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Sammanfattning 

Syftet är att ge en introduktion till viktiga termer och uttryck inom bokstavsformgivningen samt att undersöka på 

vilket sätt den historiska bokstavsformgivningen influerat bokstavsformgivare som varit verksamma i Sverige under 

1900–talet och fram till idag. 

Utöver syftet har två frågeställningar ställts upp; 

- Vilka termer och uttryck är av stor vikt inom bokstavsformgivningen? 

- På vilket sätt har den historiska bokstavsformgivningen influerat bokstavsformgivare som varit verksamma 

i Sverige under 1900–talet och fram till idag? 

För att söka svar på syftet och frågeställningarna görs en litteraturbaserad studie. Innan resultatet presenteras 

behandlas bokstavsformens utveckling, under de senaste 3000 åren, kortfattat. Efter det följer resultatet som tar 

upp termer och uttryck inom bokstavsformgivningen som är av vikt att känna till för att förstå indelningen i de 

svenska teckensnittsfamiljer som behandlas i uppsatsen. Sist undersöks också på vilket sätt fem 

bokstavsformgivare som varit verksamma i Sverige under 1900–talet har influerats av den historiska 

bokstavsformgivningen. En del av bokstavsformgivarna menar att de söker inspiration i den historiska 

formgivningen och de menar även att det är viktigt att studera dessa teckensnitt för att kunna formge nya 

klassiska snitt. 

 

 

 

Nyckelord: Teckensnitt, Typsnitt, Bokstavsformgivare, Bokstavsformgivning, Klassificeringssystem, Akke Kumlien, 
Karl-Erik Forsberg, Peter Bruhn, Stefan Hattenbach, Göran Söderström 
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INLEDNING 
Idag tar vi förgivet att vi ska ha möjlighet att välja mellan ett hundratal teckensnitt när vi 

skriver dokument via våra datorer på arbetsplatsen eller hemma. Vi väljer teckensnitt genom en 

känsla, att det ska kännas lättläst, kraftfullt eller antikt, men vi tänker sällan på hur just det 

teckensnittet kom till eller av vem. Precis som att någon har stickat de sockor du har på dig eller 

att någon har drejat den frukostmugg du dricker ur varje morgon, precis så enkelt är det att 

någon har ritat det teckensnitt du läser just nu. Precis som hantverkaren bakom sockorna och 

muggen har även hantverkaren bakom teckensnittet funnit inspiration till sina alster genom en 

historisk tillbakablick. Namn på olika bokstavsformgivare dyker upp flera gånger genom 

teckensnittens historia. Tidigare formgivare har inspirerat och många gånger har deras 

teckensnitt legat som grund för nya. 

Som hantverkare och formgivare finns ett intresse i att ta reda på mer om människorna 

bakom teckensnitten samt att se hur svenska bokstavsformgivare influerats av sina föregångare. 

Den här uppsatsen ska skapa förståelse för teckensnittens historiska bakgrund samt förklara de 

begrepp och termer som är viktiga inom bokstavsformgivningen. Rubrikerna i uppsatsen är 

satta med Microsofts teckensnitt Bodoni MT Condensed, där orginalet är formgivet 1798 av 

Giambattista Bodoni och teckensnittet som har använts till brödtexten är Microsofts Cambria, 

formgivet 2004, på uppdrag av Microsoft, av Jelle Bosma, Steve Matteson och Robin Nicholas. 

Efter läsning av den här uppsatsen är min förhoppning är att läsaren ska fundera en gång extra 

vid valet mellan de hundratals teckensnitt som finns installerade på datorn. Kanske väljer man 

inte längre något som känns lättläst, kraftfullt eller antikt, kanske väljer man istället någon 

efterföljare till Karl-Erik Forsbergs Berling antikva eller något annat klassiskt teckensnitt. 

 

SYFTE 
Syftet är att ge en introduktion till viktiga termer och uttryck inom bokstavsformgivningen 

samt att undersöka på vilket sätt den historiska bokstavsformgivningen influerat bokstavs-

formgivare som varit verksamma i Sverige under 1900–talet och fram till idag. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
- Vilka termer och uttryck är av stor vikt inom bokstavsformgivningen? 

- På vilket sätt har den historiska bokstavsformgivningen influerat bokstavsformgivare som 

varit verksamma i Sverige under 1900–talet och fram till idag? 
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
Nedan förklaras två begrepp som används i uppsatsen. De förklaras så att läsaren får en 

förståelse för vad som, i uppsatsen, menas med de olika begreppen. 

 

Teckensnitt 
När termen teckensnitt används i uppsatsen menas en komplett uppsättning av alfabetets 

bokstäver, siffror och tecken som har en gemensam och speciell utformning. Ett teckensnitt har 

också utformats av en särskild upphovsman (Nationalencyklopedin, 2012a). Begreppet 

teckensnitt är synonymt med ordet typsnitt. 

 

Bokstavsformgivare 
När ordet bokstavsformgivare används i uppsatsen menas en person som formger teckensnitt. 

Personen behöver inte enbart syssla med formgivning av teckensnitt, utan kan även ha ett annat 

yrke. Fokus ligger på att bokstavsformgivaren är den som står bakom det teckensnitt som 

formgivits. I uppsatsen väljer jag att kalla de personer, som kallar sig själva för grafisk 

formgivare, för bokstavsformgivare för att underlätta läsandet. 

 

AVGRÄNSNINGAR 
Jag har valt att undersöka på vilket sätt den historiska bokstavsformgivningen influerat 

bokstavsformgivare som varit verksamma i Sverige under 1900–talet och fram till idag och att 

begränsa det till att presentera fem stycken formgivare. Bokstavsformgivarna är valda utifrån 

den litteratur som legat till grund för uppsatsen. De fem formgivarna är de som varit mest 

omnämnda som stora namn under 1900–talet och fram till idag. 
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METOD 
Jan Sjögren (2009) menar att det finns teoretiska framställningar som kan användas för att 

skaffa material till ett uppsatsarbete. För att undersöka uppsatsens syfte och söka svar på 

frågeställningarna har jag valt att göra en litteraturbaserad studie. Enligt Febe Friberg (2006) 

består den rådata som samlas in i en litteraturbaserad studie av olika litterära dokument, som 

artiklar ur tidsskrifter, läroböcker, historiska dokument, biografier, rapporter och avhandlingar. 

Det är inte svårt att hitta material inom ett ämne, det svåra är ta fram det material som är 

aktuellt för det egna behovet. För att samla in data som svarar mot det syfte som ställts upp 

krävs kunskap om tekniker för att söka och analysera informationen (a.a.). Enligt Sjögren (2009) 

ska de insamlade dokumenten analyseras utifrån att man ”tar fram det för studien relevanta 

innehållet” (s.53) och genom att man har förståelse för bakomliggande innebörder för den 

information man ska studera kan man tolka informationen utifrån den kontext vari den ingår 

(a.a.). 

Friberg (2006) menar att motivet för att göra en studie baserad på litteratur kan vara för ”Att 

skapa en överblick av ett avgränsat område” (s.117) eller för ”Att skapa en utgångspunkt för 

fortsatt forskning” (s.117). I den här uppsatsen stämmer båda påståendena in då mitt 

övergripande syfte är att skapa en överblick och kartlägga ett mindre, avgränsat område och 

samtidigt utgöra en grund för vidare forskning. En litteraturbaserad studie följer precis som en 

empirisk studie en strukturerad arbetsgång och metoden för att samla in de litterära 

dokumenten måste dokumenteras noga. Processen för att organisera sitt sökområde är ett 

kreativt arbete och för att lyckas med informationssökningen är ett experimenterande 

förhållningssätt något att sträva efter. Sökning och insamling av data är en pågående process 

som inte har någon exakt tidsram, utan pågår under hela uppsatsarbetet (Friberg, 2006). 

Då metoden är att göra en litteraturbaserad studie består dokumenten av redan utgivet 

material. Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2008) menar att, i en sådan studie, ställs 

inte frågorna till en person utan istället till den litteratur man väljer att utgå från och att man bör 

reflektera kring de forskningsetiska aspekterna i förhållande till metodvalet. De dokument som 

ligger till grund för den här uppsatsen är fritt utgivna dokument publicerat av eller med tillstånd 

av författaren. 

 

SÖKNING 
Friberg (2006) delar in materialsökningen till uppsatsen i två skeden; den inledande 

litteratursökningen samt den egentliga litteratursökningen. I det första skedet är syftet att skapa 

en grund för det forskningsområde som ska studeras. I det här skedet kan problemområdet 

ringas in ytterligare och syftet smalnas av. Här är sökandet mycket experimenterande och man 
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börjar känna sig fram inom området. Det är det andra skedet, den egentliga litteratursökningen, 

som är tidskrävande för det är här man arbetar systematiskt med sökningarna. För att 

sökningarna ska bli systematiska krävs att man hela tiden dokumenterar vad man gör och vad 

man finner. Man söker med de tekniska verktyg som finns i databaser och bibliotekskataloger 

och man arbetar i små steg från breda till smala sökningar. Här går man också tillbaka och 

använder sig av de erfarenheter man funnit efter vägen (a.a.). 

Sökprocessen till den här uppsatsen har pågått under hela uppsatsarbetet. Jag har bland 

annat gjort manuella sökningar i böcker, tidsskrifter och uppsatser som Friberg (2006) 

beskriver att man ska göra för att få ytterligare tips och idéer på referenser. De gånger jag har 

fastnat i sökandet har jag använt mig av osystematiska sökningar, då har jag planlöst sökt runt i 

databaser och bibliotekskataloger, något som Friberg menar att man ska göra för att komma 

vidare. Efter att man har nått ett resultat med de osystematiska sökningarna ska man ta med sig 

de nya lärdomar och sökord man funnit och sedan göra en systematisk sökning (a.a.). 

De sökord jag använt mig av är: boktryckarkonst, typografi, typography, digital typography, 

typsnitt, teckensnitt, type-face, typefaces, type face, typograf, typographer, typformgivning, 

typgjuteri, grafisk formgivning och typsnittsdesigner. Här har jag även använt mig av trunkering, 

som innebär att man ersätter början eller slutet på ordet med en asterisk (Forsberg & 

Wengström, 2008). I mitt fall har det handlat om att jag har sökt på typograph* och typograf*, för 

att täcka in för ord som typografi, typografier, typografer, typografen och så vidare. Jag har även 

inriktat mig på kända personer inom boktryckarkonstens historia och sökt på Gutenberg och för 

att finna mer information kring svenska typografer har jag även sökt på deras namn för att hitta 

biografier och böcker skrivna om bokstavsformgivaren. Sökord: Akke Kumlien, Karl-Erik 

Forsberg, Peter Bruhn, Stefan Hattenbach och Göran Söderström. 

