper, att de har en 

personlighet. 

Studiens frågeställningar 1) Hur representeras förpackningens innehåll genom valet av 

typsnitt? och 2) Hur är förpackningens typografi meningsskapande? besvaras genom 

diskussioner kring respondenternas upplevelser och uppfattningar av de experimentella 

förpackningarna som de fick analysera.  

De ansåg att ett typsnitt har betydelsepotentialen av att vara både feminin eller maskulin. Till 

exempel uppfattas en förpackning som mer feminin på grund av att bokstäverna var tunna, 

mer snirkliga och kursiva. En annan av förpackningarna uppfattades som mer maskulin 

eftersom bokstäverna upplevdes tyngre. Förpackningarna antog också andra egenskaper 

såsom smak och styrka på produkten samt kvalitet på produkt och varumärke.  

Kontexten var en viktig del i hur förpackningen uppfattades, när de stod i relationen till andra 

liknande förpackningar. En förpackning som skulle vara attraktiv och smakfull i en hylla på 

en restaurang skulle i annan miljö falla helt platt och vara intetsägande. Detta blev tydligast då 

alla förpackningar visades upp tillsammans. Flera förpackningar uppvisade andra egenskaper i 

kontext, det vill säga förpackningen antog andra egenskaper och uppfattningen och betydelsen 

förändrades. Vissa förpackningar fick en helt ny mening, medan hos andra förpackningar 

förtydligades och framhävdes budskapet. Ett fåtal förpackningar antog liknande eller samma 

egenskaper.  
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Ytterligare exempel på vad som kan påverka uppfattningen om ett typsnitt kan dels bero på 

hur det har använts tidigare, historiskt och traditionell, dels bero på associationer från andra 

sammanhang, att det påminner om något annat. En förpackning uppfattades som gammaldags, 

på grund av det liknade hur text och logotyper såg ut förr. En annan förpackning förknippades 

med amerikanska miltärschablontryck och ytterligare en förpackning påminde om något som 

återfinns på exklusiva restauranger.  

Respondenterna definierade specifika egenskaper hos olika typsnitt som de trodde påverkade 

betydelsen av förpackningen. De kunde inte nämna specifika termer och begrepp men 

diskuterade typsnittens semiotiska resurser såsom typvikt, bredd och storlek, fast i andra 

ordalag. Även lutningen på bokstäverna, formen och om texten var satt i versaler eller 

gemener diskuterades. Till exempel signalerade förpackningar vars typsnitt var  tunnare och 

nättare, elegans, medan ett kantigt och grovt typsnitt signalerade att förpackningen/produkten 

var mindre genomtänkt och genomarbetad. 

Flera av respondenterna uttryckte förvåning över att de hade så mycket att säga om typsnitt 

och typografi utan att de egentligen reflekterat över fenomenet. Detta kan bero på att typsnitt i 

mångt och mycket arbetar i det dolda, det är så vanlig att det blir osynligt. I princip alla 

människor påverkas av typsnitt i vardagen, och då oftast helt omedvetet. När vi läser 

nyheterna i mobilen, i tidningen, skriver ett mail eller i valet av frukostflingor i butiken möts 

vi av typsnitt som är förvalda av någon för att skapa en upplevelse för oss. Detta är något som 

vi inte reflekterar över om förväntan på förpackningen uppfylls av produkten. Däremot, i 

motsats, om det inte överensstämmer blir reaktionen större och vi funderar på att det är något 

som inte stämmer, exempelvis om texten på på en dyr, lyxig parfym såsom Chanel har satt 

produktnamnet i Comic Sans. Det blir en krock. Och det är därför som kunskap om ett 

typsnitts personlighet och betydelse är så viktigt, att på något sätt ha förmågan och kunskapen 

om att välja ett lämpligt typsnitt som förmedlar den känsla jag vill att mottagaren ska uppleva. 

