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Sammanfattning 

Pålitlighet och tillit identifieras som ett viktigt krav för att konsumenter skall lita på en 

webbplats. Typografi definieras som ett steg för att en webbplatts skall uppfattas som 

pålitlig. Syftet med denna rapport är att undersöka tidigare forskning och teorier inom 

typografi och kognitionsvetenskap för att syntetisera hur typsnitt kan inge pålitlighet. 

Studien vill undersöka vilka existerande typsnitt som har egenskaper vilka inger pålitlighet 

samt används på webben. Detta utfördes genom en utveckling av de 

kognitionsvetenskapliga teorierna Stereotypisk tillit och Kognitiv tillitsbildning för att få 

fram tre pålitliga element: pålitligaste varumärke, yrke och kön. Utifrån dessa tre element 

och deras typografiska motsvarigheter togs fem typsnitt fram, vilka är Monopol, Helvetica, 

Proxima Nova, Arial och Roboto. De identifierade linjärerna rekommenderas som typsnitt 

man skulle kunna använda för att applicera en pålitlig känsla på sin webbplats. Typsnittet i 

sig kan dock, enligt denna studie, inte inge pålitlighet utan det är en kombination av 

användning, erfarenhet och läsbarhet som gör att ett typsnitt kan bli pålitligt i en viss 

kontext. Här kan jag dock få fram att ett typsnitt bör stämma med sitt budskap för att 

uppehålla en nivå av pålitlighet. Förslag för vidare studier är att testa ifall dessa framtagna 

typsnitt inger en pålitlig känsla samt ifall sans-seriffer ses som pålitligare än seriffer. 

Abstract 

Reliability and trust are identified as an important demand to make consumers experience 

trust in a website. Typography defines as a step to make a website reach trustworthiness. 

The purpose of this report is to examine earlier research and theories in typography and 

cognitive science to synthesize how typefaces could evoke trust. This by examining 

existing typefaces that have properties that evoke trust whilst could be found on the 

internet. This was done by a development of the cognitive science theories StereoTrust and 

Cognitive Trust Formation to find the three trustworthy elements: most trusting brand, 

occupation and gender. Five typefaces were found by taking these three elements and 

reinterpreting these into typography. The typefaces were Monopol, Helvetica, Proxima 

Nova, Arial and Roboto. The sans-serifs found are recommended as typefaces to be used if 

the goal is to apply a trustworthy feeling to your website. The typefaces on their own 

cannot, according to this study, evoke trust. Trust is created by a combination of use, 

experience and legibility which makes a typeface trustworthy in a certain context. Found in 

this study is that a typeface should match with the message of the text to uphold a level of 

trust. Suggestions for further studies is to test if the found typefaces evoke trust and if sans-

serifs are viewed as more trusting than serifs.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund 

Svenskar är ett av de folk som har högst tillit till andra människor, det säger en 

studie gjord av World Value Survey (Inglehart, Haerpfer, Moreno, Welzel, 

Kizilova, Diez-Medrano, Lagos, Norris, Ponarin & Puranen 2014). Trots detta visar 

en årlig studie gjord av byrån Cohn & Wolfe att endast sju procent av svenska 

konsumenter uppfattar att man kan lita på ett företag och dess varumärke (Cohn & 

Wolfe 2017a).  

I The Internet and International Marketing skriver ekonomerna John Quelch och 

Lisa Klein (1996) att en av de viktigaste faktorerna för att stimulera köp på internet 

är att konsumenter måste känna tillit till ett företag och dess varumärke. För att 

upprätta en lojalitet från kunder, där det finns önskemål om ökad försäljning via e-

handel, sätts krav på att en webbplats skall upplevas som trovärdig samt att den 

skall undvika amatörmässighet. Amatörmässighet upplevs av en åskådare när en 

webbsida inte upplevs trovärdig samt har typografiska problem (Bernard 2003). BJ 

Fogg, Jonathan Marshall, Othman Laraki, Alex Osipovich, Chris Varma, Nicholas 

Fang, Jyoti Paul, Akshay Rangnekar, John Shon, Preeti Swani och Marissa Treinen 

(2001) tog fram två krav för att uppnå en trovärdig webbplats. Dessa två faktorer 

består av expertis och pålitlighet. Pålitlighet definieras i detta fallet som 

välmenande, ärlig och opartisk. Expertis definieras som kunnig, erfaren och 

kompetent.  

Pålitlighet är en känsla som en person har till någon eller något. Pålitlig definieras 

enligt Nationalencyklopedin: “som man (alltid) kan lita på.” (NE 2018a). Någots 

upplevda pålitlighet är svårt att estimera eller mäta eftersom hur pålitligt något 

uppfattas kan skilja sig från person till person. Om flera upplever något som 

pålitligt anses det som generellt pålitligt. En personlig uppfattning kan skilja sig 

beroende på erfarenheter eller kulturen kring personen. Därför kan pålitlighet 

uppfattas olika beroende på grupp och kultur, men mönster om vad som upplevs 

som pålitligt kan uppstå. Mönsterna indikerar vad som sannolikt skulle vara 

pålitligt. Kognitionsforskning är den vetenskap som studerar hur information 
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presenteras och bearbetas i mänskliga hjärnan samt hur modeller om detta kan 

skapas för datorer och andra artificiella system (NE 2018b). Kognitionsvetarna 

Rino Falcone och Cristiano Castelfranchi (2008) definierar tillit som att urskilja 

någots egenskaper som man väljer att lita på. Stor del av studier gällande tillit 

baseras på faktorerna erfarenhet och rykte. För att något skall vara pålitligt skall det 

finnas en historia mellan aktörerna och vittnen som kan vittna om sagda rykte och 

erfarenhet (Budalakoti, DeAngelis & Barber 2011). Burnett, Norman och Sycara 

(2011) lägger fram att vanligtvis bedömer en konsument en säljare utifrån 

erfarenhet. Om erfarenhet inte finns bedöms pålitligheten hos en försäljare baserat 

på tillgänglig information, som personliga egenskaper hos säljaren. 

 

En stor del av ett varumärkes visuella uttryck är dess grafiska profil och typsnitt. 

Journalisten Simon Garfield (2010) skriver att ett typsnitt är en kombination av 

former, tecken och siffror som tillsammans förmedlar ett budskap. Typsnitt 

definieras som utseende på bokstäver eller en “uppsättning tecken kännetecknade 

av karaktäristik och av en upphovsman given utformning” (Johansson, Lundberg & 

Rydberg 2014 s. 203). Det finns två huvudgrupper i typsnitt, serif och sans-serif  

(Hellmark 2006) och även andra teckensnittsfamiljer som skript, mekan och display 

(Johansson et al. 2014). Typografen Sarah Hyndman (2014) skriver att ett typsnitt 

ger ett ord en historia, en kontext, en personlighet och en känsla. Om ordet som 

skrivs stämmer med typsnittet blir budskapet ännu tydligare. Typsnitt kan ha 

egenskaper som aggressiv, intellektuell, lekfull, glad och ledsen (Hyndman 2014). 

Ett typsnitt kan inge läsaren en känsla som kan erhålla egenskaper vilka, om rätt val 

gjorts, kan gynna företaget som står bakom texten.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Pålitlighet definieras som ett viktigt krav för att en webbplats skall upplevas 

trovärdig och inte amatörmässig. Denna pålitlighet har visats sig kunna påverkas av 

en webbplats typografi. Typsnitt  är ett verktyg som kan användas på webbplatser 

för att förmedla information. Typsnitt kan även vara ett verktyg för att förmedla ett 

budskap, en personlighet och en egenskap. Kan det vara så att det finns typsnitt som 

uppfattas som pålitliga och därmed höjer besökarens tillit till webbplatsen? 
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För att se om det finns pålitliga typsnitt, samt om en använding av dessa typsnitt 

skulle ge en pålitlig effekt, måste området undersökas. Kan ett typsnitt ses som 

pålitligt?  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att sammanställa tidigare forskning och teorier inom 

typografi och kognitionsvetenskap med avsikt att syntetisera uppfattningar om 

huruvida typsnitt kan inge pålitlighet. Studien vill undersöka vilka existerande 

typsnitt som har egenskaper vilka både inger pålitlighet samt är möjliga att använda 

på webben.  