Forsberg och Wengström (2008) menar att man ska ta hjälp av en bibliotekarie för att 

litteratur- och databassökningarna ska bli så effektiva som möjligt, så därför bokades ett möte 

med bibliotekarien Maria Grahn. Tillsammans sökte jag i Libris, på Artikelsök och i databasen 

Design and Applied Art Index. Under mötet med Grahn fick jag möjlighet att återigen gå igenom 

mina sökord för att utveckla sökandet och för att nå nya resultat, något som Friberg (2006) 

menar är av stor vikt för arbetet. Vi utvecklade sökorden med att fokusera på den digitala 

förvandlingen under senare delen av 1900–talet. Sökord som digitalisering, digitalisation, 

digitalization, digitizing, digitization, och digitisation lades till. Här använde vi oss även av 

trunkering och sökte på digit*. 

Under mina planlösa sökningar i databaser och bibliotekskataloger har jag, i det resultat jag 

funnit, använt mig av manuella sökningar. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är en del av de 

manuella sökningarna att studera referenslistan för den artikel eller litteratur man finner. Detta 

är något jag har gjort mycket noga och därigenom funnit ny litteratur att söka efter. Ofta är det 
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dock samma litteratur som dyker upp i olika referenslistor. Jag har även använt mig att de 

ämnesordlistor som finns tillgängliga i bibliotekskatalogen för Linköpings universitet. 

Ämnesordlistan består av utvalda ord som beskriver innehållet för dokumentet eller för 

litteraturen (Friberg, 2006) och listorna kan bland annat användas till att få nya uppslag till 

sökord, men även för att kombinera med de sökord man redan använder sig av för att få ett 

smalare urval (Forsberg & Wengström, 2008). 

Under arbetet med att söka lämplig litteratur har jag även kommit i kontakt med dokument 

som inte har svarat mot syftet. Dels har jag funnit mycket litteratur som bygger på att lära ut hur 

man gör ett bra typografiskt arbete, men även litteratur som är avsedda för programmerare. Ett 

exempel på sådan litteratur är Donald E. Knuths bok Digital typography, utgiven 1999. 

Som grund för den här uppsatsen ligger nio litterära verk. För att skapa förståelse för 

litteratiren har jag valt att presenteras författarna, boktitlarna samt bokens karaktär i följande 

stycken. 

Den grafiska formgivaren Jan Bohman har tillsammans med grafikern Åke Hallberg gett ut 

boken Grafisk design: det synliga språket : En bok om bokstävernas och typografins utveckling, om 

den moderna grafiska formgivningens förutsättningar, uttrycksmedel, teknik och arbetsmetodik 

som är en grafisk handbok som vänder sig till alla som arbetar med typografi. Två andra 

handböcker inom samma genre jag har valt att använda mig av är dels grundaren av sätteriet 

Typografen och formgivaren Arne Heines Arne Heines bok om typografi och Typografi, bild och 

grafisk design skriven av Henriette Koblanck, som är professor i grafisk design vid Högskolan i 

Kalmar. Den grafiska designern och journalisten Christer Hellmarks bok Typografisk handbok 

antyder med sin titel att även den är en typografisk titel och kan därför även den räknas in inom 

handböcker. 

Till de böcker som behandlar den historiska översikten hör den grafiska formgivaren Valter 

Falks bok Bokstavsformer och typsnitt genom tiderna, Kalligrafen och formgivaren Geith 

Forsbergs bok Bokstaven & boken: typsnitt, formgivare och boktryckare genom sexhundra år, den 

grafiska formgivaren Marcus Gärdes bok Typografins väg 2, I alfabetets fotspår och den grafiska 

formgivaren Erik Lindegrens Våra bokstäver: tecknade och textade alfabet, boktrycktyper, 

reklam- och accidenstrycktyper.  

I uppsatsen har jag även valt att använda mig av en intervju med bokbandshistorikern Sten G. 

Lindberg som är gjord av, ovan presenterade, Christer Hellmark och grafiska formgivaren Örjan 

Nordling. Intervjun är i textformat och heter Ta in Karl-Erik! Samtal med Sten G. Lindberg om 

Karl-Erik Forsberg och återfinns som en del i boken Det grafiska uttrycket, utgiven av Stockholms 

Typografiska Gille. 

Förutom ovan presenterad litteratur har två artiklar ur tidskriften Cap&Design, som är 

Nordens största tidning för kreativa formgivare, använts. Dessa två artiklar är skrivna av 
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journalisten Jonas Mattsson och heter Berling Nova tappar fötterna hos Pangea samt Så arbetar 

Sveriges vassaste typsnittsdesigners. Utöver nämnda artiklar har även en intervju i ljudformat 

använts, Fountain Type - Fountain: A Conversation With: Göran Söderström. Ytterligare två 

intervjuer i form av bloggposter har använts, dessa är författaren och grafiska formgivaren John 

Boardleys Face to Face - An Interview with Stefan Hattenbach samt Fountain: A Conversation with 

Göran Söderström av den grafiska designern Yves Peters. Dessa intervjuer har hittats genom 

sökningar med söktjänsten Google. En stor del av uppsatsens resultat utgår även från den 

webbaserade encyklopedin Nationalencyklopedin. 

 

ANALYS 
Skillnaden mellan att analysera rådata från litteratur och från exempelvis intervjuer och 

observationer är stor. Man kan säga att rådatan som hämtas från litteraturen redan är 

analyserad. Det finns en risk med en litteraturbaserad studie, författaren av uppsatsen kan välja 

att bara analysera ett visst urval som bygger på författarens egen ståndpunkt. För att undvika 

detta ska man ha ett kritiskt förhållningssätt vid läsning och analysering av den insamlade 

rådatan (Friberg, 2006). Runa Patel och Bo Davidson (2003) kallar den metod för att analysera 

textmaterial för kvalitativ bearbetning och menar att det är vanligt att forskare bearbetar och 

finner egna vägar inom den kvalitativa bearbetningen. Analyseringen av det textmaterial jag har 

använt mig av har skett under hela arbetsprocessen, något som Patel och Davidson menar är 

utmärkande för den här formen av bearbetning. Författarna menar också att fördelen med att 

göra löpande analyser är att man har det färskt i minnet och risken att glömma något är mindre. 

Under arbetet har min analys fungerat som sådan att jag gjort löpande anteckningar om det 

material jag läst. Jag har även markerat viktiga stycken i litteraturen som jag senare gått tillbaka 

till för att fördjupa mig i. Patel och Davidson (2003) menar att inte finns någon utarbetad metod 

för att analysera text, utan att det är upp till författaren själv att arbeta fram ett arbetssätt som 

resulterar i en väl framställd text, men författarna anser att arbetet ofta rör en stor mängd 

texter, något som jag i uppsatsarbetet har fått erfara. För att sammanlänka den stora mängd text 

jag läst har jag försökt läsa många böcker parallellt. Vid slutbearbetningen har jag gått igenom 

alla anteckningar och texter igen för att sammanfoga de bärande delarna till en helhet. Detta kan 

göras genom att se till lik- och olikheter i texterna och att bygga uppsatsen kring olika teman 

(Friberg, 2006). I de texter jag har läst har jag valt att ställa upp teman där jag utgått från lik- och 

olikheter utifrån det syfte och de frågeställningar som ställts upp för uppsatsen. Enligt Friberg 

(2006) är det viktigt att fokusera på syftet under hela analysarbetet, så man inte hamnar på 

sidospår utan istället håller sig inom uppsatsens intresseområde. Friberg menar även att man 

ska läsa igenom texterna fler gånger för att få en känsla av vad de handlar om och då man formar 

sitt egna arbetssätt är det viktigt att läsa texterna med en öppenhet till uppsatsen i sin helhet 

http://twitter.com/ilovetypography
http://ilovetypography.com/2008/05/21/face-to-face-interview-with-stefan-hattenbach/
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(a.a.). Vid sammanförandet till en helhet, ett resultat, har jag sett över de teman som skapades 

under analysarbetet och sedan byggt upp resultatet och försökt att fokusera på syftet för att 

hålla en röd tråd genom hela uppsatsen, något som Friberg menar är viktigt för att öka 

läsbarheten och för att läsaren ska få en förståelse för hur resultatet hör ihop. 

 

HISTORISK BAKGRUND 
Kroppsmålningar, klippkonst och symboler ristade i grottor har man hittat spår av från 

250 000-40 000 år f.Kr. enligt Valter Falk (1989). Det är så längesedan att man har svårt att 

relatera till det, men att människan haft behov och sinne för att skapa kommer nog inte som 

någon nyhet för någon av oss. För 6000 år sedan började man i Egypten skriva med hieroglyfer 

och skapade då den första skriften (a.a.). Hieroglyferna är uppbyggda av stiliserade teckningar 

och symboler för ljud och stavelser. Hieroglyferna var starkt influerade av religionen och 

teckningarna bestod ofta av gudar avbildade som människor med djurhuvuden. Att forma 

hieroglyferna krävde stor hantverksskicklighet och det var mycket tidskrävande. För att snabba 

upp processen utvecklades en kursiv skrift, som inte var lika tidsödande. För omkring 3000 år 

sedan lade Fenicierna, där Israel och Libanon ligger idag, grunden till vårt alfabet. Skriften 

kallades för konsonantskrift då den saknade vokaler enligt Henriette Koblanck (2003). Enligt Jan 

Bohman och Åke Hallberg (1987) var konsonantskriften både en bild- och ljudskrift och enligt 

Nationalencyklopedin (2012b) stod varje bokstav för ett eget konsonantljud. Araméerna och 

grekerna fortsatte att utveckla den feniciska skriften och grekernas alfabet började innehålla 

vokaler (a.a.). Namnet alfabet kommer från de två först bokstäverna, nämligen alpha och beta 

(Koblanck, 2003). Romarna fortsatte att utveckla grekernas alfabet, vilket ledde till att det 

latinska alfabetet utvecklades (Nationalencyklopedin, 2012b). Bokstavsformerna har genom 

historien varit beroende av olika faktorer som verktyg, yta samt på vilket sätt man rör och 

skriver med verktyget, men utvecklingen av bokstävers form har även följt i konstens 

formutveckling (Bohman & Hallberg, 1987). Innan Johann Gutenbergs tid var bokstavsformen 

utformad utifrån handskriften, men tiden efter Gutenberg är formen inte längre knuten till 

handens rörelse, utan där utgår bokstavsformen istället från trycktypernas karaktär 

(Nationalencyklopedin, 2012a). 

