TYPOGRAFISKA GRUNDKUNSKAPER

Typografiska
grundkunskaper
Traditioner ända från 1400-talet har präglat tryckeribranschens
omfångsrika lista av facktermer. När boktryck och därmed blysats
avvecklades försvann också de gamla beteckningarna för enskilda
bokstavsstorlekar, t.ex. petit som var beteckningen för typstorleken 8 punkter eller borgis som avsåg storleken 9 punkter.
Termer som typsnitt och typgrad har under tiden döpts om till
teckensnitt och teckengrad eftersom själva typen, dvs. blykroppen
(se nästa sida) inte längre finns inom modern textproduktion.

Typografiska måttsystemet
Mycket av det som sägs i detta kapitel kommer att förändras successivt genom datateknikens vidareutveckling. Branschens gamla
mått har inte ersatts med nya ur decimalsystemet och den typografiska punkten används ännu som måttenhet för teckenstorlek.

Didot-systemet (cicero)
Inom den kontinentala och skandinaviska tryckeribranschen är
teckengraderna (bokstavsstorlekarna) anpassade till ett speciellt
typografiskt måttsystem, det s.k. Didot-systemet, som är baserat
på den typografiska punkten som minsta måttenhet.
1 typografisk punkt = 0,376 mm
12 typografiska punkter = 1 cicero
1 cicero = ungefär 4,5 mm
Det engelsk-amerikanska systemet (pica)
Sättutrustningar från USA och Storbritannien arbetade inte efter
Didot-systemet utan efter det engelsk-amerikanska pica-systemet
som finns som alternativt mått även i dagens layoutprogram. Pica81
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systemet motsvarar i stort sett Didot-systemet, men måttenheterna är något mindre.
1 typografisk punkt (point) = 0,351 mm
12 typografiska punkter (points) = 1 pica
1 pica = ungefär 4,2 mm
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Centimeter, cicero och pica i förhållande till varandra. Måtten visas i nämnd
ordning.

I väntan på ett nytt måttsystem
Sedan 1930-talet har man på olika håll i världen försökt ersätta de
existerande typografiska måttsystemen med ett nytt, globalt tilllämpat sådant, anpassat till decimalsystemet. Vi använder idag
fortfarande typografiska punkter som måttenhet för teckenstorleken, satsbredden (spaltbredden) däremot anger vi nuförtiden i
millimeter och tiondels millimeter.
Teckengrad och verklig storlek
En ny måttenhet skulle bl.a. ha den fördelen att skrifttecknen
kunde mätas med en typografisk mätsticka, vilket inte har varit
möjligt sedan blyepoken tog slut. Skillnaden mellan måttbeteckning och verklig teckenstorlek har följande bakgrund:
En blytyp bestod av en fyrkantig typkropp och ovanpå denna
satt den spegelvända bokstaven upphöjd. För att skydda de relativt känsliga kanterna på den upphöjda bokstaven var själva tecknet något mindre.
Fotosatsen har utvecklats med blysatsen som förebild. Skillnaden mellan de typografiska måttbeteckningarna och bokstävernas verkliga storlek får vi tampas med tills ett nytt, decimalt måttsystem för grafiskt bruk har utvecklats – om det någonsin skulle
komma att bli så. Tänk därför på att vi inte kan mäta bokstävernas
storlek (grad) med hjälp av någon typometer eller annan mätsticka om gradbeteckningen är i typografiska punkter; de anger
måttet på blytypens typkropp som ju inte längre finns.

Blytyp – skiss av en storgradig blytyp.
sedd från sidan. Skrivtecknet sitter upphöjt
ovanpå själva blykroppen.

Hphx
Fyrkant på 36 punkter och några bokstäver i samma grad. Jämför skriftbildens
verkliga storlek mot fyrkantens (som motsvarar den forna blytypens storlek).

Teckenfamilj
Som allt annat här i världen har även skrivna och tryckta bokstäver
varit föremål för olika experters intresse. Utöver de skapande
skriftkonstnärerna, som har skänkt oss otaliga vackra alfabet, har
det givetvis funnits rena klassificeringsexperter. Det tillämpas en
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Uppstapel
Topplinje

ABCabgfxtp
ABCabgfxtp
1234567890

WWXVVSSF
x-höjd

Baslinje
Bottenlinje

∧
∨

Seriffer ("klackar")

Nedstapel

∧

Versalhöjd

∨

Normalsiffror
(på versalhöjd)

Medievalsiffror
(används aldrig för
tabeller och likn.)

Ligaturer

Skrivtecknens uppbyggnad
I vissa typsnitt (här Adobe Garamond och
Berling antikva) är de gemena bokstävernas uppstaplar högre än versalhöjden.
Medievalsiffror används endast i löpande text för t.ex. årtal, aldrig i tabeller
och andra sifferuppställningar.
Ligaturer kallas vissa bokstavskombinationer i ett stycke, de finns inte till alla
teckensnitt.

handfull varierande klassificeringssystem i olika länder och de är
mer eller mindre detaljerade och säkerligen mycket intressanta för
experterna; för den grafiske lekmannen är utförliga klassificeringar dock mera en belastning än ett hjälpmedel.
En teckenfamilj består av alfabet med gemensamma karaktäristiska igenkänningstecken. På nästa sida återges en uppställning av de väsentligaste skriftfamiljer som tillämpas på många håll
här i landet.

Linjärer
Linjärer består av mer eller mindre jämntjocka linjer och saknar
seriffer (se ovan). Även runda bokstäver är jämntjocka, dvs. de
sväller inte på mitten.
Linjärerna har tidigare kallats grotesk-stilar. I viss nutida svensk
facklitteratur betecknas de sanseriffer, en från engelskan lånad
fransk term som förvanskats. Det franska ordet sans betyder utan,
och i engelsk- och franskspråkig facklitteratur kallas linjärsnitten
sans serif, alltså ”utan seriff” eller ”serifflös”.
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ABCDEFGHIJKLMNOPQR&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Garalder (en sammandragning av Garamond och Aldus), tidigare benämning
renässansantikva eller medievalantikva.
Här teckensnittet Bembo.

ABCDEFGHIJKLMNOPQR&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Realer, tidigare benämning förklassicistisk antikva eller övergångsform. Här teckensnittet Times.

ABCDEFGHIJKLMNOPQR&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Didoner, tidigare benämning klassicistisk
antikva eller nyantikva. Här teckensnittet
Bodoni.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&

Mekaner har tidigare kallats egyptienne.
Här visas teckensnittet Lubalin Graph.

Semilinjärer är antikvasnitt utan seriffer.
Det visade snittet Optima är ett sådant
snitt.

Linjärer, tidigare grotesk, en teckenfamilj
utan seriffer som här representeras av
snittet Helvetica.

Scripter kallas även skrivstilar eller kalligrafiska stilar. Den här visade heter
Shelley Allegro Script.

ABCDEFGHIJKLMNOP
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Gotiker betecknas även brutna eller
gotiska stilar. Här visas Old English Text.

ABCDEFGHIJKLMNOPQ

Extremer eller fantasistilar representeras
här av snittet Critter.

Mekaner
Mekaner har i princip jämntjocka linjer som linjärerna. De har
dock i motsats till linjärerna även ”klackar” eller ”schatteringar” –
seriffer – som avslutar upp- och nedstaplar samt halvrunda versalformer. Mekanernas seriffer är raka och i ungefär samma tjocklek
som bokstävernas övriga linjer.
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Antikvasnitt
Garalder, realer och didoner
För lekmannen och nybörjaren räcker det oftast med att känna till
denna familjs allmänna igenkänningstecken: olika tjocka linjer i
form av kraftigare staplar och tunnare hårstreck. Antikvabokstäver
har mer eller mindre spetsiga seriffer eller klackar som avslutar
upp- och nedstaplar. Antikvabokstäverna har halvrunda versalformer och rundningarna sväller på mitten.
Den intresserade kan lägga på minnet att skillnaden mellan de
tre viktigaste antikvaformerna – garalder, realer och didoner – är
en mer eller mindre stor kontrast mellan staplar och hårstreck.
Bland didonerna är denna skillnad extremt stor.

Serifflös antikva
En bokstavsform som inte är lika gammal som de ovan nämnda
antikvaformerna är den serifflösa antikvan som även betecknas
semilinjär, dvs. halvlinjär. Den har sina rötter i nittonhundratalet
och används inte lika frekvent som de ovan nämnda klassiska formerna.
Serifflös antikva har mer eller mindre kraftiga staplar, något
tunnare hårstreck och svällande rundningar som övriga antikvaformer – men de annars så typiska serifferna, klackarna, saknas.
Några av de här aktuella snitten har lätt konkavt utformade
linjer istället för helt raka; den mest kända skapelsen i den familjen
är Optima (se motstående sida) av tysken Hermann Zapf .

Scripter
Till denna familj räknas alfabet som har efterliknats handskrivna
eller handritade bokstäver. Dessa kan uppvisa drag efter olika slags
pennor eller penselformer. I klassificeringssystemen delas scripterna ofta in i just skriv- och penselskriftformer.
Till reklamändamål, annonser, accidenstryck och liknande är
vissa former ur scriptfamiljen många gånger på sin plats. Scripternas användning begränsas dock av att de inte lämpar sig för brödtext, dvs. större sammanhängande textmängder.

Gotiker
Familjen, som även kallas brutna stilar eller gotiska stilar, har sina
rötter i medeltiden (1400-talet) och återupplivades i en varierad
form under barocken (1600-talet). Även om man ser enstaka
gånger att ett gotik-snitt används, så sker detta endast i mycket
speciella och udda sammanhang. För större textmängder har gotikerna (i ännu högre grad än t.ex. scripterna) sedan länge spelat
ut sin roll som informationsbärare, bl.a. på grund av att den för
nutidsmänniskan kan kännas svårläst.
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Extremer
Denna familj kallades tidigare fantasistilar och den omfattar en
mängd former av varierande slag. De flesta bokstavsformer som
inte passar in i de tidigare nämnda familjerna är extremer.
Många alfabet bland extremerna är mer eller mindre svårtolkade, dvs. man ser inte alltid direkt att man har att göra med bokstäver utan kan uppfatta dessa mer som små bilder. Att extremerna
inte lämpar sig till större textmängder behöver knappast nämnas.