 

För att svara på syftet utgår undersökningen ifrån dessa forskningsfrågor: 

1. Hur kan man implementera kognitionsvetenskapliga teorier gällande 

pålitlighet på typografi? 

2. Vad framgår som pålitliga typsnitt enligt dessa teorier? 

3. Skulle en användning av dessa pålitliga typsnitt ge den effekt som önskas? 

 

1.4 Avgränsningar 

Typsnitt på webben definieras som typsnitt på menyer, rubriker och brödtext. 

Typsnitten syftar därmed inte på eventuell text på logotyper. Utseendet på webben 

definieras som en dator-display. Undersökningen inriktas på svenska krav på 

pålitlighet, även om information och teori hämtas från andra länder.  

 

Eftersom ett typsnitt kan ha ett stort antal vikter och variationer, som exempelvis 

kursiv eller fet blir det många aspekter att undersöka. Därför undersöks just 

typsnitten vilka defineras som “regular”, vilka skall vara den bästa representationen 

av typsnittet. Detta för att kunna undersöka typsnitt gentemot varandra och inte 

dess olika vikter. 
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1.5 Disposition 

I metodkapitlet förklaras kortfattat de teorier som sätter grunden för arbetet, 

Stereotypisk tillit och Kogntitiv tillitsbildning. I metoden beskrivs även en 

arbetsmodell som används för att illustrera arbetets tillvägagång. Dessa förklaras 

mer ingående i kapitlet om genomförandet. I förstudien togs de kognitiva teorierna  

fram som används i etablerande av mest pålitliga faktorer. Dessa beskrivs därför i 

förstudien och inte i den teoretiska ramen, eftersom teorierna i förstudien lyfter 

fram olika områden där de mest pålitliga komponenterna behöver identifieras. Detta 

genomfördes med kodning av sekundärdata som leder fram till typsnitt. Dessa 

typsnitt och typsnitts-aspekter sätts sedan i förhållande till kommande teoriram.  
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2. Metod och material 

Undersökningen grundar sig på teorier hämtade från typsnittsdesign såväl som de 

två kognitionsvetenskapliga teorierna Stereotypisk tillit (Burnett et al. 2011), vilken 

testar någots pålitlighet och Cognitive formation trust (Venanzi, Piutini, Falcone & 

Castelfranchi 2011), här översatt till Kognitiv Tillitsbildning, som förutser en aktörs 

pålitlighet. Dessa används i syfte att undersöka olika föreställningar om hur val av 

typsnitt kan påverka pålitligheten. Studien är baserad på en bibliografisk metod, 

med syfte att bygga synteser från grundforskning.  

 

2.1 Förstudie och teori 

Problemet lyfts fram utifrån faktabaserade krav på pålitlighet, vilket skapar 

problemformuleringen att pålitlighet behövs för en webbplats och ett varumärke. 

Utifrån problemet skapas en hypotes, att typsnitt kan inge pålitlighet och ett 

specifikt syfte för denna studie, att finna typsnitt vilka kan inge pålitlighet på 

webben. Initialt behöver begreppet pålitlighet definieras, utifrån ordets betydelse i 

det Svenska språket samt hur pålitlighet defineras som en mätbar faktor. Utifrån 

detta behöver tillvägagångssätt för att uppnå sagda pålitlighet urskiljas. Dessa 

tillvägagångssätt begränsades i denna studie till två kognitionsvetenskapliga teorier, 

Stereotypisk tillit och Kognitiv tillitsbildning. Stereotypisk tillit diskuteras och 

utvecklas av kognitionsvetarna Chris Burnett, Timothy J Norman och Katia Sycara 

(2011) utifrån teorin StereoTrust (Liu, Datta, Rzadca & Lim 2009 se Burnett, 

Norman & Sycara 2011). Kognitiv tillitsbildnings ursprungliga namn är Cognitive 

formation Trust och är framtagen av kognitionsvetarna Matteo Venanzi, Michele 

Piutini, Rino Falcone och Cristiano Castelfranchi (2011).  
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2.2 Analysmodell 

Bild 1. Illustration av analysmodell för tillvägagångssätt. 

 

 

Analysmodellen är konstruerad för att visualisera tillvägagångssättet för att svara på 

syftet. Syftet har svarats på utifrån två kognitiva teorier som antingen testar någots 

pålitlighet eller förutser någots nivå av pålitlighet. Två tillvägagångssätt har 

används för att skapa möjlighet för skillnader och likheter att träda fram. Genom att 

använda sig av flera metoder samt olika typer av empiri skapas en bred belysning 

av området. Detta gör att det kan urskiljas hur de olika metoderna stödjer varandra, 

vilket ökar trovärdigheten (Hedin & Martin 2011). Det finns fler 

kognitionsvetenskapliga teorier som undersöker och diskuterar pålitlighet men ovan 

beskrivna teorier valdes eftersom de var enklare till strukturen och definerar 

pålitlighet på samma sätt.  
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För att svara på studiens syfte behövdes en ny kontext till teorierna. Teorier 

gällande kognitiv tillit är inte specifikt utformade för typsnitt, då dessa 

kognitionsteorier är anpassade för att användas på studier av sociala medier 

(Burnett, Norman & Sycara 2011; Venanzi, Piutini, Falcone & Castelfranchi 2011). 

Därför behöver dessa teorier översättas, kodas om, för att kunna appliceras på 

typsnitt. För att göra en översättning av dessa teorier används kodningsmetoder. 

Genom att beskriva nyckelorden inom en teoribildning kan den översättas till ett 

annat sammanhang. Utifrån dessa teorier presenteras ett resultat av typsnitt och 

designaspekter som skall indikera på pålitlighet. Detta analyseras utifrån 

typografisk kunskap vilket ämnar att skapa en syntes om vilka typsnitt som 

uppfattas som pålitliga.  

2.3 Metod för det teoretiska urvalet 

Teoretiskt urval har gjorts utifrån Martyn Denscombes (2014) kriterier. Denna 

metod användes eftersom den tillåter en flexibel teoriinsamling, där den teoretiska 

ramen kan utökas och förändras beroende på studiens behov. Den teoretiska ramen 

utökas och utvecklas under arbetets gång för att på bästa sätt hantera den data och 

det resultat som kommer fram under analysmodellens första och andra steg (se 

analysmodell 2.2). Forskaren bestämmer i denna metod ett medvetet 

forskningsområde utifrån den data som uppdagas. Insamlad data skall ses som 

kumulativ där tidigare data inte skall avfärdas som överflödig eller irrelevant. Det 

teoretiska urvalet sker inte på måfå, utan görs utifrån den teori som har högst 

relevans för området. Koncentrationen i urvalet går från bred till djup, där 

informationen efter en tid anpassas till att bli koncentrerad på koncepten som har 

störst relevans. På förhand kan inte urvalet i form av områden som undersöks, eller 

mängd information, specificeras. Urvalet utvecklas med nya platser och delar som 

tidigare inte uppfattats som relevanta. Under arbetets gång inkluderas ämnen som 

visar sig ha relevans för studien, även om ämnet inte initiellt såg som intressant för 

området (Denscombe 2014).  

Det teoretiska urvalet innefattar de utgångspunkterna som framgått under förstudien 

för att breddas till den problematik som dyker upp under studiens arbete. 
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Teoriinsamlingen började inom området typsnitt, för att breddas att räkna in 

kognitiva studier. Denna teori analyseras och hanteras utifrån dagens kultur samt 

dess motsvarigheter till teorins element, för att kunna applicera teorin på typsnitt 

och typsnittsteori. Detta för att skapa möjligheten att ta två områden som initialt 

inte har liknande nyckelkategorier, till att få gemensamma nyckelkategorier. 

(Denscombe 2014). 