När grekerna, för omkring 2000 år sedan, utvecklade alfabetet baserades bokstavsformerna 

på grundformerna kvadrat, triangel och cirkel. Den mejsel, som användes för att hugga ut 

bokstäverna, skapade det som vi idag kallar för seriffer, nämligen de avslutande tvärstrecken på 

staplarna (Bohman & Hallberg, 1987). Skriften har senare kallats storbokstavsskrift, eller 

kapitalskrift, vilket syftar på att bokstäverna alltid var versaler. Romarna utvecklade två 

bokstavsformer inom kapitalskriften, nämligen capitalis guadrata och capitalis rustica. Den 

förstnämnda bokstavsformen är präglad av kalligrafi och användes för inskrifter medan den 
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sistnämnda även kallas klassisk kapitalskift och användes som bokskrift (Nationalencyklopedin, 

2012a). När produktionen av handskrifter ökade tvingades man skriva snabbare och ta upp 

mindre yta vilket ledde till att man började skriva med små bokstäver. Småbokstavsskrift kallas 

även minuskelskrift. År 789 fick en man vid namn Alcuin i uppdrag av Karl den store att skapa en 

ny skriftstil enligt Arne Heine (2005). Erik Lindegren (1960) skriver att under den här tiden 

blomstrade utvecklingen inom vetenskap, litteratur och konst och den nya skriftstilen skulle 

bidra till utvecklingen. Heine (2005) menar att skriften skulle göra det genom att vara lätt att 

läsa, gå att skriva fort och inte ta upp för mycket utrymme. Alcuin skapade en skrift som kallades 

karolingisk minuskel. Bokstavsstilen användes till 1000–talet då en ny stil tog vid, nämligen 

gotiken (a.a.). Stilen kom från Italien och spred sig till hela Europa (Bohman & Hallberg, 1987). I 

efterhand har bokstävernas form liknats vid arkitektur och Falk (1989) menar att drag som 

spetsbågar och brutna linjer är gemensamma. Även Bohman och Hallberg (1987) drar likheter 

till arkitektur och menar att bokstavsformen är ”präglad av den gotiska arkitekturens 

höjdsträvan” (s. 11).  

Under den senare delen av 1300–talet fick den karolingiska minuskeln ett uppsving 

(Nationalencyklopedin, 2012a) och den vidareutvecklades och kallades för humanisternas 

minuskelskrift. Då den karolingiska minuskeln hade utvecklats mer än 300 år tidigare så ansågs 

den gammal och antik och stilen, humanisternas minuskelskrift, fick därför namnet antikva. 

Tillsammans med den gotiska stilen användes stilarna, i norra Europa, ända till 1900–talet 

(Heine, 2005). 

Marcus Gärde (2010) skriver att det har debatterats vem som var först med att uppfinna 

trycktekniken med rörliga blytyper, men den som fick äran var tysken Johann Gutenberg. Han 

började under 1400–talet att experimentera med rörliga blytyper och kom underfund med att 

det skulle vara enklare om man hade lösa typer som man tryckte med istället för att göra ett 

träblock för varje boksida. Hans experimenterande ledde till att han 1455 sålde sin bibel som 

han hade tryckt med rörliga typer (a.a.). I och med att han uppfann rörliga typer började han 

även tillverka typerna genom gjutning (Nationalencyklopedin, 2012d). Innan hade alla 

teckensnitt skurits för hand av stämpelskärare, men efter Gutenberg började allt fler typer att 

gjutas på gjuterier runt om i Europa (Falk, 1989). Först graverades patrisen, bokstavsstämpeln, i 

stål för att präglas i matrisen, som utgjorde den gjutform typen skulle gjutas i 

(Nationalencyklopedin, 2012c). Blytyperna sattes sedan samman till hela textrader och trycktes 

med hjälp av en handpress (Nationalencyklopedin, 2012d). Bohman och Hallberg (1987) menar 

att Gutenbergs uppfinning ledde till att den vanliga människan inte gavs möjlighet att påverka 

bokstavsformerna i samma utsträckning som tidigare när texterna ofta var handtryckta. 

Författarna skriver även att det var i och med utvecklingen av trycktekniken som begreppet 

typografi föddes (a.a.). Efter Gutenbergs uppfinning började den nya tryckteknikens användning 
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spridas runt omkring i Europa. I Sverige trycktes den första boken med rörliga blytyper av 

Johannes (eller Johann) Snell, från Tyskland, år 1483. Man tror att Snell skar eller gjöt typerna 

på egen hand då bokstävernas former inte var av lika hög kvalitet som de typer som fanns att 

köpa i andra europeiska länder (Gärde, 2010). Teckensnitten var av gotisk stil och det gällde för 

den största del av alla böcker som trycktes under 1400- och 1500–talet (Falk, 1989). 

Under 1400–talet gjorde även många andra stora namn sig kända, bland annat gjorde 

Christofer Columbus upptäcktsfärder runt jorden och Leonardo da Vinci samt Michelangelo var 

stora namn inom konsten. Tidsperioden kallas idag för renässans, som betyder pånyttfödelse 

(Lindegren, 1960). Under den här tidsepoken utvecklades bokstavsstilen antikva, som idag är 

vår vanligaste stil. Bokstavsstilen antikva kallas idag även garalder (Bohman & Hallberg, 1987). 

Inom boktryckarkonsten Aldus Manutius sig känd (Lindegren, 1960) efter att han bestämt sig 

för att trycka böcker till alla människor som var intresserade av mer kunskap. Hans tanke var att 

trycka böcker till ett lägre pris så att en bredare massa kunde ta del av dem och lösningen blev 

att skapa en skriftstil i mindre format. Under 1500–talets början gjorde sig Manutius än mer 

känd genom att vara först med att införa kursiv stil i trycktyper (Heine, 2005). 1500–talet var 

Frankrikes glanstid och fransmannen Claude Garamond skapade nya bokstavsformer i uppdrag 

av Frans I (Bohman & Hallberg, 1987). Under 1500–talet utvecklades även antikvan mot att få 

mer eleganta former genom att bevara handskriftens ursprung i bokstävernas former. För att 

bevara handens ursprung lyfte man fram den växling, som handen skapar, mellan tjocka och 

tunna linjer. Framåt 1700–talet började bokstavsformgivarna blanda in geometriska former och 

antikvorna blev allt mer regelbundna (Nationalencyklopedin, 2012a). John Baskerville 

intresserade sig för föregångarnas bokstavsformer och skapade ett nytt teckensnitt, Baskerville, 

som idag används i stor utsträckning inom tryckeribranschen (Bohman & Hallberg, 1987). 

Baskerville sägs även vara förlaga till teckensnittet Bodoni, som ritades av Giambattista Bodoni i 

slutet av 1700–talet (Nationalencyklopedin, 2012a). Under 1700–talet utvecklades också den 

gotiska bokstavsformen till den frakturstil som var vanlig långt in på 1800–talet (Bohman & 

Hallberg, 1987).  

I industrisamhället som växte fram under 1800–talet växte behovet av nya teckensnitt som 

stod sig inom reklamen. Bokstävernas linjer blev tjockare och de första linjära teckensnitten 

formgavs (Nationalencyklopedin, 2012a). Under den här tiden tog bokstavsformerna nya 

uttryck och flera olika stilideal blandades, man ökade kontrasten i teckensnitten så att 

skillnaden mellan grund- och hårstreck ökade och man formgav också många fantasistilar. 

Livslängden på de nya teckensnitten förkortades, tidigare hade bokstavsformerna varat en hel 

tidsepok, men nu snurrade hjulet snabbare och formerna ersattes fortare av nya (Bohman & 

Hallberg, 1987). Under 1800–talet började även plantrycksmetoden litografi att användas, man 

skapade bokstavsformerna direkt på kalkstenar och bokstäverna fick friare uttryck 
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(Nationalencyklopedin, 2012a). Under 1900–talet utvecklades nya tekniker, som fotosättning 

och digitaltryck, som påverkat teckensnittens utformning (Bohman & Hallberg, 1987) och det 

var även under 1900–talet som intresset ökade för teckensnitt som var präglade av individen. 

Teckensnitten fick även egna specifika namn, som till exempel Souvenir och Times. Under 

jugendperioden, i början av 1900–talet, blev växtformer allt mer vanligt i teckensnitt 

(Nationalencyklopedin, 2012a). Bakom bokstavsformen kunde man även ana drag från kalligrafi 

då alla spetsiga och vassa delar försvann och serifferna blev mindre och mjukare (Koblanck, 

2003). Ur modernismen föds under 1920–talet funktionalismen, som har som utgångspunkt att 

låta funktionen bestämma formen. I täten för stilepoken gick formskolan Bauhaus, som startade 

1919 och i Sverige slog funktionalismen igenom tack vare Stockholmsutställningen 1930 

(Koblanck, 2003). Inom bokstavsformgivningen återgick man till grundformerna cirkeln, 

kvadraten, triangeln och rektangeln. Formerna förenklades och all dekoration, som hade varit 

stor under jugendperiodens stilideal, förbjöds. Man skalade av bokstavsformerna med hjälp av 

passare och linjal och man fann en enkelhet inom formgivningen (Bohman & Hallberg, 1987).  