Att veta om ”stilar”
För lekmannen räcker det oftast att kunna skilja mellan antikva
och linjärer – eventuellt även mekaner – när det gäller att välja
teckensnitt till större sammanhängande textmängder, s.k. brödtext. Efter vilka kriterier man väljer teckensnitt och deras varianter
behandlas på sidan 104. Synpunkter på hur man kan blanda stilar
finns på sidan 112.
Inom Europa finns minst tre bland fackfolk kända och uppskattade klassificeringssystem som är betydligt mer detaljerade än
det visade svenska. I Tyskland är Hermann Zapf upphovsman till
ett sådant system, i Italien Aldo Novarese. Från det klassificeringssystem som fransmannen Maximilien Vox har skapat har vi lånat
många av våra nyare namn på teckenfamiljerna: garalder, didoner,
realer, mekaner, scripter.
Är du intresserad av att lära dig mer om teckensnitt, deras tillkomst m.m. så rekommenderas en svensk klassiker: Valter Falks
läsvärda bok ”Bokstavsformer & typsnitt genom tiderna”.

Teckensnitt
Inom varje teckenfamilj finns det många alfabet som trots stora
likheter skiljer sig i utseendet från varandra, ibland på ytterst små
detaljer. Varje sådant alfabet föreställer ett teckensnitt (typsnitt).
Ett snitt är ett typografiskt alfabet som genom individuella karaktäristiska igenkänningstecken skiljer sig från alla andra alfabet.

Alla snitt inte lika lämpliga
Parallellt med övriga modetrender utökas befintliga stilsortiment
ständigt med nya skapelser. Av dessa är endast ett fåtal användbara
för sättning av löpande text, s.k. brödtext. Det stora flertalet är
rena fantasistilar, många möjligen användbara för reklamändamål
och för att ”försköna” inbjudningar till privata jippon. Många av
dessa stilar används för att åstadkomma speciella effekter och inte
för att förmedla mera omfattande textinformation. De flesta av
fantasistilarna är ur läsbarhetssynpunkt direkt olämpliga.
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ANTIKVA – några vanliga snitt i rak och
kursiv:

Baskerville – ett förklassicistiskt snitt
(realer) från 1700-talet av engelsmannen
John Baskerville.

ABCDEFGHIJKLMNOPQR&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Garamond – ett av de mest använda
renässansantikva-snitten (garalder) från
1500-talet, usprungligen skuren av fransmannen Claude Garamond.

ABCDEFGHIJKLMNOPQR&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Century Schoolbook – ett relativt ungt
klassicistiskt snitt (didoner) som alternativ
för text i speciellt skolböcker.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Galliard – ett relativt ungt antikvasnitt
efter renässansförebilder (garalder) med
stark kontrast mellan rak och kursiv.

ABCDEFGHIJKLMNOPQR&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQR&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Palatino – ett relativt ungt antikvasnitt
efter renässansförebilder (garalder) av
tysken Hermann Zapf.

Times – ett av de mest använda antikvasnitten efter förklassicistiska förebilder
(realer), skuren på tidigt 1900-tal av
engelsmannen Stanley Morison.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
87
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LINJÄRER
– några vanliga snitt i rak och kursiv:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU&
abcdefghijklmnopqrstvwxyz

Helvetica – ett av de mest använda
linjärsnitten, från 1950-talet, skapat av
tysken Max Miedinger.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Frutiger – ett mjukt och relativt ungt
antikvasnitt av den schweiziske skriftkonstnären Adrian Frutiger.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Franklin Gothic – ett populärt linjärsnitt från början av 1900-talet, ursprungligen skuret av amerikanen M.F. Benton.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Gill Sans – ett mycket populärt och
användbart linjärsnitt, skapat av engelsmannen Eric Gill på 1920-talet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Avant Garde – ett relativt ungt linjärsnitt av Herb Lubalin. Inte särskilt bra till
brödtext pga. sina oregelbundna former.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Futura – ett populärt snitt, besläktat
med föregående. Skapat av tysken Paul
Renner under funktionalismen på 1930talet.
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Teckenvariant
* För varje teckenvariant krävdes i tidigare generationer av fotosättmaskiner
(se sidan 24 ff.) en speciell ”stiluppsättning”, en s.k. font. Denna beteckning
används fortfarande för teckenvarianterna.

Varje teckensnitt, som är avsett för sättning av slättext, omfattar
ett antal varianter*. Vanligast är det med en rak, en kursiv och en
fet eller halvfet variant. De klassiska antikva-snitten har exempelvis i regel just en rak, en kursiv och en fet eller halvfet variant. I
vissa fall förkommer även en fet kursiv.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
Teckenvarianter – här antikvans fyra
klassiska varianter, åskådliggjorda med
snittet Times: Rak, kursiv, fet och fet kursiv.
Den femte varianten (nederst) har åstadkommits genom elektronisk lutning av den
raka feta varianten. Skillnaden till den
riktiga feta kursiven är mycket tydlig. Av
detta exempel kan vi dra slutsatsen att
antikva-alfabet har en formmässigt helt
självständig kursiv variant som kräver en
egen ”stiluppsättning”, en egen font.
När det gäller linjärer, så lutas deras raka
alfabet i regel elektroniskt vid kursivering,
eftersom de utöver själva lutningen inte
uppvisar formmässiga skillnader från den
raka varianten.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQR&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåä
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåä

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåä
Linjärerna har ofta många varianter
Linjärer har i regel betydligt fler varianter. Här kan det finnas
mager, normal, halvfet, fet, extrafet, bredfet, smalfet, smalmager
m.fl. Flertalet av de mer udda varianterna används i första hand i
reklamtrycksaker och för att åstadkomma speciella rubrikeffekter.

Teckenvarianter bland linjärer
Vissa linjärsnitt uppvisar ett mycket större
antal varianter. Här några av de vanligast
förekommande, men de kan vara betydligt fler. I stilkatalogerna har dessa varianter oftast engelska beteckningar:
Mager = Light
Normal = Medium
Halvfet = Semibold (ibland Bold)
Fet = Bold (ibland Black eller Heavy)
Extrafet = Black (ibland Heavy)
Smal = Condensed
Bred = Extended
Kursiv = Italic (ibland Oblique)
Rak = Roman (endast för antikva)

H
H
H

H
H
H

H
H
H

Smal mager

Smal normal

Smal halvfet

Mager

Normal

Halvfet

Bred mager

Bred normal

Bred halvfet

H
H
H
Smal fet

Fet

Bred fet
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&1234567890

Helvetica – ett teckensnitt med många
varianter, även smala och breda former.
Ultra Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&1234567890

Ultra Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&1234567890

Thin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&1234567890

Thin Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&1234567890

Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&1234567890

Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&123456789

Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&123456789

Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&12345678

Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&12345678

Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&1234567

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&1234567

Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&123456

Heavy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&123456

Heavy Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&1234

Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&1234

Black Italic
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Univers – snittets variantschema som
använder siffror för att beteckna varianterna.

Ett linjärsnitt som avviker från de nu uppräknade
benämningarna är Univers, vars varianter betecknas med sifferkod. När olika varianter av Univers
diskuteras bör sifferkoderna ovillkorligen användas
för att undvika missförstånd.

39

univers

45

46

47

48

49

univers

univers

univers

univers

univers

53

55

56

57

58

59

univers

univers

univers

univers

univers

univers

63

65

66

67

68

univers

univers

univers

univers univers

73

75

76

univers

univers univers

83

univers
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Teckengrad
Bokstävernas storlek kallas teckengrad (typgrad) och uttrycks i
typografiska punkter (p). Idag kan vi producera text i så gott som
vilken storlek som helst, varierbara på tiondels punkter. Arbetar
man med det engelsk-amerikanska pica-systemet, så uppvisar de
angivna typgraderna givetvis inte samma verkliga storlek som motsvarande grad i Didot-systemet.
I större textmängder används graderna från 8 till 12 p mest,
dvs. genomsnittsgraden för brödtext är omkring 10 p.

Teckengrad – här snittet Futura i grader
från 4 till 48 punkter. Nuförtiden kan
gradskalan varieras med en tiondels
punkt som minsta skillnad.

4p De som skrev vers och prosa för tjugotalets Lung tillhörde olika studentläger. Smäklänningen Sigfrid Lindström var en av dessa unga människor som nog aldrig kunde drömma om att en av dem kunde bli en av de perso5p De som skrev vers och prosa för tjugotalets Lund tillhörde olika studentläger. Smålänningen Sigfrid Lindström var en av dessa unga människor som nog aldrig kunde drömma
6p De som skrev vers och prosa för tjugotalets Lund tillhörde olika studentläger. Smålänningen Sigfrid Lindström var en av dessa unga människor som
7p De som skrev vers och prosa för tjugotalets Lund tillhörde olika studentläger Smålänningen Sigfrid Lindström var en av dessa
8p

De som skrev vers och prosa för tjugotalets Lund tillhörde olika studentläger. Smålänningen Sigfrid Lindström

9p

De som skrev vers och prosa för tjugotalets Lund tillhörde olika studentläger. Smålänningen Sigfrid

10p

De som skrev vers och prosa för tjugotalets Lund tillhörde olika studentläger. Smålänning

11p

De som skrev vers och prosa för tjugotalets Lund tillhörde olika studentläger. Små