 

2.4 Tillvägagångssätt för materialinsamling 

Studien sammanställer tidigare forskning. Empirin är antingen data från 

opinionsundersökningar eller studier utförda av verksamma inom området. Genom 

att syntetisera tidigare undersökningar och erfarenheter uppvisar det att delar från 

de olika områdena av det valda utredningsproblemet finns behandlat. Utifrån detta 

finns det en möjlighet att skapa relevanta mönster utifrån nyckelkategorier i datan 

(Akademin för ekonomi, samhälle och logistik 2016). En studie baserad på enkäter, 

fokusgrupper eller intervjuer skulle vara ett effektivt sätt att testa om den syntes 

som tas fram i föreliggande studie stämmer. För att testa materialet behöver 

synteser skapas och studiens syfte är därmed att med en teoretisk insamling skapa 

synteser för framtida forskning. Med tanke på att stor del av datan i undersökningen 

består av sekundärdata granskas denna data kritiskt och information från flera 

oberoende källor samlas in för att ge en verklighetstrogen tolkning av materialet.  

 

Det första tillvägagångssättet är Stereotypisk tillit (2.2). Där inges pålitlighet genom 

sakens anknytning till etablerat pålitliga grupper. För att definiera vad som 

definieras som pålitliga grupper undersöks Sveriges pålitligaste varumärke och i sin 

tur typsnitten som används på deras webbplats. Definitionen Sverige i detta fall är 

för att statistik inom området är relevant och uppdaterad, vilket gör att det anses 

vara trovärdigt som källa. 

 

Yrke undersöks genom opinionsundersökningar gällande ”mest pålitliga yrke” i 

olika länder. Då opinionsundersökningarna i Sverige inte är nyligen uppdaterade 

räknas information från Europa och resterande världen in, för att skapa ett tydligt 

mönster. För att den statistiska generaliseringen skall gälla behöver studerade 
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egenskaper antas bestå över en längre tid. Den utsträckning inom vilket det är 

realistiskt att tro att en egenskap består över en längre tid beror på två saker: om 

man kan se mönster att fenomenet har funnits under en längre tid samt hur beroende 

det är av sitt sammanhang (Allwood 2004). Opinionsundersökningar bedöms därför 

utifrån ett årsspann, samt över ett spann av olika länder. Detta för att skapa en 

generaliserad bild av positionen.  

 

För att hitta faktoren pålitligaste kön har psykologiska studier gällande uppfattat 

pålitligaste kön undersökts. Området baseras på generaliseringar och innebär inte 

en fullständig sanning utan en indikation av området. Enligt data från Sarah 

Hyndman (2014) och Simon Garfield (2010) innehar särskilda typsnitt maskulina 

eller feminina drag. Genom en kodning av informationen insamlad inom området 

skapas ett generellt mönster för designdrag som det pålitliga könet har. 

 

För att hitta vilka typsnitt som används på webbplatsen för undersökta företag 

kommer två metoder tas till. Företag har ofta en grafisk profil där typsnitt som skall 

användas i företagets marknadsföring beskrivs. De grafiska profilerna kan ofta 

återfinnas på deras webbplats eller genom en sökning på en sökmotor med 

företagsnamnet och “grafisk profil”. Men för att både kontrollera att dessa typsnitt 

återfinns på deras webbplats, samt undersöka om ytterligare typsnitt finns på 

webbplatsen kommer FontFace Ninja användas. FontFace Ninja är en plug-in som 

går att använda på en webbläsare, som analyserar en webbsidas kod för att visa 

vilka typsnitt som används på sidan (FontFace Ninja u.å.). För att använda liknande 

metod till olika företag undersöks enbart startsidan på de undersökta webbplatserna.  

 

2.5 Tillvägagångssätt för kodning av material 

Kodningsmetoden är baserad på The Constant Comparative Method som används 

som kodningsmodell i Grundad Teori, en forskningsstrategi som har sitt ursprung i 

boken The Discovery of Grounded Theory, skriven av sociologerna Barney G. 

Glaser och Anselm L. Strauss (Glaser & Strauss 1967 se Denscombe 2014). 

Grundad teori går ut på att försöka generera nya teorier i sitt forskningsområde och 

används vanligtvis inom socialvetenskap. Grundad teori innebär att istället för att 
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testa en teori formulera en teori utefter vad som observeras i verkligheten. 

Inspiration tas från Grundad Teori, eftersom att strukturen på denna studie är att 

finna mönster och skapa en synteser utifrån en problemställning. Teorin används 

dock inte i sin helhet, då den baseras på empiriska undersökningar och denna studie 

är baserad på teori och sekundärdata. The Constant Comparative Method innebär 

att all data jämförs och analyseras utifrån existerande versioner av teorin. Genom 

att jämföra kodad data med data kodad enligt liknande premisser kan möjligheter 

och teori som framkommer förfinas under arbetets gång (Denscombe 2014). Datan 

kodas genom att märka ut skillnader och likheter som finns i data, för att skapa 

kategoriseringar och beskrivningar. Datan från de olika områderna kan sedan 

placeras in under gemensamma kategorier. Detta för att ta komplexa fenomen och 

förklara dem som enklare element. Teorier och material testas och undersöks under 

arbetets process för att se om svar kan skapas under processen. Om svar inte 

kommer fram ändras dessa val.  

 

Under kodning av data undersöks materialet enligt tre premisser, öppen kodning, 

axial kodning och selektiv kodning. Denna metod används i analys av typsnitten 

med hjälp av den teoretiska ramen. För att data inte skall färgas av författare innan 

datan tolkas i kontexten av studien utförs en definition av datan i tre steg 

(Denscombe 2014).  I den öppna kodningen beskrivs data med direkta ord och 

fraser som återspeglar innehållet. Utifrån den öppna kodningen kommer en axial 

kodning ske, där nyckelkategorier skall utvinnas ur data genom att finna 

associationer mellan olika koder. Utifrån de etablerade nyckelkategorierna kommer 

en selektiv kodning ske, där koncept kommer formas av dessa kategorier. Koncept 

är sätt att med korta formuleringar sätta ord på hur nyckelkategorierna relaterar till 

varandra och skapar en grund för utvecklande av teorier. 

 

2.6 Resultat och diskussion 

Utifrån de två kognitiva teorierna har ett urval av typsnitt och egenskaper hos 

typsnitt tagits fram som indikerar på pålitlighet. Dessa kodas och sorteras utifrån 

sina likheter och skillnader för att skapa mönster och koncept, som beskrivet i 2.5. 

Detta sker utifrån metod för kodning samt med teori, information och data i 
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beaktning. För att undersöka området typografi och dess teorier analyseras ämnet 

utifrån tre huvudsakliga inriktningar. Dessa inriktningar kommer från Sarah 

Hyndmans (2014) uppdelning av hur personer uppfattar typsnitt, kallat “Responses, 

associations or knowledge?” från boken Why fonts matter. Hon lägger fram tre 

olika sätt att uppfatta typsnitt: genom instinktiva reaktioner, lärda associationer 

eller lärd kunskap. Det resultat som tas fram under genomförande analyseras med 

typsnitts-teorier i åtanke, för att skapa en koppling till både omvärlden, kulturen 

samt typografiska åsikter och kunskaper.  

2.7 Använda typsnitt och material 

Lagligt sett får typsnitt användas i logotyper, detta eftersom det inte är en vanlig 

text utan en bild. En bild på ett ord i ett bestämt typsnitt blir därför mer likt en bild 

och får användas (Torberger u.å). Utifrån detta kan bilder på typsnitt användas i 

uppsatsen för att presentera vissa typsnitt.  
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3. Genomförande 

3.1 Förstudie 

Inom området pålitlighet inom typografi har endast ett fåtal undersökningar 

publicerats. För att genomföra arbetet behövdes en vetenskaplig grund för att 

undersöka problemet och definiera det utifrån relevant teori och kunskap. Hur man 

kan mäta pålitlighet har undersökts inom kognitiv vetenskap och åtskilt från det har 

typografi som inger känslor undersökts. Därför krävs det en gedigen undersökning 

av dessa områden för att svara på syftet. Detta sker genom en 

litteraturundersökning utifrån sökorden: typografi, pålitlighet, förtroende, typsnitt 

och egenskap i kombinationer på svenska och engelska. Utifrån framkommet 

material har vidare undersökning skett utifrån relevanta referenser i studier och 

rapporter. Detta ledde informationen in på studier och artiklar inom 

kognitionsvetenskap, psykologi och informationsdesign utöver området typografi. 