50- och 60–talet var det reklambranschen som gick på högvarv i Sverige. Det startade många 

reklambyråer och formidealen hämtade man i USA (Bohman & Hallberg, 1987). Under 1970–

talet förändrades metoden för att sätta och trycka text. Fram till 70–talet hade metoden sett i 

princip likadan ut, men nu ersattes blytypsättningen av datorstyrd fotosättning, som är en 

teknik där texten framställs på papper och sedan överförs till tryckplåten (Koblanck, 2003). Att 

man övergick till fotosättning gjorde att bokstavsformerna förändrades. Nu blev det möjligt att 

göra så kallade överhäng, som innebär att bokstavsformen kan gå in över nästföljande bokstavs 

område. Det var även möjligt att göra tunnare bokstäver och det märktes tydligt då 

kursivstilarnas linjer blev tunnare. Under 70–talet började man även använda gnuggbokstäver, 

en sorts överförbar dekal som gnuggas fast på pappret, och med dem kom även ett överflöd av 

teckensnitt. Gnuggbilderna gjorde det svårt för den äldre konstformen, kalligrafi, att konkurrera 

och överleva. Inget typiskt stilideal fanns under 70–talet, utan det rådde total stilförvirring. På 

80–talet försökte man råda bot på förvirringen och bokstavsformgivningen blev mer 

återhållsam. Teckensnitten inspirerades av funktionalismen samt av grundformerna kvadraten, 

triangeln och cirkeln (Bohman & Hallberg, 1987). Under 80–talet blev datorn ett redskap i 

tryckprocessen och det är tack vare datorn som antalet tillgängliga teckensnitt har ökat 

(Nationalencyklopedin, 2012a). Christer Hellmark (2000) menar att det blev mer populärt att 

vara bokstavsformgivare under 90–talet, till skillnad från att det under 80–talet ansågs vara ett 

yrke med låg status.  



13 

 

RESULTAT 
Här nedan presenteras uppsatsens resultat efter frågeställningarnas uppställning. Först 

presenteras ett stycke om de termer och uttryck som återfinns inom bokstavsformgivningen och 

efter det behandlas fem bokstavsformgivare som har varit verksamma i Sverige under 1900–

talet och sist avslutas kapitlet av en sammanfattning. 

 

TECKENSNITTSANATOMI 
På illustrationerna nedan syns skillnaden mellan uppbyggnaden av gemener (små bokstäver) 

och versaler (stora bokstäver). Gemenernas uppbyggnad bygger på ett fyrlinjesystem medan 

versalernas system består av två linjer (Bohman & Hallberg, 1987). Lindegren (1960) menar att 

man, genom att göra små förändringar som att variera staplar, hårstreck och linjers tjocklek, 

från äldre bokstävers grundformer kan skapa nya bokstavsformer på relativt enkla vis. Detta 

leder i sin tur till att man ständigt kan utveckla nya bokstavsformer (a.a.). 

 

  

Figur 1. Bearbetning från Bohman och Hallberg (1987) s. 54-56. 

 

Enligt Geith Forsberg (2004) är grundstrecket det streck som utgör stommen i 

bokstavsformen och Hellmark (2000) tillägger att grundstrecket oftast är det tjockaste medan 

hårstrecket är det tunnare. När man talar om ansvällning, eller växellinje som det också kallas, 

syftar man på övergången från de tjocka till de tunna linjerna i en bokstavsform (a.a.). Den raka 

stilen är den vanligaste varianten i ett teckensnitt. Den kursiva stilen består av bokstäver i 

lutande form och används ofta för att markera något särskilt i löpande text. I längre textstycken 

är text skriven i kursiv stil svårare att läsa. Seriffer är de tvärstreck som finns i vissa teckensnitt i 

slutet på staplarna i bokstavskonstruktionen och de förekommer främst på baslinjen. Seriffernas 

utformning samt skillnaden mellan grund- och hårstreck är det som påverkar ett teckensnitts 

utseende mest. Dessa två detaljer är det som främst styr teckenfamiljernas indelning. För att öka 

läsbarheten används teckensnitt med seriffer. Serifferna gör baslinjen stabil vilket bidrar till att 
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bokstäverna binds ihop till ordbilder och gör att läsbarheten ökar (Bohman & Hallberg, 1987). 

Teckensnitt som är sans-seriffer saknar seriffer och bokstavsformens staplar är jämnfeta 

(Forsberg, 2004). 

 

KLASSIFICERINGSSYSTEM FÖR TECKENSNITT
För att lättare hålla reda på och sammanställa världens alla teckensnitt, från historien till 

nutid, har man utarbetat olika klassificeringssystem (Falk, 1989). Den franska 

typografihistorikern Maximilien Vox skapade under 1950–talet ett klassificeringssystem för 

teckensnitt. Inom systemet sorterades teckensnitt baserat på formegenskaper och mindre 

förändringar i utseendet. Vox delade in teckensnitten i tre huvudgrupper med tre undergrupper 

i vardera grupp. I den klassiska familjen ingick humanister, garalder och realister. I den moderna 

familjen ingick didoner, mekaner och linjärer. I den kalligrafiska familjen ingick inspriptioner, 

skripter och handskrifter. Systemet fick namnet Classification Vox (Gärde, 2010). 

Även andra länder har utvecklat klassificeringssystem. Engelsmännens system bygger på 

Classification Vox. Det engelska klassificeringssystemet gavs namnet British Standard BS 

2961:1967. I Tyskland utvecklades ett system, DIN 16518, som bygger på historisk utveckling 

(Falk, 1989). 1962 antog den ideella organisationen Association Typographique Internationale 

(ATypI) Vox klassificeringssystem och döpte då om systemet till ATypI-Vox Typeface 

Classification System. Vox klassifikation omarbetades något och var uppbyggd av 10 olika 

familjer istället för ursprungets 12 stycken (Association Typographique Internationale (ATypI), 

2012a). ATypI grundades 1957 och arbetar för att främja hela världens typografi, teckensnitt 

och typografer genom att bland annat samordna information och vara en brygga för 

kommunikation mellan olika typografiska samfund (ATypI, 2012b). Under 2011 skapades en 

grupp, av medlemmar inom ATypI, som arbetar för att föra diskussion kring typklassificering. 

Deras uppgift är att diskutera, dokumentera och bedöma både existerande som nya 

klassifikationssystem (ATypI, 2012c). 

Falk (1989) talar om att ett förslag till svensk standard är under utveckling. Han beskriver 

hur det är en bearbetning av det franska och brittiska klassificeringssystemet och delar in 

teckensnitten i 12 olika familjer. Familjernas namn är försvenskningar på de familjer Vox 

skapade. Falk delar in dem i garalder, realer, didoner, centurer, linjärer, semilinjärer, mekaner, 

reprodukter, skripter, ornater, extremer och gotiker (a.a.). Enligt Nationalencyklopedin (2012a) 

är de olika familjerna bara 7 stycken och indelade i garalder, realer, didoner, linjärer, mekaner, 

skripter och extremer. Fem av de familjer Falk (1989) nämnde omnämns inte av 

Nationalencykopedin (2012a), de familjer som utelämnats är centurer, semilinjärer, 

reprodukter, ornater och gotiker. 
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DET SVENSKA KLASSIFICERINGSSYSTEMET 
Nedan förklaras innebörden av de familjer som Nationalencyklopedin (2012a) anser ingår i 

det svenska klassificeringssystemet. Falk (1989) nämner ytterligare fem familjer, men dessa 

kommer inte att förklaras här då Falk skrev om klassificeringssystemet för 23 år sedan och 

mycket har förändrats sedan dess. För att förstå skillnaderna mellan de olika familjernas 

kännetecken presenteras först en förklaring av de olika delar som teckensnittsanatomin bygger 

på och sedan förklaras var de olika teckensnittsfamiljerna har sitt ursprung samt vilka 

kännetecken som finns för varje familj. 

 

Garalder 
Namnet garalder kommer från två stora namn inom teckensnittens historia, nämligen Claude 

Garamond och Aldus Manutius (Gärde, 2010). Falk (1989) anser att det var genialiskt av Vox att 

sätta samman namn av personer som symboliserar familjen. Det gäller även för familjen 

didoner. Familjen garalder kallas ibland även old style och renässansantikva, en term som 

används mycket i Tyskland (a.a.). Teckensnittens bokstavsformer härstammar från Italien och 

den första att rita typer inom den här familjen var just Aldus Manutius som arbetade som 

boktryckare under den senare delen av 1400–talet. Garamond skapade sitt teckensnitt med 

samma namn under slutet av 1500–talet (Bohman & Hallberg, 1987). Garalder kännetecknas av 

att hårstecket i gemena e är horisontellt och att serifferna är avrundade (Gärde, 2010). Garalders 

form upplevs vänliga och öppna och de avrundade serifferna gör att teckensnittet blir läsvänligt 

(Bohman & Hallberg, 1987). Konstruktionsmässigt bygger teckensnitt inom familjen garalder på 

cirkeln (Nationalencyklopedin, 2012f). 

 

 

Figur 2. Modell av Garalder, Maria Broberg. 

 

Realer 
De teckensnitt som klassas som realer har ofta sina rötter i Aldus Manutius teckensnitt som 

klassificeras som garalder. Ju närmre 1800–talet man kommer desto mer konstruerad form 

antar teckensnitten inom familjen realer. Kända bokstavsformgivare som gett liv åt teckensnitt 

inom familjen är John Baskerville och Pirre Simon Fournier (Gärde, 2010). Det finns drag från 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n 
o p q r s t u v x y z å ä ö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Teckensnitt: Garamond, 24 pt 
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den handskrivna bokstaven i realernas ansvällningar (Koblanck, 2003). Realerna kan ses som en 

övergångsform mellan garalder och didoner och de kännetecknas av en mindre kontrast mellan 

grund- och hårstreck samt att serifferna har avrundningar (Nationalencyklopedin, 2012a) 

samtidigt som de, i avslutningen, är tunna och spetsiga (Koblanck, 2003). 

 

 

Figur 3. Modell av Realer, Maria Broberg. 

 

Didoner 
Precis som hos familjen garalder så kommer namnet didoner från två av de främsta 

bokstavsformgivarna inom familjen, nämligen Firmin Didot och Giambattista Bodoni (Falk, 

1989). Didoner kallas även för nyantikvor och var mellan år 1940-60 populära i svenska böcker 

och trycksaker. Teckensnitt inom denna familj återfinns allt mer frekvent inom reklam-

branschen (Bohman & Hallberg, 1987) och används i fetare varianter till rubriker i dagspress. 

