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Sammanfattning 

Arbetets syfte har varit att hitta viktiga designprinciper hos olika typsnitt för att kunna 
förmedla olika mekanikgenrer till en konsument. Med mekanikgenrer menas genrer 
baserade på ett spels gameplay och inte tema. I denna undersökning behandlades genrerna 
FPS, sandbox, RPG och sport. Under arbetets gång gjordes först en förstudie där typsnitt 
från existerande spel analyserades i förhoppning om att hitta gemensamma nämnare att 
utgå ifrån vid skapandet av egna typsnitt. För varje typsnitt hittades likheter som sedan 
användes i designarbetet av de typsnitt som användes i undersökningen. Undersökningen 
bestod av fyra typsnitt (ett representerande varje genre) och två delar. Ett kvantitativt 
genretest för att tillhandahållas tydliga siffror att analysera resultatet med samt en intervju 
för att få en mer djupgående uppfattning om hur typsnitten förmedlade genre. 
Undersökningen visade att det var möjligt för en individ att utläsa olika genrer i typsnitt men 
att det var svårt definiera vilka exakta designprinciper som gällde för varje genre. Det lyftes 
också fram hur viktigt konsumenterna tyckte det var att definiera vilken temagenre ett spel 
har för att kunna skapa sig en tydlig bild av ett bra, välkommunikativt genretypsnitt. 
Resultatet av undersökningen kulminerade alltså i att det inte var möjligt att svara på 
undersökningens frågeställning till fullo men visade ändå på typsnittets starka 
kommunikativa förmåga. 

Nyckelord: Typsnitt, genre, grafisk kommunikation 
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1. Introduktion 
Marknadsföring och grafik går hand i hand. I vardagen är det svårt att inte påverkas av 
intryck från grafiskt material, i såväl reklamannonser som vägskyltar och i princip allt ögat 
registrerar i omgivningen. Enligt C.S. Peirces teckentriad tolkar människor olika typer av 
tecken för att skapa betydelse (Hansson, Karlsson & Nordström, 2005:22). En person kan, 
om än undermedvetet, registrera vilken information som förmedlas genom att tolka formen 
på ett objekt utan att ta till sig vad som faktiskt står eller är avbildat på objektet. Genom 
inlärning lär sig människor vilka former som symboliserar vilka betydelser. Det finns alltså 
en anledning till varför t.ex. varningskyltar i trafiken har en kantig form medan 
påbudsmärken är runda, något som grundar sig i det breda området semiotik. Med 
kunskapen om hur form kommunicerar med människan är det möjligt analysera varför 
objekt är formgivna på ett visst sätt och vad formgivaren velat förmedla till mottagaren med 
designvalet.   

I denna studie står typsnittets utformning i fokus. Det finns många studier kring typsnitt och 
huruvida ett typsnitt kan förmedla känsla och personlighet. Denna studie bygger på teorier 
kring typsnittets kommunikationsegenskaper och undersöker typsnittets förmåga att 
kommunicera genretillhörighet hos digitala spel till konsumenter. Digitala spel delas upp i 
olika genrer, liknande film och litteratur. Det är dock inte helt enkelt att definiera vad som 
utgör en spelgenre då digitala spel skiljer sig från film och litteratur vad gäller interaktivitet 
(Clearwater, 2011:29). En spelkonsument har trots detta ofta en eller flera favoritgenrer att 
spela, något som är viktigt att beakta för spelutvecklande företag. Genom att undersöka 
huruvida typsnitt kan förmedla genretillhörighet går det att dra slutsatser kring hur ett 
typsnitt bör utformas för att ge konsumenten rätt information om produkten direkt vid 
första mötet med spelets grafiska profil. Detta kan leda till effektivare marknadsföring då 
företaget riktar sig mot rätt kundsegment direkt (Axelsson & Agndal, 2012:111).   

För att ta reda på vilka särdrag hos typsnitt som möjligtvis kan förmedla genretillhörighet 
hos digitala spel genomförs en förstudie av spelomslag samt ett genretest och en intervju 
med individer vana vid datorspel. Förstudien behandlar frågan om huruvida det finns 
typiska typsnitt för genrerna i undersökningen där typsnitten på omslagen till de mest sålda 
spelen 2015 inom respektive genre analyseras. Sedan undersöks typsnitt skapade för 
undersökningen där respondenter har möjlighet att inte bara para ihop olika typsnitt och 
genrer utan också redogöra för vad det är som får typsnitten att passa respektive genre. 
Resultaten analyseras sedan i förhållande till varandra med målet att på djupet analysera 
typsnittsdesign. 
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2. Bakgrund 
Semiotik är studerandet av människans egenskap att producera mening. Det är ett mycket 
brett ämne och behandlar villkoren för kommunikation (Hansson, Karlsson & Nordström, 
2005:9). Då ämnet är så stort och har många grenar redogörs här enbart för det mest 
grundläggande inom semiotik. Semiotik undersöker alltså hur människor tolkar tecken.  Det 
går att se på tecken ur många olika perspektiv, varav ett utav dessa är genom C.S. Peirces 
teckentriad. Triaden består av ikoner, index och symboler där de olika typerna av tecken 
kommunicerar på olika sätt. Hansson, Karlsson och Nordström (2005:22) redogör för 
Pierces teckentriad där de beskriver att ikoner skapar betydelse genom likhet (bilder), index 
genom logiska samband (rök betyder eld) och symboler genom samhälleligt fastställda 
betydelser (ett lands flagga). Former kan alltså förmedla olika betydelser som går att tolka 
genom olika synvinklar, t.ex. genom inlärning, en insikt som är betydelsefull för denna 
studie som undersöker form och kommunikation.  

Ett typsnitt, eller teckensnitt, är ett verktyg skapat för att kommunicera och dela information 
ickeverbalt med hjälp av symboler. Människans sätt att kommunicera ickeverbalt har 
utvecklats sedan 35 000-20 000 år f.Kr. i olika steg, från avbildningar och fonogram, till 
dess att vi idag använder skriftspråk (Ingvar & Hallberg, 1989:84). Ett typsnitt är en 
komplett uppsättning utav bokstäver som alla har en synonym utformning (Pettersson, 
2003:557).  

Studier visar att typsnitt kan förnimma en mottagare om en viss känsla baserat på 
typsnittets utseende. I en studie undersöktes uppfattningen av typsnitten Arial och Times 
New Roman där det konstaterades att satiriska texter lästa i Times New Roman förmedlade 
mer humor och ilska än vad samma text gjorde skrivet i Arial (Juni & Gross, 2008). Li och 
Suen (2010) visar i sin studie att typsnitt kan uttrycka känslor så som glädje och rädsla och 
att känslan typsnittet förmedlar har ett samband med typsnittets vikt, storlek och längd på 
upp- och nedstapel (se 2.1 Typsnittslära). Typsnitt kan också användas för att beskriva hur 
texten typsnittet bildar skall läsas och förstärka innebörden av orden. Detta är något Hanze 
och Ringqvist (2013) prövar i sitt examensarbete Grafiskt förmedlande av kroppsspråk, 
känslor och tonläge via uttrycksfull typografi där slutsatsen lyder att det finns möjlighet att 
förmedla känslomässiga budskap till en mottagare genom typografiska metoder.   

Denna studie omfattar typsnitts konstruktion och huruvida formen kan kommunicera vilken 
genre ett spel tillhör till en sannolik konsument liknande hur typsnitt kan kommunicera 
känsla och personlighet som i studierna nämnda ovan. Till hör också att formen på typsnittet 
på omslaget till spel också förhoppningsvis kan bidra till bättre försäljningssiffror för 
produkten. Nedan följer en beskrivning av typsnitt, genrer inom digitala spel och 
konsumtion i förhållande till produktomslag. 

2.1. Typsnittslära 
Det går att gruppera typsnitt baserat på olika egenskaper. Typsnitt kan, enligt Bergström 
(2012:121), klassas som antingen synliga eller osynliga. Synliga typsnitt är typografi vars 
syfte är att förstärka budskapet som avsändaren vill förmedla med hjälp av utformningen på 
bokstäverna som skapar ordet. Denna typ av typsnitt kan också kallas berättande typografi. 
Motsatsen till synliga typsnitt är osynliga typsnitt. Dessa typsnitts syfte är att enbart 
förmedla informationen orden bildar. Osynliga typsnitt återfinns bl.a. i skönlitteratur, 
faktaböcker och tidsskrifter. Dessa osynliga typsnitt är också skapade för att ge bokstäverna 
hög läsbarhet och tillåta mottagaren ta del av information naturligt. Det är alltså synliga 
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typsnitt som försöker fånga mottagaren i marknadsföringssammanhang och dessa som 
denna studie kommer behandla.   

Typsnitt kategoriseras också i versaler, gemener och kapitäler. Beroende på vilken storlek 
bokstäverna i ett typsnitt har platsar det i en av kategorierna. Vanligt är att typsnitt 
innehåller flera varianter utav samma bokstäver och därför platsar i mer än en av dessa 
kategorier. Ingvar och Hallberg (1989:52) beskriver de olika typsnittsstorlekarna med 
versaler som de stora bokstäverna av en bokstavsform och också de bokstäver som har större 
uppmärksamhetsvärde än dess bokstavssyskon gemenerna, gemener som de små 
bokstäverna av en bokstavsform vilka också är kända för att vara mer lättlästa samt kapitäler 
som versala bokstäver vars höjd är densamma som de gemena bokstävernas x-höjd (se 2.1.2 
Bokstävers anatomiska struktur). Ingvar och Hallberg (1989:53) nämner också att kapitäler 
sällan används i nutidens typografi.  

Utöver att typsnitt kan innehålla flera varianter av samma bokstav kan de också innehålla 
flera typsnittsstilar. Typsnittsstilar används t.ex. när en formgivare vill förhöja 
uppmärksamheten kring ett tecken eller ett ord (Bergström, 2012:137). Det finns en uppsjö 
utav typsnittsstilar. De mest förekommande är: rak, kursiv, lutande, halvfet och fet. Den raka 
typsnittsstilen är ofta det standardiserade typsnitten, alltså originalutformningen av 
typsnittets bokstäver. Vid en kursiv typsnittsstil är bokstäverna lutade och omdesignade. Det 
är i en sådan stil vanligt att designa om bokstäver med två våningar, som t.ex. bokstaven ‘a’. 
Den lutade stilen är en förenkling av den kursiva stilen. Bokstäverna är liksom i den kursiva 
stilen lutade men ej förändrade i utseende på något annat vis (Ingvar & Hallberg, 1989:53). 
Den halvfeta och feta stilen påverkar bokstävernas vikt, vardagligt kallat tjocklek 
(Bergström, 2012 124).  

2.1.1. Typsnittsfamiljer 
Oavsett om ett typsnitt i ett sammanhang klassas som synligt eller osynligt tillhör det en 
typsnittsfamilj. Bergstöm (2012:125) hävdar att det finns fem primära typsnittsfamiljer; 
antikvor, sanserifer, mekaner, skrifter och fria stilar och beskriver dem vidare:  

Antikvor är bokstäver med serifer. Serifer kallas de “fötter” bokstäverna står på. Ett annat 
kännetecken hos antikvorna är dess olika tjocklek på bokstävernas beståndsdelar. Familjen 
antikvor går att dela upp i diagonalantikvor, transantikvor och vertikalantikvor där små 
detaljer som tjocklek på beståndsdelarna och rundhet på seriferna skiljer de olika typsnitten 
åt.   