Utifrån denna breda teorisökning av området har utgångspunkterna hamnat i 

kognitiv vetenskap och typografi. I teorin hittades de två kognitiva teorierna 

Stereotypisk tillit och Kogntitiv tillitsbildning. Dessa valdes i förstudien för att 

avgränsa rapportens utsträckning, samt för att förankra kommande typografiska 

teorier i kunskap utvecklad för webben.  

 

3.2 Stereotypisk tillit 

Det första tillvägagångssättet för att hitta typsnitt som inger pålitlighet (se gren 1. i 

analysmodellen) kallas Stereotypisk tillit. Enligt teorin om Stereotypisk tillit 

baseras tillit genom att observera och interagera med andra människor (Burnett, 

Norman & Sycara 2011). Genom att iaktta dessa människor och deras handlingar 

lär vi oss av vilket resultat deras handlingar får. Detta i kombination med deras 

visuella attribut skapar en bild av människan, en stereotyp. Stereotyper är 

övertygelser om speciella sociala grupper eller individer. Stereotyper spelar en 

viktig roll i våra dagliga interaktioner med andra. Att stereotypisera kan beskrivas 

som att dela in människor in i olika grupper och kategorier baserat på deras visuella 

attribut som exempelvis kön, bakgrund eller stil. Enligt denna teori definieras deras 
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visuella attribut som den grupptillhörighet de har, eller det medlemskap de har i 

något. Någon eller något tilldelas därför egenskaper, beroende på deras handlingar 

och deras attribut. Dessa formas av kulturen runt om personen såval som deras 

personliga erfarenheter. Genom att bygga upp en grund av vad 

som uppfattas pålitligt kan individer uppfatta något annat som pålitligt, även om de 

inte har nog med bevis för att säkerställa känslan. Om en har lärt sig att en viss 

grupp är pålitlig i samhället inges personer eller saker vilka uppfattas tillhöra denna 

grupp liknande egenskaper. Enligt teorin kan en alltså simulera en pålitlig fasad 

genom att skapa en uppfattad tillhörighet till en grupp. Om en agent uppfattas ha ett 

sammanhang till den andra agenten får den samma egenskaper. 

 

Här undersöks varumärken eftersom de uppfattas inneha en viss pålitlighet samt har 

typsnitt applicerade till dess uttryck. Teorin användes ursprungligen för att 

undersöka hur pålitligt något skulle uppfattas. I detta fall skall det undersökas vad 

som anses mest pålitligt, därför används teorin bakvänt. Genom att titta på det mest 

pålitliga varumärket har den etablerat pålitliga agenten etablerats. Varumärket 

behöver nu upplevas ha samma sammanhang som den andra agenten. De visuella 

attribut som utgör sammanhanget tillhör det mest pålitliga varumärket. Då 

pålitlighet inom typsnitt skall undersökas studeras varumärkets typsnitt. För att 

kontexten skall stämma undersöks varumärkets typsnitt på webben. Enligt första 

teorin bör alltså webbtypsnittet hos det mest pålitliga varumärket upplevas som 

pålitligt via affekt. 

 

3.2.1 Pålitligaste varumärket och dess typsnitt 

Enligt Förtroendebarometern 2018 har Systembolaget röstats fram till att vara det 

företag svenskar har högst förtroende för sedan sin inkludering på listan år 2013 

(MedieAkademin/Kantar Sifo 2018). I Authentic 100, en undersökning av Cohn & 

Wolfe (2017a) som visar på hur pålitligt ett företag uppfattas av ett land, är 

Systembolaget det pålitligaste företaget i Sverige (Cohn & Wolfe 2017b). 

Systembolaget är en helstatlig verksamhet som driver monopoliserad försäljning av 

alkohol i Sverige (Systembolaget 2017).  
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Systembolagets typsnitt enligt sin grafiska profil är Monopol, ett typsnitt skapat för 

Systembolaget. På Systembolagets webbplats återfinns typsnitten: Monopol, 

Helvetica, Roboto, Sans Serif och System Ui i olika vikter (Systembolaget u.å). 

Typsnitten Monopol, Helvetica och Roboto används i störst utsträckning. 

 

Bild 2. Systembolagets typsnitt på sin webbplats 

 

 

Monopol är en serif, med en form skapt efter mekantypsnitt från det sena 1800-

talets England, framtagen 2003 av svensken Carolina Laudon (Laudon 2016). 

Monopol är ett typsnitt skapt enbart för Systembolaget och går inte att köpa eller 

använda på andra webbplatser (Laudon 2016). Typsnittet används i merparten på 

rubriker och underrubriker på Systembolagets webbplats (Systembolaget u.å.).  

 

Bild 3. Typsnittet Monopol och exempelmening 

 

 

Helvetica designades 1957 av Max Miedinger och är ett av världens mest populära 

och välkända typsnitt (Fonts.com u.å.). Sans-seriffen designades för tryckta medier 

med syftet att stödja läsandet av ett ord (Extensis 2017). Typsnittet skulle inte fånga 

uppmärksamheten utan det var själva budskapet i ordet som var det viktiga. 
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Helvetica återfinns överallt i världen och är nästan omöjligt att inte se någon gång 

under en dag (Rose 2014). 

 

Bild 4. Typsnittet Helvetica och exempelmening 

 

 

Typsnittet Roboto designades åt Google av Christian Robertson 2011 och används 

på ett stort antal webbplatser runt om internet (Marek 2016). Sans-serifen Roboto är 

en grotesk och är framtaget för att fungera väl på webben (Shoaf u.å.). När 

typsnittet kom fick det blandade reaktioner eftersom det liknade ett flertal typsnitt, 

bland annat Helvetica och DIN (Marek 2016). 

 

Bild 5. Typsnittet Roboto och exempelmening  

 

 

3.3 Kognitiv tillitsbildning 

I det andra tillvägagångssättet, Kognitiv tillitsbildning (se gren 2. i 

analysmodellen), tilldelas en person tre olika egenskaper utifrån deras visuella 

attribut. Dessa egenskaper kallas manifesta och är en kombinerad bild av personen. 

När vi iakttar en aktör för att samla in material (manifesta) observeras tre olika 
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egenskaper: en professionell egenskap, kopplat till förmågor och ett yrke; en 

disposition, beskrivet som en attityd samt den tredje egenskapen något får som 

exempelvis manlig, kvinnlig eller kristen.  

Manifestat, som exempelvis kan vara läkare, empatisk och manlig, analyseras sedan 

utifrån den professionella nivån. Detta syftar på den kategori i samhället manifestat 

faller under (Venanzi et al. 2011). Detta manifesta utvärderas antingen av 

observatörer utifrån deras personliga erfarenhet av en liknande grupp eller hur 

kulturen uppfattar den gruppen. Eftersom denna rapport inte undersöker individers 

uppfattning om saker från deras personliga erfarenhet utan mer generella tendenser 

används primärt hur kulturen uppfattar manifestat. Ett manifesta kan även tilldelas 

en tjänst eller ett socialt system, exempelvis sociala medier. Vilket innebär att om 

kulturen uppfattar att ett manifesta som pålitligt är det pålitligt. För att hitta ett 

manifesta vilket kulturen uppfattar som pålitligt behöver de tre egenskaperna 

undersökas separat. De undersöks separat för att hitta den optimala positionen på de 

tre separata egenskaperna. Detta görs genom att hitta det mest pålitliga yrket, den 

mest pålitliga attityden samt det mest pålitliga könet.  