Didoner bygger på ovaler och kännetecknande är en stor skillnad mellan grund- och hårstreck, 

vertikala ansvällningar samt de raka seriffer som avslutas i skarpa vinklar (National-

encyklopedin, 2012g). Didoners ansvällningar har gått mot ett mer tekniskt konstruerat uttryck, 

dragen från den handskriva bokstaven är nästan helt borta och ansvällningen är istället rak 

(Koblanck, 2003). 

 

 

Figur 4. Modell av Didoner, Maria Broberg. 

 

  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n 

o p q r s t u v x y z å ä ö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Teckensnitt: Baskerville Old Face, 24 pt 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m 

n o p q r s t u v x y z å ä ö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Teckensnitt: Bodoni MT, 24 pt 
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Linjärer 
Familjen linjärer är så kallade sans seriffer och kallades förr för grotesker. Linjärer har sitt 

ursprung i den 2500 år gamla grekiska inskriptionsskriften (Falk, 1989), men linjärer dök inte 

upp inom boktryckeribranschen förrän under 1800–talets början, då de blev en vanlig 

teckensnittsstil i samband med industrialiseringens genombrott. Linjärer blev under 1920–talet 

funktionalismens typkaraktär och många teckensnitt tillkom då inom familjen (Bohman & 

Hallberg, 1987). Linjärer används framförallt i reklamsammanhang (Nationalencyklopedin, 

2012h) då teckensnitten blir tydliga och lättlästa i kortare texter och i mindre grader (Bohman & 

Hallberg, 1987). Linjärer kännetecknas av dess avsaknad av seriffer och skillnaden mellan 

grund- och hårsteckets bredd är mycket liten (Nationalencyklopedin, 2012h). 

 

 

Figur 5. Modell av Linjärer, Maria Broberg. 

 

Mekaner 
Mekaner är besläktade med linjärer och är skapade ur ett behov av tydliga och slagkraftiga 

teckensnitt. I början av 1800–talet förekom mekaner vanligtvis på affischer, dåtidens medel för 

informationsspridning och idag återfinns mekaner mest inom reklam (Bohman & Hallberg, 

1987). Teckensnitt inom familjen mekaner kännetecknas av grova seriffer och den lilla eller icke 

existerande skillnad mellan grund- och hårstreck (Nationalencyklopedin, 2012a). 

 

 

Figur 6. Modell av Mekaner, Maria Broberg. 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o 

p q r s t u v x y z å ä ö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Teckensnitt: Gill Sans MT, 24 pt 

 

A B C D E F G H I J K L M N O 

P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b 

c d e f g h i j k l m n o p q 

r s t u v x y z å ä ö 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 0 
Teckensnitt: Courier New, 24 pt  
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Skripter 
Till familjen skripter hör främst teckensnitt med handskriftskaraktäristiska bokstavsformer, 

som exempelvis skrivstil (Bohman & Hallberg, 1987). Till skripter hör både moderna 

kalligrafiska teckensnitt som 1500–talets kursiver (Nationalencyklopedin, 2012i) och enligt 

Bohman och Hallberg (1987) gäller det generellt ”att man sällan kan sätta hela ord med versaler 

av denna teckenfamilj” (s.62). 

 

 

Figur 7. Modell av Skripter, Maria Broberg. 

 

Extremer 
Till extremer hör teckensnitt som ofta är effektfulla och har en extrem karaktär. Ofta är 

extremer svårlästa och familjen kallas även för fantasistil (Nationalencyklopedin, 2012a). 

Extremer avviker kraftigt från övriga teckensnittsfamiljers form (Falk, 1989) och kan ofta 

fungera i ett berättande syfte, men bör enligt Bohman och Hallberg (1987) användas sparsamt. 

 

 

Figur 8. Modell av Extremer, Maria Broberg. 

 

  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 
S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r 
s t u v x y z å ä ö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Teckensnitt: Edwardian Script ITC, 24 pt  
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X 

Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 

v x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Teckensnitt: Truskey, 24 pt  
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BOKSTAVSFORMGIVARE VERKSAMMA I SVERIGE 
I det här stycket kommer fem bokstavsformgivare, som är eller har varit verksamma i 

Sverige, att presenteras. Bokstavsformgivarna som presenteras är de som är Sveriges främsta 

under 1900–talet och fram till idag. Den första att presenteras är Akke Kumlien, som levde och 

arbetade under den första delen av 1900–talet, den andre är Karl-Erik Forsberg som, 

kronologiskt, tog över efter Kumlien och de övriga tre, Peter Bruhn, Stefan Hattenbach samt 

Göran Söderström, började formge bokstäver under 1990–talet och håller på än idag. 

 

AKKE KUMLIEN 
I början av 1900–talet ville man att det skulle skapas ett teckensnitt som var typiskt svenskt 

och Svenska slöjdföreningen utlyste, år 1916, en tävling för att ta fram ett sådant förslag. 

Tävlingen gav tyvärr inget svenskt teckensnitt, men det dröjde inte många år tills Akke Kumlien 

blev en av de främsta inom svensk bokstavsformgivning (Falk, 1989). 

Akke Kumlien (1884-1948) föddes i Stockholm och redan under studierna i Lund under 

1910–talet började han försörja sig genom att formge bokomslag. År 1916 flyttade Kumlien 

tillbaka till Stockholm och fick då arbete som konstnärlig rådgivare vid Norstedts förlag. Här 

formgav Kumlien bland annat förlagets logotyp, ett flertal teckensnitt och han såg även till att 

teckensnitt, formgivna av andra bokstavsformgivare, köptes in av förlaget (Forsberg, 2004). 

Uttrycket i Kumliens egna bokstavsformgivning hade influenser av tysk skrivkonst, men det 

fanns även drag av en livfull elegans som var typiskt för franska snitt (Nationalencyklopedin, 

2012l). 1924 ritade Kumlien ett välkänt sigill åt Svenskt Tenn som används än idag (Svenskt 

Tenn, 2012). På 1930–talet fick Kumlien i uppdrag av ett tyskt stilgjuteri att formge ett 

teckensnitt åt dem. På grund av krig och den långa processen för att framställa färdiga blytyper 

blev teckensnittet inte gjutet förrän på 40–talet och då fanns det endast i några få grader. 

Kumlien medieval fick teckensnittet heta. Kumlien gav sedan ut sin bok Bokstav och ande, där 

hans teckensnitt användes till titelsida och omslag. Kumlien medieval uppfattades inte som 

något svenskt teckensnitt och fick större spridning i Tyskland än i Sverige. Det krävs en stor 

investering för att ta fram ett teckensnitt, något som det i Sverige inte fanns medel till, men 

Kumlien medieval användes år 1956 när Bengt Bengtssons avhandling Svenskt stilgjuteri före år 

1700 trycktes i Stockholm (Falk, 1989). 

År 1941 utnämndes Kumlien till intendent för Thielska Galleriet och 1947 till hedersdoktor 

vid Stockholms högskola. Under år 1941 till 1946 arbetade Kumlien även som lärare vid Skolan 

för bok- och reklamkonst i Stockholm och där hade han bland annat Karl-Erik Forsberg som elev 

(Forsberg, 2004). 
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KARL-ERIK FORSBERG  
Vid 14 års ålder blev Karl-Erik Forsberg (1914-1995) lärling på ett tryckeri i Stockholm och 

efter en kort tid anställdes han av Bonniers tryckeri. Han antogs vid 15 års ålder på Skolan för 

Bokhantverk där han hade kalligrafen Berta Svensson som lärare. Under Stockholms-

utställningen 1930 ställdes några av Forsbergs elevarbeten ut. Han fortsatte att studera vid 

Skolan för Bok- och Reklamkonst och hade då Akke Kumlien som lärare (Forsberg, 2004). På 

skolan gick även Forsbergs bror Vidar Forsberg och även den grafiska formgivaren Olle Eksell 

och Karl-Erik Forsberg började undervisa på skolan redan under tiden då han fortfarande var 

elev enligt Christer Hellmark och Örjan Nordling (u.å.). 

Efter Kumliens död, 1948, blev Forsberg hans efterträdare vid Norstedts förlag och det första 

svenska teckensnittet skapas av Forsberg, 1951 och får namnet Berling antikva. Teckensnittet är 

det första snitt som har formgivits för det svenska språket (Falk, 1989). Forsberg intresserade 

sig för hur olika språks ordbilder såg ut och vad som var specifikt för svenska språkets 

ordbilder. Väl medveten om den kunskapen formgav han Berling antikva (Hellmark & Nordling, 

u.å.). Teckensnittet användes för första gången 1953 till Esaias Tegnérs Frithios’ Saga och året 

därpå till den internationellt uppmärksammade Rembrandtbibeln (Falk, 1989). Rembrandt-

bibeln anses vara det största bokprojekt som genomförts i Sverige (Hellmark & Nordling, u.å.). 

Under tiden Forsberg arbetade vid Norstedts förlag menade han att han fann sin inspiration i 

äldre klassiska teckensnitt, men att han även inspirerades starkt av funktionalismen under 

1930–talet. 1932 formgav Forsberg ett teckensnitt som han döpte till Ballong, i snittet syns 

tydliga spår av geometriska former (Hellmark & Nordling, u.å.). Forsberg har också formgivit 

teckensnitten Parad, Lunda samt Carolus och förutom teckensnitt har han formgivit logotyper, 

frimärken och den kungliga familjens monogram samt även gjort sig känd som målare 

(Nationalencyklopedin, 2012m). 

 

PETER BRUHN 
Peter Bruhn (f. 1969) har genom sitt egna företag, Fountain, spridit sina egna, men även 

många andra svenska bokstavsformgivares teckensnitt, till den internationella marknaden. 

Bruhn är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och han började formge teckensnitt tidigt på 

1990–talet och använde sig redan då av datorn som verktyg. Idag när han formger teckensnitt 

skissar han först på papper, i sin iPhone eller direkt på datorn. Bruhn börjar alltid med de 

bokstäver som ger karaktär till hela teckensnittet, han menar att det är gemena o och n som är 

viktigaste, men när han lägger till a, g och e så täcker han in alla grundformer och även de delar 

som ger teckensnittet sin typiska karaktär. Han menar också att man inte ska formge teckensnitt 
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utifrån matematik, utan att man istället ska lita på sina egna ögon och syftar på att 

bokstavsformernas linjer inte alltid behöver ha samma tjocklek skriver Jonas Mattsson (2010). 