12p

De som skrev vers och prosa för tjugotalets Lund tillhörde olika studentläg

13p

De som skrev vers och prosa för tjugotalets Lund tillhörde olika stud

14p

De som skrev vers och prosa för tjugotalets Lund tillhörde olika

15p

De som skrev vers och prosa för tjugotalets Lund tillhörde ol

16p

De som skrev vers och prosa för tjugotalets Lund tillhörde

18p

20p

24p

28p

32p

36p

40p

48p

De som skrev vers och prosa för tjugotalets Lund till

De som skrev vers och prosa för tjugotalets Lu

De som skrev vers och prosa för tjugot

De som skrev vers och prosa för

De som skrev vers och prosa

De som skrev vers och pro

De som skrev vers och p

De som skrev vers o
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Radavstånd
Enligt tradition sätter man ofta med en eller två punkters mellanslag (”luft” mellan raderna – alltså inte i betydelsen ordmellanrum), dvs. 10 punkters text sätts exempelvis med 12 punkters
radavstånd. Sättningen sägs då ske med ”tio på tolv punkter”,
vilket skrivs 10/12 p.
I äldre ordbehandlingsprogram är möjligheten att välja radavstånd något begränsade och finns oftast bara tre lägen: halvt, helt
eller dubbelt radavstånd.
Alla bokstäver, siffror och satstecken har av sina upphovsmän tecknats och noggrant anpassats till varandra för att ge en jämn satsbild. För att ta det viktigaste i förväg: teckenmellanrummen ska
inte förändras i bödtext. Förutsatt att aktuella snitt återges med
autentiska värden för mellanrum. Detta gäller dock inte för större
grader i rubriker, boktitlar, logotyper etc. För att uppmärksamma
försämrad (dålig) satskvalitet krävs en viss erfarenhet i umgänget
med satt text. Enstaka förståsigpåare har under senare år försökt p
Alla bokstäver, siffror och satstecken har av sina upphovsmän tecknats och noggrant anpassats till varandra för att ge en jämn satsbild. För att ta det viktigaste i förväg: teckenmellanrummen ska
inte förändras i bödtext. Förutsatt att aktuella snitt återges med
autentiska värden för mellanrum. Detta gäller dock inte för större
grader i rubriker, boktitlar, logotyper etc. För att uppmärksamma
försämrad (dålig) satskvalitet krävs en viss erfarenhet i umgänget
med satt text. Enstaka förståsigpåare har under senare år försökt p
Alla bokstäver, siffror och satstecken har av sina upphovsmän tecknats och noggrant anpassats till varandra för att ge en jämn satsbild. För att ta det viktigaste i förväg: teckenmellanrummen ska
inte förändras i bödtext. Förutsatt att aktuella snitt återges med
autentiska värden för mellanrum. Detta gäller dock inte för större
grader i rubriker, boktitlar, logotyper etc. För att uppmärksamma
försämrad (dålig) satskvalitet krävs en viss erfarenhet i umgänget
med satt text. Enstaka förståsigpåare har under senare år försökt p

Det franska snittet Antique Olive visas
här i 8 punkter med radavstånd 8 p, 9 p,
10 p och 11 p.
Detta snitt har extremt hög x-höjd, så det
går av läsbarhetsskäl knappast att använda i kompakt text, dvs. 8/8 p. Radavståndet måste, som syns, utökas rätt mycket
för att få acceptabel storlek på det optiska radmellanrummet.

Alla bokstäver, siffror och satstecken har av sina upphovsmän tecknats och noggrant anpassats till varandra för att ge en jämn satsbild. För att ta det viktigaste i förväg: teckenmellanrummen ska
inte förändras i bödtext. Förutsatt att aktuella snitt återges med
autentiska värden för mellanrum. Detta gäller dock inte för större
grader i rubriker, boktitlar, logotyper etc. För att uppmärksamma
försämrad (dålig) satskvalitet krävs en viss erfarenhet i umgänget
med satt text. Enstaka förståsigpåare har under senare år försökt p

Automatiskt rätt radavstånd
Om man i ett layoutprogram inte själv anger ett värde för radavståndet (eller kägeln som det kallades förr) arbetar programmet
med en automatisk standardinställning för radavståndet, ”Auto”.
Värdet för automatiskt radavstånd kan vi själva bestämma, men
standardinställningen är 120 procent av den valda graden. Arbe93
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Därmed är offset den idag mest använda tryckmetoden. Den förekommer dessutom ibland inom företags
och institutioners egen verksamhet.
Den visade produktionsvägen är rätt
tar vi t.ex. med tio punkters text, blir radavståndet automatiskt
tolv punkter – vilket motsvarar traditionell läsbarhetserfarenhet.
Många arbetar av princip alltid med automatiskt radavstånd
och för den mindre vane är det ett säkert sätt att inte ha för trångt
mellan raderna. En grundregel är att det optiska mellanrummet
mellan en rads x-höjd och föregående rads baslinje bör vara något
större än själva x-höjden (se skissen här ovan).
En annan enkel regel är den: Ju längre rader, desto större radavstånd. Ögat kan lätt följa raderna och läsrytmen underlättas.
I motsats till teckengraden kan radavståndet mätas med en speciell typografisk mätsticka.

Radavstånd (kägel)

<
<

x-höjd
Optiskt mellanrum

Minimikrav för god lättlästhet är att det
optiska mellanrummet är minst lika stort
som x-höjden (som i exemplet), helst
större

-TYPOMETER
Didot-System 1 Punkt = 0,375 mm
6/12
1

3

5
6

2
10

3
14
15

17

19

21

31
32

3

5

4

2
3

5

4

6

5

8

7

6

9

8

7

10

9

11

10

12

11

13

12

10

14

13

11

14

12

6
7

15
16
17
18

15

8
9

13

16
14

19

17

20

18

15

21

19

16

22

20

17

23

21

18

22
25

23

9

5

3

1

8

18

25
26
27
28
29

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2

7

4

19
20
21
22
23

1

2

6

13

13
14
15
16
17

1

4

cm

13

5

11

7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

11

4

9

1
2
3
4
5

10

3

7

9

2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

8

1

2

7/14

19

Typometer av genomskinlig modell för
mätning av radavståndet.
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Satsbredd (spaltbredd)
Satsbredden förr
Satsbredden (spaltbredden) har förr i tiden av praktiska skäl hållits
i hela cicero (12 p), undantagsvis i halva cicero. Idag har vi inte
längre sådana begränsningar. Vi kan sätta text på precis vilka mått
som helst, ända ner till en skillnad på bråkdelar av punkter.
Satsbredden har betydelse
Att satsbredden kan varieras fritt får inte leda till slutsatsen att den
inte spelar någon roll för lättlästheten – för det har den. Det finns
inget idealmått för satsbredd utan den är i varje specifikt fall avhängig av en del förhållanden som närmare beskrivs under rubriken Läsbarhetskriterier på sidan 103 ff.

Textgruppering
Text grupperas på olika sätt, alltefter typ av dokument och grupperingens syfte. Varje grupperingssätt har sina för- och nackdelar
och dessa framgår inte alltid direkt i beskrivningen nedan. Ytterligare synpunkter hittar du under rubriken Läsbarhetskriterier på
sidan 103 ff.

Marginaljusterad text
Det enligt tradition vanligaste grupperingssättet är marginaljustering som förr kallades utslutning. Båda dessa termer avser text,
vars rader är lika långa. Både vänster och höger textkant (marginal) är rak. Utjämningen av raderna (”utslutningen”) sker genom
att ordmellanrummen varieras i storlek.
Marginaljusterad text har läsbarhetstekniskt sett rent principiellt inga nackdelar men den kan i vissa sammanhang verka tråkig.
Dessutom är denna form av textgruppering idag inte lika självklar
som den varit förr i tiden.

Marginaljusterad text, även kallad
utsluten text.

vid val av rubriker är att man eftersträvar påtaglig distinktion mellan
rubrikernas optiska former och inte bara mellan deras storlekar.
Håll dock i minnet att rubrikers form och storlek har en annan
betydelse och tradition när det gäller tidningar och tidskrifter, jämfört med bokarbeten och andra trycksaker.
Även om man inte i alla bokarbeten och liknande kan klara sig
utan någon enstaka större grad (t.ex. till huvudrubriker), kan mindre grader genom effektfull variation användas i mycket större utsträckning än man i allmänhet tror. Att rubriker ska ha större avstånd från föregående text än till efterföljande, torde vara självklart.
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Marginaljustera inte vid smal satsbredd
Vid smal satsbredd är marginaljusterad text inget bra alternativ.
För att raderna ska bli lika långa uppstår oftast alltför stora ordmellanrum (”gluggar”) och antalet avstavningar mångdubblas.
Kringgå dessa nackdelar genom att minska teckengraden så att
fler tecken ryms på varje rad – eller låt bli att marginaljustera texten. Vänsterställd text är i detta fall ett betydligt bättre alternativ.

Vänsterställd text
Om text har rak vänsterkant men ojämn högerkant så att raderna
blir olika långa talar man om vänsterställd eller vänsterjusterad
text. Vänsterställd text har fast utslutning, dvs. alla ordmellanrum
är lika stora efter ett relativt mått, en kvartsfyrkant (se sidan 47).

När vänsterjustering är bäst
Vänsterjustering är ett naturligt och självklart sätt att gruppera
text. Oavsett om det gäller antikva- eller linjärsnitt, så blir vänsterställd text snyggast om den sätts med ett tunt, sirligt teckensnitt.
Om ett för kraftigt eller betonat snitt används, markeras den
ojämna högerkanten oftast alltför starkt. Sidorna kan ge ett oroligt eller rentav rörigt intryck, speciellt om även bildmaterial utan
raka kanter förekommer.
Många grafiska formgivare föredrar vänsterjusterad text framför utsluten av estetiska skäl – för att sedan inte tala om de läsbarhetstekniska aspekterna. Att vänsterställning är speciellt lämplig
vid smal satsbredd har nämnts tidigare.
vid val av rubriker är att man eftersträvar påtaglig distinktion
mellan rubrikernas optiska former och inte bara mellan deras
storlekar. Håll dock i minnet att rubrikers form och storlek har en
annan betydelse och tradition när det gäller tidningar och tidskrifter, jämfört med bokarbeten och andra trycksaker.
Även om man inte i alla bokarbeten och liknande kan klara sig
utan någon enstaka större grad (t.ex. till huvudrubriker), kan
mindre grader genom effektfull variation användas i mycket större
utsträckning än man i allmänhet tror. Att rubriker ska ha större

Vänsterjusterad text – text med fast
utslutning, dvs. med jämnstora ordmellanrum.