Sanserifer är typsnittsfamiljen utan serifer. Dessa typsnitt går att känna igen på dess 
jämntjocka konstruktion och jämna uttryck. Sanseriferna har, liksom antikvorna, 
undergupper. Dessa undergrupper benämns genom vilken form sanseriftypsnittet har. 
Undergrupperna kallas primform, neoform, geometrisk form och humanform. Skillnaderna 
hos dessa undergrupper bygger ofta på förhållandet mellan de olika beståndsdelarna i 
bokstaven.  

Mekaner är grova och har jämntjocka horisontella beståndsdelar.  

Skripter utmärker sig genom sin likhet med handskrift. Dessa typsnitt varierar mycket i 
utseende men är i grunden alltid utformade för att efterlikna någon typ av handstil.  

Fria stilar består precis som namnet antyder av typsnitt som är skapade fria från regler. 
Denna typsnittsfamilj består av alla typsnitt som fritt skapats och kan vara mycket 
experimentella och svårlästa i sin form.  
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Dessa olika typsnittsfamiljer har olika egenskaper och är därför kända för att användas i 
olika syften. Det är t.ex. vanligt att använda antikvor i långa texter och sanserifer i rubriker, 
så som i denna rapport (Bergström, 2012:130). Återkommande för alla typsnittsfamiljer är 
dock hur de olika beståndsdelarna av bokstäverna är utformade. För att kunna skapa 
typsnitt passande sitt syfte och kunna klassificera vilken familj ett typsnitt tillhör är det alltså 
viktigt att ha kunskap kring bokstävers anatomi och vilka delar en bokstav är uppbyggd av. 

2.1.2. Bokstävers anatomiska struktur 
En bokstav består av en mängd olika delar. Nedan följer en anatomisk karta för versala och 
gemena bokstäver.   

Figur 1. Bokstävers anatomiska delar. 

För att kunna skapa ett typsnitt krävs dock mer kunskap än bokstävernas olika delar. Det är 
mycket viktigt att veta hur dessa delar existerar i förhållande till varandra. Bokstäver är 
uppbyggda på ett fyrlinjesystem med en topplinje, x-höjdslinje, baslinje och bottenlinje 
(Hallberg, 1992:74). X-höjden definierar gemenernas och kapitälernas höjd och avståndet 
mellan baslinjen och topplinjen versalernas höjd.  

Figur 2. Bokstäver presenterade i ett fyrlinjesystem. 
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2.1.3. Ordbilder och läsbarhet 
Danielsson (2010) beskriver läsprocessen i tre moment: fixationer, sackader och 
regressioner. Dessa moment representerar olika rörelsemönster som en människas ögon 
genomför vid läsning. När ögat är fixerat betyder det att ögat står stilla och tar in visuell 
information. Ögat färdas sedan snabbt vidare till nästa fixation, detta fenomen kallas 
sackader. Vid vissa tillfällen, t.ex vid svårlästa ord, regresserar ögat. Ögat går då tillbaka i 
texten för att ta in den visuella informationen igen. En genomsnittlig läsare fixerar ögonen 
ungefär fyra gånger per sekund där fixeringstiden kan variera mellan 150-250 millisekunder 
(Hallberg, 1992:30). Ögat registrerar alltså inte varenda enskild bokstav i en text utan 
registrerar kompletta ord som objekt, dessa helheter kallas för ordbilder. För att kunna ta in 
den visuella informationen av ett ord vid en fixering krävs det att ordbilden inte är längre än 
sju till tio tecken då längre ordbilder inte får plats i den skarpa delen av synfältet och då 
kräver två fixeringar (Danielsson, 2010).   

Det finns många knep att ta till för att skapa en tydlig ordbild. Enligt Hallberg (1992:99) är 
det ordbilder där bokstäverna har korta uppstaplar och nedstaplar (hög x-höjd) som är 
lättast att läsa. Till hör också att bokstäverna i ordet måste vara tydliga och entydiga. Alltså 
att bokstäverna måste likna varandra i visuellt uttryck men vara enkla att särskilja. Hallberg 
(1992:100) menar också att avstånden mellan bokstäverna i en ordbild till hög grad påverkar 
läsbarheten och att det därför är mycket viktigt att justera bokstävernas tillriktning vilket 
görs genom knipning och kerning. 

2.1.4. Knipning och kerning 
Knipning syftar på när avståndet mellan alla bokstäver i ett verk ändras gemensamt medan 
kerning betyder att mellanrum mellan vissa specifika tecken ändras individuellt. Knipning 
och kerning används för att skapa bättre ordbilder så läsaren lättare kan urskilja olika 
bokstäver och skiljetecken (Hallberg, 1992:101). 

2.2. Genre inom digitala spel 
Att kategorisera spel utifrån genre härstammar ifrån genrekategoriseringen av film och 
litteratur (Wolf, 2001:114). Kaminsky (1984) diskuterar just filmgenrer och definierar vad en 
filmgenre är. Han menar att en filmgenre är en grupp eller kategori av liknande arbeten där 
de olika verken delar tillräckligt många av de mest tongivande designvalen för att vara 
möjliga att identifiera och gruppera, nog för att verken skall kunna falla inom samma stil 
(Kaminsky, 1984:9). Denna definition är lika passande för genrer inom digitala spel.  

Det är dock mycket komplicerat att kategorisera digitala spel i genrer då det är möjligt att 
klassificera spel utifrån många olika perspektiv. Ett spel kan klassificeras utifrån vilken 
plattform spelet är producerat för, vilken interaktion som erbjuds, ur vilket perspektiv 
spelaren ser spelet, vilka regler och mål spelet drivs av (hädanefter refererat till som 
gameplay) eller vilken tematik spelvärlden har (Burn & Carr, 2008:16). Alla dessa olika 
perspektiv sammanfaller i ett enda spel och gör att det finns otroligt många olika genretyper 
inom digitala spel. Burn och Carr (2008) argumenterar dock för att den primära genren hos 
digitala spel är gameplay-genren då de menar att spel är regelstyrda system eller strukturer 
där spelets genre därför bör bestämmas utifrån vilka regelsystem spelet består av men 
fortsätter också med att förklara att det inte går att bortse från en spelares preferenser vad 
det gäller den tematiska genren.   

En genrediskussion likt denna har grunden i huruvida spel ses ur ett narratologiskt eller 
ludologiskt perspektiv, något som diskuterats mycket i dataspelsvärlden. Jesper Juul 
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(2001)menar att den stora frågan är huruvida spel berättar historier och att svaret avgör hur 
spel bör studeras.  

As questions go, this is not a bad one: Do games tell stories? Answering this 
should tell us both how to study games and who should study them. The 
affirmative answer suggests that games are easily studied from within existing 
paradigms. The negative implies that we must start afresh. 

(Juul, 2001) 

Denna studie genomsyras av Burn och Carrs (2008) syn på genre inom digitala spel och 
Aarseths (2001) argument om att det är att tvinga på mediet digitala spel uråldriga synsätt  
genom att se på digitala spel som bara en uppdatering av filmmediet. Därför undersöker 
denna studie genrer specifika för digitala spel, alltså genrer definierade av vilket gameplay 
ett spel har.  

Studien omfattar genrer som under 2015 haft höga försäljningssiffror. Nedan följer 
definitioner av de berörda genrerna samt exempel på dataspel inom varje genre som under 
2015 hade högst försäljningssiffror. Statistiken är hämtad från Association for the Nordic 
Game Industry.   

2.2.1. FPS (First Person Shooter) 
Namnet First Person Shooter syftar främst på ur vilket perspektiv spelaren ser spelet. I ett 
First Person Shooter ser spelaren shooter-spelet ur ett förstapersonsperspektiv (Adams & 
Rollings, 2007:439). Spelaren i ett shooter-spel förses med ett objekt (oftast ett vapen) där 
huvudfokusen i spelet är, för spelaren, att sikta väl (Adams & Rollings, 2007:436). 
Karaktäristiskt för shooter-spel i 3D är också att spelvärlden försöker efterlikna den verkliga 
världens fysik genom gravitation, hur ljud färdas, skuggor från objekt och kollisioner (Adams 
& Rollings, 2007:439). FPS-spelen som sålde bäst under 2015 är Call of Duty: Black Ops III 
(2015), Star Wars: Battlefront 2015 (2015) och Battlefield: Hardline (2015).  

Figur 3. De mest sålda FPS-spelen i norden under år 2015. 
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2.2.2. Sandbox 
Breslin (2009) definierar sandboxspel som spel där spelaren har möjlighet att ströva fritt i 
spelvärlden och påverka den utan hämningar. Han liknar sandboxspel med ett barn som i en 
sandlåda bygger sandslott fritt. De tre mest sålda sandboxspelen 2015 är Minecraft (2011), 
The Sims 4 (2014) och Disney Infinity 3.o Star Wars: Starter Pack (2015). 

Figur 4. De mest sålda sandbox-spelen i norden under år 2015.  

2.2.3. RPG (Role Playing Game) 
Oxland (2004:28) nämner att den mest framträdande egenskapen i ett RPG är möjligheten 
för en spelare att påverka sin karaktärs persona, detta inbegriper allt från kön till vilka 
kläder karaktären har på sig för att sedan se karaktären utvecklas och växa genom olika 
attribut som påverkas av resan genom spelet. Oxland (2004:30) fortsätter med att det också 
är mycket vanligt att spelaren ställs inför dilemmat att karaktären i spelet har ett typ av 
inventarium där spelaren kan samla spelobjekt men där spelaren måste välja vilka objekt 
karaktären kommer att ha nytta av då lagerutrymmet är begränsat. Kärnan i RPGs är för 
spelaren att guida sin karaktär genom spelvärlden och bygga upp karaktären till dess 
ultimata läge (Oxland, 2004:30). De mest sålda RPG-spelen under 2015 är Fallout 4 (2015), 
The Witcher 3: Wild Hunt (2015) och Bloodborne (2015). 
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Figur 5. De mest sålda RPG-spelen i norden under år 2015.  

2.2.4. Sport 
Genren sport har många sub-genrer. Sportgenren innefattar allt från simulationer av 
verkliga sporter såsom fotboll och basket till extremsporter och spel med orealistiska delar 
såsom racingspel där spelaren har tillgång till påhittade vapen (Oxland, 2004:33). Något 
som påverkar kvalitén på sportspel är enligt Oxland (2004:33) presentationen av 
spelreglerna och genomförandet samt huruvida gränssnittet på spelet är intuitivt eller inte. 
Detta gäller speciellt realistiska dataspel då det finns lite rum för kreativitet eftersom 
mekaniken redan är bestämd. Sportspelen som sålde mest under 2015 är FIFA 2016 (2015), 
FIFA 2015 (2014) och NHL 16 (2015).  

Figur 6. De mest sålda sportspelen i norden under år 2015. 
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2.3 Konsumtion i förhållande till produktomslag 
Sansevieri (2011) argumenterar för att skillnaden mellan en bästsäljande bok och en bok 
med mindre bra försäljningssiffror är korrelationen mellan boken och målgruppen. Att 
bokens omslag, med alla designval som hör till, återspeglar målgruppens preferenser. Detta 
argument styrks också i Andersens (2012) studie kring bokomslag där det redogörs för att 
omslagsbilder på böcker ofta är avgörande för bokens framgång. Detta för att omslaget ofta 
är köparens första intryck av boken och därför signalerar till köparen vilket typ av bok som 
inhandlas. Det finns också tidigare studier kring typsnitt och val av produkter där Doyle och 
Bottomley (2006) menar att typsnittet på ett produktomslag kan påverka 
försäljningsresultatet då respondenterna i deras studie valde, vad de ansåg var, en choklad 
samt en flaska med vatten med ett passande typsnitt på produktomslaget tre gånger så ofta 
som produkter med ett omslag med opassande typsnitt.  