3.3.1 Pålitligaste yrket och dess typsnitt 

Pålitliga yrken definieras utifrån svenskars uppfattning av hur mycket de litar på 

olika yrkesgrupper. Den pålitliga yrkesgruppen blir det pålitliga manifestets yrkes-

egenskap. Yrket behöver översättas för att kunna analyseras inom kontexten av 

typografi. Först måste den mest pålitliga yrkesgruppen definieras. Detta sker genom 

opinionsundersökningar om den yrkesgrupp personer litar mest på. Vad är då den 

mest pålitliga yrkesgruppen? Utifrån opinionsundersökningar gällande förtroende 

för yrkesgrupper framgår det att sjuksköterskor och läkare uppfattas vara ärligast 

och anses vara de mest litade på yrkesgrupperna. Utifrån opinionsundersökningar 

inom Sverige och USA (Gallup 2017; MedieAkademin/TNS Sifo AB 2012; 

Fastighetsbyrån/Reagera Marknadsanalys 2014) framkommer det att sjuksköterskor 

är pålitligast. 16 år i rad har sköterskor rankats vara det pålitligaste yrket av 

amerikanare (Gallup 2017). Läkare har även röstats fram som det mest pålitliga 

yrket i Storbritannien och Sverige (Ipsos MORI 2017). Detta stödjs även av 

professor Thomas Brante (2009) som beskriver att en profession vilken har högt 
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förtroende agerar som en kunskapsmässig tillgångspunkt. Att dessa är förmedlare 

mellan lekmannen och abstrakta kunskapssystem, likt hur en präst agerar tolk 

mellan församlingen och guds ord. Har professionen tillgång till kunskap som 

gemene man inte kan tillgå får de en högre nivå av förtroende, vilket sjukvården har 

(Brante 2009).  

 

Sjuksystrar och läkare är båda professioner sammankopplade och verksamma inom 

paraplybegreppet vården. 1177 Vårdguiden beskriver sig själva som “Hela Sveriges 

samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. [---] Bakom 1177 

Vårdguiden står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i 

samverkan.” (Davidsson 2015). Tjänsten drivs av Inera AB, på uppdrag av SKL, 

Sveriges Kommuner och Landsting (Davidsson 2015). Tjänsten används via deras 

webbplats eller telefon, där webbplatsen används bland annat för att samla 

information om åkommor eller att boka besök inom sjukvården. Varje år besöks 

1177.se över 90 miljoner gånger och besöken ökar med 10 procent per år, visar 

statistik från Inera (2018). I 1177s grafiska profil beskrivs webbtypsnitten som 

Proxima Nova i olika vikter i rubriker samt Arial i brödtext (1177 Vårdguiden 

2014). På webbplatsen används typsnitten Arial, Proxima Nova och System UI, i 

olika vikter. Mest frekventa är dock Proxima Nova och Arial (1177 Vårdguiden 

u.å.).  

 

Bild 6. 1177s typsnitt på sin webbplats 

 

 

Typografen Mark Simonson skapade typsnittet Proxima Nova 2005 för att skapa ett 

mellanting mellan välanvända typsnitt som Futura och Akzidenz Grotesk. Proxima 

Nova är idag ett av världens mest välanvända webbtypsnitt (Cowles 2015). Proxima 
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Nova beskrivs som ett typsnitt likt Futura, men som anpassat för att fungera väl på 

webb med en högre x-höjd. Typsnittet är en linjär med en rund prick över sitt i, 

tillskillnad från linjären Helvetica som har en fyrkantig prick över typsnittet. Sidan 

Gov.je använder sig av Proxima Nova som huvudsakliga typsnitt, efter att deras 

egna undersökningar visar att Proxima Nova är det mest lättlästa typsnittet (States 

of Jersey u.å.). 

 

Bild 7. Typsnittet Proxima Nova och exempelmening  

 

 

Arial är en sans-serif skapad 1982 av Robin Nicholas och Patricia Saunders 

(Designworkplan u.å.). Arial klassificeras som en Neo-Grotesque, ett linjärt 

geometriskt typsnitt och designades för laserskrivare och webben (Extensis 2017). 

Typsnittet var ett av Windows tidigare huvudsakliga typsnitt. Arial beskrivs ibland 

som en dålig kopia av Helvetica. Skillnaden utmärker sig på tecknen “a”, “G”, “Q”, 

“R” och “1” samt de mer sluttande öppningarna på bokstäver som “e” och “c” 

(Simonson 2001). Arial är ett välanvänt typsnitt och återfinns på skyltar, 

informationstext, produkter och mycket mer (Designworkplan u.å.).  

 

Bild 8. Typsnittet Arial och exempelmening  
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3.3.2 Pålitlig attityd 

Egenskapen mest pålitliga attityd beskrivs som ett adjektiv i teorin, likt omtänksam 

eller elak. Pålitlig är ett adjektiv och den mest pålitliga attityden blir därför pålitlig. 

Pålitlig bör därför översättas i kontext till typografi. Vilket blir typsnitt som innehar 

pålitliga egenskaper. Detta är syftet i undersökningen och kan därför inte svaras på i 

detta steg på modellen.  

 

3.3.3 Genusaspekter och pålitlighet 

Det mest trovärdiga könet baseras på kulturen och samhällets uppfattning av ämnet. 

Egenskapen pålitliga kön behöver för att kunna översättas till kontexten för 

typografi undersökas enligt samhälle och kultur. Detta genom att etablera vilket kön 

samhället uppfattar som mest pålitligt. Könen definieras här som de stereotypa 

manliga eller kvinnliga könsbeskrivningarna och räknar inte in en vidgad 

könstillhörighet. I typografisk teori tilldelas typsnitt antingen ett maskulint eller 

feminint kön beroende på dess form och vikt. Genom kodning av typografisk teori 

tas egenskaper fram som skall indikera på det pålitliga könet. Dessa egenskaper 

skall enligt teorin verka pålitliga. Studier indikerar på att kvinnor upplevs som det 

mest pålitliga könet, även om skillnaden i tilliten till de två könen inte är markant 

(Treaster 1999; Wright & Sharp 1979; Feingold 1994). Kvinnor uppfattas inte vara 

lika benägna att ljuga säger den social-psykologiska studien utförd av Marilyn G. 

Boltz, Rebecca L. Dyer och Anna R. Miller (2010).  

 

3.4 Sammanfattning av typsnitt framtagna i genomförande 

Utifrån de två kognitionsvetenskapliga teorierna har vi fått fram ett antal typsnitt 

och kunskap om vilket kön som anses mest pålitligt. Typsnitten Monopol och 

Proxima Nova är de huvudsakliga typsnitten för de två mest pålitliga parterna. Till 

detta finns typsnitten Helvetica, Roboto och Arial. Det mest pålitliga könet 

definieras som det kvinnliga, vilket definieras som att feminina typsnitt har högst 

grad av pålitlighet. 
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4. Teoretisk ram 

Inom typografisk teori finns det många föreställningar om pålitlighet. Typsnitt som 

används av tidningar och myndigheter upplevs förmedla pålitlighet, medan 

typsnittet Comic Sans inte förmedlar pålitlighet (Garfield 2010). Typsnitt och det 

tryckta ordet etablerades som det medium att lita på utöver alla andra medier och 

typsnittets utseende behövde generellt följa accepterade ideal om sofisitikation, 

lättläslighet och inte ta för mycket uppmärksamhet från budskapet ifråga (Arte 

2015). Jon Hewitt menar att även om vi själva inte upplever att typsnitt har en 

påverkan på oss så påverkar de oss undermedvetet. Att ett typsnitts design sätter 

tonen för hur vi uppfattar informationen (Double 2015). 

 

4.1 Instinktiva reaktioner - formernas egenskaper 

Instinktiva reaktioner är kroppsliga uppfattningar som upplevs när du ser en form. 

Dessa har ofta sin grund i den mänskliga naturen. Eftersom att form har en stor 

relevans inom instinktiva reaktioner kommer fokus ligga på att undersöka formers 

påverkan på människan (Hyndman 2014). Sarah Hyndman (2014) drar paralleller 

till mellan känslor och typsnitt utifrån psykologerna Albert T Poffernberger och B 

E Barrows studie från 1933 där de funnit 18 olika former på linjer och de känslor de 

inger. Ögat följer formen av en linje och blir en fysisk upplevelse som påminner oss 

om det kroppsspråk vi använder oss av när vi skall uttrycka den specifika känslan. 