Högerställd text
Högerställd text förekommer relativt sällan. Textens vänsterkant
är ojämn, dess högerkant däremot jämn (rak).

Inget naturligt grupperingssätt
I reklamtrycksaker tillämpas högerställd text ibland i vissa sammanhang, men det är absolut inte att rekommendera vid större
textmängder. Ögat har svårt att hitta början av varje nästföljande
96
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Högerställd text – svårläst och därför
olämplig i samband med brödtext.

vid val av rubriker är att man eftersträvar påtaglig distinktion
mellan rubrikernas optiska former och inte bara mellan deras
storlekar. Håll dock i minnet att rubrikers form och storlek har en
annan betydelse och tradition när det gäller tidningar och tidskrifter, jämfört med bokarbeten och andra trycksaker.
Även om man inte i alla bokarbeten och liknande kan klara sig
utan någon enstaka större grad (t.ex. till huvudrubriker), kan
mindre grader genom effektfull variation användas i mycket större
utsträckning än man i allmänhet tror. Att rubriker ska ha större

rad, eftersom raderna ju börjar på olika ställen i vänsterkanten.
Högerställning är inget naturligt, lättläst grupperingssätt för
text, framförallt inte brödtext.

Centrerad text
Text kan också grupperas så att olika långa rader centreras, dvs.
ställs på en gemensam mittaxel. Såväl vänster- som högerkant blir
därmed ojämn. Centrering tillämpas oftast vid mindre textstycken, exempelvis i diplom och liknande, men aldrig i brödtext.

Bestäm själv radfallet
Den något vane vet att man inte så där utan vidare bara markerar
en text och ger kommandot Centrera. Bestäm först vad som ska
stå på varje rad i textgruppen och gör sedan en radmatning för
varje rad. Därefter markerar du texten och centrerar den. Med lite
tur får texten rätt radfall direkt som i det följande exemplet, annars justerar du det i efterhand.

Centrerad textgrupp – här väljer man
själv radfallet, dvs, vad som ska stå på
varje rad.

Centrerad brödtext – inte bara oduglig
ur läsbarhetssynpunkt.

Kursens ämnen:
Kort historisk branschbakgrund
Ekonomisk planering och framställning av tryck
Manuskriptet. Olika sätt- och tryckmetoder
Desktop publishing som koncept
Korrekturrutiner, färgkontroll
Studiebesök

vid val av rubriker är att man eftersträvar påtaglig distinktion
mellan rubrikernas optiska former och inte bara mellan deras
storlekar. Håll dock i minnet att rubrikers form och storlek har en
annan betydelse och tradition när det gäller tidningar och tidskrifter, jämfört med bokarbeten och andra trycksaker.
Även om man inte i alla bokarbeten och liknande kan klara sig
utan någon enstaka större grad (t.ex. till huvudrubriker), kan
mindre grader genom effektfull variation användas i mycket större
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Löpande text centreras inte
Centrerad text – över huvud taget all text med båda satskanter
ojämna – är ur läsbarhetssynpunkt direkt olämplig i samband med
större textmängder.
Om en rubrik placeras mitt över en satsyta, kallas detta visserligen också för centrering, men här är det fråga om en enskild
rubriks placering, inte en gruppering av brödtext.

Punktutföring
Punktutföring är en kombination av de hittills uppräknade grupperingssätten. Två eller fler textgrupper (kolumner) förbinds med
ledpunkter eller liknande, varvid första textgruppen vanligen är
vänsterställd. Övriga grupper är vänster- eller högerställda, mera
sällan centrerade. Den varierande grupperingen av kolumnerna
beror på om dessa består av sifferuppgifter eller text.
Punktutföring förekommer ofta i tekniska data, reservdelskataloger, innehållsförteckningar och liknande. Punktlinjerna har till
uppgift att leda ögat.
Domkraftsfäste, V ............... Jack pad, L ....................................... 678072-0
Domkraftsfäste, H ............... Jack pad, R ....................................... 678073-8
Bottensvällare, V .................. Bottom rail, L ................................. 675155-6
Batterihylla ............................... Battery shelf ................................... 681547-5
Tvärbalk, främre ................... Cross member, front ................ 675047-3
1
2
3
4
5

Motor ------------------------------------------------------------------- 7
Drivlina --------------------------------------------------------------- 23
Bromssystem -------------------------------------------------------- 33
Växellåda (manuell) ------------------------------------------------ 47
Värmesystem -------------------------------------------------------- 69

Punktutföring – två exempel av en rad
möjliga.

Brödtextens satskvalitet
För en grafisk lekman kan det verka underligt att satt text skulle
kunna ha olika kvalitet som kan påverka textens lättlästhet. Med
kvalitet avses här inte de individuella läsbarhetsrelaterade egenskaper som tillmäts varje enskilt teckensnitt, utan hur texten satstekniskt presenteras så att läsaren kan tillgodogöra sig budskapet
på bästa möjliga sätt.
Vi har vant oss vid att markera texten på skärmen och sedan
välja teckensnitt, grad (storlek) och radavstånd. Beroende på vad
vi har valt, får vi så text som ser ut så som vi har tänkt oss att den
ska – och då förväntar vi oss att den är lättläst. Så är dock tyvärr
inte alltid fallet.
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När kan vi då råka ut för sämre textkvalitet? En anledning kan
vara att texten inte producerats i ett layoutprogram utan i någon
annan typ av program med bristfälliga förutsättningar, t.ex. ett
dåligt, kanske gammalt, ordbehandlingsprogram.
En annan anledning kan vara att inställningarna av standardvärdena för teckenbredd, teckenmellanrum och ordmellanrum
har förändrats på ett ogynnsamt sätt och man själv inte är kapabel
att märka detta. Dessutom är vissa teckensnitt känsligare än andra
vad satskvaliteten beträffar.

Teckenbredd
Med digital teknik har vem som helst möjligheten att manipulera
bokstäver. Att kunna förändra typografins ”byggstenar” kan i rätt
sammanhang vara en välsignelse. En lekman utnyttjar sällan denna möjlighet på rätt sätt, även om tanken skulle vara god. Rent
principiellt ska man aldrig manipulera teckenbredden i brödtext
(löpande text) upp till 11–12 punkter.
Möjlighet att förändra teckenbredden finns i alla layoutprogram. Teckenbredden kan ändras med tiondels procent, i en del
fall med tiondels punkter. Teckenbredden behöver sällan ändras i
brödtext utan är förbehållen speciella ändamål som rubriker, boktitlar, logotyper och liknande med udda ordbilder.
Skulle det någon gång finnas anledning att förändra teckenbredden i brödtext, kan det vara värt att veta att teckenåtergivningen såväl på skärmen som vid utskrift/rippning kan ta märkbart längre tid om det gäller en mer omfattande textmängd.

Traditioner ända från 1400-talet har präglat tryckeribranschen
Traditioner ända från 1400-talet har präglat tryckeribr
Traditioner ända från 1400-talet har präglat tryc
Traditioner ända från 1400-talet har präglat
Traditioner ända från 1400-talet har prä
Traditioner ända från 1400-talet har
Traditioner ända från 1400-talet h

Teckenbredd – något man ändrar vid
särskild anledning och helst aldrig i brödtext. Till exemplet har snitten Palatino och
Helvetica använts. Teckenbredden går från
70 till 130 procent, med steg om tio procent. Men stegen kan vid behov göras så
små som i enstaka procent.

Traditioner ända från 1400-talet har präglat tryckeribranschens
Traditioner ända från 1400-talet har präglat tryckeribran
Traditioner ända från 1400-talet har präglat tryck
Traditioner ända från 1400-talet har präglat t
Traditioner ända från 1400-talet har prägl
Traditioner ända från 1400-talet har p
Traditioner ända från 1400-talet ha
99
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Smala och breda varianter finns
Bland linjärerna finns många snitt med tillhörande smala och
breda varianter och framkörning av dessa i skrivare eller sättare går
i normal takt – bortsett från att bokstävernas proportioner förmodligen är märkbart bättre.
Det finns – tack och lov – inte många smala och breda antikvasnitt att välja bland. Ett ofta synligt sådant snitt är en smal variant
av ITC Garamond, Garamond Condensed, som används frekvant i
trycksaker som ges ut inom Macintosh-världen (Apple).
I annons- och reklamsammanhang förekommer smala och breda bokstavsformer ganska ofta – av förklarliga skäl mest linjärer –
men även i rubriker, boktitlar, logotyper m.m.

Teckenbredden kan ändras i alla layoutprogram. I PageMaker till exempel kan
man gå via Tecken i Text-menyn (ovan)
eller via Kontrollpaletten (till vänster).

Denna rad är satt med Garamond Condensed Light
Denna rad är satt med Garamond Condensed Light Italic
Denna rad är satt med Garamond Condensed Book
Denna rad är satt med Garamond Condensed Book Italic
Denna rad är satt med Garamond Condensed Bold
Denna rad är satt i Garamond Condensed Bold Italic
Denna rad är satt med Helvetica Condensed Ultra Light
Denna rad är satt med Helvetica Condensed Ultra Light Italic
Denna rad är satt med Helvetica Condensed Thin
Denna rad är satt med Helvetica Condensed Light
Denna rad är satt med Helvetica Condensed Regular
Denna rad är satt med Helvetica Condensed Medium
Denna rad är satt med Helvetica Condensed Black

Smala snitt – Garamond Condensed
och Helvetica Condensed i några varianter.

