
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University Linköpings universitet

gnipökrroN 47 106 nedewS ,gnipökrroN 47 106-ES

LiU-ITN-TEK-G--15/039--SE

Kriterier för typografi vid
redaktionell redesign.

Victor Camnerin

Daniel Emilsson

2015-06-01



LiU-ITN-TEK-G--15/039--SE

Kriterier för typografi vid
redaktionell redesign.

Examensarbete utfört i Grafisk design och kommunikation
vid Tekniska högskolan vid

Linköpings universitet

Victor Camnerin
Daniel Emilsson

Handledare Gary Svensson
Examinator Sasan Gooran

Norrköping 2015-06-01



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Victor Camnerin, Daniel Emilsson



Sammanfattning  

Mycket av den forskning som finns om typografi är gjord för nästan hundra år sen. Sen dess har 

mycket facklitteratur presenterats i ämnet. I dagens medielandskap är det många tidskrifter 

som behöver förändring för att hålla sig aktuella. Syftet med detta examensarbete är att 

undersöka vad det finns för typografiska kriterier vid redaktionell redesign i den svenska 

tidskriftsbranschen. Syftet uppnåddes genom jämförelse av insamlad data från intervjuer, 

empiri från facklitteratur och teorier från forskning. Fem semistrukturerade telefonintervjuer 

genomfördes med representanter från branschen. Analysen ledde till olika slutsatser med olika 

mycket stöd från forskning och facklitteratur. Språkstöd och valmöjligheter för typsnitt blev 

generaliserbara kriterier då behovet för olika fonter beskrivs som viktigt av alla parter. 

Teckengrad ska inte generaliseras såsom facklitteraturen visar, då det ansågs som något relativt 

inom både forskning och bransch. Negativ text och radlängd visade sig vara typografiska 

aspekter som branschen valde att inte ta hänsyn till trots tydliga regler i forskning och 

facklitteratur. Vid val av typografi förhöll sig branschen ofta mer till känsla och ett typsnitts 

karaktär än till krav på funktionalitet. Författarna kom också fram till att forskning och 

facklitteratur menar att redesign bör prioriteras, men att detta inte alltid genomfördes då 

kundens önskemål i slutändan var det som avgjorde vad som skulle göras. 

 

 
   



Abstract 

Editorial design like many creative lines of buisness is in constant need of updates. Redesign is 

the process of updating or changing an editorial publications image and style. When going 

trough a redesign an essential step is changing the typography. The goal of this research was to 

explore the typographical criteria that exist when doing just this. The writers conducted five 

qualitative interviews with representatives from the swedish editorial buisness to get their 

personal opinion on the matter. The interviews were coded and the data was divided up into 

categories. The data from these categories were then compared to former research and 

litterature about each category. This comparison led to several different conclusions that paint a 

picture of how, and to what extent, todays editorial branch follows old typographical criteria. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

“Type design is the backbone of editorial design and every designer has to know the basics.” 

säger Caldwell and Zappaterra (2014) i sin bok Editiorial Design. Hellmark (2006) menar att 

kriterier för typografi kan brytas mot om det finns ett syfte bakom det gjorda beslutet. Om detta 

görs utan att känna till de typografiska kriteriernas existens introduceras dock ett visuellt buller 

som är lika störande som felstavningar i ett språkligt innehåll. Designbyrån Bastion bryter 

medvetet mot dessa kriterier under sin normkritiska redesign av tidskriften Bang (Alves, 

Bonnevier and Kristiansson, 2013). Detta i kombination med att många andra stora tidskrifter 

som Cap and Design och Dagens Nyheter också gör redesigns väcker bland annat frågorna; Vad 

är dessa typografiska kriterier och följer den svenska tidskriftsbranschen dem? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera typografiska kriterier av tryckta tidskrifter och 

undersöka hur den svenska tidskriftsbranschen förhåller sig till dessa vid redesign. 

1.3 Frågeställningar 

Vad finns det för generella kriterier för typografi i tryckta tidskrifter? 

Hur förhåller sig representanter av den svenska tidskriftsbranschen i dagsläget till dessa 

kriterier vid en redesign? 

Hur förhåller sig dessa kriterier mot den tidigare forskningen som finns om typografi?  

1.4 Begreppsdefinition:  

Typografi: ett sammansatt ord som grundar sig i de latinska orden “typus” och “graphus”. 

Typus betyder figur, bild eller form och graphus betyder skriva eller rita. Denna studie utgår 

från en definition framtagen av Gerhard Bachfischer: “Konsten att ge skriven text en röst och 

position genom diskreta symboler, grundläggande bokstavsformer och deras sammanhållning i 

ord, rader, eller stycken.”  

Font: Teckenuppsättning i samma typsnitt, variant (och storlek), t.ex. alla tecken i Times New 

Roman Bold: bokstäver (versaler + gemena), siffror, skiljetecken och specialtecken. Används 

numera ofta som synonym till typsnitt men i denna rapport används den endast för första 

betydelsen. 

Picasystem: Typografiskt måttsystem, tidigare använt främst i England och USA, numera 

standard i digital typografi. I PostScript är 1 (Pica) punkt: 1/72 tum: 0,353 mm. 

Serifer (Antikvor): Typsnittskategori som har växellinje, serifer (fötter) och kontrast mellan 

hår‐ och grund‐streck. 

Sanserifer: Bokstavsform som saknar serifer och växellinje och har jämntjock bokstavslinje 

utan kontrast mellan grund‐ och hårstreck. ex: Helvetica, Gill Sans 



Redesign: Redesign syftar till det arbete som utförs då en tidskrifts form och design förändras. I 

många fall introduceras även tidskriften till andra medier såsom läsplattor och webbtidningar. 

1.5 Avgränsningar 

Då studien är ett examensarbete på kandidatnivå behöver vissa avgränsningar göras. Detta för 

att kvalitén på studien ska hålla så pass hög standard som möjligt inom de ramar som är givna. 