Exempelvis har kantiga linjer ett aggressivt och hårt uttryck. Tajta mjuka kurvor 

har ett lekfullt uttryck och sluttande linjer ett sorgset uttryck. Beroende på de linjer 

som typsnittet byggts upp av inger typsnittet en viss känsla, utifrån våra 

konnotationer till formen (Poffenberger & Barrow 1933 se Hyndman 2014).  
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Tabell 1. Känslorna som kurvor och linjer inger, enligt Poffenberger och Barrows studie 

från 1933. 

 

 

(Poffenberger & Barrow 1933 se Hyndman 2014) 

 

Konnotationerna aktiverar representationer i det semantiska minnet, även om 

läsaren av ett ord inte är medvetna om dessa regler. Undermedvetet påverkar 

typsnittet uppfattningar och känslor vi har fått av ordet menar psykologerna Clive 

Lewis och Peter Walker (1989). Sarah Hyndman (2014) skriver om parallellen 

mellan den fysiska världen och formen i ett typsnitt. En bebis med runda mjuka 

former står för vänlig, glad och lugnande. Runda och mjuka former som uppfinns i 

vissa typsnitt påstås inge samma känslor. På samma sätt ger de spetsiga arga 

formerna konnotationer till något farligt, som hundtänder. Ett formellt typsnitt har 

tunnare linjer med en måttlig kontrast och vikt. Detta liknas med den nedskalade 

och strama kostymen. Det informella typsnittet har ökad vikt och kontrast vilket 

kan liknas mer med friheten av ledig klädsel (Hyndman 2014). Typsnitt skapar en 

emotionell kontakt mellan budskapet och utformningen av ordet, vilket kan 

antingen lyfta ett budskap eller sänka det.  
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4.2 Lärda associationer- typografins användning 

Lärda associationer är erfarenheter och uppfattningar gällande typsnitt som 

människan samlar på sig under livets gång. Om typsnitt används i vissa 

sammanhang kommer typsnitten färgas av de sammanhangen. En återkommande 

användning av ett typsnitt i ett sammanhang kommer att skapa associationer 

kopplade till typsnittet. Dessa associationer kan vara bestående eller så kan 

associationen förändras. Den kan förändras ifall nytt sammanhang tilldelas 

typsnittet som dominerar den tidigare kontexten (Hyndman 2014).  

Typsnitt har fått en kulturell konnotation, beroende på var och när typsnittet skapats 

och använts. Om typsnittet används av ett företag, i vissa sammanhang eller kopplat 

till vissa kampanjer har typsnittet fått en upplevd egenskap av allmänheten och en 

tillhörighet till en klassifikation. Om klassifikationen och budskapet inte 

samstämmer blir det tydlig visuell dissonans hos läsaren, som kan förkasta eller bli 

negativt inställda till informationen som skrivits (Garfield 2010). 

Några upplevelser är specifika för personen ifråga, exempelvis om ett typsnitt har 

varit på ens skola man litade mycket på, eller liknande. Andra kan vara universellt 

igenkännbara. Dessa associationer kan vara kvar hela livet, eller förändras av en ny 

upplevelse. Exempelvis beskriver Sarah Hyndman hur typsnittet Blackletter 

användes för att trycka de första böckerna i Tyskland på 1400-talet, där stilen 

baseras på munkars handstil och associerades med visdomen hos dessa munkar och 

med tidigare böcker som Bibeln. När Hitler började använda Blackletter som det 

officiella typsnittet för NazistPartiet, så fick typsnittet en mörkare association. 

Dessa lärda associationer samlas under livet och skapar en historisk kontext 

(Hyndman 2014). 

4.3 Lärd kunskap - typografins ursprung 

Den tredje inriktningen är lärd kunskap. Lärd kunskap innebär den kunskap 

experter inom området typografi är medvetna om. Denna kunskap upplevs inte 

samstämma med amatörens uppfattning om typsnittet, men påverkar folk som har 

kunskap om typografi. Detta beskrivs som att innefatta uppkomsten och historien 
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till ett typsnitt. Anledningar till varför ett typsnitt skapades (Hyndman 2014). 

Genom att professionella typografer har en kunskap om visuella koder och typsnitt 

etablerar de en egenskap och en association till olika sorters typsnitt. Detta gör dem 

genom att använda typsnitten återkommande i liknande områden (Hyndman 2014).  

 

4.4 Ett typsnitts kön 

Författaren och journalisten Simon Garfield menar att typsnitt har ett socialt kön. 

Han beskriver hur tunga, feta och ojämna typsnitt uppfattas som manliga. Detta till 

skillnad till de nyckfulla, tunnare och snirkliga typsnitt som oftast uppfattas som 

kvinnliga (Garfield 2010). Lingvistikern Theo van Leeuwen (2006) menar att 

rundade former på typsnitt skall vara mer feminina då de symboliserar moderlighet, 

med sin mjukhet, naturlighet och sitt organiska uttryck. Han föreslår att kantiga 

typsnitt symboliserar maskulinitet, hårdhet och teknik.  

 

Bianca Grohmann (2016), docent inom området Marknadsföring och varumärke har 

i sin studie fått fram resultat vilka visar på att skripter uppfattas vara det mest 

feminina typsnitten medan display-typsnitt oftast uppfattas som manliga. Skripter 

brukar beskrivas som att de ska efterlikna handskriven text och ett organiskt 

uttryck, med mjuka kurvor och oregelbundna former. Display-typsnitt är skapta för 

att användas i rubriker eller i stor storlek och de är, i kontrast till skripter, mer 

statiska (Word of Mouth 2018).   

 

Sarah Hyndman säger i ett radioprogram på BBC kallat Word of Mouth, avsnitt Not 

My Type (18 april 2018) att ett maskulint typsnitt ofta ses som blockigt och högt. 

Hon menar att ett attraktivt kvinnligt typsnitt är Didot, med sina raffinerade seriffer 

som hon liknar med smycken. Att Didot präglats som feminint menar hon inte är 

helt oberoende av sin användning på modemagasin som Vouge och Harpers Bazaar.  

 

Den prisbelönta konstnärliga ledaren Andy Cowles menar att pricken på en linjär, 

exempelvis ett i, påverkar typsnittets kön. En fyrkantig prick, som kan återfinnas på 

Helvetica inger ett starkt, praktiskt och även manligt intryck. Detta till skillnad från 

en rund prick, som kan återfinnas på Futura och Proxima Nova, vilket gör 
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typsnitten vänliga, moderna och även mer kvinnliga (Cowles 2015). 

Sammanfattningsvis visar underlag på att skripter uppfattas mer feminina och  

display-typsnitt mer maskulina. Typsnittens uppfattade genus beskrivs här nedan.

 

Feminina typsnitt  

Mjuka, tunna, oregelbundna, snirkliga 

med rundade former. Rund prick. 

 

Maskulina typsnitt  

Tunga, feta, ojämna, kantiga, hårda, 

blockiga och höga. Fyrkantig prick.

 

4.5 Seriffer och sans-seriffer 

Seriffer och sans-seriffer står likvärdiga i läsbarhet på en display, även om vissa 

studier indikerar att en serif går snabbare att läsa på en display än en sans-serif. 

Äldre vuxna föredrar en större grad, även kallat pt, på typsnittet och sans-seriffer 

över seriffer. Unga barn föredrar även en sans-serif över en serif (Bernard 2003). 

Psykologerna Samuel Juni och Julie S Gross (2008) har undersökt emotionella 

reaktioner och uppfattningar av typsnitt, där de fått fram information som kan 

implicera att typsnitt med seriffer har associationer med egenskaper som stabil, 

praktisk, mogen och formell, medans sans-seriffer inte inger tydliga känslor.  

 

Serif-typsnitt har ofta används i böcker och traditionella nyhetstidningar och definieras 

som seriösa och trovärdiga. Exempelvis så kan samma rubrik inge två olika grader av 

pålitlighet, beroende på om rubriken är skriven i en serif eller en sans-serif, menar 

Hyndman (2014). “Blockiga” sans-serif-rubriker beskrivs som “skrikande rubriker” för 

tidningar, där målet är att snabbt fånga uppmärksamheten och underhålla. Detta istället 

för en tidning med serif-rubriker, som skall vara baserade på fakta (Hyndman 2014).  