I likhet med representationsteorin anser vi att mening produceras och reproduceras beroende 

på kontext, sammanhang och kulturella koder. Emellertid tror vi att detta tar mycket längre tid 

än vad vi uppfattar att teorin säger. Vi menar att stor del av betydelsen är starkt förankrat i 

historisk mening vilket också inkluderar tidigare erfarenheter av typsnittet. Detta resulterar i 
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att den meningsskapande processen är en långsam, övergående process, där 

meningsbetydelsen sakta skiftar snarare än kvickt byter skepnad.  

Vi kan inte dra några generella slutsatser om att vissa typsnitt har vissa egenskaper, eller att 

vissa resurser har vissa betydelser. Dels för att det är en kvalitativ undersökning, dels för att 

undersökningens operationalisering är för ytlig. Denna undersökning visar bara resultat på 

våra konstruerade öletiketter och skulle med säkerhet generera andra svar i ett annat 

sammanhang, i en annan kontext, på en annan förpackning. Resultaten skulle troligtvis inte 

heller vara densamma om vi använde dessa etiketter på en ljus eller grön flaska, med eller 

utan kapsyl. Det behövs djupare analys på större material för att om möjligt kunna definiera 

typsnitts personligheter. Detta i sig är en ytterst svår uppgift, då det i mångt och mycket är en 

subjektiv fråga. Vi kommer dock att drista oss till att dra den generella slutsatsen att typsnitt 

har en personlighet och en meningsskapande funktion, då vi anser att vår studie, i relation till 

tidigare forskning och teorier styrker detta.  

Den redan existerande forskningen om typsnitts meningsskapande funktion saknar en 

förklaring till varför och på vilket sätt typsnitts specifika anatomiska egenskaper kan generera 

olika betydelser. Och hur olika kulturer kan uppfatta typsnitts meningsskapande funktion på 

olika sätt. Vi anser även att fortsatt forskning är av relevans för att belysa och uppmärksamma 

formgivare hur ett typsnitts anatomiska egenskaper fungerar. Och att gå bortom intuition och 

känsla i valet av typsnitt, att det finns forskning om ämnet bidrar till att formgivare lättare och 

med starkare belägg kan argumentera för sitt val av typsnitt. 
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Bilaga 1 

Frågemall informantintervju 
Först en kort presentation av uppsatsen och dess syfte, därefter praktisk information om 

intervjun. 

 

Får vi spela in? 

Kan du presenterar dig med namn och ålder? 

Anser du att typsnitt har en egen betydelse, en personlighet, att det kan vara meningskapande? 

(till exempel visa på trovärdighet, glädje, fart osv.) 

Vad kan ett typsnitt ha för personlighet?  

Ge exempel 

Finns det flera typsnitt som har samma betydelse/personlighet? 

Ge exempel 

Finns det något typsnitt som är neutralt, som funkar till allt?  

Har du något exempel? 

Hur viktig är typsnittet i formgivningen? 

Varför? Ge ett exempel 

Kan du beskriva ett uppdrag och hur urvalsprocessen av ett typsnitt går till?  

(Vilka egenskaper är viktiga hos typsnittet? Hur hittar ni ett typsnitt) 

Varför? Ge exempel 

  

Favorittypsnitt?  - varför? 

Hattypsnitt - varför? 

Om du var ett typsnitt, vilken skulle du då vara? Och varför? 