Bruhn finner inspiration i historiska teckensnitt och letar ofta i äldre böcker för att bli 

inspirerad. I de historiska snitten tar han tillvara på bland annat smarta lösningar istället för att 

kopiera ett teckensnitt rakt av. Under 2010 formgav Bruhn ett teckensnitt för Saabs nya 

bilmodeller som skulle ha lanserats under 2010. År 2004 ritade Bruhn teckensnittet Sydsvenskan 

som används i tidningen med samma namn, till rubriker och logotyp (Mattsson, 2010). 

 

STEFAN HATTENBACH 
Stefan Hattenbach (f. 1961) är bokstavsformgivare och har arbetat professionellt som det 

sedan 1996. Tidigare arbetade han inom reklambranschen, men när tekniken hann ikapp och 

det blev möjligt att formge teckensnitt på egen hand så tog Hattenbach steget och började prova 

att rita bokstavsformer med hjälp av olika datorprogram. Hattenbachs formgivning har bland 

annat synts på spritsorten Absolut Vodkas hemsida, i köpcentret Skrapan i Stockholm och i det 

australiensiska magasinet Vouge Living. Hattenbach skissar ibland för hand när han formger 

teckensnitt, men han kan även skissa direkt i de datorprogram han använder. Slutfinishen görs 

alltid med datorns hjälp, men början kan se olika ut (Mattsson, 2010). John Boardley (2008) 

skriver att Hattenbach intresserar sig mer för den konstnärliga än för den tekniska biten. 

Hattenbach säger att han ofta låter sina arbetskamrater hjälpa honom med de sista tekniska 

bitarna och att han själv istället fokuserar på formgivningen av varje enskild bokstav (a.a.) Han 

har inga specifika bokstäver som han utgår ifrån, men han formger oftast den versala 

uppsättningen av tecken först. Han arbetar också med grafisk formgivning och menar att det är 

ett bra sett att prova de teckensnitt han formgett i den miljö de senare ska fungera. Hattenbach 

menar att det är viktigt att fundera igenom vad teckensnittet är tänkt att användas till och han 

menar också att ett bra teckensnitt tar lång tid att formge och med bra teckensnitt handlar det 

om kvalitet istället för kvantitet (Mattsson, 2010). 

Hattenbach säger att han allt mer tittar tillbaka på historiska teckensnitt och menar att det 

gynnar hans formgivning nu när han allt mer gör klassiska teckensnitt avsedda för att skriva 

längre textstycken med. Hattenbach poängterar vikten av att studera äldre teckensnitt ordentligt 

om man ska göra en modern tolkning. Han säger att han även finner inspiration på andra platser, 

som på förpackningar och skyltar (Mattsson, 2010) samt i gamla böcker och på andra platser i 

världen. Han fotograferar mycket när han reser och han menar att han vet att vissa specifika 

detaljer från byggnader har legat som grund när han formgett bokstäver (Boardley, 2008). 

Hattenbach säger att han ibland utgår från grundformer han ritat till tidigare teckensnitt och 

med hjälp av dessa formger nya teckensnitt (Mattsson, 2010). Han gillar tanken på att man utgår 

från samma grundformer, men att resultatet blir väldigt olika. Han jämför det med musik och 
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menar att grundformerna kan liknas med noter och att teckensnittet är det musikstycke som 

noterna bildar (Boardley, 2008). 

Hattenbach uppskattar ornament och han smyckar ofta sina egna teckensnitt med olika 

former av ornament och mönster. Han ser också hur han gillar de stilideal och utsmyckningar 

som uppkom under jugenderan, men han ser svårigheter med att inspireras av de teckensnitt 

som är präglade av den tiden. Hattenbach menar att de är så tidstypiska att han ser svårigheter 

med att föra in dem i modern tid. Han har svårt att se hur de ska kunna användas i modern 

grafisk formgivning. På senare tid har Hattenbach inspirerats mer och mer av de stora bokstavs-

formgivarnas formgivning under 1700- och 1800–talet. Han har mycket respekt för de former 

som skapades under den tiden och menar att de håller än idag (Boardley, 2008) Under 2010 gav 

Hattenbach ut ett nytt teckensnitt, Replay, där han inspirerats av 1700–talssnittet Caslon, 

formgivet av William Caslon. Hattenbach menar att många före honom har haft teckensnittet 

Caslon som bas, men de flesta utgår från de digitaliserade versionerna som finns och få utgår 

från orginaltyperna (Mattsson, 2010). Den brittiska bokstavsformgivaren William Caslon levde 

mellan 1692-1766 och teckensnittet Caslon har ansetts vara ett snitt som är mycket användbart. 

William Caslon är den förste brittiske bokstavsformgivaren som nådde internationell publik. 

Caslons teckensnitt byggde ofta på gotiska former men han formgav även antikvor som var 

influerade av holländska bokstavsformer (Nationalencyklopedin, 2012m). 

När Hattenbach ska göra en nytolkning av ett äldre teckensnitt är han noga med att studera 

de typiska detaljer som finns i orginalsnittet. Han menar att han är noga med att försäkra sig om 

att hans nytolkning ska vara unik och ha en egen personlig stil samtidigt som han, genom 

nytolkningen, vill visa respekt för ursprungsformgivaren och den tid då teckensnittet formgavs 

(Boardley, 2008). Han menar också att när man använder ett äldre teckensnitt som inspiration 

och gör en modern tolkning innebär det att man gör tillägg till det äldre snittet för att det ska 

fungera i den moderna tiden (Mattsson, 2010). 

Hattenbach har formgivit fler teckensnitt som bygger på äldre förlagor. Ett av teckensnitten 

är Anziano som ritades 2006 och som bygger på Emil Rudolf Weiss teckensnitt Weiss från 1926. 

Ett annat är teckensnittet Tarocco Superset, som formgavs 2002 och är inspirerat av 

teckensnittet Nordisk antikva (Mattsson, 2010) som formgavs av en tysk bokstavsformgivare 

som hade svensken Waldemar Zachrisson som assistent. Zachrisson var sedan först med att 

använda snittet i tryck (Falk, 1989). Inom Sveriges gränser finner Hattenbach inspiration i Karl-

Erik Forsbergs klassiska teckensnitt (Boardley, 2008). 
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GÖRAN SÖDERSTRÖM 
Göran Söderström (f. 1974) är enligt Mattsson (2010) en av de största och mest omtalade 

bokstavsformgivarna under 2000–talet. Yves Peters (2010) skriver att Söderström inte har 

utbildat sig vid någon skola, något som var typiskt för både Kumlien och Forsberg, utan 

Söderström är istället självlärd och formgav sitt första teckensnitt vid 20 års ålder. Det skulle 

dock ta ytterligare 12 år innan han bestämde sig för att satsa på yrket som bokstavsformgivare. 

Han gav då ut det teckensnitt han ritat 12 år tidigare och döpte det till Exemplar (a.a.). I en 

intervju med Söderström berättar han att när Exemplar ritades 1994 hette det Neptuna och det 

var när han kom i kontakt med Stefan Hattenbach som hans karriär satte fart. Han säger också 

att han formger sina teckensnitt med datorns hjälp, där han utgår från en bild i huvudet som 

senare förverkligas med hjälp av olika datorprogram. Söderström menar att mycket händer med 

bokstavsformerna när de ritas upp i programmen. Han säger i intervjun att han ser de första 

bilderna i huvudet mer som inspiration och att själva formgivningen tar fart så fort han tar plats 

vid datorn (Fountain Type, 2010). 

Söderström menar att han ofta återanvänder sina gamla idéer, han säger också att bilderna av 

hur han vill att bokstavsformerna ska se ut finns kvar i huvudet tills det att de har förverkligats. 

Han menar att svårigheten inom bokstavsformgivningen ligger i just det, att med datorns hjälp 

skapa den form han har i huvudet och menar att ”Det är ju det som är svårt, det är det som är 

hantverket” (Fountain Type, 2010, 4 november). I arbetsprocessen med att ta fram ett nytt 

teckensnitt utgår Söderström från bokstaven o och när han sedan lägger till en bokstav som har 

en rak stapel, exempelvis bokstaven h och blir nöjd med dessa två bokstävers form, så menar 

han att alla bokstäver därefter kommer att bli bra (Fountain Type, 2010). Bokstäverna o och h 

täcker, enligt Söderström, in alla alfabetets bokstävers bredder. Söderström menar också att när 

han börjar med att formge gemenerna så sätter han karaktären på teckensnittet och då är det 

lättare att sedan göra versalerna (Mattsson, 2010). 

När Söderström, 2009, ritade teckensnittet Heroine inspirerades han av Eleisha Pecheys 

teckensnitt Windsor, från 1905. Windsor har bland annat använts i filmer av Woody Allen 

(Mattsson, 2010). Söderström menar att Heroine är inspirerat av Windsor, men han ser det inte 

som ett återupplivande av ursprungssnittet. Han menar att han har inspirerats av de små 

egenheter som teckensnittet Windsor har, men han är övertygad om att Heroine är ett nytt 

teckensnitt med egen karaktär (Fountain Type, 2010). Förutom Heroine har Söderström också 

formgivit teckensnitten Dagny, Flieger, Meadow samt SEB Basic. Det sistnämnda formgav 

Söderström 2009 tillsammans med sin kreativa chef, Örjan Nordling, åt SEB. Söderströms första 

teckensnitt Exemplar syns på Postens frimärken (Mattsson, 2010). 

Inspirationen finner inte Söderström i andra teckensnitt, han menar att han inte har kommit 

till den fasen ännu (Mattsson, 2010). Dock säger Söderström att han ser Hermann Zapfs 
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teckensnitt Optima som ett teckensnitt med perfekta bokstavsformer. Söderström menar att 

bokstavsformerna i Optima är väldigt välgjorda och han ser de som grundformer och menar att 

bokstavsformerna är en förebild för hur en sans-seriff ska se ut (Fountain Type, 2010). När han 

formgav teckensnittet Meadow, 2009, influerades han starkt av Optima (Mattsson, 2010). 

Hermann Zapf är en bokstavsformgivare som föddes 1918 i Tyskland. Det första teckensnittet 

som Zapf ritade formgavs 1939 och heter Gilgengart. Han står bakom det klassiska 

renässansinspirerade teckensnittet Palantino som färdigställdes 1950. Teckensnittet Optima 

gavs ut 1958 och snittet gav Zapf en plats bland de främsta av världens bokstavsformgivare 

(Forsberg, 2004). 