Denna studie utgår ifrån att tesen kring att noggrann omslagsdesign påverkar försäljningen 
av en produkt är applicerbar på digitala spel, med grund i att dataspel liksom produkterna i 
studierna ovan delas in i genrer eller liknande särskiljningskategorier. Samt att producenten 
försöker kommunicera med konsumenten med hjälp av grafik för att tala om vilken typ av 
produkt som tillhandahålls.  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3. Problemformulering  

3.1. Frågeställning 
Som tidigare nämnt påverkas konsumenter i stor omfattning av en produkts omslag och dess 
grafiska uttryck. Genom att kommunicera till en tilltänkt konsument vilken typ av produkt 
ett företag distribuerar och på det sättet lättare nå sin målgrupp kan ett företag öka sina 
försäljningssiffror markant. Då det är känt att typsnitt kan förmedla känsla och personlighet 
är det alltså viktigt att ta typsnittets design i beaktning när man utformar ett spelomslag. 
Hypotesen denna studie grundar sig i är alltså:  

Om ett typsnitt kan förmedla känsla och personlighet till en mottagare bör typsnittet också 
kunna förmedla annan information, i detta fall genretillhörighet hos digitala spel.  

Ett digitalt spels genre benämns utifrån många olika aspekter och konsumenter väljer spel 
utifrån fler genreområden än endast tematik (Burn & Carr, 2008:16). Det är därför 
intressant att undersöka typsnittets förmåga att kommunicera ett digitalt spels 
genretillhörighet med fokus på gameplay, alltså spelet sett ur ett mekaniskt perspektiv då det 
skulle öppna upp för möjligheten att kombinera det grafiska uttrycket för spelets mekanik 
och tematik. Detta görs genom målet att besvara frågeställningen:  

- Vilka aspekter i utformningen av ett typsnitt bör beaktas när ändamålet är att 
kommunicera ett digitalt spels genretillhörighet med fokus på spelets gameplay till en 
tilltänkt konsument? 

3.2. Avgränsningar 
För att avgränsa studien har enbart fyra dataspelsgenrer valts ut av alla olika genrer inom 
digitala spel, detta för att undersökningen har begränsade resurser. Alla fyra genrer är 
baserade på gameplay där de olika genrerna har stora olikheter för att underlätta att jämföra 
de olika typsnitten och genrerna med varandra. De genrer som valts är genrer som haft höga 
försäljningssiffror. Valet påverkas alltså också av förhoppningen att respondenterna har 
erfarenhet av de berörda genrerna vilket är en större chans om spel inom dessa genrer 
nyligen haft hög försäljning.  

3.3. Metodbeskrivning 
För att ha möjligheten att analysera typsnittsdesign på djupet men också kunna kvantifiera 
resultatet görs en förstudie som följs av en surveyundersökning i två delar. Denscombe 
(2014:27) beskriver surveyundersökningar som uttömmande och detaljerade granskningar 
som kan bestå av olika typer av datainsamlingsmetoder. I denna studie genomgår 
respondenterna ett genretest och en intervju.  

Genom att studien omfattar både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder är 
förhoppningen att kunna redogöra för, och dra slutsatser kring, inte bara vad en majoritet 
anser utan också i detalj analysera vilka specifika designåtgärder som bör tas vid 
utformningen av typsnitt för olika genrer. Denna förhoppning bygger på Eriksson och 
Wiedersheim-Pauls (2014:142) mening om hur en studie kan omfatta både kvalitativ och 
kvantitativ data och gynnas av det. Denscombe (2014:146) hävdar liknande att en studie med  
olika forskningsmetoder kan ge en större och mer  komplett bild av det som studeras. Innan 
undersökningens början får respondenten information om studiens syfte och mål. 
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Respondenten görs också medveten om att medverkan i undersökningen är frivillig och att 
allt material insamlat under genretest och intervju får användas i denna rapport. 

3.1.1. Förstudie 
En förstudie bestående av en typsnittsanalys genomförs på de tolv spel som tas upp som 
exempel under rubriken 2.2. Genre inom digitala spel. Förhoppningen med förstudien är att 
få en uppfattning av vad som kan anses vara typiskt för typsnitt inom de valda genrerna. 
Bildanalysen genomförs innan de fyra olika typsnitten som ingår i genretestet skapas för att 
kunna ta användning utav analysen i skapandet. Typsnitten för de tolv spelen analyseras 
utifrån de olika delarna ur  typsnittsläran som nämns tidigare i denna rapport.  

3.1.2. Genretest 
Den första delen av undersökningen består av ett genretest där respondenterna får i uppdrag 
att sammankoppla fyra olika genrer med fyra olika typsnitt. De fyra typsnitten är skapade 
utifrån kunskapen som samlats under förstudien. Syftet med genretestet är att kunna skapa 
en schematisk bild av vilka typsnitt som anses höra samman med vilka genrer.  

Vid genretestets start tillhandahålls respondenten med fyra kort där varje kort har ordbilder 
skapade med fyra olika typsnitt, ett på respektive kort. Under genretestet får respondenten i 
uppdrag att placera ut de fyra korten i fyra rutor som vardera representerar en genre. 
Genrerna presenteras i olika ordning för respondenterna, detta för att undvika att det sista 
typsnittet placeras endast m.h.a. uteslutningsmetoden. Det typsnitt som placeras i rutan är 
typsnittet vars utformning respondenten anser passa bäst till genren. 

3.1.3. Intervju 
Denscombe (2014:185) menar att intervjuer kan vara passande för studier där syftet bl.a. är 
att undersöka åsikter och känslor på djupet. I denna studie genomförs en semistrukturerad 
intervju, något som Denscombe (2014:186) beskriver som en intervju där intervjuaren har 
en tydlig plan över vilka frågor som skall ställas men är flexibel och villig att låta 
respondenten tala mer fritt. Intervjuerna spelas in med respondenternas godkännande  och 
transkriberas sedan för att kunna jämföras.   

3.2. Sammanställning 
Förstudien sammanställs med hjälp av termerna inom typsnittsläran och presenterar 
huruvida det finns ett typiskt typsnitt för genrerna inom undersökningen eller ej. Vidare 
presenteras resultatet av genretestet i diagram för att få en överskådlig bild utav testet. 
Resultatet i diagrammen visar antal procent av respondenterna som parat ihop respektive 
typsnitt med genre. Som tidigare nämnt transkriberas också intervjuerna, dock inte 
ordagrant då Denscombe (2014:277) argumenterar för att det är möjligt att välja att ej 
transkribera hela intervjuer utan vara selektiv om det är intervjuarens mening att enbart visa 
på särskilda poänger som är nödvändiga för undersökningen. Transkriberingarna skrivs med 
radnummer då detta är idealt för att kunna navigera i dokumenten och potentiella 
kommentarer för att ge mer mening till intervjuerna (Denscombe, 2014: 279). Resultatet av 
intervjuerna presenteras dels genom en tabell med termer respondenterna använt för att 
beskriva de olika typsnitten. Detta för att få en överblick av vilka designval som påverkar 
respondentens uppfattning av typsnittet. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014:165) menar 
att det finns många regler kring hur en bra tabell är strukturerad men att det absolut 
viktigaste egentligen är att använda det de kallar “sunt förnuft” och se till att det är enkelt för 
åskådaren att ta till sig informationen, därför följs ingen mall utan tabellen skapas med 
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förhoppningen att den är lättläst. Resultaten från dessa tre komponenter kompileras sedan 
för att kunna göra en gedigen analys av typsnitten och respondenternas tankar kring dem 
och sedan i slutetappen kunna diskutera och dra slutsatser kring genreförmedling och 
typsnitt.  

3.3. Urval 
Då konsumentmarknaden är stor och ej kan undersökas i helhet är det nödvändigt att 
genomföra ett stickprov på marknaden. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014:128) 
bestäms storleken på stickprovet baserat på önskad svarsprecision och studiens resurser. 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014:128) menar vidare att även mycket små stickprov kan 
ge en verklig bild av hela populationen under förutsättningarna att stickprovet är 
representativt och svarsprocenten hög.   

Eftersom att studiens syfte är att undersöka spelkonsumenters tolkning av olika typsnitt i 
förhållande till dataspelsgenrer är det viktigt att respondenterna som deltar i 
undersökningen har erfarenhet av att spela digitala spel och en uppfattning av de olika 
genrer som undersöks. Utöver förutsättningen tidigare erfarenhet av digitala spel är det 
också önskvärt att urvalet överensstämmer och representerar den nuvarande 
konsumentmarknaden för digitala spel. Valet av urval påverkas därför också av studier som 
pekar på att det är ungefär lika många män som kvinnor som idag spelar digitala spel 
(Duggan & Maeve, 2015; Internet Advertising Bureau UK & Populus, 2014).  

För denna studie görs alltså ett ändamålsenligt urval. Ett ändamålsenligt urval är ett urval 
baserat på individers relevans för studien. Respondenterna som väljs ut är de som tros vara 
av största möjliga värde för studien (Denscombe, 2014). I denna studies fall gäller det alltså 
individer med kunskap och erfarenhet inom området. För att välja ut dessa deltagare skickas 
en enkät ut i sociala medier med kontrollfrågor till potentiella kandidater där sedan samtliga 
med nöjsamma svar kallas till surveyundersökningen.   

Vid valet av kandidater för surveyundersökningen strävas det mot att urvalet har jämn 
könsfördelning samt omfattar män och kvinnor som anser sig ha vetskap kring, samt 
erfarenhet utav, dataspelsgenrerna: FPS, sandbox, RPG och sport.  
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4. Förstudie 

4.1. Typsnittsanalys 
För att ha bra förutsättningar för att skapa fyra typsnitt passande de olika spelgenrerna som 
undersöks görs en förstudie bestående av en analys. Analysen rör typsnitten på omslagen till 
de mest sålda spelen i norden år 2015 för respektive genre och undersöker typsnitten utifrån  
de definierade begreppen tidigare nämnda i denna rapport. Genom att enbart analysera 
typsnitten utifrån dessa specifika begrepp undviks det att bild och färg på omslag och 
typsnitt påverkar analysen. Bilderna på typsnitten redigeras också svartvita av denna 
anledning. Typsnitten analyseras med typsnittskategori, typsnittsstil, typsnittsfamilj, 
bokstävernas anatomiska struktur, knipning och kerning i åtanke. 

4.1.1. FPS (First Person Shooter) 
Genomgående för alla tre spel är att titlarna enbart består av raka versaler. Två av titlarna, 
Call of Duty: Black Ops III (2015) och Battlefield: Hardline (2015) har typsnitt tillhörande 
typsnittsfamiljen sanserifer tillskillnad från Star Wars: Battlefront (2015) vars typsnitt 
tillhör antikvorna. Gemensamt för alla tre titlar är dock att de mest relevanta orden, i de 
flesta fall huvudtiteln, är skriven i typsnitten beskrivet ovan medan mindre relevanta delar 
av titeln, som t.ex. undertiteln, är förmedlad med typsnitt som mer eller mindre tillhör 
familjen fria stilar. En utmärkande skillnad mellan Call of Duty: Black Ops III (2015) och 
Battlefield: Hardline (2015) är vikten på huvudtitel respektive undertitel. Det ena spelet har 
fetstilt huvudtitel och normaltjock undertitel medan den andras typsnittsvikt är tvärt om, 
normaltjock huvudtitel och halvfet undertitel. De två spelens titlar är i övrigt väldigt lika med 
små öglor på bokstäverna, högt mellan bas- och topplinje och rejält knipna bokstäver. Detta 
gäller dock spelens huvudtitlar då undertitlarna är direkt motsatta i dessa aspekter. Den 
titeln som sticker ut mest bland dessa tre spel är Star Wars: Battlefront (2015) med sitt 
tunna typsnitt med serifer och betydligt större bokstavsöglor. Dock är knipningen av 
bokstäverna tydlig även på denna titel. Sammantaget är det möjligt att använda dessa 
begrepp som riktlinje i skapandet av typsnitt passande genren FPS: knipning, hög topplinje, 
fet, halvfet, versaler. 