Dessa ramar består i den omfattning på en halv termin som arbetet utgör, samt de ekonomiska 

och geografiska begränsningar som författarna har. Vissa avgränsningar kan dras utifrån syftet, 

såsom att området studien berör är Sverige och att det är inriktat på typografi vid redesign. 

Redesign syftar till det arbete som utförs då en tidskrifts form och design förändras och alltså 

inte när den introduceras på ett nytt medie, såsom läsplatta eller för skärm. Typografiska 

förändringar i detta arbete är avgränsade till huvudtexten och inte tidskrifters omslagsdesign 

eller typografiska illustrationer. Hur läsbar en text är kommer bara behandla utformningen på 

ett typografiskt plan och alltså inte hur budskapet författats för att enklare förstås. 

1.6 Författarnas roll 

Författarna av denna studie är två universitetsstudenter som studerar grafisk design och 

kommunikation vid Linköpings universitet. Denna akademiska bakgrund har ett inflytande på 

studien då författarna har erfarenhet av typografisk utbildning på högskolenivå. Författarna har 

också studerat tidskriftsdesign vilket kan visa sig användbart för denna studie. På grund av 

denna akademiska bakgrund kan det anses att vissa slutsatser skulle vara fördelaktiga för att 

belysa författarnas egna kompetenser vilket skulle kunna leda till vinkling. Den akademiska 

bakgrunden innebär också att författarna bör vara försiktiga med att inte dra slutsatser enbart 

baserade på deras egna erfarenhet utan att inkludera data från studien som stödjer dessa. 

Författarna är 21 och 26 år vilket är yngre än majoriteten av de som intervjuas i studien. Detta 

kan påverka intervjuer och datainsamling då de som intervjuas kan se författarna som oerfarna 

och okunniga när det kommer till ämnet som diskuteras. Författarna har ingen tidigare relation 

till de intervjuade. Eftersom intervjuerna sker på telefon bör yttre personliga egenskaperna hos 

författarna inte påverka intervjuerna. Både teori och empiri har författarna fått tillgång till via 

Linköpings universitets bibliotek. 

   



2. Teori 

Efter att ha formulerat syfte och frågeställningar för denna studie, presenterar detta kapitel den 

litteraturgenomgång som tar fram befintliga rön inom typografisk forskning. Här ska sägas att 

typografi för just tidskrifter är underrepresenterat inom forskningen kring typografi och 

författarna har därför valt ett mer generellt ramverk för att presentera detta ämne. Första delen 

behandlar tidigare forskning och gapet som denna studie önskas fylla. Del två tar upp de 

typografiska kriterier som senare kommer användas för att analysera den insamlade datan och 

empirin. Det finns viss annan forskning som rör ämnet för denna studie men som då ofta bygger 

på facklitterära böcker (eller liknande källor). Därför valde författarna att inte presentera denna 

forskning utan istället använda ett urval av dessa facklitterära böcker som källor för insamlad 

empiri i ett senare kapitel. 

2.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom typografi i tryck kan dateras långt tillbaks till 1886 då Griffing och 

Franz hävdade att optimal teckengrad för läsning var 10 till 12 punkter (Bachficher, et al. 2007). 

Den forskning som gjordes då gällande teckengrad var senare bekräftad av Paterson och Tinker 

(1929). Deras 13 avhandlingar om typografi, som behandlar allt från bästa teckengrad för 

effektivast läsning (Paterson och Tinker, 1929), till optimal radlängd (Tinker och Paterson, 

1929) har sedan citerats otaliga gånger i senare relaterade studier (Google Schoolar, 2015). 

Sådan forskning är då oftast inriktad på digitala medier (Ling and van Schaik, 2006, Hornbæk 

and Frøkjær, 2004, Dyson och Haselgrove, 2001). Detta då den nya digitala tidsåldern ger större 

möjlighet för gemene man att formge typografiskt innehåll vilket skapar ett större behov av 

tydliga förhållningssätt (Bachfischer, 2007). De slutsatser och rekommendationer som tidigt 

blivit vedertagna regler i ämnet har i många fall inte testats senare. Undantag är tillexempel vid 

anpassning för skärm eller andra specifika områden, såsom läsbar text för en äldre målgrupp 

(Bernard, Liao, and Mills, 2001). Här finns det alltså inte någon stor representation inom 

tidskriftsdesign. 

2.2 Typografiska kriterier för läsbarhet och förståelse 

2.2.1 Teckengrad 

Olika typsnitt upplevs olika läsbara fast de har samma teckengrad. Detta står i kontrast till de 

studier som Tinker and Paterson gjort i ämnet (Paterson och Tinker, 1929). 6.6 punkter är den 

minsta rekommenderade teckengrad som fortfarande är läsbart när typsnittet Universe är satt i 

tryck. Detsamma gäller för Times New Roman, men inte för Perpetua som istället bör sättas i 8.6 

punkter. Detta beror på att det är x‐höjden (se Bild 1) och inte teckengraden som avgör hur 

läsbart ett typsnitt upplevs. När Perpetua är satt i 8.6 punkter har det alltså samma x‐höjd på 

1.2 millimeter som Universe och Times New Roman satt i 6.6 punkter och får då samma 

läsbarhet som dessa två. (Poulton, 1972) 



 

Bild 1. X-höjd (x-height) och teckengrad (body size)(Poulton, 1972) 

2.2.2 Radlängd 

Den ideala längden för en skriven rad har alltid väckt intresse och bekymmer hos typografer. 