Under 2007 ville Berling Media komplettera Karl-Erik Forsbergs teckensnitt Berling antikva 

med ett teckensnitt i sans-seriff, Berling Nova. Söderström fick uppdraget tillsammans med 

arbetskamraterna Örjan Nordling, Fredrik Andersson och Ylva Lipkin. Problematiken låg i att 

fånga Forsbergs kvaliteter och föra över dem till det nya teckensnittet. Berling Nova är en sans-

seriff som uppfattas kraftfull och vass (Mattsson, 2007). 
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SAMMANFATTNING AV RESULTATET 
Nedan följer en sammanfattning, utifrån de frågeställningar som ställts upp, av uppsatsens 

resultat. 
 

VIKTIGA TERMER OCH UTTRYCK INOM BOKSTAVSFORMGIVNING 
Inom bokstavsformgivningen finns vissa termer och uttryck som är bra att känna till för att 

exempelvis förstå de olika familjernas uppdelningar. Genom att variera staplar, hårsteck och 

linjers tjocklek kan man skapa nya bokstavsformer. Det finns två varianter av teckensnitt, den 

raka, som är den vanligaste, samt den kursiva stilen som består av bokstäver i lutande form. 

Teckensnitt kan antingen vara seriffer eller sans-seriffer. 

Typografihistorikern Maximilien Vox skapade under 1950–talet ett klassificeringssystem för 

teckensnitt som fick namnet Classification Vox. Det svenska klassificeringssystemet är en 

bearbetning av Classification Vox och i systemet ingår garalder, realer, didoner, linjärer, 

mekaner, skripter och extremer. Teckensnitten inom de olika kategorierna kännetecknas av 

olika drag och namnet på kategorin härstammar ibland från bokstavsformgivare som skapat 

teckensnitt i just den stilen. 

 

HUR BOKSTAVSFORMGIVARE INFLUERATS AV HISTORISKA SNITT 
Akke Kumlien (1884-1948) utbildade sig i Lund i början av 1900–talet. Efter det fick han 

arbete som konstnärlig rådgivare vid Norstedts förlag och där formgav han ett flertal 

teckensnitt. Uttrycket i Kumliens egna bokstavsformgivning hade influenser av tysk och fransk 

skrivkonst. På 1930–talet formgav Kumlien teckensnittet, Kumlien medieval, åt ett tyskt 

stilgjuteri. Snittet uppfattades inte som svenskt och fick större spridning i Tyskland än i Sverige. 

Karl-Erik Forsberg (1914-1995) började som lärling på ett tryckeri och vid 15 års ålder 

studerade han på Skolan för Bokhantverk och senare på Skolan för Bok- och Reklamkonst där 

han hade Akke Kumlien som lärare. Forsberg blev Kumliens efterträdare vid Norstedts förlag 

och Forsberg formgav det första svenska teckensnittet, Berling antikva. Under tiden Forsberg 

arbetade vid Norstedts förlag menade han att han fann sin inspiration i äldre klassiska 

teckensnitt, men att han även influerades starkt av funktionalismen under 1930–talet. 

Peter Bruhn (f. 1969) är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och han började formge 

teckensnitt tidigt på 1990–talet. Han menar att när man formger teckensnitt ska man inte bygga 

upp det utifrån matematik, utan att man istället ska lita på sina egna ögon. Bruhn finner 

inspiration i äldre teckensnitt och menar att han i de äldre teckensnitten tar tillvara på bland 

annat smarta lösningar. 

Stefan Hattenbach (f. 1961) arbetade inom reklambranschen innan han började att formge 

teckensnitt. Han säger att när han formger nya klassiska teckensnitt inspireras han av historiska 
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snitt och han menar att det är viktigt att studera dessa snitt ordentligt om man ska göra en 

modern tolkning. Han finner även inspiration på andra platser, som på förpackningar och skyltar 

och han säger även att han utgår från de grundformer han tidigare ritat och med hjälp av dessa 

formger nya teckensnitt. 

Göran Söderström (f. 1974) är självlärd inom yrket och anses vara en av de största och mest 

omtalade bokstavsformgivarna under 2000–talet. Söderström menar att han ofta återanvänder 

sina gamla idéer och när han ritade teckensnittet Heroine inspirerades han av teckensnittet 

Windsor, från tidigt 1900–tal.  
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DISKUSSION 
Här nedan diskuteras uppsatsens syfte samt metodval och under rubriken Slutsatser 

diskuteras det resultat som framkommit. Sist ges också förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

SYFTE OCH METOD 
Syftet med uppsatsen var att ge en introduktion till viktiga termer och uttryck inom 

bokstavsformgivningen samt att undersöka på vilket sätt den historiska bokstavsformgivningen 

influerat bokstavsformgivare som varit verksamma i Sverige under 1900–talet och fram till idag. 

Utöver det ställde jag upp två frågeställningar; Vilka termer och uttryck är av stor vikt inom 

bokstavsformgivningen? och På vilket sätt har den historiska bokstavsformgivningen influerat 

bokstavsformgivare som varit verksamma i Sverige under 1900–talet och fram till idag?.  

Då jag läser sista terminen på programmet Slöjd, Hantverk och Formgivning vid Linköpings 

universitet har jag ett intresse i att föra vidare den kunskap jag samlat på mig under mina tre år 

här. Jag har från första början haft ett intresse för formgivning skapat inom de typografiska 

ramarna och jag anser att detta är en hantverksform som har glömts bort, speciellt inom 

universitet. Jag och flera andra studenter inom och utom programmet har stort intresse i att få 

förståelse för termer och uttryck inom bokstavsformgivningen och att jag även valt att fokusera 

på bokstavsformgivare verksamma inom Sverige under 1900–talet och fram till nutid är för att 

få någon form av modern tidsuppfattning. Vilka har banat väg inom Sveriges gränser och vilka är 

de personer som faktiskt arbetar med bokstavsformgivning i Sverige idag, det visar jag genom 

den här uppsatsen. 

För att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar valde jag att göra en litteraturbaserad 

studie där jag sökt material i olika litterära dokument (Friberg, 2006). Många av de dokument 

jag har kommit i kontakt med har varit avsedda för att lära ut typografiska regler eller för att 

undervisa i hur man programmerar och använder teckensnitt i datorn. Den här typen av 

litteratur har jag valt bort då det inte inrymts under mitt syfte. Viss litteratur som använts i 

arbetet har dock varit den första sortens dokument, de som lär ut regler inom typografi. Då jag 

har valt att använda den här typen av dokument har det varit för att litteraturen även innehöll 

en historisk tillbakablick eller annan data som återfinns inom uppsatsens syfte. All litteratur som 

använts i uppsatsen är inte uppdaterad till nutid, men de delar jag har valt att utgå från har jag 

använt mig av då jag ansett att informationen inte är för gammal. Mycket av det material jag 

använt mig av för att kartlägga teckensnittens historiska bakgrund har inte skrivits under 2000–

talet. Då den detaljerade litteraturen ofta har varit skriven kring mitten av 1900–talet har jag 

dubbelkollat med litteratur skriven kring nutid för att se att inga större förändringar skett i de 
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historiska dragen. Ofta har även litteraturen skriven under 2000–talet byggt på den litteratur jag 

använt mig av från mitten av 1900–talet. 

Valet av litterära dokument har skett av mig personligen och det är troligtvis så att en annan 

person hade gjort andra val som hade påverkat uppsatsens resultat. I grund och botten handlar 

det om en person som gör olika val. Dock har all sökning och analysering skett i förhållande till 

uppsatsens syfte och frågeställning (Sjögren, 2009) och det resultat som framkommit anser jag 

svarar mot syftet. Den litteraturbaserade studien har passat mig bra då jag, som person, både är 

kreativ och har lätt att ha ett experimenterande förhållningssätt, något som Friberg (2006) 

menar är två faktorer att sträva efter inom den här formen av studie. För att söka fördjupad 

kunskap inom det valda området hade intervjuer kunnat göras. Då hade resultatet också blivit 

snävare och syftet med den här uppsatsen var dels att kartlägga teckensnittens historiska 

bakgrund och hade metodvalet fallit på att göra intervjuer hade mycket av den kunskap som nu 

samlats in inte blivit av. Jag ville låta uppsatsens syfte samt resultat vara brett. 

Då litterära dokument låg som grund för uppsatsen lade jag stor vikt vid att formulera sökord 

samt söka lämplig litteratur i olika databaser samt i bibliotekskatalogen vid Linköpings 

universitet (Friberg, 2006). De sökord som formulerats inför sökningar har jag tagit fram själv 

samt med hjälp av bibliotekarien Maria Grahn, genom att ta hjälp av Grahn såg jag till att 

litteratur- och databassökningarna blev så effektiva som möjligt (Forsberg & Wengström, 2008). 

Uppsatsens sökord har under hela arbetets gång utvecklats och många gånger har jag stött på 

svårigheter med att vissa ord, som typ och typer, inte går att söka på, då de har flera betydelser. 

Att teckensitt även omnämns som typsnitt har lett till att sökorden många gånger fördubblades. I 

de litterära dokument jag funnit har jag gjort manuella sökningar för att få ytterligare tips på 

idéer och referenser (Friberg, 2006). De manuella sökningarna har ofta lett till nya referenser 

och sökord, men jag har även märkt att de flesta dokument jag kommit i kontakt med är 

baserade på samma källor. Det har gjort att även jag känt att jag kan utgå från dessa väl använda 

dokument samt lägga till information från nyare dokument och upplagor. 

Under arbetets gång har jag insett att det har varit svårt att finna information kring de 

svenska bokstavsformgivarna och var de har funnit sin inspiration. Jag har kommit i kontakt 

med material där de ytligt går in på föregångares formgivning, men det har varit svårt att hitta 

den information som går på djupet. 