Figur 7. Typsnitt, FPS (First Person Shooter) 

4.1.2. Sandbox 
Alla tre titlar i Sandbox-genren består av typsnitt tillhörande familjen fria stilar. Alla titlar 
består av någon typ av grafik utöver bokstävernas enkla form. Ett tydligt exempel är 
Minecraft (2011) där A:ets ögla består av en ansiktsform. Typsnitten på alla tre spel består 
genomgående av versaler och är till karaktären väldigt lekfulla. Alla tre typsnitt är feta där 
två av spelen har mycket knipning mellan bokstäverna och ett spel mycket brett isär mellan 
dem. Det är också två spel, The Sims 4 (2014) och Disney: Infinity (2015) som inte har 
jämnhöga bokstäver utan där avståndet mellan bas- och topplinje skiljer sig för varje enstaka 
bokstav. Minecraft (2011), däremot, har jämnhöga bokstäver. Begreppen att använda i 
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skapandet av ett typsnitt passande denna genre lyder: fria stilar, ojämn bas- och topplinje, 
fet, lekfullhet, versaler. 

Figur 8. Typsnitt, Sandbox. 

4.1.3. RPG (Role Playing Game) 
Typsnittet till spelet Bloodborne (2015) tillhör typsnittsfamiljen antikvor medan typsnittet 
för Fallout (2015) tillhör sanseriferna och typsnittet för The Witcher (2015) mekaner. Både 
Fallout (2015) och The Witcher (2015) har inslag av fria stilar i sina typsnitt, mer specifikt 
blixten som ersätter O:ets ögla i Fallout (2015) och den allmänt formen på bokstäverna hos 
The Witcher (2015), som C:et som har en bruten ansvällning som går över i ett tvärstreck. 
Typsnitten för dessa två spel är också feta medan Bloodbornes (2015) typsnitt har en halvfet 
stil. RPG-spelen är de enda spelen som undersöks som har gemena bokstäver i titeln, detta 
gäller för både Fallout (2015) och Bloodborne (2015). Titeln på Fallout (2015) är också 
kursiv tillskillnad från de andra två med raka titlar. Alla tre titlar har relativt knipta 
bokstäver där Fallout (2015) har en mycket hög x-höjd och Bloodborne (2015) en låg. X-
höjden är omätbar hos The Witcher (2015) p.g.a. de versala bokstäverna. Inom denna genre 
skiljer sig typsnitten mycket från varandra. De gemensamma begreppen för RPG-typsnitt 
blir därför inte många: Gemener, knipning, fet och inslag av fria stilar. 

Figur 9. Typsnitt, RPG (Role Playing Game). 

4.1.4. Sport 
Typsnitten tillhörande alla tre sport-spel är väldigt lika varandra. Två av spelen har samma 
titel och har därför nästintill identiska typsnitt. Alla tre tillhör familjen sanserifer, och har 
bokstäverna skrivna i versaler. Skillnaderna är att typsnittet för NHL16 (2015) är kursivt 
medan de två FIFA-spelen har raka titlar samt att FIFA16 (2015) och NHL16 (2015) har mer 
knipta bokstäver än FIFA15 (2014). Bokstäverna i FIFA-spelens typsnitt har också rundade 
kanter. Alla tre typsnitt är av fet stil. De begrepp som knyter samman typsnitten hos 
sportspel är: sanserif, fet, kursiv, rundade kanter. 

Figur 10. Typsnitt, Sport. 
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5. Artefakt 
För att undersöka om det är möjligt att identifiera en genre utifrån designval av typsnitt 
skapades fyra olika typsnitt utifrån förstudien, ett passande vardera genre som undersöks.  
Typsnitten utgjorde tre ord som skapar ordbilder lätta att läsa för att undvika att 
testpersonens fokus riktades mot något annat än typsnittets form. Orden var inte heller 
beroende av varandra och hade väldigt skilda betydelser för att försöka undvika att 
testpersonen upplevde orden laddade eller att betydelsen av orden själva skulle påminna om 
en specifik spelgenre. 

5.1. Ordbilder 
Orden undersökningen består av valdes från Svenska Scrabbleförbundets ordlistor (Svenska 
Scrabbleförbundet, 2011). Detta då de bidrar med listor över ord med olika längd och ord 
innehållande vissa specifika bokstäver. Detta gjorde det lättare att hitta ord som stämmer in 
på beskrivningen kring en bra ordbild och försäkrade också att orden blev valda 
slumpmässigt. Orden som valdes består av fem till sju bokstäver och är ord som är lätta att 
stöta på i vardagen, detta för att Hallberg (1992:98) menar att desto oftare en läsare stöter 
på ett ord, desto lättare är det att läsa. 

Genom att granska Svenska Scrabbleförbundets listor valdes åtta ord slumpmässigt ut och 
listades i både gemener och versaler där ordbilderna undersöktes utifrån kriterierna som 
underlättar läsning. Då majoriteten av typsnitt som skulle skapas till undersökningen 
tillhörde familjen sanserifer valdes ett typsnitt från samma familj för att lista orden. Utifrån 
resultatet valdes de tre ord ut som undersökningen kommer utgå ifrån. Nedan redovisas en 
skärmdump från hur utsållningsprocessen såg ut, de rödmarkerade orden är de som i 
slutändan valdes till undersökningen. 

Figur 11. Ordbilder 

5.2. Typsnittsdesign 
Processen för att skapa ett unikt typsnitt för vardera genre började med att utgå ifrån ett 
redan existerande typsnitt. Vilket typsnitt som lade grund för det nyskapade varierade 
beroende på vilken genre typsnittet skapades för. Tanken med grundtypsnittet var att det har 
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goda förutsättningar att kunna manipuleras på det sättet som efterfrågas, alltså att det t.ex. 
redan från början liknar det önskade slutresultatet. Programvaran som användes var Adobe 
Illustrator CC (2015) som främst arbetar med vektorgrafik. Vektorgrafik är uppbyggt av 
linjer och kurvor som definieras av matematiska objekt, alltså geometriska former 
tillskillnad från pixelgrafik som består av pixlar med färginformation (Webbdesignskolan). 
Att typsnitten är i vektorgrafik förenklar arbetsprocessen och arbetstiden avsevärt då det är 
mycket enkelt att förändra grafiken med hjälp av dessa linjer och kurvor grafiken består av. 

För att kunna manipulera utseendet på bokstäverna fritt användes verktyget Expand. På 
Adobes hemsida beskrivs Expand såhär: “Expanding objects enables you to divide a single 
object into multiple objects that make up its appearance.“ (Adobe, 2017). Verktyget gör det 
alltså möjligt att flytta enstaka vertiser samt manipulera specifika kurvor för att helt 
oberoende av typsnittets tidigare utseende ändra designen.  

Figur 12. Arbetsprocess vid design av typsnitt utifrån existerande typsnitt. 

5.2.1. FPS 
För typsnittet menat att förmedla genren FPS (First Person Shooter) valdes Arial med en fet 
stil som grund. Bokstäverna smalnades av genom att kapa bokstävernas tvärstreck (på 
bokstav F och T) eller genom att flytta ihop grundstrecken för resterande bokstäver. Utöver 
detta redigerades diagonalerna raka då de i grundtypsnittet har en böjd form. Knipningen  
justerades till ett minimalt mellanrum mellan bokstäverna samt att alla bokstäver 
stretchades för att höja avståndet mellan bas- och topplinje. 

Figur 13. Grundtypsnitt Arial och typsnitt skapat för undersökningen. 
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5.2.2. Sandbox 
Grundtypsnittet som användes till sandboxgenren kallas SquareFont. SquareFont är en 
mekan med jämntjocka beståndsdelar och symmetriska bokstäver vilket gjorde det lättare att 
manipulera varje enskild bokstav men ändå behålla den sammanhängande stilen. Vid 
designen av detta typsnitt förändrades bokstävernas öglor till en ickesymmetrisk form, 
tvärstrecken och vissa grundstreck redigerades också till olika längd tillsammans med att en 
bokstav i varje ord snedställdes för att skapa känslan av lekfullhet. Knipningen justerades 
också här för att få ett tätare mellanrum mellan bokstäverna. 

Figur 14. Grundtypsnitt SquareFont och typsnitt skapat för undersökningen. 

5.2.3. RPG 
För detta typsnitt eftersöktes en grund med serifer och relativt feta grundstreck och tydliga 
ansvällningar. Typsnittet Baskerville passade in mycket bra på beskrivningen. I skapandet av 
detta typsnitt var seriferna i fokus. Alla serifer var i grunden jämntjocka och raka men 
manipulerades böjda för att få lite mer rörelse i typsnittet. Öglorna togs också bort från 
bokstäverna A och C, klacken raderades från bokstaven P samt att pricken över I:et ersattes 
med en smalare form. Allt detta för att ge känslan av ett lite tätare typsnitt utan stora 
komponenter som stjäl fokus och för dessa subtila inslag av fria stilar som nämns tidigare i 
förstudien. Knipningen ändrades inte markant utan togs in nog för att behålla orden 
läsbarhet men fortfarande kännas luftigt. 

Figur 15. Grundtypsnitt Baskerville och typsnitt skapat för undersökningen. 

5.2.4. Sport 
Till detta typsnitt valdes Arial med kursiv och fet stil som grund. Detta typsnitt behövdes inte 
manipuleras mycket för att överensstämma med resultatet av analysen i förstudien. 
Kanterna där två olika beståndsdelar möts på många av bokstäverna rundades, likaså vissa 

!  17



kanter i öglorna. Utöver dessa förändringar ändrades knipningen för att göra det riktigt tätt 
mellan bokstäverna. 

Figur 16. Grundtypsnitt Arial och typsnitt skapat för undersökningen. 

5.3 Sammanfattning 
Inför denna undersökning skapades fyra typsnitt, ett anpassat för vardera genre som 
undersöks. Designvalen togs genom att först analysera redan existerande typsnitt och 
försöka hitta gemensamma nämnare för varje genre och typsnitt. Typsnitten skapades i 
Adobe Illustrator CC (2015) och manipulerades genom att ändra kurvorna bokstäverna 
består av.  Typsnitten skapades genom att använda redan existerande typsnitt som grund. 
Nedan följer en sammanställning av de olika typsnitt som medverkar i studien. 