 

Den kända typografen Zuzana Licko har en populär teori gällande hur lättläst något är 

och hur väl en uppfattar ett typsnitt; vi kan lättast läsa det som vi läser ofta. Detta 

betyder att de typsnitt som vi är vana att se tycker vi mer om och har lättare för att 

uppfatta. Denna teori stödjs av världskända typografen Eric Gill, med en andemening 

att serif eller sans-serif spelar ingen roll, så länge vi är vana att se typsnittet (Garfield 

2010).   
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5. Analys 

 

Typsnitten Helvetica, Arial, Roboto och Proxima Nova är alla sans-seriffer, som 

beskrivs likna varandra och just Helvetica i formen. Det som skiljer typsnitten åt är 

olika sluttningar på öppningarna på bokstäverna, olika bredd på bokstäverna och olika 

kurvor på vissa bokstäver och avslut. Utöver dessa skillnader har typsnitten olika x-

höjd, något som kan påverka läsbarheten på webben. Arial, Roboto och Proxima Nova 

har alla designats för att appliceras på webben, samt har framtagits för att vara läsbart 

på skärm (se 3.2.1 & 3.3.1). Detta skiljer sig från Helvetica, som är skapat för tryck (se 

3.2.1). Helvetica är även det äldsta av typsnitten, då det designades 1957 (se 3.2.1). 

Erfarenhet definieras som ett krav för pålitlighet (se 1.1). Resterande av typsnitten, 

förutom Arial som skapades 1982 har skapats efter 2000-talet och är unga typsnitt (se 

3.2.1 & 3.3.1) .  

 

Helvetica och Arial har båda fyrkantiga punkter på sina bokstäver, något som skall ge 

ett hårdare och maskulint intryck (se 4.4). Detta går emot teori i 3.3.3 angående att 

kvinnliga egenskaper skall vara mer pålitliga. Proxima Nova, Roboto och Monopol har 

alla en rund prick, något som skall vara mer feminint i formen. Typsnitten är i överlag 

tunna och även om de är linjärer (förutom Monopol), inger de ett rundare intryck 

baserat på sina mer geometriska former. Runda former beskrivs i 4.4 som mer 

moderligt och kvinnligt. Monopol har med sina mekaner ett mjukare och feminint 

intryck, där typsnittet ser smyckat ut. Detta med sina tydliga seriffer som sätter 

karaktär på bokstäverna, likt typsnittet Didot (se 4.4). Monopol har även oregelbundna 

linjebredder, vilket ger ett kvinnligt intryck (se 4.4). Typsnittet Monopol har skapats av 

en kvinna och typsnittet Arial har skapats av både en man och en kvinna (se 3.2.1 & 

3.3.1). Helvetica, Roboto och Proxima Nova har alla skapats av män (se 3.2.1 & 3.3.1). 

Ingen av typsnitten kan beskrivas som högt och blockigt, vilket är en beskrivning på 

manliga typsnitt (se 4.4).  

 

Formen på alla typsnitten är måttliga till kontrast och vikt. Typsnitten är, beroende på 

hur man definierar tunt, tunna. Detta är egenskaper vilka konnoterar till en nedskalad 

och stram kostym, något som definieras vara formella typsnitt (se 4.1). Att de linjära 

typsnitten har former liknande geometriska former ger ett runt intryck, vilket inger 
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känslor av vänligt, glatt och lugnande (se 4.1). Linjärerna har dock inga mjuka hörn 

utan har hårda kanter runt varje tecken, vilket ger hårda och arga konnotationer (se 

4.1). Monopol har med sina mjukare seriffer inte ett lika hårt intryck, enligt teorin, utan 

anses vara snällare.  

 

Alla de linjära typsnitten är populära och används mycket och ofta. De kan användas 

både i rubriker och i brödtext, samt används av företag och medier på olika områden. 

Vi är vana att se typsnitten och vanan gör att de är lättlästa (4.5). I teori i 4.3 läggs 

information fram som menar på att typografer kan skapa en vana och en konnotation 

till ett typsnitt genom repeterad användning av typsnittet inom det området. Monopol 

är ett typsnitt designat enbart för Systembolaget vilket gör att det inte används på fler 

platser. De linjära typsnitten har alla en liknande design och beskrivs på ett eller annat 

sätt som versioner av Helvetica anpassat för webben (förutom Helvetica själv, som är 

anpassat för tryck). Dessa typsnitt är flexibla i sin form vilka går att applicera på både 

rubrik och brödtext. I teori i 4.2 framkommer det att ett typsnitt får en kopplad 

konnotation till ett företag vid användning av företaget. Om denna konnotation som 

kopplas sen inte stämmer med budskapet skulle budskapet förkastas. Exempelvis om 

alkoholhets skulle förespråkas i Systembolagets typsnitt Monopol. Enligt teori i 4.5 

framkommer informationen att sans-seriffer inte inger tydliga känslor, vilket kan skapa 

problem för sans-seriffer att få en kopplad konnotation. Detta skulle kunna förklara 

varför linjärerna som är framtagna är flexibla och kan användas på både olika sorters 

text samt på olika varumärken. Teori i 4.5 säger dock att seriffer inger känslor av 

stabil, praktisk och mogen, samt att seriffer har ett pålitligt intryck när det används i 

exempelvis tidningar. Detta skulle kunna indikera på att seriff-typsnittet har en pålitlig 

känsla. Detta eftersom att typsnittet har identifierbara egenskaper och känslor, detta då 

tillit definieras som att kunna identifiera någots egenskaper och välja att lita på dessa 

(se 1.1). Typsnitten är alla kopplade till stora företag och webbplatser. Utöver de 

webbplatser som återfinns i rapporten etableras även att de har använts med andra stora 

företag som Google och Windows.  

 

Eftersom alla typsnitten framtagna i rapporten är kopplade till stora företag och 

webbplatser indikerar detta på att använda typsnitt som används av stora och erkända 

företag ger en pålitlig känsla. Detta stöds av teorin Stereotypisk tillit där en koppling 

av två agenter ger en gemensam egenskap (se 3.2). Detta stöds av teori gällande lärd 
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association, där en återkommande användning av ett typsnitt i ett specifikt 

sammanhang kommer skapa associationer kopplade till typsnittet (se 4.2). 1177 

Vårdguiden ägs av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting som är en statlig tjänst (se 

3.2.1). Systembolaget är även helägt av staten (se 3.3.1). I 1.1 defineras pålitlighet för 

webben som välmenande, ärlig och opartisk, egenskaper som staten och dessa företag 

skulle kunna vilja inge. 

Enligt teorin om Stereotypisk tillit (se 3.2) skall företag och varumärke som liknar de 

företagen som tagits fram i 3.2.1 och 3.3.1 vara pålitliga. Teorin i 4.2 menar att typsnitt 

och budskap måste samstämma för att informationen inte skall förkastas. Därför bör 

alltså ett företag som applicerar dessa typsnitt på sitt företag ha liknande budskap som 

nämnda företag. Sans-serifferna framtagna är dock flexibla som typsnitt och skall 

enligt sin frekventa och breda användning kunna appliceras på olika områden, enligt 

teori gällande återkommande användning skapar kopplade associationer till ett företag 

(se 4.2). 
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6. Resultat 

6.1 Svar på forskningsfrågor 

“Hur kan man implementera kognitionsvetenskapliga teorier gällande pålitlighet på 

typografi?” 

Eftersom det finns ett stort antal kognitiva teorier finns det många tillvägagångssätt för 

att implementera dessa teorier. I denna förstudie har en översättning av de 

kognitionsvetenskapliga teorierna lyckats översättas till typografi, men inte utan 

kodning och tolkning vilket kan ha påverkat själva andemeningen i teorierna (se 2.1). 

De framtagna typsnitt och designaspekter skall enligt förundersökningen just indikera 

på pålitlighet. När de testas med relevant teori och information om typsnitt framgår 

vissa indikationer. Detta visar att synteser kan framställas. Andemeningen med de två 

kognitiva teorierna (se 2.1) är att om något som upplevs likt eller har kontakt till något 

pålitligt blir det pålitligt av affekt. Dessa teorier har dock olika tillvägagångssätt för att 

få fram sitt material.  