Redan i slutet av 1800 talet diskuterades längden av en skriven rad i specifika picas med en 

förhoppning att komma fram till den ideala längden för högst läsbarhet. Dock var denna tidiga 

forskning endast baserad på erfarenheter och åsikter. Som med många typografiska grundregler 

började den mera akademiskt och databaserade forskningen med Paterson och Tinker under 

1940‐talet (Bloodsworth, 1993). Redan för över hundra år sedan fanns kunskapen om att våra 

ögon inte har en jämn rörelse över en sida när vi läser. Istället hoppar ögonen mellan olika 

fixeringspunkter där den läser in de bokstäver som ligger kring denna fixeringspunkt (Larson, 

2004). 1940 gjorde Paterson och Tinker tre olika studier som med hjälp av denna kunskap fick 

fram den ideala radlängden. De undersökte 1500 böcker och tidskrifter samt gjorde tester med 

1435 universitetsstudenter. Resultatet av denna studie visade att i de fall då ögat endast 

behövde fixera två gånger per rad var läsaren mera bekväm och uppfattade texten som mera 

läsbar. Detta resultat kombinerat med hur många ord en läsare kan uppfatta vid varje fixering 

gav Paterson och Tinker möjlighet att dra slutsatsen att 6 till 8 ord eller 45 till 55 bokstäver är 

den ideala längden på en rad. (Paterson and Tinker, 1940) 

2.2.3 Ordbilder 

“Given that all the reading research psychologists I know support some version of the parallel 

letter recognition model of reading, how is it that all the typographers I know say that we read 

by matching whole word shapes?” (Larson, 2004) 

Forskning inom kognitiv psykologi har under de senaste 30 åren visat att det är bokstäverna i 

ett ord som används för att definiera ordet. Trots detta lever det kvar hos många typografer och 

textentusiaster att det är hela ordbilder som vi läser. En ordbild (eller en “bouma”) kan 

beskrivas som den omslutande form ett ord får. Tillexempel har ordet boll och ordet koll samma 

ordbild (se Bild 2). Detta är alltså inte ett tillräckligt bra sätt att förklara hur en text läses och 

bör därför inte längre användas för att definiera läsbarhet. Istället bör man fokusera på 

bokstavsigenkänning och tydlighet där. Denna teori stöds av den forskning som behandlar 

parallell bokstavsigenkänning (Eng.). Detta är ett fält inom forskningen som fortfarande är 

aktuellt och där många olika experiment fortfarande utförs. Tillexempel har man kommit fram 

till att olika ord får en plats på hjärnans cortex. Dessa ord aktiveras genom att hjärnan filtrerar 



ut bokstavsformer i den ordning de står skrivna och på så sätt utesluter de ord som innehåller 

bokstäver med fel former. Detta betyder att ordet koll direkt försvinner i en sådan filtrering och 

alltså inte alls växlas samman med ordet boll. (Larson, 2004) 

Bild 2. Ordbilder, egen tolkning (Larson, 2004) 

2.2.4 Negativ text/Färgkontrast 

För att nå en hög läsbarhet är det ytterst viktigt att nå en passande kontrast för bakgrunds 

färgen och färgen på text (Bachfischer, 2007). I en sammanställning av olika typografiska 

studier om färg visar Bachfischer (2007) att vit text på svart bakgrund eller så kallad negativ 

text, läses 10.5% mer långsamt än svart text på vit bakgrund. Paterson och Tinker (1932) 

nämner i deras studie att detta kan vara på grund av att människor är vana att läsa svart text på 

vita bakgrunder. Detta menar de kan bero på hur naturliga bakgrunder såsom himmel, luft och 

vatten är ljusa och att detta är vad människan är van vid. Dock uppmanar de till fortsatt 

forskning inom området då det inte finns någon studie som bevisar att detta är anledningen 

bakom läsarens preferens för svart text på vit bakgrund. Det som gör att vissa 

färgkombinationer är mer läsbara är den mängd av kontrast som färgerna skapar, detta kan inte 

vara fallet för svart respektive vit text då de har samma kontrast. (Paterson och Tinker, 1931) 

2.2.5 Typsnitt 

När det kommer till val av typsnitt finns det spridda meningar om vad som faktiskt gäller för att 

göra en text så läsbar och lättförståelig som möjligt. Paterson och Tinker (1932) kom fram till 

att det fanns en viss skillnad mellan serifa och sanserifa typsnitt. Denna skillnad var dock 

statistisk sett för liten för att kunna avgöra om skillnaden var betydande. Burt (1959) antydde 

att serifer var mer läsvänliga i förhållande till sanserifer. Ett resultat som senare dementerades 

av Poulton (1965) som i sin studie återigen visade att skillnaden var oväsentlig och därför inte 

kunde räknas som godtycklig. Något som visats i senare studier är att serifer kan hjälpa 

läsbarheten vid små teckengrader då de bidrar med bättre teckenmellanrum (Arditi and Cho, 

2005), men vid mer generellt använda teckengrader är skillnaden fortfarande oväsentlig 

(Bernard et al., 2003). 

2.6 Redesign 

En redesign är ett verktyg för att nå ut till en större målgrupp, återansluta med den befintliga 

målgruppen, attrahera ny reklam, och skilja sig från konkurrenterna (Nagarajan, 2013). Efter 

forskning, analys och jämförelse är första steget i en redesign av ett magasin att bestämma ny 

typografi (De Vries, 2008). 

  

   



3. Metod 

3.1 Ansats 

Denna studie använde en kvalitativ strategi eftersom den baserades på analys av kvalitativa 

intervjuer. Vid definition av en kvalitativ studie är det lätt att endast utgå från att det inte är en 

kvantitativ studie som bygger på siffror och mätbara värden, vilket kan anses vara otillräckligt 

(Bryman och Nilsson, 2011). Tyngdpunkten i denna studie låg därför i att författarna var de som 

drev forskningen för att utreda ett fenomen, vilket stämde med Creswells (2013) definition av 

vad som kan kvalificeras som en kvalitativ studie. 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Empiri - kurslitteratur och böcker i ämnet 

Litteratur som inte skapats som vetenskapliga artiklar eller avhandlingar samlades också in för 

att utgöra en del i analysen. Just denna insamlade litteratur var inte till sin natur det som 

tillexempel Bryman och Nilsson (2011) kallat kvalitativa dokument såsom 

massmediaprodukter, offentliga statliga dokument eller liknande utan var istället böcker som 

behandlar ämnena typografi eller tidskriftsdesign. I en annan studie skulle dessa genom 

triangulering kunna använts för att utöka eller stärka den insamlade teorin. I denna studie 

representerade de istället de vedertagna och etablerade kriterier som låg till grund för mycket 

av den kunskap som fanns i ämnet. Något som enligt syftet ska utredas. 