Figur 17. Sammanställning av de färdiga typsnitten. 
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6. Utvärdering 

6.1. Undersökning 
Undersökningen bestod av ett kvantitativt genretest och en intervju. Den omfattade tio (10) 
respondenter. Ett undersökningstillfälle började med att respondenten fick godkänna att 
deras röst spelades in och sedan fick de svara på en kontrollfråga som hanterade huruvida de 
kände sig tillräckligt erfarna av dataspel för att kunna särskilja på olika dataspelsgenrer. 
Detta får att uppnå kraven som togs upp under rubriken 3.3. Urval. Svarade de jakande 
fortsatte undersökning. I nästa etapp fick respondenten i uppdrag att placera ut kort i fyra 
rutor, varje representerande en genre. För att undvika att samma genre råkade ut för 
uteslutningsmetoden fick respondenterna genrerna levererade i olika ordning vid varje 
undersökningstillfälle. Respondenterna fick också reda på vilka genrer ruta tre (3) och fyra 
(4) representerade samtidigt. Ett genretest kunde alltså de ut på detta vis: 

- Placera typsnittet som bäst passar genren FPS i ruta ett (1). 
- Placera typsnittet som bäst passar genren Sport i ruta två (2).  

- Placera typsnitten som bäst passar genrerna RPG i ruta tre (3) och Sandbox i ruta fyra (4). 

Figur 18. Grafisk representation av materialet respondenterna tillhandahölls under 
undersökningen. 

När alla kort väl var utplacerade började intervjun där två frågor skulle besvaras av 
respondenten. Den ena rörde det existerande typsnittet och varför de tyckte det passade den 
specifika genren, den andra rörde hur ett genrespecifikt typsnitt ser ut i respondentens 
fantasi. Dessa två frågor ställdes för att kunna dra slutsatser kring huruvida typsnitten i 
detta projekt var ensamma om att förmedla en viss genre eller om andra designval gett 
samma resultat. 

Undersökningen tog ungefär fem till tio minuter att genomföra, vilket var väntat och 
planerat. Syftet med att ha en sådan kort undersökning var dels för att ha möjligheten att få 
tag i tio stycken respondenter villiga att göra undersökningen men också för att bara ställa de 
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mest relevanta frågorna under intervjun för att hålla intresset hos respondenterna uppe. 
Undersökningen genomfördes individuellt med varje respondent i ett samtalsrum.  

6.2. Resultat 
Majoriteten av respondenterna hade en klar uppfattning om vilket typsnitt som hörde till 
vilken genre och ofta använde de olika respondenterna liknande termer för att beskriva 
typsnitten. Då respondenterna inte använde sig av exakt samma språk när de beskrev 
typsnittens utformning togs friheten att tolka termerna för att möjliggöra att hitta likheter 
mellan de olika resonemangen hos respondenterna (se 6.2.2. Intervju). De få som inte 
lyckades placera alla typsnitt rätt ångrade sig vanligen när de antingen blivit tilldelade alla 
typsnitt i slutet av genretestet eller när de analyserade sina val under intervjun.  

Sammantaget är det möjligt att hävda att respondenterna kunde se en koppling mellan 
genretillhörighet och typsnitt men att det inte är möjligt att definiera exakt vilka aspekter 
som bör beaktas vid utformningen av ett typsnitt vars syfte är att förmedla en 
gameplaygenre hos ett spel. Nedan beskrivs och analyseras resultaten från de två olika 
delarna av undersökningen. Dessa följs av en presentation av slutsatserna som dragits. Det 
är från dessa slutsatser resultatet från undersökningen bottnar sig. 

6.1.1. Genretest 
Under genretestet fick deltagarna i uppgift att placera ut kort med typsnitt i rutor som 
representerade de fyra olika genrerna undersökningen rör. Deltagarna placerade överlag rätt 
typsnitt i rätt ruta med undantag för några få misstag. Vanligast var att ha svårt att skilja på 
typsnittet för FPS-spel och typsnittet för sportspel där 20% utav deltagarna misstog dem för 
varandra. Utöver detta förekom det också att typsnitt kopplades ihop med fel genre p.g.a. att 
respondenten inte höll med om definitionen av en viss genre (se Appendix B, rad 6) eller att 
respondenten försökte tänka strategiskt och förutse vilka genrer som var näst på tur (se 
Appendix H, rad 8). Med dessa bortfall var det alltså egentligen enbart de 20% som misstog 
sport- och FPS-genren för varandra som var misstag helt beroende på respondentens 
tolkning av typsnittet. 
 

 
Figur 19. Diagram över respondenternas resultat i genretestet. 

!  20

90 %

10 %10 %

80 %

10 %

80 %

20 %
20 %

10 %

70 %

FPS Sandbox RPG Sport

FPS Sandbox RPG Sport



Resultatet av genretestet visar tydligt att det är möjligt för en individ att avläsa 
genretillhörighet hos ett typsnitt.  

6.1.2. Intervju 
Målet med intervjuerna var att förstå respondenternas val på ett djupare plan. 
Respondenterna resonerade fritt kring sina val och nämnde under intervjuerna egenskaper 
som de ansåg tydliga för de specifika genretypsnitten.  

Figur 20. Tabell över ord och termer använda av respondenterna under undersökningen. 

 
Många av de ord respondenterna använde för att beskriva ett typiskt genretypsnitt var 
antingen exakt samma ord som andra respondenter använt, synonymer till ord andra 
respondenter använt eller beskrivningar där respondenterna syftade på liknande faktorer till 
varför de ansåg ett typsnitt passa en viss genre. Ett tydligt exempel på språkskillnaden går 
att se i en jämförelse mellan Intervju 1 och Intervju 8 där båda respondenterna pekade ut 
seriferna i typsnittet för genren RPG och benämnde dem som “snirklar” och 
“fjongar” (Appendix A, rad 4; Appendix H, rad 4) . Trots att respondenterna inte använde 
samma språk tolkades resultatet likvärdigt då de uppenbart syftade på samma designval i 
typsnittet. Tolkningar liknande denna genomsyrade alla intervjuer. Respondenterna hade 
överlag lätt att beskriva typsnittet de valt till en viss genre och varför de valt just det 
typsnittet. Det visade sig svårare för dem att resonera kring hur typsnittet hade kunnat 
ändras eller överdrivas för att passa den imaginära bilden de själv hade av ett visst 
genretypsnitt. 

Respondenternas åsikter skilde sig vad det gällde vilka förändringar de föreslog för att 
typsnittet skulle varit ännu mer självklart vad gäller genretillhörighet, så pass att somliga 
åsikter var totala motsatser. Nedan följer en tabell av begreppen mest använda under frågan 
där respondenten själv fick komma med förändringsidéer på typsnitten.  

Figur 21. Tabell över förändringsförslag för de olika typsnitten. 

Det typsnitt som fick flest olika förändringsförslag var det för genren FPS. Respondenterna 
resonerade olika där förslagen var totala motsatser, de föreslog både mer och mindre 
knipning samt fetare och tunnare bokstäver (Appendix A, rad 18; Appendix C, rad 6; 
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Appendix I, rad 14). Det var också det typsnittet som hade flest respondenter som inte tyckte 
något behövdes förändras (Appendix D, rad 18; Appendix E, rad 6). Liknande 
meningsskiljaktigheter går att identifiera hos de andra typsnitten också, t.ex. hos 
sandboxtypsnittet där förändringsförslagen både bestod av att göra typsnittet mer i block 
samt designa det rundare (Appendix E, rad 14; Appendix D, rad 14). 

Utöver att söka efter gemensamma termer och begrepp för de olika typsnitten eftersöktes 
också andra likheter i resonemang kring typsnitten. Det genomgående, mest tydliga, 
resonemanget var att respondenten ansåg det vara viktigt vilken temagenre ett spel tillhörde.  
Ibland nästan viktigare än den mekaniska genren som undersökningen bygger på. Speciellt 
tydligt var det för genretypsnittet RPG. De flesta respondenter verkade utgå ifrån ett 
specifikt tema när de beskrev vilka förändringar som skulle framhäva genren mer genom 
typsnittet. I Intervju 9 utgick respondenten ifrån att texten var skriven i runskrift och 
fortsatte sedan att beskriva hur genren skulle förmedlats starkare om typsnittet hade 
stentextur (Appendix I). Lika resonerade respondenten under Intervju 5 där respondenten 
associerade genren RPG med fantasy och sedan beskrev hur typsnittet hade förbättrats 
genom att efterlikna det med titeln på filmen The Hobbit (2012).  Medan vissa respondenter 
associerade fritt så svarade andra enkelt att en fortsatt utveckling av typsnittet skulle kräva 
vetskapen om vilket tema spelet hade (Appendix C, rad 16; Appendix F, rad 10; Appendix H, 
rad 6). 

Resultatet av intervjudelen i undersökningen visar att det är möjligt att för en individ att 
känna igen typsnitt baserat på genre. Det visar också att olika individer associerar olika 
designval till olika genrer och att de kan ha åsikter som går emot varandra beroende på vad 
de associerar med den valda genren.  

6.2 Analys 
Det kvantitativa resultatet visar tydligt att det är möjligt för en konsument att tolka vilken 
genre ett digitalt spel tillhör genom att enbart få tillgång till dess omslagstypsnitt. Det är 
dock viktigt att beakta att respondenten för varje val hade ett svarsalternativ mindre, att vid 
ruta ett (1) fanns det fyra typsnitt att välja mellan men vid ruta fyra (4) enbart ett. Detta gör 
att resultatet inte är fullt lika säkert som det skulle vara om alla typsnittssvar hade samma 
förutsättningar. För att undvika att detta problem bara påverkade ett typsnitt skiftade 
ordningen genrerna lästes upp i för respondenterna.  

Utöver de val som gjordes grundade på missförstånd i genretestet (se 6.1.1. Genretest) var 
det kvantitativa resultatet mycket talande. De typsnitt som var svårast att skilja på var sport 
och FPS, detta antagligen för att de båda är mer anonyma än de andra två typsnitten i 
undersökningen. Om undersökningen enbart bestått av den kvantitativa delen hade 
resultatet varit mycket självklart: majoriteten av alla konsumenter kan urskilja 
gameplaygenrer ur typsnitt och genom att göra samma designval som i denna undersökning 
kommer producenter lättare kunna kommunicera genretillhörighet till sina tilltänkta 
konsumenter.  

Tillsammans med resultatet från intervjuerna stämmer dock inte detta påstående helt. 
Resultatet är betydligt mycket mer komplext än då. Under intervjuerna märktes det att 
respondenterna kopplade typsnitten för genrerna sandbox och RPG starkare till andra 
associationer än gameplay-egenskaper hos genren. I fallet RPG var det viktigt för 
respondenterna att veta vilket typ av RPG-spel det var, alltså vilken temagenre spelet hade. I 
fallet sandbox fanns starka associationer till andra spel, i synnerhet Minecraft (2011), vilket 
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gjorde att respondenterna tyckte det föll sig naturligt att typsnittet var just anpassat för ett 
sandboxspel då det påminde om det existerande spelets logotyp (Appendix C, rad 8; 
Appendix D, rad 12; Appendix E, rad 12; Appendix I, rad 16).  

Att respondenterna associerade vissa typsnitt till vissa specifika spel är i sig inget problem. 
Däremot tyder det på, när respondenten ger förändringsförslag till typsnittet som inte 
stämmer överens med spelets typsnitt individen nyss nämnde, att det finns flera olika typer 
av designaspekter som spelar in i designen av ett typsnitt, alltså att det inte är enbart de 
designval som tagits i skapandet av typsnitten i denna undersökning som bör användas som 
mall vid skapande av typsnitt för genreförmedling. 