Då det inte finns någon utarbetad metod för att analysera rådatan har jag utgått från de 

metoder som finns och sedan skapat min egen utifrån dem (Patel & Davidson, 2003). Jag har 

under hela arbetet gjort löpande analyser, dels för att hålla saker färska i minnet, men också för 

att det är ett arbetssätt som passar mig bra. Jag har lätt för att hålla flera saker i minnet, men jag 

vet också att om jag får ner saker på papper har jag lättare att gå in fullt för nästa del. För att inte 

tappa bort viktiga delar har jag markerat dessa och senare gått igenom dem igen. 
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Friberg (2006) menar att en risk med litteraturbaserade studier är att man kan välja att 

enbart analysera ett visst urval som bygger på författarens egen ståndpunkt. För att undvika att 

detta sker har jag hela tiden försökt att läsa litteraturen i förhållande till den kontext den är 

skriven i och med förståelse för den tid då den skrevs samt att ha ett kritiskt förhållningssätt vid 

analysering. En stor del av den litteratur jag har använt mig av är skriven från 1950- till 90–talet. 

Under och efter den perioden har det hänt mycket inom bokstavsformgivningen och 

persondatorn har påverkat mycket för yrkesverksamma bokstavsformgivare. Saker som man 

kanske trodde var omöjliga på 50–talet skedde 40 år senare och detta är något jag har haft 

förståelse för när jag har analyserat litteraturen. Många av de dokument jag har analyserat har 

även haft typografi som utgångspunkt och informationen kring teckensnitt har varit en del i 

helheten. Därför har jag läst och analyserat materialet utifrån att det inte alltid handlat fullt ut 

om teckensnitt, utan oftast om typografi. Analysarbetet har skett under i princip hela 

uppsatsarbetet och det har även kommit in ny litteratur under hela tiden. I analysarbetet valde 

jag att ställa upp teman där jag utgick från lik- och olikheter utifrån det syfte och de 

frågeställningar som jag formulerade för uppsatsen (Friberg, 2006). En annan person hade 

kanske valt att analysera utifrån ett annat perspektiv, men jag valde att utgå från det syfte och de 

frågeställningar som var uppställda för uppsatsen. Att hitta information om teckensnittens 

historiska bakgrund har det inte varit några som helst problem med. Problematiken uppstod när 

det var dags att sammanföra det till en enhet. Författarna ville gärna beskriva historien på olika 

vis, i upplägg samt med olika termer. Det tog tid att sätta sig in i materialet och förstå de termer 

som användes och det var ibland svårt att greppa material då det rör sig om så lång tid tillbaka i 

tiden. Det har varit svårt att sätta informationen i relation till något. 

Jag har försökt att fokusera på syftet under hela analysarbetet (Friberg, 2006) då jag har känt 

att jag gärna vill läsa om allt och få in nya uppslag i uppsatsen. Många gånger har jag formulerat 

stycken som jag senare strukit för att det inte rymts inom syftet. Även om jag från början har 

gjort vissa avgränsningar inom arbetet så har jag ändå behövt fokusera på syftet för att inte 

komma in på sidospår. 
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SLUTSATSER 
Teckensnittens historiska bakgrund har sitt ursprung för flera tusentals år sedan (Falk, 1989) 

och genom de senaste 2000 åren kan man se en stadig utveckling. Tydligt för teckensnittens 

stilutveckling är att den har följt den utveckling som även skett inom andra genrer, som 

exempelvis konst (Bohman & Hallberg, 1987). Det är inte svårt att tänka sig att teckensnittens 

utformning har påverkats av de stilideal som fanns inom andra genrer under samma tid. Det är 

intressant att se att man under de senaste 2000 åren har vidareutvecklat äldre formspråk för att 

skapa nya former samt att bokstavsformgivare ibland har fått titta flera 100 år tillbaka i tiden för 

att finna en utgångspunkt. Det här är något som jag anser sker även idag, då man exempelvis 

inspirerades av 1920–talets funktionalism på 80–talet (Bohman & Hallberg, 1987). Kanske kan 

det kännas naturligt att vilja studera och vidareutveckla det som tillhör det förflutna, den tid 

man kanske inte vet så mycket om, men kan fascineras av. Stefan Hattenbach menar att han 

inspireras av äldre teckensnitt när han ska göra nya klassiska snitt för nutiden. Han poängterar 

vikten av att studera historiska snitt ordentligt när man gör en modern tolkning (Mattsson, 

2010). Även Peter Bruhn menar att han inspireras av historiska teckensnitt, men han inspireras 

inte direkt av någon specifik form, utan snarare av de smarta lösningar som upphovsmannen till 

det historiska snittet kommit på (Mattsson, 2010). Göran Söderström däremot hävdar att han 

inte inspireras av andra teckensnitt och säger att han inte har kommit till den fasen ännu 

(Mattsson, 2010). Samtidigt som han sedan beskriver hur han inspirerats av äldre teckensnitt, 

som exempelvis Windsor, ett teckensnitt ritat 1905 av Eleisha Pecheys (Mattsson, 2010). Jag har 

mycket svårt att se hur man inte kan inspireras av sina föregångare. Det samma gäller för Akke 

Kumliens efterträdare vid Norstedts förlag, Karl-Erik Forsberg. Han var den första som formgav 

ett teckensnitt skapat efter det svenska språket (Falk, 1989). Till skillnad från de teckensnitt 

Kumlien formgav ansågs Forsbergs teckensnitt vara svenskt. Kumlien var dock den första stora 

svenska bokstavsformgivaren i modern tid och hade inte många föregångare att titta på, medan 

Forsberg hade Kumliens formgivning att inspireras av. Hur vida han gjorde det eller ej vet jag 

inte, men han hade chansen att se till någon som hade arbetat med bokstavsformgivning i 

Sverige i modern tid. Kanske kan detta ha influerat hans sätt att arbeta. Även om Forsberg själv 

ansåg att han fann sin inspiration i äldre klassiska teckensnitt har jag svårt att se hur han inte 

skulle kunna ha influerats av sin föregångare Akke Kumlien. Hattenbach påverkas däremot av 

föregångare inom Sveriges gränser och han säger att han finner inspiration i Forsbergs klassiska 

teckensnitt (Boardley, 2008). 

Gutenbergs uppfinning av boktryckarkonsten har bidragit till en stor utveckling inom 

bokstavsformgivningen. Bohman och Hallberg (1987) menar att uppfinningen ledde till att den 

vanliga människan inte gavs möjlighet att påverka bokstavsformerna i samma utsträckning som 

tidigare då texterna ofta var handtryckta. Det kan på många sätt vara sant, men samtidigt 
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möjliggjorde uppfinningen att yrket utvecklades, att begreppet typografi föddes (Bohman & 

Hallberg, 1987) och jag tror även att de rörliga typerna samt gjutformen var nödvändig 

utveckling för att yrket skulle leva vidare. Ju närmre modern tid man kommer i historien, desto 

mer utvecklas samhället och jag har svårt att se hur någon inte skulle vara intresserad av att föra 

in boktryckarkonsten i den nya tiden. Under 1970–talet ersattes blytypsättningen av datorstyrd 

fotosättning (Koblanck, 2003), en utveckling i samma slag som Gutenbergs. Jag tror att det är få 

uppfinnare som strävar efter att utvecklingen ska stå still. De flesta vill nog göra nya upptäkter 

och då får man nog leva med att nya uppfinningar som, till viss del, tar död på det gamla 

utvecklas. Under 80–talet blev datorn ett redskap i tryckprocessen (Nationalencyklopedin, 

2012a) och det borde leda till att de bokstavsformer som gick att skapa för hand, innan 

Gutenberg, nu kan komma tillbaka. Med datorns hjälp borde det inte längre finnas några 

begränsningar i vad som går att skapa, vilken form av teckensnitt som är möjligt att rita. Tunna 

som tjocka linjer, en dator bör inte ha samma begränsning som handen tillsammans med det 

material man skar ut formerna i. Inte heller de blytyper som gjöts kan konkurrera med datorn, 

då det inte är möjligt att gjuta hur tunna typer som helst. 

Under 1950–talet tog Maximilien Vox fram ett klassificeringssystem för teckensnitt (Falk, 

1989). Systemet har senare legat som grund för det system som vi idag använder i Sverige. Falk 

(1989) menar att ett förslag till svensk standard är under utveckling och han beskriver att man 

delar in teckensnitten i 12 olika familjer. 23 år senare menar Nationalencyklopedin (2012a) att 

familjerna endast är 7 stycken. Här finns olika synsätt och jag kan bara tro att det har med tiden 

att göra, att förslaget var under utveckling under tiden som Falk skrev sin bok och att det idag 

har omarbetats till totalt 7 familjer. Klassificeringssystemet kan användas för att hålla reda på 

och sammanställa världens alla teckensnitt, från historien till nutid (Falk, 1989) men jag tror 

inte att bokstavsformgivare bryr sig något nämnvärt om indelningarna. Dock finns det 

säkerligen ett större intresse hos de som ska använda snitten i olika tryck. Ska det vara en 

reklamannons kanske man väljer att använda ett teckensnitt i familjen linjärer eller mekaner, då 

dessa snitt lämpar sig bra tack vare att linjärer blir tydliga och lättlästa i kortare texter och i 

mindre grader och att teckensnitt inom familjen mekaner är tydliga och slagkraftiga (Bohman & 

Hallberg, 1987). 
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VIDARE FORSKNING 
Då jag har haft svårt att finna dokument som behandlar bokstavsformens utveckling under 

1990- och 2000–talet kan det vara ett ämne att fortsätta forska inom. Man skulle då exempelvis 

kunna göra intervjuer med bokstavsformgivare som har varit verksamma under dessa år och se 

hur de ser på bokstavsformens utveckling. 

Då jag kortfattat beskrivit bokstavsformens utveckling under de senaste 3000 åren skulle det 

vara intressant om man skulle gå mer på djupet i det ämnesvalet. Det samma gäller även för de 

två avsnitt som presenteras i uppsatsen. Att göra djupgående studier inom ämnet termer och 

uttryck inom bokstavsformgivning samt att se över hur bokstavsformgivare verksamma i 

Sverige influerats av de historiska teckensnitten skulle vara intressant för vidare studier. För det 

sistnämnda ämnet skulle det även vara intressant att se på hur nutida bokstavsformgivare, 

verksamma i Sverige, inspireras av bokstavsformgivare verksamma i Sverige under 1900–talet, 

exempelvis Akke Kumlien och Karl-Erik Forsberg. Då de har omnämnts mycket i den litteratur 

som ligger till grund för det här arbetet så utgår jag från att nutidens formgivare även finner 

inspiration i deras teckensnitt. 
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