Vald litteratur valdes ut för att den använts som kurslitteratur inom ämnen som tidskriftsdesign 

och typografi, eller för att de funnits med i vissa tidigare vetenskapliga artiklar som referenser 

eller vid datainsamling. Dessa var Typografisk handbok (Hellmark, 2006), Elements of 

Typgraphic Style (Bringhurst, 1992) och Editorial Design (Caldwell and Zappaterra, 2014).  

3.2.2 Intervjuer 

Data samlades främst in genom öppna semistrukturerade telefonintervjuer. Semistrukturerad 

variant valdes eftersom ett fenomen inom vissa avgränsningar skulle utredas. Författarna ville 

ha så mycket information som möjligt, men inte utanför de ramar satta av nämnda 

avgränsningar. Författarna hade i enlighet med Bryman och Nilssons (2011) beskrivning av 

kvalitativa intervjuer valt en generell betoning på de inledande frågorna. Detta för att de 

insamlade svaren skulle reflektera intervjupersonens egna uppfattning och synsätt i ämnet. 

Frågorna följde en intervjuguide (se bilaga 1) som låg till grund för intervjun, dock var den inte 

bindande för hur ordningen på frågorna ställdes. Detta medförde också att följdfrågor som inte 

fanns med i guiden kunde ställas för att förtydliga ett tema eller uppmuntra till en mer ingående 

förklaring av svaret (Bryman och Nilsson, 2011). Beslutet att utföra telefonintervjuer grundade 

sig på författarnas geografiska placering och begränsade budget. Detta då det är ett tids‐ och 

kostnadseffektivt sätt att samla in stora mängder data (Bryman och Nilsson, 2011), som inte 

behöver vara underlägset i jämförelse med en intervju ansikte mot ansikte (Sturges and 

Hanrahan, 2004). De intervjuade fick svara på om de ville behandlas anonymt och om 

författarna fick tillåtelse att spela in samtalet. Då ingen av de intervjuade begärde anonymitet 



valde författarna att nämna de intervjuade vid namn. Namn och befattning kunde anses stärka 

trovärdigheten för den insamlade datan och i sin tur slutsatserna i studien.  

Intervjuerna skedde via högtalartelefon hemma hos en av författarna. Alla intervjuer sköttes på 

samma sätt där samma person alltid skötte intervjun, och den andra alltid antecknade. Eftersom 

allt antecknades i interaktiva dokument via Google Docs kunde intervjuaren följa de 

anteckningar som togs och lätt hitta tillbaka till något som sagts eller som behövde följas upp. 

En annan fördel var att den av författarna som antecknade lätt kunde interagera med 

intervjuaren genom att skriva in följdfrågor i dokumentet utan att avbryta samtalet. Denna tysta 

interaktion bidrog till en gemensam röst för författarna som förmedlades till den intervjuade.  

På grund av studiens begränsningar valdes ett målinriktat urval, där de intervjuade skulle vara 

aktiva i branschen, haft en betydande roll för typografiska val vid en redesign och inte haft 

någon form av tidigare relation till författarna. På detta sätt var det strategiskt möjligt att få 

forskningsfrågor och urval att överensstämma (Bryman och Nilsson 2011). Antalet utvalda blev 

3 kvinnor och 2 män, något som stämde bra med Creswells (2013) rekommendation på tre till 

tio deltagare i denna typ av studie. 

De utvalda var Lotta Ek, Jessica Sunnebo, Sofia Wixner, Markus Hillborg och Markus Ljungblom. 

Lotta Ek jobbade på Dagens Nyheter med redaktionell design och var med vid DNs prisbelönta 

redesign 2011. Hon hade gått på Berghs school of Communication och jobbat på flera olika 

redaktioner samt en redaktionell byrå. Jessica Sunnebo var konceptutvecklare på den 

redaktionella designbyrån Kate och hade jobbat med redaktionell utveckling i 15 år, under 

denna period hade hon vart med vid ungefär 30 redesigner. Sofia Wixner var tidningsutvecklare 

på redaktionella byrån A4 där hon hade jobbat i sju och ett halvt år. Hennes akademiska 

bakgrund grundade sig i en journalistutbildning i Sundsvall samt en högskoleutbildning och en 

sommarkurs i typsnittsdesign. Markus Hillborg var art director på contentbyrån Make Your 

Mark och hade arbetat med olika tidningar sedan slutet av 80‐talet. Han hade en akademisk 

bakgrund som student på Beckmans designhögskola. Markus Ljungblom var en senior art 

director som hade jobbat de senaste nio åren på kommunikationsbyrån Appelberg. Hans 

akademiska bakgrund kom från att ha läst på Berghs school of Communication. 

3.3 Tolkning och analys 

Tolkningsmetoden som använts i denna studie är baserad på Creswells (2013) sex steg för en 

kvalitativ analys.  I Bild 3 syns processen från insamlad rådata till analys. 

 



 

Bild 3. Tolkningsmetod (Creswell, 2013) 

 

Det första steget var att förbereda datan. Detta gjordes genom att transkribera 

telefonintervjuerna samt sammanställa litteraturempiri om typografiska kriterier och typografi 

i tidskrifter. Steget efter detta var att granska datan för att ge en överblick av de underliggande 

svaren i intervjuerna och för att ta fram de kriterier som ställs på typografi i facklitterära 

böcker.  

Tredje steget var att koda datan. Kodning av data gjordes genom att organisera den i kategorier 

med hjälp av nyckelord. Nyckelord skrevs i marginalerna av de sammanställda datadokumenten 

för att markera stycken som passade under de respektive nyckelorden. Nyckelorden som 

författarna tog fram var redesign, redaktionell design, arbetssätt, branschen, erfarenhet, känsla, 

forskning, typografins roll, typsnitt, läsbarhet, teckengrad, radlängd, spalter, layout, ordbilder, 

negativ text, tryckteknik, anpassning, och kriterier.  