Teckenmellanrum
Bokstäver, siffror och satstecken i alla teckensnitt har av sina upphovsmän tecknats och noggrant anpassats till varandra för att ge
en jämn satsbild. Varje förändring av teckenmellanrum i löpande
text (brödtext) gör denna text mer ”svårkonsumerad”.
Låt oss alltså ta det viktigaste i förväg: Teckenmellanrummen
ska aldrig förändras i brödtext, förutsatt att det aktuella snittet
återges med autentiska värden för mellanrum. Detta gäller inte
alltid för större grader i rubriker, boktitlar, logotyper etc.
För att kunna se försämrad eller rentav dålig satskvalitet krävs
viss erfarenhet i umgänget med satt text. Det finns alltid förståsigpåare som påtvingar texten, som de tror, ”personlig” prägel. Att
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Teckenmellanrum – exemplen gjorda i Adobe PageMaker med inställningarna för
Spärra/knip i Text-menyn →Tecken.

Antikvasnittet Times

Linjärsnittet Helvetica

Mycket tät

Traditioner ända från 1400-talet har präglat tryckeribranschens omfångsrika lista av facktermer. När boktryck och blysats ersattes med

Tät

Traditioner ända från 1400-talet har präglat tryckeribranschens
omfångsrika lista av facktermer. När boktryck och blysats ersat

Ingen

Traditioner ända från 1400-talet har präglat tryckeribranschens omfångsrika lista av facktermer. När boktryck och bly

Normal

Traditioner ända från 1400-talet har präglat tryckeribranschens omfångsrika lista av facktermer. När boktryck och blysa

Gles

Traditioner ända från 1400-talet har präglat tryckeribranschens omfångsrika lista av facktermer. När boktryck och

Mycket gles

Traditioner ända från 1400-talet har präglat tryckeribranschens omfångsrika lista av facktermer. När boktr

Mycket tät

Traditioner ända från 1400-talet har präglat tryckeribranschens
omfångsrika lista av facktermer. När boktryck och blysats ersatt

Tät

Traditioner ända från 1400-talet har präglat tryckeribranschens omfångsrika lista av facktermer. När boktryck och b

Ingen

Traditioner ända från 1400-talet har präglat tryckeribranschens omfångsrika lista av facktermer. När boktryck och

Normal

Traditioner ända från 1400-talet har präglat tryckeribranschens omfångsrika lista av facktermer. När boktryc

Gles

Traditioner ända från 1400-talet har präglat tryckeribranschens omfångsrika lista av facktermer. När boktr

Mycket gles

Traditioner ända från 1400-talet har präglat tryckeribranschens omfångsrika lista av facktermer. När bo

göra det på läsbarhetens bekostnad är definitivt fel väg. Brödtext
(grader upp till 11–12 punkter) återges i vanliga fall mest originaltroget om grundinställningarna i layoutprogrammet är rätt gjorda. Större grader kräver ofta något tätare sättning.

Teckenmellanrum – dialogruta från
PageMaker 6.5. Standardinställningen för
teckenmellanrum tillåter tyvärr att texten
spärras resp. knips i marginaljusterad text.
För att undvika detta ska alla tre värdena
för teckenmellanrum vara 0 (noll). Rutan
når man via Text-menyn → Stycke →
Mellanrum.

Kerning
Begreppen spärra (glesa ut) och knipa (dra ihop) torde vara allmänt kända. De grafiska företagen använder sedan datateknikens
intågande oftast den engelska termen kerning för dessa ingrepp
som är tänkta att i huvudsak tillämpas vid större grader, vanligen
individuellt i teckenpar med synlig ojämnhet i sitt optiska avstånd.
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Med kerning avses alla åtgärder som innebär utjämning av mellanrummen mellan skrivtecken.

Generell utjämning av versaler
Om längre ord eller hela meningar sätts med versala bokstäver
behöver dessa vanligen utjämnas. ”Trycktyperna” har ursprungligen inte skapats för att i första hand användas i versala ordbilder.
Att versaler var bra utjämnade när de inmejslades i minnestavlor
på romarnas triumfbågar beror på att bokstäverna i det manuella
arbetet kunde anpassas individuellt till varandra.
Vid versalsättning av enstaka ord, meningar eller hela stycken i
brödtext krävs alltid en generell utjämning genom lätt spärrning,
dvs. bokstäverna ”glesas ut” en aning.
Exempel av versaltext utan utjämning:
SVENSKA STATENS ANSVAR FÖR EGENDOMARNA

Samma exempel med lätt generell utjämning:
SVENSKA STATENS ANSVAR FÖR EGENDOMARNA

Individuell utjämning (tillriktning) av versaler
När man arbetar med versaler i större grader krävs ofta individuell
utjämning, knipning eller spärrning, för att uppnå en snygg ordbild. Versalerna kan formmässigt hänföras till tre grupper.
• En med raka vertikala linjer (HINE). Dessa bokstäver avgör
värdet för de minsta optiska teckenmellanrummen.
• En med runda och halvrunda former (CDGOQ). ”Luften”
innanför dessa bokstäver ger värdet för de största optiska teckenmellanrummen.
• En med horisontellt eller diagonalt utskjutande linjer.
Det är den sist nämnda gruppen av versaler som oftast gör individuell knipning eller spärrning nödvändig. Samtidigt är det just
dessa bokstäver som formmässigt är intressantast. De är tacksamma objekt för att skapa liv i ett ord eller en textgrupp. Vissa kombinationer av versaler ger mer ojämna ordbilder än andra.

Knipa och spärra
När och i vilken omfattning individuell knipning eller spärrning
bör tillgripas är till stora delar en personlig bedömningssak. En
åtgärd krävs när en storgradig ordbild ger ett ojämnt intryck.
Layoutprogrammen har en automatisk funktion för individuell
spärrning och knipning inbyggd. Den klarar de flesta situationerna så att vanliga rubriker exempelvis endast i extremfall behöver
knipas eller spärras på något ställe. I varumärken, logotyper, boktitlar och liknande ordbilder i stora grader är individuell kerning
dock närmast självklar.

HINE
HINE
HINE
Versaler med raka vertikala linjer som
bestämmer de minsta teckenmellanrummen.

CDGOQ
CDGOQ
CDGOQ
Versaler med runda eller halvrunda former som bestämmer de största teckenmellanrummen.

AKLTVWXYZ
AKLTVWXYZ
AKLTVWXYZ
Versaler med horisontellt eller diagonalt
utskjutande linjer – en grupp som oftast
kan bli föremål för kerning.
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Rent praktisk kan knipning och spärrning utföras med stor exakthet. I exempelvis PageMaker spärrar och kniper man enklast i steg
om 1/25 eller 1/100 fyrkant. Det går till så här:
– Textverktyget i verktygslådan markeras.
– Den blinkande textmarkören placeras mellan de båda aktuella
bokstäverna.

ALFABET
ALFABET
Om versala ord eller grupper upplevs som
ojämna, kan vi knipa eller spärra individuellt – gränsen får vi bestämma själva.

– Spärrning 1/25 fyrkant:
Håll ner kommandotangenten + skift och tryck på backstegningstangenten (i tangentbordets övre högra hörn, med pil
som pekar åt vänster).
Varje gång backstegningstangenten trycks ned, glider bokstäverna ytterligare 1/25 fyrkant isär.
– Spärrning 1/100 fyrkant:
Håll ner alternativtangenten + skift och tryck på backstegningstangenten som ovan.
– Knipning 1/25 fyrkant:
Håll ner kommandotangenten och tryck på backstegningstangenten.
– Knipning 1/100 fyrkant:
Håll ner alternativtangenten och tryck på backstegningstangenten.

AlfaTech
AlfaTech
AlfaTech
1

En logotype ska tas fram – här en
möjlighet så god som någon annan:
1. Firmanamnet sätts med önskat snitt i
stor grad. Texten verkar gles.
2. Eftersom graden är så stor som 56 p
kniper vi hela texten. Nu bedömer vi var
individuell kerning behövs.
3. Genom knipning på en del ställen får vi
en ordbild som kanske kan accepteras
som logo. Och givetvis prövar man att den
nya logon också fungerar vid kraftig förminskning!

2

3

AlfaTech

Läsbarhetskriterier
Avsikten är inte att här ta upp synpunkter kring läsandets teknik
och liknande. Vi ska endast gå igenom relationerna mellan teckensnitt, grad, satsbredd och andra hithörande detaljer.
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En vanlig fråga: Vilken stil är bäst?
En fråga som ofta dyker upp i sammanhanget är om antikva- eller
linjärsnitt är bäst ur läsbarhetssynpunkt. Vi ska redan inledningsvis vänja oss vid ett faktum, nämligen det att det inte finns påvisbara principiella skillnader mellan dessa båda teckenfamiljer, vad
läsbarheten beträffar. I båda familjer finns snitt som är mer eller
mindre bra ur läsbarhetssynpunkt.
Vana vid en stil gör den lättläst
En teckenfamilj är lätt att läsa om läsaren är van vid den. Den
teckenfamilj som förekommer mest i tidningar och böcker (det vi
läser mest) är antikva i olika former. Antikva uppfattas därför av
flertalet läsare som det mest lättlästa.
Är man van vid linjärer genom omfattande läsning av exempelvis vetenskaplig, teknisk och pedagogisk litteratur, där linjärstilar
förekommer mera frekvent, läser man sådan text lika lätt och obesvärat. Man kan lugnt förutsätta att gotiskt påverkade skriftformer, som tidigare använts i Sverige och andra länder, rent principiellt är lika lättlästa. Eftersom vi idag inte är vana vid att läsa
brutna stilar uppfattar vi dem som mycket svårlästa.
Låt oss därför slå fast än en gång att det ur läsbarhetssynpunkt
rent principiellt inte spelar någon större roll om ett linjär- eller
antikvasnitt används.

Fette Fraktur
Old English Text
Brutna bokstavsformer eller gotiker är
vi inte vana vid i längre texter.