6.3 Slutsats 
Det är möjligt att dra slutsatsen att det är möjligt att kommunicera genretillhörighet hos 
digitala spel genom typsnitt till konsumenter. Resultatet är övertygande. Däremot är det 
svårare att dra några slutsatser som hjälper till att svara på projektets frågeställning då 
respondenterna hade olika bilder av hur ett självklart typsnitt för en specifik genre ser ut.  De 
slutsatser som är möjliga att ta är att respondenten omedvetet försöker kompensera för det 
faktumet att mekanikgenrer är svårtolkade genom att applicera olika temagenrer på 
mekanikgenrerna med argumentet att temat de använder sig utav är mycket vanligt för just 
den typen av gameplay. Det är alltså viktigt att sammanfläta både mekanik- och temagenren 
på ett spels omslag då konsumenten lätt kan känna att information saknas hos typsnittet om 
detta lämnas utanför.  

Det finns inte endast ett svar på hur ett typsnitt bör vara utformat för att förmedla en 
specifik genre. Denna undersökning har arbetat fram riktlinjer för gameplaygenrerna 
undersökningen omfattat där beskrivande ord för olika genrer tagits fram för att lättare 
kunna skapa ett välkommunikativt typsnitt. Däremot finns det ingenting i undersökningen 
som visar på att det inte finns andra designval som skulle ge konsumenten samma känsla. 
Slutsatsen är därför att det är möjligt att kommunicera gameplaygenrer till konsumenter 
genom typsnitt men att det krävs mer undersökning för att kunna visa vilka designaspekter 
som är avgörande för varje typsnitt. 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7. Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 
Arbetets syfte har varit att hitta viktiga designprinciper hos olika typsnitt för att kunna 
förmedla olika mekanikgenrer till en konsument. Med mekanikgenrer menas genrer 
baserade på ett spels gameplay och inte tema. I denna undersökning behandlades genrerna 
FPS, sandbox, RPG och sport. Under arbetets gång gjordes först en förstudie där typsnitt 
från existerande spel analyserades i förhoppning om att hitta gemensamma nämnare att 
utgå ifrån vid skapandet av egna typsnitt. För varje typsnitt hittades likheter som sedan 
användes i designarbetet av de typsnitt som användes i undersökningen. Undersökningen 
bestod av fyra typsnitt (ett representerande varje genre) och två delar. Ett kvantitativt 
genretest för att tillhandahållas tydliga siffror att analysera resultatet med samt en intervju 
för att för en mer djupgående uppfattning om hur typsnitten förmedlade genre. 
Undersökningen visade att det var möjligt för en individ att utläsa olika genrer i typsnitt men 
att det var svårt definiera vilka exakta designprinciper som gällde för varje genre. Det lyftes 
också fram hur viktigt konsumenterna tyckte det var att definiera vilken temagenre ett spel 
har för att kunna skapa sig en tydlig bild av ett bra, välkommunikativt genretypsnitt. 
Resultatet av undersökningen kulminerade alltså i att det inte var möjligt att svara på 
undersökningens frågeställning till fullo men visade ändå på typsnittets starka 
kommunikativa förmåga. 

7.2 Diskussion 
Resultaten av denna undersökning visar att typsnitt har enorma kommunikativa förmågor 
och att det är möjligt att använda sig utav dem för att beskriva en produkt för en konsument. 
Då respondenterna endast hade fyra typsnitt att välja mellan är det dock svårt att beskriva 
hur ett typsnitt bör vara utformat för att kommunicera genretillhörighet och hur långt den 
kommunikativa förmågan sträcker sig. Då undersökningen också bestod av mycket korta 
intervjuer där enbart termen “genre” användes ville många respondenter tala om temagenrer 
vilket gör det svårt att exakt definiera vilka beståndsdelar i undersökningens typsnitt som 
faktiskt förmedlade just den mekaniska genren. Detta, tillsammans med valbarheten som 
nämns i 6.1. Undersökning: att respondenterna hade en färre valmöjlighet inför varje nytt 
typsnitt, gör att undersökningen enbart kan svara jakande på påståendet att det är möjligt 
för typsnitt att kommunicera genretillhörighet.  

Hade undersökningen tagit fram designprinciper som bevisat var möjliga att följa för att 
förmedla ett visst typsnitt hade spelproducenter kunnat använda sig utav detta vid 
spelutveckling. Detta skulle kunna öka ett spels försäljningssiffror då det som tidigare nämnt 
i rapporten finns en korrelation mellan en produkts omslag och dess försäljningssiffror 
(Andersen, 2012). Högre försäljningssiffror skulle i sin tur leda till högre omsättning hos 
spelbolag vilket skulle kunna möjliggöra att spelmarknaden växer sig än större. Hade det 
dessutom funnits svar på huruvida en ovan spelare kunde förstå vad spelmekaniken i spelet 
var genom att enbart se ett spels omslag hade det öppnat en kommunikationsväg till nya 
konsumenter.  

Denna undersöknings resultat öppnar alltså upp för många nya frågor och funderingar som 
tåls att undersökas i ett senare skede. Dels för att underlätta marknadsföringen för spelbolag 
men också för att främja spelmarknaden överlag då en enkel kommunikation mellan 
konsument och producent säkerligen skulle öka konsumenternas nöje på marknaden. 
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7.3 Framtida arbete 
Hade projektet varit större med mer resurser i form av tid hade det varit intressant att 
jämföra huruvida det enbart är vana spelare som kan urskilja olika mekaniska genrer ur 
typsnitt eller om typsnitt kan kommunicera genretillhörighet även till konsumenter nya till 
spelmarknaden. Detta skulle kunna genomföras genom att förstora undersökningen och 
bredda den med ett till urval där individer utan spelvana eftersöks. Genretestet för detta 
urval hade då också behövts designas om så att mekanikgenrerna beskrivs med dess 
egenskaper istället för i termer (som t.e.x FPS). Med en sådan undersökning hade resultatet 
kunnat visa huruvida det är just associationer till andra spel som möjliggör det för en 
konsument att avläsa genretillhörighet hos typsnitt eller om dessa associationer finns redan 
innan ett spelerfarenhet existerar hos konsumenten.  

Ett större framtida arbete är att se om det är möjligt att kombinera typsnitt som förmedlar 
ett spels mekanik med typsnitt som förmedlar ett spels tema. Detta då det var tydligt under 
intervjuerna i detta projekt att konsumenter automatiskt kopplar ihop olika spelmekaniker 
med olika teman, t.ex. RPG och fantasy. Genom en sådan undersökning skulle det vara 
möjligt att dra slutsatser kring hur omfattande ett typsnitts kommunikativa förmåga är och 
till vilken gräns en konsument kan tolka olika typer av genrer från en sådan liten beståndsdel 
av ett spelomslag. Med resultatet på en sådan undersökning skulle det finnas möjlighet att 
vägleda spelproducenter i olika designval gällande omslaget till spel för att uppnå så god 
kommunikation som möjligt till sina konsumenter. 
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A. Intervju 1 
Intervjuare = INT 
Respondent = RES 
[ ] = Kommentarer tagna under intervjun av intervjuaren 

1. INT: Har du erfarenhet av, och har spelat, olika   
dataspelsgenrer?  

2. RES: Ja. 
 

3. INT: Finns det något utmärkande för typsnitt ett (1) som gör att 
du placerade det som RPG?  

4. RES: Det var lite kantigare och hade lite mer snirklar [serifer]. 
Vilket jag förknippar med RPG.  

5. INT: Finns det något man skulle kunna överdriva, ändra eller 
lägga till för att det skulle kännas ännu mer som ett typsnitt 
gjort för ett RPG?  

6. RES: Det är svårt. Men ja. Det beror dock på vilket sorts RPG. Om 
det är t.ex. nutida, framtida eller fantasy. Det beror på. 

7. INT: Så är det samma frågor gällande typsnitt två (2). Vad som är 
utmärkande hos typsnittet som gör att du tycker det passar 
sportspel.  

8. RES: Det tyckte jag passade som Sport för att det var lite 
tiltat. Det får mig att tänka på bilsport och fart på något sätt. 
De flesta sporter handlar om fart, det är något som händer, det 
är aktivt.  

9. INT: Skulle man kunna lägga till eller ändra något för att 
förstärka den känslan?  

10. RES: Jag vet faktiskt inte. Sportloggor brukar ha olika symboler 
för exakt vilken sport det faktiskt är så det är väl det. Men det 
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är väldigt specifikt för vilken sport det är. 

11. INT: I ruta tre (3) lade du Sandbox. Vad var det med det 
typsnittet som fick dig att tycka att det passade den genren? 

12. RES: Det var lite mer funky. Lite mer huller om buller. Man 
skulle kunna säga barnslig då det oftast yngre eller mer kreativa 
människor som spelar sandboxspel.  

13. INT: Skulle man kunna lägga till eller ändra något för att få 
det att kännas ännu mer “Sandbox”?  

14. RES: Jag tror faktiskt inte det. Jag tror det blir svårt. 

15. INT: Och samma fråga på fyran, vad som gjorde det typsnittet 
till just ett FPS-typsnitt enligt dig.  

16. RES: Jag tror det mest var för att det är rakt. FPSer säljer för 
sig själva. De brukar inte ha tvånget att ha en flashig titel 
utan det är mer innehållet som säljer. Det är därför jag tänker, 
från min erfarenhet, att det brukar vara mer simpla loggor med 
enkla fonts.  

17. INT: Skulle man kunna förstärka FPS-känslan i typsnittet på 
något sätt?  

18. RES: Jag tror att om man hade gjort det fetare eller om det 
skulle varit mer ihoptryckt text. Då hade fonten varit mer FPS-
lik.  

!  II



B. Intervju 2 
Intervjuare = INT 
Respondent = RES 
[ ] = Kommentarer tagna under intervjun av intervjuaren 

1. INT: Känner du att du har tillräckligt mycket erfarenhet av 
dataspel för att kunna särskilja olika genrer? 

2. RES: Ja, det tror jag. 
 

3. INT: Du kommer att få två frågor per typsnitt av mig. Den första 
är varför du tycker typsnittet passar genren, om det är något 
speciellt som sticker ut. Den andra frågan är om man hade kunnat 
överdriva eller ändra typsnittet på något sätt för att få det att 
kännas ännu mer genretypsikt. I ruta ett (1) lade du då 
Sandboxtypsnittet.  

4. RES: Jag tänkte ju då lite fantasyaktigt och jag kände väl att 
jag fick de vibbarna av det. Det är det man skulle kunna 
överdriva mer då enligt mig, att lägga till mer snirkel och 
snurr.  

5. INT: I ruta två (2) lade du RPG-typsnittet. 

6. RES: RPG och Sandbox är väl egentligen typ samma sak. Det var väl 
mer för att jag inte tyckte de andra två alls passade RPG. 
[Missförstått Sandbox-genren]  

7. INT: Så det var mer uteslutningsmetoden?  

8. RES: Ja. Så jag har inget bra svar vad det gäller den.  

9. INT: Det är helt okej. I ruta tre (3) fick du välja vilket 
typsnitt som bäst passade FPS.  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10. RES: Jag valde den för att den är väldigt steril och tydlig. 
FPS, enligt mig, är ganska fast pace:d och competetive. Så därför 
tänkte jag den för att det inte är något som distraherar dig. 

11. INT: Hade man kunnat ändra eller överdriva något för att göra 
typsnittet till ett självklart FPS-typsnitt? 

12. RES: Det är mer vad man skulle kunna göra runt typsnittet mer än  
själva typsnittet i sig. Om man tänker sig spel där det kommer 
upp fraser som “Double Kill” och sådant så har de mycket effekter 
runt typsnittet. Att man skulle kunna ha något liknande runt. 