Fjärde steget som Creswell (2013) rekommenderar var att använda de koder som applicerats 

till datan för att skapa teman som datan uppdelats i. Det bör vara cirka sju teman för kvalitativ 

forskning då för många teman försvårar analysen av specifika fenomen. Under varje tema 

presenterades olika perspektiv från intervjuerna och litteraturen som stöds av citat och data. 

Eftersom studien var en granskning av ett fenomen användes resultatet i dessa olika teman för 

att skapa en generell förklaring av fenomenet.  

Det femte steget var en kort diskussion om likheter och skillnader mellan svar inom de teman 

som tagits fram i steg fyra. Här fokuserade författarna på att jämföra svar med liknande källor. 

Intervjusvaren jämfördes med varandra medan litteratursvaren jämfördes med varandra. Detta 

gjordes för att förbereda datan för den analys som genomfördes i nästa steg, samt att utvärdera 

validiteten av datan under de bestämda temana. De teman som bestämdes var typografins roll i 



tidskriftsdesign, typsnitt, redesign, typografiska val, och typografi och läsbarhet med 

underkategorierna; teckengrad, radlängd, ordbilder och negativ text.  

Det sista steget i denna tolkningsmetod var att jämföra de olika källorna mot varandra. 

Författarna använde de teman som skapats för att enklare kunna jämföra empiri, data och teori. 

På detta sätt tog författarna fram en analys som bekräftade om datan från intervjuerna följde 

empirin från litteraturen och forskningen eller om den avvek. Med detta upplägg ledde 

tolkningen till möjliga slutsatser och vidareutvecklade frågor som presenterades i kapitlet 

resultat. (Creswell, 2013) 

3.4 Reliabilitet, generaliserbarhet och validitet  

Creswell (2013) menar att en kvalitativ studie till sin natur inte behöver utvärderas utifrån dess 

generaliserbarhet eller reliabilitet, men nämner också att i vissa fall kan det ändå vara önskvärt. 

Med tanke på den omfattning fem olika aktörer skulle ge studien och den relativt enkla metod 

som använts kan det anses att studien skulle uppnå generaliserbarhet (Creswell, 2013). Även 

reliabilitet kan uppnås om studien följer en noggrann struktur. Något som dock behöver tas 

hänsyn till är konsekvent användning av begrepp och dess betydelse för studien under 

intervjuer och liknande. Avviker detta kan resultatet påverkas och reliabiliteten skadas 

avsevärt. (Creswell, 2013) 

Vad som är avgörande för en kvalitativ studies tillförlitlighet är dess validitet. Utifrån Creswells 

(2013) rekommendationer för validitet i en kvalitativ studie har två av dennas åtta strategier 

valts.  Den första är en beskrivning av författarnas roll för studien (se 1.6). Här beskriver 

författarna hur deras inverkan i studien kan påverka det resultat som till slut kommer 

presenteras. Den andra är triangulering av olika datakällor för att fastställa teman. Studien 

bygger på jämförelse av olika sorters datainsamling enligt denna strategi vilket Creswell (2013) 

menar bidrar till validiteten.  

 

 

 
   



4. Empiri från litteraturen 

4.1 Typografins roll i tidskriftsdesign 

En tidskrift bör vara angenäm och tillgänglig samt bidra med en ändamålsenlig upplevelse för 

läsaren. Detta åstadkommer i mångt och mycket utformningen av typografin. En läsare van vid 

sidor packade med text i en bok, kommer inte uppskatta detsamma i en tidning där dekoration, 

variation, luft och sammanhängande designelement förväntas finnas. Text som är för liten, 

kompakt eller för enformig kommer få läsaren att tappa intresset. Därför anses typografi vara 

en grundsten i tidskriftsdesign och alla designers behöver ha kunskap om dess grunder. 

(Caldwell and Zappaterra, 2014) 

4.2 Typografiska guidelines 

4.2.1 Teckengrad 

I tidskrifter ses 7, 8, eller 9 punkter (eller halvpunktssteg däremellan) som de optimala 

teckengradena för bra läsbarhet. En text kan inte bara vara för liten men också för stor. Om en 

text har för stor teckengrad behöver läsaren söka efter fler fixeringspunkter, vilket saktar ner 

läsningen. För en normalläsare är 12 punkter och uppåt sett som irriterande stort. Dock kan 14 

och 16 vara mera passande om det är till barn eller äldre läsare (Hellmark, 2006). En grundregel 

som typografer kan välja att förhålla sig till är det gyllene snittet. När det kommer till typografi 

är det gyllene snittet mest användbart för gradrelationer mellan brödtext, bildtext, rubriker och 

så vidare. Det gyllene snittet resulterar i följande fibonaccital: 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… Dessa tal 

kan användas som teckengrader och är tillämpliga för många typografiska uppgifter. 

(Bringhurst, 1992) 

4.2.2 Radlängd 

Läsbarhet är en stor bidragande faktor till hur långa rader som bör användas i tidskriftsdesign 

(Caldwell and Zappaterra, 2014). Råd kring hur långa raderna ska vara för bästa läsbarhet 

skiljer sig åt. Vissa menar att 45‐65 är den ideella radlängden (Caldwell and Zappaterra, 2014, 

Bringhurst, 1992), och andra att 55‐65 är den ideella men att 35 till 45 också kan fungera 

(Hellmark, 2006). En annan aspekt är hur spaltsystemet ser ut. Återigen spelar framtoning och 

känsla roll. Ett läsmagasin kan välja tvåspalt och då längre rader för att förmedla en intellektuell 

ton, medan nyhetstidningar är mer intresserade av mycket text på lite utrymme och då väljer 

fler spalter med kortare rader. (Caldwell and Zappaterra, 2014)  

4.2.3 Ordbild 

Hellmark (2006) förklarar att vi läser ord med hjälp av ordbilder (se Bild 2). Han menar också 

att ordbilder är viktiga för läsbarheten av en text och bygger sedan resten av sina argument för 

kerning, bokstavsmellanrum och teckengrad baserat på denna teori. Övriga böcker behandlar 

inte detta speciellt. Bringhurst (1992) nämner dock kort bokstavsigenkänning för att 

argumentera mot användandet av för tighta boktavsmellanrum.  