Att välja ”stil”
När man ska välja teckensnitt (ur vilken som helst av teckenfamiljerna) bör man tänka på en rad faktorer:
• Beträffande bokstävernas form bör man välja snitt med jämna,
öppna former. Ögat ska kunna tolka varje bokstav lika lätt, oavsett
om den är rund eller rak.
• Det är en klar fördel om bokstäverna är relativt lätta (tunna,
magra). De bör i löpande text ge ett jämnt intryck utan att något
enstaka tecken framträder mer än de övriga. Tjocka (feta) bokstavsformer bör undvikas i större sammanhängande texter (brödtext).
• Ur läsbarhetssynpunkt bör bokstäverna uppvisa hög x-höjd och
låga staplar. Vid de flesta moderna typsnitt har detta väl beaktats.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Futura med låg x-höjd och därför relativt
svårläst i brödtext.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåä

Helvetica med lagom stor x-höjd och
därför relativt lättläst i brödtext.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Antique Olive med extremt stor x-höjd
och därför relativt svårläst i brödtext.
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Elegance
Elegance
Byggkranar
STUDIO

STUDIO

Byggkranar

Stilval – exempel på bättre och sämre
val för olika ändamål.

Stilval efter budskapet
Många trycksaker är inte bokarbeten och omfattar därmed heller
inte större mängder brödtext, t.ex. reklam, accidenser (småtryck,
privat eller för verksamhet) och liknande. Till dessa samt även till
firma- och föreningslogotyper väljs teckensnitt med fördel efter
trycksakens innehåll: Sirliga, mjuka bokstavsformer där det känns
rätt, tyngre, mer kärva bokstavsformer där dessa tycks passa bäst.
Ordmellanrummens storlek
Också satskvaliteten kan bidra till att göra text mer eller mindre
lättläst och ögat ska ha lätt för att följa texten. Ordmellanrummen
bör därför inte vara för stora, men heller inte alltför små, vilket
händer mera sällan. Ordmellanrummens storlek bör helst variera
mellan bredden av de gemena bokstäverna r och n i det aktuella
teckensnittet. Ordmellanrummen kan generellt vara något mindre vid feta stilar.
Antal tecken per rad
I traditionell bokproduktion är 50–70 tecken per rad ett lämpligt
antal. Detta antal tecken medför att tillräckligt många ordmellanrum finns per rad så att förhållandet mellan ordmellanrummens
storlek och antalet avstavningar balanseras.

de som kan användas vid textframställning på vanlig skrivmaskin. Kapitäler är bokstäver som ser ut som versaler, fastän de inte
är nämnvärt högre än det aktuella snittets x-höjd. När fotosatsen trängde ut blysatsen, förekom kapitäler inte längre så ofta,
vilket i början troligen var en tekniskt betingad företeelse och inte en modetrend. Idag är kapitäler ganska vanliga vid textproduktion i persondator. För det mesta framhäver man med kursiv eller fet variant av det aktuella snittet.
När använder man sig då av det ena och när av det andra sättet? Vid sättning med ett antikva-snitt framhäver man oftast
med kursiv variant, eftersom de kursiva bokstäverna uppvisar mycket särpräglade drag, jämfört med de raka. När det gäller
grotesk är en fet variant av brödstilen i regel att föredra. I grotesksnitten är nämligen den enda skillnaden mellan rak och kursiv

För många tecken per rad är heller inte
bra eftersom ögat har svårt att hitta början till varje nästföljande rad.

tet? Vid sättning
med ett antikvasnitt
framhäver
man oftast med
kursiv variant, eftersom de kursiva
bokstäverna uppvisar mycket särpräFör få tecken per rad ger i marginaljusterad text avstavningar på var och varannan rad och stora gluggar mellan orden.

Apropå vänsterställd text
Om brödtexten vänsterställs kringgår man problematiken med för
stora ordmellanrum och otaliga avstavningar. Alla ordmellanrum
är då en kvartsfyrkant stora. Vid mycket smal satsbredd är vänsterställd text absolut det lämpligaste alternativet.
Radlängd och radavstånd
För god läsbarhet har relationen mellan radlängd och radavstånd
(kägel) stor betydelse. Radavståndet bör vara så stort att det optiska mellanrummet mellan x-höjdens överkant och föregående rads
baslinje är något större än själva x-höjden (se sidan 94).
Dessutom bör radavståndet anpassas till radlängden för att
öka läsbarheten. Ju längre rader, desto större bör radavståndet
vara. Det är mot den bakgrunden som smågradig text i smala
spalter – som i dagstidningarna – kan sättas kompakt, dvs. utan
mellanslag mellan raderna. Ögat kan självklart följa korta, täta
rader mycket lättare än långa.
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Textframhävningar
Genom framhävningar vill man fästa läsarens uppmärksamhet på
vissa detaljer i texten. Enstaka ord, hela meningar, ibland även
mindre stycken. Följande satstekniska möjligheter att framhäva
står till buds: spärrning, understrykning, versaler, kapitäler, kursiv,
fet stil – och i viss utsträckning även byte till en annan teckenfamilj
(om vi nu bortser från möjligheten att använda färg).

Spärrning
Spärrning är en kvarleva från frakturstilarnas tid och hör absolut
inte hemma i modern text. Det fanns inga kursiva frakturstilar, så
spärrning var alternativet för framhävning och den feta varianten
användes vanligen i rubrikerna. Detta till trots ser man idag fortfarande en del, ofta vetenskaplig, litteratur med spärrade framhävningar i antikvatexter, exempelvis för latinska artnamn.

Versaler
Framhävningar med storbokstäver, versaler, stör läsrytmen avsevärt, såvitt det inte rör sig om endast enstaka bokstäver eller ord.
I samband med ämnet Kerning har bakgrunden till detta nämnts,
nämligen att tryckbokstävernas versaler inte är utformade i syfte
att användas i större, sammanhängande ordbilder.
Korta ord som OBS! eller STOPP! är undantag och faller utanför ramen för det ovan nämnda.
När man för framhävning i brödtext vill använda versala bokstavsformer men samtidigt vill undvika deras nackdelar kan det
vara värt att pröva KAPITÄLER .

Understrykning
Understrykning är ett accepterat och oftast väl fungerande alternativ för framhävning (i motsats till förr, när understrykning var
förknippad med stora tekniska problem och oftast inte gick att
utföra). Den något vagt hållna formuleringen att understrykning
oftast fungerar har sin förklaring i att understrykning inte blir bra
i alla situationer. Beroende på programvara, stilval och utskriftsteknik uppvisar detta framhävningssätt kvalitativt högst varierande resultat. Linjen under texten kan vara för grov, den kan sitta för
tätt intill eller för långt från texten, den kan gå rakt över bokstävernas nedstaplar – argumenten kan vara många.
Om du nödvändigtvis vill understryka: testa själv vad du kan
åstadkomma med de resurser du har till förfogande.

Textframhävningar – sex möjligheter
vilka var och en kan ha för- och nackdelar
i vissa situationer.

Spärrning
Med f r a m h ä v n i n g a r
vill man fästa läsarens uppmärksamhet på detaljer i
texten. E n s t a k a ord, hela
meningar och ibland mindre stycken kan vara föreVersaler
Med FRAMHÄVNINGAR
vill man fästa läsarens uppmärksamhet på detaljer i
texten. ENSTAKA ord,
hela meningar och ibland
mindre stycken kan vara
Understrykning
Med framhävningar vill
man fästa läsarens uppmärksamhet på detaljer i
texten. Enstaka ord, hela
meningar och ibland mindre stycken kan vara föreKapitäler
Med FRAMHÄVNINGAR vill
man fästa läsarens uppmärksamhet på detaljer i
texten. ENSTAKA ord, hela
meningar och ibland mindre stycken kan vara för
Kursiv
Med framhävningar vill
man fästa läsarens uppmärksamhet på detaljer i
texten. Enstaka ord, hela
meningar och ibland mindre stycken kan vara föreFet
Med framhävningar vill
man fästa läsarens uppmärksamhet på detaljer i
texten. Enstaka ord, hela
meningar och ibland mindre stycken kan vara före-
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Kapitäler

Kapitälstorleken är vanligtvis inställd
på 70% av den valda teckenstorleken och
motsvarar ungefär x-höjden.

Kapitäler är bokstäver som ser ut som versaler, fastän de inte är
nämnvärt högre än det aktuella snittets x-höjd. Kapitäler är inte så
vanliga i framhävningar som man kunde förvänta sig, men de utgör – i rätt sammanhang – ett mycket lämpligt alternativ.
I blysats var kapitäler en aning bredare i sina proportioner än
versaler. De var dessutom försedda med ett mycket litet mellanrum som gjorde att de automatiskt blev lätt spärrade för att utjämna formskillnader. Så är inte fallet när vi med datorprogrammet omvandlar gemena bokstäver till kapitäler, vilket visas i två
rader nedan. Bokstäverna har ungefär samma storlek. Den övre
raden är omvandlad till kapitäler i 13 punkter, den nedre visar
samma text som versaler på 9,8 punkter. Skillnaden är måttlig:
– NÄR ANVÄNDER MAN SIG DÅ AV DET ENA

Kapitäler

– NÄR ANVÄNDER MAN SIG DÅ AV DET ENA

Versaler

Till vissa teckensnitt finns s.k. expertfonter i vilka det ofta ingår
äkta kapitäler. De båda raderna nedan är satta med snittet Adobe
Garamond och har storleksmässigt anpassats till varandra. Den
övre raden är satt med äkta kapitäler (som finns till det snittet),
den nedre är satt med versaler i mindre grad. Skillnaden är tydlig:
– när

använder man sig då av det ena

– NÄR ANVÄNDER MAN SIG DÅ AV DET ENA

Äkta kapitäler
Versaler

Kursiv
Framhävning med kursiv variant är vanligast – förutsatt att det
aktuella teckensnittet är en antikva.
Att kursiven oftast fungerar utmärkt för framhävning i antikvatext beror på att antikvakursiven har mycket särpräglade former
jämfört med de raka, åtminstone de gemena bokstäverna.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&
Kursiv antikva – här snitten Galliard,
Garamond och Times – uppvisar påtaglig
formskillnad som i de flesta fall gör dem
till det självklara alternativet vid textframhävningar.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&
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I linjärtext fungerar kursiven inte alls för ändamålet. Att det inte
finns någon som helst formskillnad mellan rak och kursiv linjärtext av samma vikt (grovlek) – om man bortser från lutningen,
som i sig inte är tillräcklig – framgår lika klart av följande exempel.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&

Linjärkursiven skiljer sig knappt från
den raka och är därför absolut olämplig
för textframhävningar, här snittet Frutiger.