13. INT: Okej, och sist Sport i ruta fyra (4).  

14. RES: För att den har avrundade kanter och är sned. Man hade 
kunnat överdriva det mer och göra det snedare.   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C. Intervju 3 
Intervjuare = INT 
Respondent = RES 
[ ] = Kommentarer tagna under intervjun av intervjuaren 

1. INT: Har du erfarenhet av dataspelsgenrer? 

2. RES: Ja.  
 

3. INT: Du kommer få två frågor av mig. Det är samma frågor för alla 
fyra typsnitt. Den första frågan lyder: “Varför tycker du att 
just det typsnittet passar din valda genre?” och fråga två 
“Skulle man kunna ändra, lägga till eller överdriva något i 
typsnittet för att typsnittet ska kännas självklart för genren?”. 
Så i ruta ett (1) lade du typsnittet för FPS. 

4. RES: Jag valde mellan de här två [Pekar på FPS-typsnittet och 
Sporttypsnittet]. Men detta är mer futuristiskt [Sporttypsnittet] 
och denna är mer allmän och passar spel som Call of Duty [FPS-
typsnittet]. Den känns ganska neutral. Den var mest straight. 

5. INT: Hade man kunnat göra något annat för att det skulle kännas 
mer självklart? 

6. RES: Om man drar isär bokstäverna lite så att det blir mer 
mellanrum mellan dem. Då hade det nog blivit tydligare. 

7. INT: Okej. Och så kör vi samma sak med ruta två (2) där det 
handlade om Sandbox.  

8. RES: Det var mest för att den var lite lekfull. Den är inte lika 
rak som de andra och det riktar sig antagligen till en yngre 
målgrupp. Den är lite annorlunda och det känns som att 
bokstäverna inte har samma höjd och det skulle kunna vara 
byggnader eller terräng. Jag vet inte om man hade kunnat ändra 
något med typsnittet. Det är ganska kantigt och då tror jag man 
tänker på Minecraft, så det är bra.  
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9. INT: I ruta tre (3) var det Sportgenren du valde. Varför valde du 
just det typsnittet? 

10.RES: Den är lite sneddad. Kursiv. Så då tänker man att det är mer 
fart i den. Den skulle funka bra på bilspel. Det är mer 
intensitet i kursiv stil, speciellt med stora bokstäver. Därför 
tänkte jag att det nog är Sport. Jag tänkte också att den skulle 
passa ett sci-fitema. 

11.INT: Hade man kunnat göra något för att den skulle kännas 
självklar för sportgenren? 

12.RES: Det känns som att med Sportgenren vill man sätta ihop 
bokstäverna. På detta typsnitt sitter de nästan ihop på många 
ställen och det tror jag man tycker om med spel som FIFA och NHL. 
Så om man hade gjort det lite mer så hade det blivit ännu 
tydligare tror jag. 

13.INT: Okej, och sist i ruta fyra (4) här har du RPG.  

14.RES: Den här passade inte in på någon av de andra. Om det är 
mörkare RPG kan den passa. Det hänger ned mycket, det är mycket 
kontrast mellan smalare och bredare linjer. Den känns mer som att 
det är ett skräckspel. P:et gör att det känns lite mörkare.   

15.INT: Hur ser ett RPG-typsnitt ut för dig? Hade man kunnat ändra 
något på detta? 

16.RES: Det är svårt. Det är svårt att definiera RPG. Är det 
japanskt eller västerländskt? Jag vet inte riktigt. RPG är brett 
men det är ju de andra genrerna också. Om det hade varit ett 
vanligt RPG så lite göra den lite mindre läskig. 
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D. Intervju 4 
Intervjuare = INT 
Respondent = RES 
[ ] = Kommentarer tagna under intervjun av intervjuaren 

1. INT: Har du spelar olika dataspelsgenrer och känner dig bekväm 
med att särskilja dem? 

2. RES: Ja. 

 

3. INT: Du kommer att få två frågor för varje typsnitt. Det är samma 
fråga för alla typsnitt. Första frågan är varför du valde just 
det typsnittet för den genren och fråga nummer två är om man hade 
kunnat ändra något för att få typsnittet ännu mer självklart. Så 
första rutan här (1), Sport, varför passar detta typsnitt ett 
Sportspel?  

4. RES: För att det ser aktivt ut. Det är vinklat och rundat och 
ändå klart och tydligt. 

5. INT: Hade man kunnat förändra något för att göra det tydligare? 

6. RES: Man skulle kunna ändra så att t.ex. alla vokaler är rutiga 
inuti, att de påminner om en målflagga. 

7. INT: Samma sak med ruta två (2). Där hade du genren RPG.  

8. RES: Det valde jag för spetsarna och detaljerna på t.ex. I:et och 
P:et. Vissa delar känns fantasifulla och ser inte riktigt ut som 
det ska se ut så det motsvarar lite hur en RPG-värld fungerar. 

9. INT: Hade man kunnat överdriva eller ändra det på något sätt? 

10.RES: Ja, man skulle kunna göra det mer passande för just det 
spelet, alltså utforma det för hur spelet är [Syftar på 
temagenre]. 
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11.INT: I ruta tre (3) placerade du typsnittet som bäst passade 
Sandboxspel. Varför valde du just det typsnittet? 

12.RES: Det känns lite som Minecraft. Som ett roligt spel. 

13.INT: Har du en bild av hur ett självklart typsnitt för 
Sandboxspel ser ut? Några idéer på hur man hade kunnat ändra 
detta för att få det att stämma överens med din bild av ett 
sådant typsnitt.  

14.RES: Om alla bokstäver hade sett ut att  vara gjorda av olika 
block. Att det skulle gå linjer så de såg byggda ut.  

15.INT: Och det sista typsnittet i ruta fyra (4). FPS. Hur 
resonerade du där? 

16.RES: Den är pampig. Hårt med hårde kanter. Det är tjockt och 
tydligt. Det känns som att typsnittet inte tar någon skit och att 
det tar sig självt på stort allvar för att det är utdraget på 
höjden.  

17.INT: Hade man kunnat förändra något för att göra det till ett mer 
självklart FPS-typsnitt? 

18.RES: Nej, det ser bra ut.  

!  VIII



E. Intervju 5 
Intervjuare = INT 
Respondent = RES 
[ ] = Kommentarer tagna under intervjun av intervjuaren 

1. INT: Har du spelat så pass mycket dataspel att du känner dig 
bekväm i att kunna särskilja olika genrer? 

2. RES: Det skulle jag absolut säga att jag har. 

 

3. INT: Du kommer få två frågor att besvara om varje typsnitt. Den 
ena rör varför du tycker det typsnittet passar den specifika 
genren och den andra frågan om hur man skulle kunna förändra 
typsnittet för att göra det än mer självklart. I ruta ett (1) 
skulle du välja ut typsnittet passande FPS-genren. 

4. RES: Jag vill byta plats på dessa [Pekar på FPS-typsnittet och 
Sporttypsnittet]. Denna [Sporttypsnittet] påminde mig om Die Hard 
så därför valde jag den. Jag valde mellan de två hyfsat raka 
stilarna.  

5. INT: Finns det något man hade kunna göra för att förstärka FPS-
känslan? 

6. RES: Det skulle vara om man var så fånig att man bytte om 
bokstäverna till pistoler och så. Men annars nej. 

7. INT: Samma frågor för typsnittet här i ruta två (2) som var RPG. 

8. RES: Jämfört med de andra kändes den mest inspirerad av lore. Jag 
tänkte på Elder Scrolls. P:et känns fantasy och känns lite 
bläckigt.  

9. INT: Hade man kunnat förändra, överdriva eller lägga till något 
för att det skulle kännas som ett självklart RPG-typsnitt?  
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10.RES: Det hade varit om den hade emboss, alltså som The Hobbit, 
att det är i 3D. 

11.INT: Okej. I ruta tre (3) valde du typsnittet passande Sandbox, 
hur tänkte du där? 

12.RES: Den var mest lekfull. Jag tänkte på Minecraft eller liknande 
spel och till de passade den. 

13.INT: Har du några förändringar som skulle kunna göras för att 
förstärka typsnittet? 

14.RES: Kanske om det var ännu rundare. Då hade det känts mer 
lekfullt och ännu mer barnvänligt.  

15.INT: I sista rutan här (4) valde du ett typsnitt för Sportgenren.  

16.RES: Ja, där ångrar jag mig. Det var mest för att jag bara hade 
den kvar. Den känns inte så sportig.  

17.INT: Jag förstår. Hade man kunnat ändra den så den kändes mer 
anpassad för ett sportspel? 

18.RES: Sport känns lite töntigt i typsnittet, lite Star Wars. Alla 
bokstäver hänger ihop och blänker. Att det är mer gimmick-
typsnitt, så så hade man kunnat göra.  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F. Intervju 6 
Intervjuare = INT 
Respondent = RES 
[ ] = Kommentarer tagna under intervjun av intervjuaren 

1. INT: Känner du dig bekväm i att särskilja olika dataspelsgenrer? 

2. RES: Ja. 
 

3. INT: Du kommer få samma två frågor för varje typsnitt: varför du 
tyckte att just det typsnittet passade den specifika genren och 
om man hade kunnat ändra, lägga till eller överdriva något för 
att få det att kännas än mer självklart att passa genren. Vad var 
det med typsnittet i ruta ett (1) som gjorde att du tyckte det 
passade sportspel? 

4. RES: Det är klart och tydligt. Inga egentliga detaljer, bara 
vanligt liksom. Ganska strikt. 

5. INT: Hade man kunnat göra det mer anpassat för ett sportspel? 

6. RES: Ingenting jag kommer på som är unikt för just sportspel.  

7. INT: I ruta två (2) lade du typsnittet som bäst passar FPS. 

8. RES: Det är lite samma sak där som med sporttypsnittet. Det är 
lite mjukare än det andra typsnittet [FPS-typsnittet] och det här 
typsnittet skulle kunna passa Overwatch.  

9. INT: Hade man kunnat lägga till eller ändra något för att 
förstärka FPS-känslan?  

10.RES: Man skulle kunna använda en symbol från spelet i någon utav 
bokstäverna. Men det går nog att applicera på många genrer. 

11.INT: Ja. I ruta tre (3) bad jag dig placera typsnittet du bäst 
tycker passar RPG. Varför tyckte du det passade just där? 
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12.RES: För att P:et och I:et sticker ut mycket och fick mig att 
tänka på Vampire Diaries. Det kändes mest som ett rollspelsspel. 

13.INT: Har du några tankar om vad man hade kunnat göra för att göra 
typsnittet mer självklart? 

14.RES: Det beror vad RPG:et handlar om. Detta känns för mig som ett 
vampyrspel.   

15.INT: Och här i ruta fyra (4) har vi sandbox-typsnittet.  

16.RES: Ja. Den här är lite rörig och vriden. Den är kreativ.  

17.INT: Precis! Har du något man hade kunnat ändra? 

18.RES: Det känns självklart för att det är sneda bokstäver och de 
är vridna. Det känns kreativt eftersom allt inte är helt som det 
ska vara. Hade man spegelvänt en bokstav hade det känts ännu mer 
kreativt.  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G. Intervju 7 

Intervjuare = INT 
Respondent = RES 
[ ] = Kommentarer tagna under intervjun av intervjuaren 

1. INT: Är du bekväm med att skilja på olika dataspelsgenrer? 

2. RES: Ja, det tror jag. 

3. INT: Du får två frågor. Första är varför du valde typsnittet du 
valde och den andra är om man kunnat lägga till, förändra eller 
överdriva något för att få typsnittet att kännas självklart för 
den genren. Så i ruta ett (1) bad jag dig placera ett typsnitt 
som passar FPS-spel, varför valde du detta?  