4.2.4 Negativ text/Färgkontrast 

Vit text tryckt på bild kan vara väldigt effektivt för känslan, men kan också skapa problem för 

läsbarheten och bör därför användas varsamt. Detta kan tillexempel bero på för tunna linjer i 

typsnittet eller för stor variation av toner i bilden (Caldwell and Zappaterra, 2014). Text är mer 

lättläst om kontrasten dras ner något mellan bakgrund och text. I en bok bör pappret 

tillexempel ha en gulare ton. (Hellmark, 2006)  

4.2.5 Typsnitt 

I val av typsnitt är det framförallt fyra olika överväganden som måste göras; tekniska, praktiska, 

historiska och kulturella. En av de viktiga tekniska aspekterna är hållbarhet i tryckteknik. 

Eftersom vissa typsnitt är skapade för olika typer av tryck kan de förstöras eller tappa karaktär i 

fel typ av tryck. Ett exempel på detta är Palatino som är skapat för boktryck. Den tappar sin 

karaktär när den trycks med offset tryck, till skillnad från hur dess eleganta former gnids in i 

pappret när de trycks med laserskrivare. Ytterligare en teknisk aspekt som bör tänkas på är 

vilket papper som det ska tryckas på. Vissa typsnitt är gjorda för att passa bättre på speciella 

papper. Ett exempel på detta är neoklassiska typsnitt som är designade att passa släta papper, 

då grova papper förstör deras tunna linjer.  

De praktiska överväganden som ska tas hänsyn till har framförallt med om typsnittet är läsbart 

och om det passar till innehållet. Dock förklarar Bringhurst (1992) att det är viktigast att 

typsnittet är nedärvt och funktionellt. Till sist bör typsnittet vara sympatiskt till temat av 

innehållet. Ett viktigt kriterie att kolla efter under val av typsnitt är så kallade “special effects”. 

Om typsnittet ska användas med kapitäler, siffror eller andra tecken är det viktigt att kolla efter 

typsnitt som innehåller dessa funktioner.  

Historiska överväganden är något som många moderna typografer inte tar hänsyn till men bör 

såklart tänkas på vid val av typsnitt. Ett typsnitts historia och bakgrund kan förtydliga textens 

ursprung och ge en ton till texten. Om en text är historisk är det passande att ha ett typsnitt som 

har en känd historisk innebörd. 

Kulturella och personliga överväganden har med typsnittets karaktär att göra. Typografer lär 

sig läsa av bokstavsformers individuella personligheter genom att studera jobb av andra 

designers. Förutom att berätta om innehållet kan ett typografiskt val dessutom berätta mycket 

om designern bakom produktionen. Användningen av ett serift typsnitt ger en formell känsla 

medan sans‐serifa ger en avslappnad ny känsla.  (Bringhurst, 1992) 

4.3 Redesign 

En redesigns funktion är att aktualisera och hålla produkten relevant till tiden och läsarna. Det 

är viktigt att låta läsarna diktera en redesign och följa kulturella trender. Det är viktigt att se 

över innehåll och tonalitet i en publikation när en redesign genomförs. En av de fyra 

huvudsakliga berättande strukturerna är typografi, och den bör tänkas om vid en redesign. 

Under ett redesignarbete bör åtminstone tre typsnitts kombinationer av serifer och sanserifer 

testas. (Caldwell and Zappaterra, 2014) 

   



5. Data från intervjuer 

5.1 Typografins roll i tidskriftsdesign 

Sunnebo (2015) berättade att hon väljer typografi med mycket omsorg just för att typografin 

“är så bärande i redaktionell design”. Hillborg (2015) hade ett liknande förhållningssätt och 

förklarade att detta beror på att tidningar innehåller mycket text. “Den (typografi) är ju en av de 

största beståndsdelarna när du sitter och gör tidningen eftersom tidningar fortfarande är den 

grafiska produkt som innehåller mycket text till skillnad från reklam och förpackningar”. 

En viktig typografisk kriterie för just redaktionell design är att typografin ska inneha 

möjligheten att ge varierade uttryck (Ljungblom, 2015). Ek (2015) gav ett exempel på detta 

kriterie vid en beskrivning av DNs val av typsnitt. “Den (typsnittet Publico) fanns då från väldigt 

tunn till väldigt fet. Så den kunde uppfylla alla våra krav på rubriker, liksom stora fina tunna 

rubriker i kulturdelen, till feta händelserubriker i nyhetsdelen.” Även om funktion är en viktig 

kriterie menar Ljungblom (2015) att just för magasin är också uttrycket viktigt. ”Och då som jag 

sa, är det en bok vill man ju ha ett annat flyt i läsningen och då kan sådana saker som gemena 

siffror, kapitäler och ligaturer vara viktigare än om det är för typ dagspress eller ett magasin. Gör 

jag ett magasin där är ju liksom uttrycket viktigt också”. 

5.2 Typografi och läsbarhet 

5.2.1 Teckengrad 

Läsbarhet beroende på teckengrad har mycket att göra med vem som ska läsa en text och vad 

denna är van vid menade Wixen (2015). “Om man är van med att läsa pytte, pytteliten text så är 

det såklart mycket lättare att läsa liten text... Det handlar ju om vana och vad man tycker är lätt 

att läsa.” (Wixner, 2015). Hillborg (2015) tyckte att “... det beror på vem ska läsa tidningen och 

hur mycket text det är tänkt att va’.” Med detta sagt fortsatte han att berätta om hur han fått 

ändra teckengraden i en publikation för att den upplevts alldeles för liten. “Vi tryckte ett 

nummer och medelåldern på de som fick tidningen var hög... vi fick många insändare och 

synpunkter. Tillräckligt många för att öka graden och radavståndet på brödtexten för att det var 

så många med dålig syn som läste tidningen... ”. Wixner (2015) presenterade ett liknande 

förhållningssätt då hon sa att “... brödtexten inte får vara för liten. Den måste fungera att läsa om 

man börjar bli lite äldre eller sådär. Sånt är viktigt att tänka på, vem som ska läsa texten när man 

har valt den.” 