Det ovan sagda betyder i sammanfattning: Kursiv används mest
för framhävning, men detta beror på att de flesta texter sätts med
antikva och att kursiven i regel är klart bäst i antikvatext.
För framhävning i linjärtext är kursiven oduglig på grund av
att optiska skillnader saknas helt; de har exakt samma form utom
lutningen. Framhävning med fet variant (se nedan) är i det fallet
betydligt effektivare.

Fet
I linjärtext används med fördel en fet variant av brödstilen för
framhävning. Men linjärsnitten omfattar ofta ett flertal varianter –
betydligt fler än som är fallet bland antikvasnitten.
För bästa effekt bör man, om möjligt, hoppa över den något
fetare varianten som ligger närmast brödtexten och gå till nästa.
Om brödtexten är satt i mager (light) och nästa grovlek är normal
(regular), så hoppar man över den och använder nästa som kanske
är halvfet (bold) – förutsatt man har den varianten. Jämför vi de
fem varianterna av snittet Frutiger och de optiska skillnaderna
dem emellan, övertygar resonemanget säkerligen.
Efter tolv kilometer kom de till byn Tingaki. En skylt upplyste om
att man lite längre fram kom till ortens centrum och stranden om
man svängde av åt höger. Men innan de kom till den korsningen
svängde farbror Paul in på en gård med stor trädgårdshörna
och ett antal olivträd på höger sida om vägen. Han körde fram til

Frutiger Light
Frutiger Roman
Frutiger Bold
Frutiger Black
Frutiger Ultra Black
Frutiger – som många linjärsnitt omfattar även detta ett flertal varianter: light,
roman, bold, black och ultra black.

Ingen kontrast. Att välja den direkt
nästliggande, något fetare varianten är
oftast helt meningslöst. Brödtexten i vårt
exempel är Frutiger Light, den misslyckade
framhävningen i Frutiger Roman.

Hoppar man över den direkt nästliggande varianten och går till
nästa, blir skillnaden tillräckligt stor.
Efter tolv kilometer kom de till byn Tingaki. En skylt upplyste om
att man lite längre fram kom till ortens centrum och stranden om
man svängde av åt höger. Men innan de kom till den korsningen
svängde farbror Paul in på en gård med stor trädgårdshörna
och ett antal olivträd på höger sida om vägen. Han körde fram til

Väl synlig framhävning med Bold i brödtext satt med Light.
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Fördelen med de flesta linjärer är att det finns möjlighet att ytterligare förstärka framhävningseffekten om så skulle behövas:

Extremt väl synlig framhävning med
Black i brödtext satt med Light.

Efter tolv kilometer kom de till byn Tingaki. En skylt upplyste
om att man lite längre fram kom till ortens centrum och stranden
om man svängde av åt höger. Men innan de kom till den korsningen svängde farbror Paul in på en gård med stor trädgårdshörna och ett antal olivträd på höger sida om vägen. Efter

Byte till annan teckenfamilj
Det som sägs här gäller endast under förutsättningen att brödtexten är satt i ett antikva-snitt och ”vanliga” framhävningar görs i
detta snitts kursiv. Utöver kursiva framhävningar kan i viss vetenskaplig, teknisk och annan facklitteratur förekomma ytterligare
en framhävning – med en fet linjär.
Framhävningarna med en fet linjär ska vara mycket iögonfallande. Oftast använder man sig av en kraftig linjär i antikvatext när
man vill undvika många små underrubriker. De feta linjärframhävningarna byggs istället in i brödtexten.

Dubbla framhävningar används i vissa
typer av litteratur, här brödtextens kursiv
och rubriksnittet i brödtextens grad.

del av inledningstexten till kapitlet Korrekturet.
Översättaren övertar oftast rollen som textinskrivare och
bör i denna roll ha många av inskrivarens detaljkunskaper. För
övrigt är det en fördel om översättaren också känner till de krav
som ställs på författaren.
Inskrivaren, den som skriver in texten på diskett eller annat
datamedium, bör få manusunderlagen med bästa möjliga förutsättningar för sitt arbete. Hon eller han måste också ha vissa data

Nytt stycke
Indrag
I romaner, avhandlingar, rapporter, beskrivningar och liknande
s.k. pärm till pärm-läsning är ett indrag för nytt stycke det självklara alternativet. Efter rubrik får första raden dock inget indrag!
Ett indrag för nytt stycke har vanligtvis storleken av en fyrkant
(se sidan 47). Fyrkantsindrag ger en tillräcklig optisk effekt för att
läsaren ska uppmärksamma indraget.
Många ”kreatörer” inleder nya stycken med indrag större eller
mindre än en fyrkant. Större indrag syns tydligt och fungerar som
signal till läsaren men de kan vara så övertydliga att de stör i texten. Mindre indrag än en fyrkant anses kanske vara originella, men
de fungerar inte som optiska signaler eftersom de syns för dåligt.
Man bör nog avstå från att bevisa sin originalitet på detta sätt.
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Efter tolv kilometer kom de till byn Tingaki.
En skylt upplyste om att man längre fram kom till ortenscentrum och stranden om man svängde av åt höger. Men innan
de kom till den korsningen svängde de in på en gård med stor
trädgårdshörna och ett antal olivträd på höger sida om vägen.
Han körde fram till huset som fanns på tomten. Det var en
låg byggnad, inte särskilt stor men med tre ingångar.

Två fyrkanters indrag – originellt men
onödigt stort och ofta optiskt störande.

Efter tolv kilometer kom de till byn Tingaki.
En skylt upplyste om att man längre fram kom till ortens centrum och stranden om man svängde av åt höger. Men innan de
kom till den korsningen svängde de in på en gård med stor trädgårdshörna och ett antal olivträd på höger sida om vägen.
Han körde fram till huset som fanns på tomten. Det var en låg
byggnad, inte särskilt stor men med tre ingångar.

Fyrkants indrag – tillräckligt stort och
effektivt, tillämpas som standard.

Efter tolv kilometer kom de till byn Tingaki.
En skylt upplyste om att man lite längre fram kom till ortens
centrum och stranden om man svängde av åt höger. Men innan
de kom till den korsningen svängde de in på en gård med stor
trädgårdshörna och ett antal olivträd på höger sida om vägen.
Han körde fram till huset som fanns på tomten. Det var en låg
byggnad, inte särskilt stor men med tre ingångar.

Halvfyrkants indrag – absolut otillräckligt som optisk signal till läsaren.

Blankrad
Om trycksakens innehåll är av relativt komplicerad art eller om
texten består av många innehållsmässigt olikartade stycken, kan
en blankrad före varje nytt stycke vara att föredra. Omfångsrika
och samtidigt komplicerade instruktioner bör, så att säga, konsumeras ”skedvis”, dvs. i lagom stora stycken.
Som blankrad i ursprunglig mening avses ett blankt radmellanslag som motsvarar exakt det utrymme som en rad hade tagit om
den funnits. Om andra ”mellanslag” än hela blankrader enligt
denna definition används mellan styckena – därtill kanske med
varierande storlek – blir ofta det estetiska helhetsintrycket lidande, särskilt om ”typografen” saknar erfarenhet. Mellanslag av det
slaget bör heller inte betecknas blankrader.

Rubriker
Rubriker ska hjälpa oss att strukturera textinformationen. De kan
utformas på många sätt, både till formulering och utseende. De
kan kombineras med linjer och andra ornamentala detaljer och de
kan placeras på olika sätt.
Och här en självklar regel: Rubriker avslutas aldrig med punkt,
oavsett vad vissa reklammakare hittar på!
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Inte för många rubriknivåer
W. N. Lansburgh inleder i sin fantastiska bok ”Sättningsregler”
(1964) avsnittet om rubriker med uppmaningen att använda så få
rubrikkategorier som möjligt. Lägg denna uppmaning på minnet!
Fler än tre–fyra rubrikgrader bör över huvud taget inte förekomma i en trycksak (utom i tidningar och tidskrifter där varje
artikel utgör en självständig enhet). Läsaren har sällan möjlighet
att i ett bokarbete hålla isär många rubriknivåer.
Distinkt skillnad viktig
Generellt är en huvudrubrik större än en underrubrik – med undantag för kapitelrubriker i vissa sammanhang. Viktigast är påtaglig distinktion mellan rubrikernas optiska former och inte bara
mellan deras storlekar. Rubriker i tidningar och tidskrifter berörs
dock inte av detta, se parentesen ovan.
Även om man sällan klarar sig utan enstaka större rubriker, kan
måttligt tilltagna grader genom effektfull variation användas i betydligt större utsträckning än vad man i allmänhet tror.

Helst inte versalrubriker
Helst inte versalrubriker
Helst inte versalrubriker
HELST INTE VERSALRUBRIKER

HELST INTE VERSALRUBRIKER

HELST INTE VERSALRUBRIKER
HELST INTE VERSALRUBRIKER
Versalrubriker sätts oftast med feta
linjärer. Jämför själv skillnaden i läsbarhet
mot gemena rubriker.

RUBRIKEXEMPEL
RUBRIKEXEMPEL
RUBRIKEXEMPEL
RUBRIKEXEMPEL
RUBRIKEXEMPEL

RUBRIKEXEMPEL
Versalrubriker är alltid ett sämre alternativ än gemena rubriker. I vissa teckenfamiljer är de absolut odugliga, vilket
dessa exempel torde bevisa.