4. RES: Jag valde det för att det kändes mest kantigt och hårt. Det 
passar FPS för att man skjuter och det är action. Man hade kunnat 
göra det mer i ett militärtema eller göra det ännu skarpare för 
att få det att passa ännu mer. 

5. INT: Ja, och i ruta två (2) här fick du placera ett typsnitt 
passande ett sandboxspel. 

6. RES: Sandboxspel är mer lekfulla och roliga. Hela idén med ett 
sandbox är att man kan leka och det ska vara kul. Det här 
typsnittet kändes mest lekfullt med det sneda C:et.  

7. INT: Hade man kunnat andra något eller överdriva något för att få 
det att kännas ännu mer självklart? 

8. RES: Det känns väldigt mycket som ett sandboxspel redan. Man hade 
väl kunnat överdriva det ännu mer men då känns det som att det 
kanske hade blivit för mycket, att man kanske inte hade kunnat 
läsa det ordentligt istället.  

9. INT: Okej. I ruta tre (3) handlade det om RPG.  
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10.RES: Ja. Många RPG:er tänker jag med historiska teman och det här 
känns som något som skulle passa ett vampyrspel eller liknande. 
Typsnittet känns mer klassiskt, eller traditionellt, med sina 
serifer och så.  

11.INT: Finns det något du skulle vilja förändra med typsnittet? 

12.RES: Ja, man hade kunnat göra det mer som i skrivstil eller 
kalligrafi men det är samma där, det hade kunnat bli för mycket 
och svårläst. 

13.INT: Perfekt. Sen i ruta fyra (4) lade du ett sporttypsnitt. 

14.RES: Det såg snabbt ut. Det känns som att det passar till ett 
racing- eller fotbollsspel, det passar till något coolt och 
snabbt.   

15.INT: Hade man kunnat lägga till eller ändra något för att 
förstärka sportkänslan på typsnittet?  

16.RES: Inte vad jag kommer på. Jag spelar inte så mycket sportspel 
så det är svårt att säga.  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H. Intervju 8 

Intervjuare = INT 
Respondent = RES 
[ ] = Kommentarer tagna under intervjun av intervjuaren 

1. INT: Känner du att du har spelat tillräckligt mycket spel för att 
kunna särskilja olika spelgenrer? 

2. RES: Förmodligen för mycket, ja. 
 

3. INT: Du kommer få två frågor, samma frågor för alla fyra 
typsnitt. Första frågan är varför du valde typsnittet du valde 
och fråga två är om man hade kunnat ändra, lägga till eller 
överdriva något för att typsnittet skulle kännas mer självklart 
anpassat för den genren. I ruta ett (1) fick du lägga ett 
typsnitt passande RPG-spel. 

4. RES: Ja, det vill jag motivera med att RPG-spel ofta ha mer 
medeltida tema. Jag tycker det representeras i typsnittet med 
tanke på “fjongarna” [serifer], det är lite sagokänsla över det. 

5. INT: Hade man kunnat göra typsnittet än mer självklart på något 
vis? 

6. RES: Man skulle kunna överdriva “fjongarna” och få det att kännas 
ännu mer gammeldags. Sen finns det olika typer av RPG så det 
beror det ju också på.  

7. INT: I ruta två (2) bad jag dig att lägga typsnittet till ett 
sandboxspel. 

8. RES: Ja, hade jag vetat vilka genrer som kom efter hade jag inte 
valt detta typsnitt [FPS-typsnittet]. Jag borde valt detta 
typsnitt istället [Sandboxtypsnittet] men gjorde inte det för att 
jag tänkte att det skulle komma ngn ännu mer barnslig genre. Jag 
valde som jag gjorde då detta typsnitt [Pekar på FPS-typsnittet] 
är väldigt neutralt och det finns många typer av sandboxspel. På 
vissa typer av sandboxspel hade det passat in men om man tänker 
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på typ Minecraft gör det inte det. Eftersom sandboxspel är så 
brett tänkte jag på det mest neutrala typsnittet.  

9. INT: Eftersom du inte är helt nöjd med ditt val, hur ser att 
sandboxtypsnitt ut enligt dig?   

10.RES: Lite lekfullt och flummigt. Även fast det inte var det jag 
valde. Det är svårt att sätta ett typsnitt på genren sandbox.  

11.INT: Det är helt okej. I ruta tre (3) fick du placera ett FPS-
typsnitt. 

12.RES: Ja, där lade jag typsnittet som inte passade någon annan 
genre så där ligger det jag egentligen tycker passar sandbox. 

13.INT: Har du någon bild av hur ett FPS-typsnitt ser ut? 

14.RES: Ja men hårt och stadigt, tungt på något sätt.   

15.INT: Perfekt. Vad fick dig att placera detta typsnitt 
[Sporttypsnittet] i rutan för genren sport?  

16.RES: I de sportspel jag spelat brukar just rundade bokstäver 
förekomma. Det känns naturligt. 

17.INT: Finns det något man kunnat göra för att förstärka den 
känslan ännu mer? 

18.RES: Ingenting jag kommer på med typsnittet utan då pratar vi om 
färger istället.  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I. Intervju 9 

Intervjuare = INT 
Respondent = RES 
[ ] = Kommentarer tagna under intervjun av intervjuaren 

1. INT: Har du erfarenhet av olika dataspelsgenrer? 

2. RES: Ja, det skulle jag vilja påstå. 
 

3. INT: Du kommer få svara på två frågor för varje typsnitt. Den 
första är varför du valde just det typsnittet och den andra är om 
man hade kunnat förändra eller lägga till något för att få det 
att passa ännu bättre till genren. Vi börjar med ruta ett (1) där 
du fick lägga typsnittet som bäst passar ett sportspel. Hur 
resonerade du här? 

4. RES: Det är väl association egentligen. Jag tyckte det passate 
bäst för att de sportspelen som finns; NHL, Fifa och t.o.m. EA 
Sports-loggan, har ett sådant typsnitt. Det är lite annorlunda 
men inte så annorlunda att det blir unikt.  

5. INT: Ja, hade man kunnat ändra eller överdriva något för att det 
skulle kännas ännu mer sportigt? 

6. RES: Jag tänker att man har något ord eller någon bokstav som ser 
ut som racingflaggor. Annars vet jag inte.  

7. INT: Samma fråga om ruta två (2) här. Vad är det med typsnittet 
som gör att du tycker det passar ett RPG? 

8. RES: Typsnittet känns som ett åldrat typsnitt, alltså för att det 
har serifer. Det är mer klassikt då, som Times New Roman eller 
ännu äldre. Sen har det också lite andra snitsiga delar som jag 
tror ska påminna om andra typer av alfabet, t.ex. runor.  
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9. INT: Hade man kunnat ändra något för att förstärka RPG-känslan på 
typsnittet?   

10.RES: Ja, man hade kunnat lägga till textur på bokstäverna så att 
det ser ut som att de är gjorda av sten. Man kan också göra de 
kantigare så att det ser ut som runor [verkar tänka på en 
speciell temagenre] eller byta ut vissa bokstäver så de ser ut 
att komma från ett annat typ av alfabete bara att man fortfarande 
läser dem som våra bokstäver.   

11.INT: Exakt, okej. I ruta tre (3) handlade det om FPS. 

12.RES: Anledningen till varför denna känns som ett FPS-typsnitt är 
nog mest uteslutningsmetoden då detta typsnitt [Pekar på 
sandboxtypsnittet] inte känns som ett FPS-typsnitt. Men också för 
att FPS-spel tenderar att ha typsnitt som är rakt på sak.  

13.INT: Hur hade man kunnat förändra typsnittet för att det skulle 
kännas mer som ett FPS-typsnitt? 

14.RES: Kanske tjockare bokstäver och lite lensflares. Fast kanske 
inte lensflares i detta medium. Så tjockare eller kanske tunnare. 
Jag är osäker.    

15.INT: Helt okej. Sist så har vi ruta fyra (4) där du fick lägga 
ett typsnitt som passade genren sandbox. Hur tänkte du kring ditt 
val? 

16.RES: När jag hör “sandbox” tänker jag på Minecraft. Det är för 
mig lite mer lekfullt, barnsligt på något sätt och det här 
typsnittet är lite mer lekfullt. Det känns som att ett barn 
skulle tycka att det var coolt.  

17.INT: Hade man kunnat förändra något med typsnittet för att göra 
det ännu mer passande ett sandboxspel? 

18.RES: Det beror väl på vad det är för typ av spel men det gäller 
egentligen alla typsnitt. Jag kommer inte på något bra. Något 
lite lekfullt och inte så seriöst helt enkelt. 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J. Intervju 10 
Intervjuare = INT 
Respondent = RES 
[ ] = Kommentarer tagna under intervjun av intervjuaren 

1. INT: Har du spelat så pass mycket dataspel att du kan särskilja 
olika genrer? 

2. RES: Det har jag. 

1. INT: Jag vill att du svarar på två frågor för varje typsnitt. Den 
första frågan handlar om varför du tyckte typsnittet passade den 
specifika genren, den andra frågan är huruvida man hade kunnat 
ändra, lägga till eller överdriva något för att få typsnittet 
ännu mer genrespecifikt. I första rutan fick du lägga ett 
typsnitt som passade genren sandbox. Varför valde du just detta? 

2. RES: Jag tycker det ser lite barnsligt ut. Det var det 
flummigaste av de jag hade att välja på och sandbox är ju lite 
huller om buller så det passar.   

3. INT: Okej! Hade man kunnat förändra typsnittet för att det skulle 
kännas ännu mer som ett sandboxtypsnitt? 

4. RES: Jag vet inte. Det hade kunnat finnas mycket mer detaljer på 
det, så att det nästan blir lite too much. Alltså objekt från 
själva spelet och så. 

5. INT: Till ruta två (2) fick du välja ett typsnitt som bäst 
passade FPS, hur resonerade du kring detta? 

6. RES: Det här typsnittet är strikt. Den känns nästan manligt, med 
de raka och kantiga bokstäverna. Eller alltså, bokstäverna står 
givakt i princip.   

7. INT: Hade man kunnat ändra något för att förstärka FPS-känslan på 
typsnittet?   
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8. RES: Man hade kunnat göra bokstäverna lite tjockare, då hade de 
nog haft ännu mer pondus.   

9. INT: I ruta tre (3) fick du genren RPG. 

10.RES: Alltså den här är svår. Den känns lite antik och gammal. Den 
passade liksom inte in på någon av de andra så därför lade jag 
den där. Men den skulle ju absolut kunna vara till ett RPG som 
utspelar sig för länge sedan. 

11.INT: Hur ser ett RPG-typsnitt ut för dig? Hade man kunnat ändra 
detta så det kändes mer som ett RPG-typsnitt? 

12.RES: Alltså det beror helt på vad det är för spel. Det är stor 
skillnad mellan GTA [Grand Theft Auto-serien] och World of 
Warcraft om man säger så. Så det borde väl egentligen vara ett 
väldigt intetsägande typsnitt om det ska passa alla spel.     

13.INT: Okej. I sista rutan, ruta fyra (4), var det genren sport det 
handlade om. Hur tänkte du här? 

14.RES: Nej men det här typsnittet ser ut som när man t.ex. kommer i 
mål i racingspel och det står “Finished” eller liknande. Man 
tänker att det går snabbt eftersom det är lutat. 

15.INT: Hade man kunnat ändra, överdriva eller lägga till något för 
att göra typsnittet ännu mer självklart? 

16.RES: Jag tror inte det, kanske överdriva lutningen lite bara. 
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