Samtidigt tyckte de intervjuade att typsnittet i sig avgör vilken grad som fungerar bäst. Lotta Ek 

sa: “... i sådana här gratistidningar, som jag gissar görs ganska snabbt, händer det att man ser att 

man valt typsnitt som liksom går sönder i sina tunna streck för att dom är inte gjorda för så små 

grader. Att man kanske valt något som man tycker ser snyggt ut men som inte är tänkt för 

brödtext.” (Ek, 2015). Sunnebo (2015) diskuterade samma tema när hon förklarade att “... dom 

som är lite ovana med att jobba med typografi tror ju att nio punkter på elva alltid upplevs lika 

stort. Men nio punkter är helt olika beroende på typsnitt.” På en följdfråga om standardgrad 

svarade Ljungblom (2015): “Näee, det har jag faktiskt inte därför att… jag har standardmått på… 

eller näe det kan jag inte säga för det är så olika beroende på typsnitt.”. 



Valet av teckengrad grundade sig oftast på olika former av tester. “Det (grad i brödtext) var 

mycket utifrån vad vi hade gjort förut och vad andra tidningar gör och vad som är läsbart enligt 

läsundersökningar och tester. Under redesignarbetet gjorde vi flera undersökningar, typ 

interjvuer och läsarundersökningar med fokusgrupper och sådär. Så vi testade det på vägen, 

provtryck gjorde vi också.” (Ek, 2015). Hillborg (2015) sa: “Generellt tycker jag att man kan ha 

en halv grad mindre än vad man kanske tror. (...) Grundregel är att i ett tidigt skede av ett 

redesignarbete av en tidning skriva ut mycket, för du måste få se det i hundra procent på ett 

papper för att förstå hur det blir.” Wixner (2015) förklarade hur hon väljer typsnitt och 

teckengrad. “Jag brukar testa genom att skriva ut typsnitten i massa olika storlekar på dom 

bredder som jag tänkt mig och så ser jag. Det handlar mycket om känsla. Sen så brukar jag låta 

andra titta också, vilket typsnitt dom tycker känns bäst och lättast och läsa.” 

5.2.2 Radlängd 

Det fanns ett gyllene tal på 66 tecken som skulle vara den ideala mängden tecken på en rad men 

det var inget de själva räknade berättade Sunnebo (2015). Sunnebo förklarade också att 

radlängden berodde mycket på mängden text, “Det beror också på storleken av texten och så. Vi 

har väldigt sällan satt för breda spalter men det är något som sitter i ryggraden. I många 

tidningar har vi liksom två och en halv spalt, trespalt, och fyrspalt. Det är sällan ett problem så att 

säga.” Hillborg (2015) menade att textens radlängd är beroende på den typen av text som ska 

presenteras. “Det beror lite på vad det är för typ av text. Hur många spalter på en sida och hur 

stor sidan är liksom… Har du en text som är mer en essä eller en lång berättande text, ja då kan du 

ha lite bredare spalter. Har du en ganska upphakad text, en intervju tillexempel med frågor och 

svar, då är det bättre att ha fler spalter än att ha för få, för då blir det ändå upphakat.” Wixner 

(2015) berättade att hon räknade hur många tecken det blev per rad för att undvika för korta 

eller för långa spalter, medan Ek (2015) berättade hur annorlunda det fungerade för dagspress; 

“... basen i Dagens Nyheter är ju ett femspaltigt system. Då är ju radlängden given och det är ju det 

jag har behövt utgå från när jag satt typografin från början”.  

5.2.3 Ordbilder 

Begreppet ordbilder var inget som togs upp speciellt mycket under samtalen om läsbarhet. 

Wixner (2015) nämnde det när hon talade om vana att läsa olika typsnitt. “När vi pratade om 

typografi i skolan så pratade vi mycket om att det var lättare att läsa brödtext om det var serifer 

för det bildade bättre ordbilder men det handlar ju om vana. Nu är folk mycket mycket mer vana 

med att läsa sanseriftypsnitt för att dom finns överallt, på skärm till exempel.” Hillborg (2015) 

uttryckte att de handlade mer om hur det bidrog till resten av produktionen. “Ordbilder är 

ordbilder de blir som de blir liksom. Det är inte så mycket att orda om där. Det man kan tänka på 

kanske är att man försöker hitta nått som harmonierar med tidningens innehåll och stil.” 

5.2.4 Negativ text 

Ljungblom (2015) svarade kort att han använde negativ text ganska ofta. Medan Hillborg (2015) 

och Sunnebo (2015) båda försökte hålla sig borta från att använda negativ text fast av olika 

anledningar. Hillborg (2015) berättade att han tyckte det berodde på erfarenhet och vad det var 

för text. “Jag brukar tänka, alltså det beror precis på hur lång texten är vad det är för text, vad 



texten har för betydelse. I grund och botten så försöker ja hålla mig till svart text på vita sidor. Det 

är liksom lite så jag har jobbat.” Sunnebo (2015) förklarade att det fanns en risk när det kom till 

negativ text i flerfärgstryck; “Negativ text är vi nog ganska försiktiga med, just för att om det bara 

är en svart platta så blir det inte lika stor risk för misspass och sånt där när man trycker, men 

annars kan det bli suddigt eller sådär. Om det inte är så långa texter så gör vi det absolut men då 

får man oftast gå upp en del i fethet i typografi så det inte blir någon risk.” Hillborg (2015) 

menade dock att trycktekniken inte längre var något att ta hänsyn till “ ... det är ju också lite så 

att det var annorlunda för 20 år sedan. De tryckpressarna var mycket mer primitiva och man hade 

ett grövre raster, så då gjorde man ju allt för att undvika negativ brödtext. Nu ser man ju nästan 

aldrig misspass så att nu kan du ju trycka negativ text utan att oroa dig för att det ska bli misspass 

iaf.” Dock så förklarade han likt Sunnebo att när negativ text skulle användas så borde det 

endast tryckas med en svart färg. “Sen en grundregel, ibland kanske man vill ha en svart sida med 

text i en start av en artikel och då kan man ju tänka sig för, att ok då använder jag inte en svart 

som består utav fler färger. Utan då kanske man trycker med bara svart så att risken för misspass, 

och att det blir svårt att läsa, minimeras.” 