Tack för hjälpen! 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Typsnittsfamilj Skript  

 



 
 

Bilaga 3 

Typsnittsfamilj Antikva  

 

 

 



 
 

Bilaga 4 

Typsnittsfamilj Sans serif  

 
 

 

  

 



 
 

Bilaga 5 

Kodschema semiotisk analys 

Definera och ange: 

Storleken på etiketten 

Papperskvalitet och färg på etiketten 

Text och eventuella illustrationer på etiketten 

- identifiera varumärke, produktnamn, mängd, styrka 

- placering/layout av alla visuella element 

- versaler/gemener 

Typsnitt 

Typsnittsfamilj 

Typvikt 

 

Anatomiska egenskaper: 

- arm 

- avslut  

- ben 

- förening 

- grundstreck 

- hals 

- hårstreck 

- klack 

- krok 

- näbb 

- serif 

- serifterminal 

- sporre 

- svans 

- tvärstreck 

 

 

Semiotiska resurser:  

- form 

- lutning 

- orientering - horisontell/vertikal 

- rundning 

- sammanbindning 

- slängar 

- teckenmellanrum 

- typvikt  

 



 
 

Bilaga 6 

Frågemall fokusgrupp 
Först en kort presentation av uppsatsen och dess syfte, därefter praktisk information om 
intervjun.  

Får vi spela in? 

Kan ni kort presenterar er med namn och ålder? 

Inledningsfrågor 

Vet ni vad ett typsnitt är?  Förklara. Kan ni ge exempel?  

Om inte: Typsnitt är en uppsättning bokstäver, siffror och tecken med ett gemensamt utseende 
och utmärkande drag, till exempel Times New Roman och Arial. 

Tror ni att ett typsnitt kan vara meningsskapande? Förklara. Kan ni ge exempel?  

Kan ett typsnitt ge en produkt betydelse? Förklara. Kan ni ge exempel?  

Tror ni att ett typsnitt har personlighet? Förklara. Kan ni ge exempel?  

Egenskaper såsom trovärdighet, stabilt, manligt, kvinnligt o.s.v. 

Tema 1 Enskilda förpackningar 

Visa förpackningarna enskilt enligt följande ordning: 

Förpackning 1 - Zapfino 

Förpackning 2 - Adobe Garamond Pro 

Förpackning 3  - Berthold Akzidens Grotesk 

Förpackning 4  - Bodoni 72 

Förpackning 5  - Bebas Neue 

Förpackning 6  - Apple Chancery 

Förpackning 7  - Pistilli 

Förpackning 8  - Futura 

 

Vad får ni för associationer när ni ser ölflaskan?  

Vad tycker ni att förpackningen representerar?  

produkten/innehållet? varumärket? företaget? 

 



 
 

Vad förmedlar etiketten för egenskaper om innehållet? 

t.ex. gott, äckligt, mustigt, o.s.v. 

Om de inte redan svarat på frågan : Tror ni att ett typsnitt har personlighet? Förklara. Kan ni 

ge exempel? t.ex. trovärdighet, stabilt, manligt, kvinnligt o.s.v. 

Tema 2 Typsnittsfamiljer 

Visa förpackningar familjevis i följande ordning:  

Typsnittsfamilj skript - förpackningar 1 och 6 

Typsnittsfamilj antikva - förpackningar 2, 4 och 7 

Typsnittsfamilj sans serif - förpackningar 3, 5 och 8 

 

När ni ser flaskorna tillsammans, ser ni någon skillnad mellan öletiketterna? Förklara. Kan ni 

ge exempel?  

Upplever ni någon betydelseskillnad mellan flaskor? Förklara. Kan ni ge exempel?  

Signalerar etiketterna fortfarande samma egenskaper? Förklara. Kan ni ge exempel?  

Är det samma produkt i alla flaskor? Förklara. Kan ni ge exempel?  

Tema 3 Alla typsnittsfamiljer  

Visa alla flaskor enligt visningsordning i tema 1  

När ni ser alla flaskor och etiketter tillsammans, finns det några förpackningar som signalerar 

samma betydelser? Förklara. Kan ni ge exempel?  

Avslutande frågor 

Vad tror ni att det är för egenskaper hos ett typsnitt som påverkar betydelsen?  

Vad tror ni är som gör att de inte har samma betydelse? 

Anser ni att ett typsnitt har en meningsskapande betydelse och kan representera en 

förpacknings innehåll? 

Är det någon som vill tillägga något? 

 

 