 

Om det är lämpligt att använda en teori vilken har tagits fram för ett annat område, i 

detta fall sociala medier, för att applicera på typografi kan diskuteras. Teorin i sig själv 

är inte utformad för det nya området och kan därför inte bevisas stämma. Det är dock 

ett sätt att i denna studien implementera kognitionsvetenskap på typografi och med det 

på ett kontrollerat sätt ta fram olika pålitliga faktorer. Att faktorerna är pålitliga i sig 

fastställs av andra källor, men de kognitionsvetenskapliga teorierna implementeras 

snarare på typografi för att begränsa antalet undersökta faktorer, än för att fastställa att 

dessa är sanning.   

 

“Vad framgår som pålitliga typsnitt enligt dessa teorier?” 

De pålitliga typsnitten som tagits fram är Monopol, Helvetica, Proxima Nova, Arial 

och Roboto. Utöver detta så skall typsnitt med kvinnliga attribut inge pålitlighet. Detta 

innebär en snirkligare, mjukare, tunnare form med en rund prick. Vad som framgår i 

analysen av detta resultat är att alla typsnitt förutom Monopol liknar Helvetica till stor 

del. Detta innebär att de är linjärer baserade till stor del på geometriska former. 

Typsnitten används i stor utsträckning på internet och har en koppling till stora 

internetföretag.  
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“Skulle en användning av dessa pålitliga typsnitt ge den effekt som önskas?” 

Monopol är ett nischat typsnitt som inte skulle kunna användas på andra varumärken 

än just Systembolaget. Monopol kan tekniskt sett inte användas på andra webbplatser 

eller på andra varumärken, eftersom typsnittet är licensskyddat. Om en skulle bortse 

från detta faktum måste själva budskapet på texten som Monopol står i samstämma 

med Systembolagets värdegrund för att inte förkastas av läsaren som opålitligt.  

 

Eftersom linjärerna som tagits fram i studien är så pass flexibla och går att använda på 

olika sidor skulle dessa tekniskt sett kunna användas på olika platser och för olika 

varumärken. På grund av att de är så flexibla och används på så många områden har 

dock typsnitten inte tydliga applicerade egenskaper. Typsnitten skulle kunna användas 

på en webbplats som skall uppfattas som pålitlig, men typsnitten i sig själva skulle nog 

inte inge en pålitlig känsla. Det handlar om en kombination mellan typsnitt, budskap 

och erfarenhet för att lyckas få fram en pålitlig känsla. Detta är något som är svårt för 

enbart ett typsnitt att få fram. 

 

6.2 Diskussion 

Ideer om användbara typsnitt baseras inte enbart på fakta. Typsnitt är därför svårt att 

undersöka i form av en ren faktabaserad vetenskap. Även om studier kan intyga vissa 

saker och läggs fram som kunskap fungerar typografi mer likt en slags filosofi. Det 

finns allmänna och professionella uppfattningar om vad som är de bästa typsnitten för 

vissa uppdrag. Dessa baseras ofta på åsikter och tyckande snarare än faktiska fakta. 

Bortsett från detta kan en, genom att utföra en analys av området typografi, se 

indikationer på hur dagens kultur och samhälle ser ut. På samma sätt ter sig kunskap 

om exempelvis kön. I denna studie fick jag fram att kvinnligt kön inger pålitlighet, 

men det är snarare en kombinationer av studier som får fram detta resultat. Vilket 

innebär att resultatet inte är fakta, utan snarare en teori.  

 

Även om rapporten är skriven med fokus på webbplatser har stor del av arbetet varit att 

undersöka generell typsnittskunskap och vad som där ses som pålitligt. Det resultat 

som tas fram visar ett större antal sans-seriffer som pålitliga. Detta går emot 

traditionell kunskap gällande typografi och medier. Tryckta verk har en historia av att 
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vara mer pålitliga och dessa verk kan man se ofta är tryckta just i seriffer. Ett faktum vi 

kan se på tidningar, där nöjestidningar är oftast är fyllda av sans-seriffer, medan 

faktabaserade dagstidningar har seriffer som huvudsakliga typsnitt. Att sans-serifferna 

lyfts fram som pålitliga kan visa på ett paradigmskifte i vad som anses som pålitligt. 

Samhället idag, 2018, är ett informationssamhälle som hittar och tar del av nyheter via 

internet. Tidningar, Facebook, Twitter och Youtube är nyhetskällor för en stor del av 

befolkningen. Kan detta synas i att typsnitt anpassade och skapta för webb blir 

definierade som pålitliga typsnitt?  

Svenskar upplever sig ha en stor tillit till andra människor, men har en väldigt låg tillit 

till varumärken. De företagen vars typsnitt ses som mest pålitliga är båda statligt ägda 

och företag som arbetar för allmänhetens bästa och utan vinning. Skulle det kunna vara 

så att svenskarna har en större tillit till de varumärken och företag som är statliga? Eller 

de företag som inte tar egen vinning? Genom att uppvisa att de säljer utan egen agenda 

och vinning kan de ge ett pålitligt intryck. Visar detta att svenskarna har en större 

uppskattning till staten och ett ekonomisk monopol? Möjligtvis har de senaste årens 

feministiska debatt även påverkat typsnitt och med det har en efterfrågan på 

stereotypiskt kvinnliga egenskaper trätt fram. Kanske är det allmänheten visar tillit till 

snarare indikationer på ett politiskt klimat än design-preferenser.   

6.3 Slutsatser

Ett typsnitt som är flexibelt och anpassat för en webbplats kan inge pålitlighet, om det 

har använts i andra pålitliga webbsammanhang tidigare. Detta då en konnotation till 

området behöver etableras för att typsnittet skall kunna inge en nivå av erfarenhet. 

Förslag på detta är att använda sig av Helvetica-liknande sans-seriffer som är 

anpassade för displayer samtidigt som de är flexibla nog att både använda i rubrik och 

brödtext.  

Typsnitt som ser formella, men inte hårda ut, är en bra grund för att etablera en 

pålitlighet. Typsnittet i sig kan dock, enligt denna studie, inte inge pålitlighet utan det 

är en kombination av användning, erfarenhet och läsbarhet som gör att ett typsnitt kan 

bli pålitligt i en viss kontext. Här kan vi dock få fram att ett typsnitt bör stämma med 
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sitt budskap för att uppehålla en nivå av pålitlighet. Utan detta skulle informationen 

förkastas och avsändaren till informationen skulle kunna ses som oprofessionell.  
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7. Vidare forskning

Eftersom denna rapports syfte var att bilda synteser om typsnitt och pålitlighet har inte 

tester på hur läsaren uppfattar typsnitt utförts. Jag skulle initialt rekommendera att testa 

ifall svenskar uppfattar de fem typsnitt som tagits fram som pålitliga, genom faktiska 

tester på den personliga uppfattningen om de olika typsnitten. Att genomföra studier 

om vilka typsnitt som upplevs inge negativ tilltro skulle vara viktigt för att testa 

resultatet och se om mönster kan skapas i vad som inte upplevs som trovärdigt. Genom 

att bygga synteser till båda delar av spektrat kan man skapa en bild av vad som är och 

inte är pålitligt. Den informationen skulle kunna användas för att skapa ett regelverk 

och pekpinnar för pålitlig typografi. 

I rapporten framgår indikationer på att sans-seriffer är mer pålitliga, även om tidigare 

kunskap och information visar på att serif-typsnitt är att föredra för ett trovärdigt och 

pålitligt intryck. Eftersom vad vi uppfattar som trovärdiga källor har ändrats under 

senare åren, efter internets större plats i vårt liv, finns tecken på att detta bör 

undersökas. Jag skulle rekommendera att testa vilken trovärdighet seriffer och sans-

seriffer har idag. Detta då studier inom detta område genomfördes för en längre tid 

sedan och att trenderna gällande information har drastiskt förändrats under de senaste 

åren. Genom att testa vad som uppfattas som pålitligt idag kan en ta fram indikationer 

på hur samhället i nutiden tar till sig information, något som skulle kunna appliceras på 

nyhetssidor och politiska kampanjer.  
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