Helst inte versalrubriker
Versaler är sällan till fördel, särskilt i längre rubriker, men undantag finns även här. Vad som är avgörande är i första hand det
aktuella teckensnittet och rubrikens längd. Eftersom varje teckensnitt har för- och nackdelar, bör valet av snitt för versalrubriker –
om man nödvändigtvis ska ha sådana – ske med yttersta omsorg.
Versalernas monotoni, formfattigdom och ofta staketliknande
effekt kan man knappast ta miste på. I och med att alla versaler är
lika höga och uppvisar relativt små individuella skillnader, saknas
många ingredienser som gör en rubrik optiskt intressant. Kursiverade versalrubriker är ett ännu sämre alternativ än raka.
Versala scripter och gotiker olämpliga
För versalrubriker är teckenfamiljer som skrivstilar eller scripter
och brutna bokstavsformer, gotiker och barockfrakturer, absolut
olämpliga. När deras versaler sätts ihop till ord eller meningar blir
dessa oftast helt oläsliga. Scripter utförda som penseldrag och liknande är för det mesta användbara om deras bokstavsformer är
relativt enkla och liknar vanliga latinska bokstäver. Bedöm alltid
hur det är med läsbarheten!
Exemplen i marginalen visar tydligt varför vi inte ska sätta versalrubriker, framförallt inte med scripter och brutna stilar.
Gemena rubriker bäst
Betydligt mer lättlästa, effektivare, vackrare och även mer spännande formmässigt är gemena rubriker. För att uppnå samma optiska effekt som med en versalrubrik – som ju av naturliga skäl har
mer ”svärta” än en gemen rubrik – sätts en gemen rubrik hellre i
större grad. Kursiva gemena tillför ordbilden ytterligare (oftast
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positiva) formmässiga inslag, förutsatt att kursiven lämpar sig för
rubriker i den aktuella trycksaken.
Sätts rubrikerna med gemena, kan i vissa antikvasnitt speciella
ornamentversaler ( ) och dito avslutningsbokstäver, s.k.
”swashar” () användas. Exemplen i marginalen är satta
med Adobe Garamond som har sådana specialbokstäver.

Rubriker ur annan teckenfamilj
När det gäller rubriker kan man blanda skriftfamiljer, förutsatt att
brödtexten är satt med antikva. En fet eller smalfet linjär ger
betydligt bättre optisk effekt än en fet variant av antikvan. Alla
streck i linjärerna är ju jämntjocka och därmed blir yteffekten
kraftigare än med motsvarande grad i brödtextens antikva.
En omvänd blandning, dvs. antikvarubriker till linjärtext, bör
definitivt undvikas – även en skicklig fackman kan ha svårt att
klara den uppgiften.
Rubrikers placering
På vilka sätt rubriker kan placeras i olika sammanhang behandlas
närmare i kapitlet Layouten.

ree nterprise
ebeller i udan
DaLant avgå
Ornamentbokstäver passar inte i alla
typer av rubriker, men där de är användbara kan de ge liv och omväxling.

ABEab
ABEab
Yteffekten är större i en fet linjär än i fet
antikva i motsvarande storlek. Skillnaden
kan variera beroende på val av antikva.

l1896. Med hjälp av Iakovos Zaraftis, en man från Kos, lyckades
tysken Herzog 1902 slutligen att hitta rätta stället.
Upplösningen närmar sig
Pojkarna lyssnade intresserade till pappa Strömbergs utläggningar
och kom så småningom fram till jeepen. De körde tillbaka till Tingaki, där barnens mammor hade dukat för lunch. Ungdomarna låg

En styggelse: En rubrik som placerats
mittemellan föregående och följande
brödtext. Avståndet till den föregående
texten ska vara två–tre gånger större än
till den följande som ju rubriken hör till.

Blandning av stilar
Kan man blanda stilar, dvs. teckensnitt och deras varianter, och i så
fall hur? Svaret på denna ständigt återkommande fråga är: Visst
kan man blanda stilar, men inte hur som helst. Och framförallt
inte hur många som helst.

Blanda aldrig ur samma familj
Blanda aldrig teckensnitt ur samma familj som exempelvis två
eller fler antikvasnitt eller linjärsnitt. Hur tydligt ”dissonnansen”
upplevs beror på vilka snitt som används.
Detta gäller rent generellt varje form av blandning som framhävningar, insprängda textstycken och rubriker.

112

06 Typogr. grunder

112

2001-10-03, 21.09

TYPOGRAFISKA GRUNDKUNSKAPER

Efter tolv kilometer kom de till byn Tingaki. En skylt upplyste om att
man lite längre fram kom till ortens centrum och stranden om man
svängde av åt höger. Men innan de kom till den korsningen svängde

Blanda aldrig varianter ur samma teckenfamilj som i detta exempel med först
två antikvasnitt och därefter två linjärsnitt.

Efter tolv kilometer kom de till byn Tingaki. En skylt upplyste om att man
lite längre fram kom till ortens centrum och stranden om man svängde
av åt höger. Men innan de kom till den korsningen svängde farbror Paul

Blandning av olika teckenfamiljer
I vissa sammanhang kan det vara direkt fördelaktigt om man blandar stilar ur olika teckenfamiljer. Denna teknik har, som läsaren
kanske lagt märke till, använts i denna bok.
Här nedan visas ett exempel med en linjär som brödtext. Kursiva framhävningar är gjorda i brödtextens snitt och feta framhävningar med en antikva. Ta det som ett avskräckande exempel.

Förskräckligt är rätta ordet för denna
”omvända” blandning av stilar.

och rättas av fackgranskare eller annan remissinstans, bör du ta del av
inledningstexten till kapitlet Korrekturet.
Översättaren övertar oftast rollen som textinskrivare och bör i
denna roll ha många av inskrivarens detaljkunskaper. För övrigt är
det en fördel om översättaren också känner till de krav som ställs på
författaren.
Inskrivaren, den som skriver in texten på diskett eller annat
datamedium, bör få manusunderlagen med bästa möjliga förutsättning

Samma regler för rubriker
Samma generella regel som gäller för framhävningar gäller även
för rubriker:
– Feta eller smalfeta linjärrubriker kan vara ett utmärkt alternativ tillsammans med antikvatext och förekommer i stor utsträckning i tidningar och tidskrifter.
– Omvänd blandning, dvs. antikvarubriker till linjärtext, är ett
lika dåligt alternativ som vid framhävningar.

Stilprover
En förteckning över tillgängliga stilar (teckensnitt och deras varianter) bör ett originalproducerande företag självklart kunna presentera för uppdragsgivaren. Med hjälp av program för teckensnittshantering (Suitcase, ATM de Luxe, se sidan 122) kan man
vid behov snabbt visa på skärm och skriva ut stilprover.
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Att identifiera teckensnitt
Det händer att man försöker identifiera ett teckensnitt som man
sett någonstans och ”fastnat för”. En sådan identifiering kan vara
nog så svår, även för den som har typografisk erfarenhet. Då är det
en fördel att ha tillgång till stilprover från olika textproducenter
och företag som tillverkar eller saluför teckenfonter.

Se upp med snittbeteckningar
Flera teckensnitt finns i två–tre snarlika ”upplagor”. Garamond
t.ex. finns i inte mindre än ett tjugotal (!) olika skärningar, vilket
beror på att dessa snitt ursprungligen tecknats, skurits och gjutits
av stilgjuterier i olika länder. Dessutom finns ett antal identiskt
lika snitt som saluförs under olika namn, vilket ofta beror på
licensöverlåtelser till tillverkare av olika sättsystem och liknande.
Jämför enstaka tecken
Om det är svårt att se påtagliga skillnader mellan snitten, bör man
koncentrera sig på enstaka karaktäristiska bokstäver. Med hjälp av
särdrag i vissa bokstävers, siffrors eller satsteckens smådetaljer är
det oftast möjligt att identifiera teckensnitt.
Här är stilprover från andra grafiska företag och kolleger ett
stort plus. Proverna kan ju komma väl till pass när man behöver så
många alfabet som möjligt för att jämföra.

AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123

AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123

AEGKQRZ&abfgkt123

KARAKTÄRISTISKA TECKEN
– nedan från några populära linjärsnitt,
på höger sida från ett antal antikvasnitt
i rak och kursiv.

Antique Olive Roman

Univers 55

Helvetica Neue Roman

Franklin Gothic Book

Frutiger Roman

Futura Regular

Avant Garde Book

Gill Sans Regular
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New Baskerville Roman och Italic

Bembo Regular och Italic

Berling Roman och Italic

Bodoni Regular och Italic

AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123

New Century Schoolbook
Roman och Italic

Galliard Roman och Italic

Garamond (Adobe) Regular och Italic

AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123
AEGKQRZ&abfgkt123

Palatino Regular och Italic

Times Roman och Italic
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Repetitionsfrågor
1. Vad är nackdelen med att skrivtecknens storlek (grad) anges
i typografiska punkter?
2. Vad menas med x-höjd? Skissera.
3. Beskriv kort skillnaden mellan antikva, linjärer och mekaner.
Skissera gärna.
4. Vad är ligaturer och till vad används de?
5. Vad menas med medievalsiffror (gemena siffror)? När används de och i vilka sammanhang bör de inte användas?
6. Vilka är de vanligaste varianterna i ett typsnitt?
5. Förklara den principiella skillnaden mellan antikva- och
grotesksnitt vad antalet varianter beträffar?
7. På vilka sätt kan text grupperas? Kommentera grupperingssättens lämplighet i olika sammanhang.
8. Hur kommer det sig att raderna i marginaljusterad text är
lika långa?
9. Är marginaljusterad text bäst ur läsbarhetssynpunkt eller
vänsterställd? Kommentera.
10. Räkna upp de viktigaste kriterierna för att uppnå bästa
möjliga läsbarhet.
11. Räkna upp olika sätt att framhäva text. I vilka sammanhang
bör dessa sätt tillämpas eller undvikas?
12. Hur inleds satstekniskt nya stycken i olika typer av texter?
När tillämpas de olika sätten?
13. Vad menas med termen kerning? När använder man sig av
kerning?
14. Nämn några karaktäristiska bokstäver som är lämpliga för
identifiering av ett typsnitt?
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