5.2.5 Typsnitt 

Typsnitt bidrog till tidskriftens karaktär, en unik karaktär var något som var lättare att uppnå 

med nyare typsnitt. “Vi tycker om att jobba med nya typsnitt för att man vill etablera den unika 

karaktären för en tidning, och det är lättare om det är ett nytt typsnitt. (...) Riktigt gamla 

antikvor är ju någonstans från början ritat för böcker och så, i tidningar behöver man moderna 

antikvor.” (Sunnebo, 2015). När Wixen (2015) resonerade kring valet av typsnitt för rubriker 

berättade hon att de oftast brukade “... leta för efter lite mer karaktär. Det är där som man 

kanske tittar mer på nya typsnitt och saker som kanske känns lite annorlunda för att få en lite 

annan känsla.” Karaktären kunde också vara helt beroende av funktion menar Ljungblom 

(2015): “... man arbetar med ett typsnitt som på något sätt sätter sin prägel och identitet och så 

på magasinet. Gör jag någonting till dagspress då kanske man vill ha ett kondenserat typsnitt 

som sväljer mycket text…”. Ek (2015) förklarade hur detta kunde se ut i praktiken: “Vårt 

typsnitt för brödtext är ju ganska grovt om man jämför med många andra typsnitt och det 

kanske inte lämpar sig så väl för en tidskrift som handlar om design och har ett mycket bättre 

tryck och papper. Då får man kanske välja ett skirare, men inte så skir att den blir svår att läsa, 

det är det jag menar, det finns ju olika uttryck även när det kommer till brödtext.” 

Funktionen av typografin är annorlunda beroende på vad det är för text. När det kommer till 

brödtext berättade Wixner (2015) att “Vi letar efter brödtexter som jag vill ska märkas så lite som 

möjligt. Den ska vara lättläst och den ska vara enkel att jobba med och den ska vara tydlig. Den 

ska som helst inte märkas alls. När man läser brödtexten ska man inte tänka på hur brödtexten ser 

ut, utan då är det ofta något fel på den. Den ska bara vara där. Där har vi en rätt så stor bank av 

brödtexter vi använt förut och som är gjorda av typsnittdesigners som vi känner till väl och vet att 

de fungerar.” Sunnebo (2015) förklarade att de oftast använde serifer i brödtext, vidare 

förklarar hon hur de tänker med övriga delar av texten. “Man använder typografi väldigt 

dynamiskt i tidningen för att särskilja avdelningar precis som man gör med bilder också. Vi jobbar 

aktivt med att varje avdelning ska få sin karaktär.” Hon beskrev också olika sätt att använda 

olika skärningar (fonter) av typsnitt och förklarade att det nästan alltid finns en baktanke 

bakom de beslut som tas. “Det finns många olika skärningar av de här moderna typsnitten som 



gör att man väljer display‐font till rubriker, text‐font till de andra. Det finns för alla nivåer, man 

kan även sätta en faktatext i en antikva egentligen, rent teoretiskt. Det finns många varianter av 

rubrikskärningar som kan vara väldigt spännande. Ibland jobbar man väldigt mycket med 

antikvor i rubriker, men ibland så känns det bättre med mer sanserifer. Men dom flesta tidningar 

vi jobbar med mår bra av att man har både och. Vissa avdelningar har man i antikva rubriker och 

vissa har man inte, men det finns nästan alltid en baktanke med vart man väljer att använda de 

olika.” 

En viktig funktion som typsnitt bör besitta är språkstöd. Ljungblom (2015) berättade att det är 

viktigt för en del av hans produktioner. “Andra parametrar är väl behov av språkstöd tillexempel. 

Vi har ju produktioner här som ges ut på olika språk och då kan man behöva språkstöd, och det 

har ju inte alla familjer… helt enkelt.” Hillborg (2015) beskrev att tillfällen kommer där de inte 

kan använda ett typsnitt eftersom det saknar språkstöd. “Ibland är det någon sån’ här grej, att du 

har hittat ett asnice typsnitt som du inte vet vad det heter. Så visar det sig att oj, det är någon som 

har hittat det här på nätet, det finns inte å, ä, ö. Då får man ju släppa det liksom.” 

5.3 Redesign 

Ljungblom (2015) förklarade att Appelberg jobbar på två sätt med redesigns; “Alltså man kan ju 

jobba med redesign på olika sätt. Antingen kan man göra ett omtag på en existerande 

produktion, vilket har hänt och händer. Då ser man över en produktion form‐mässigt och 

uppdaterar den utifrån hur den ser ut idag. Eller så jobbar vi med pitcher.” Han fortsatte med att 

förklara att “gör man en redesign måste man ju förhålla sig till hur den har sett ut innan och 

man vill ju fortfarande att läsaren ska känna igen sig”. Ek (2015) instämde att DNs historia var 

en avgörande del för deras redesignarbete. “Om man tänker sig att man skulle starta Dagens 

Nyheter på nytt och tänka annorlunda? Ja, jag kanske inte skulle ha landat i samma val av 

typsnitt som vi gjorde nu. Nu valde vi ju utifrån vår egen historia.“ Sunnebo (2015) nämnde 

också att varumärkesigenkänning är en viktig del av ett redesignarbete. Wixner (2015) 

förklarade att en del kunder ville behålla vissa typsnitt på grund av ekonomiska själ. “Att de till 

exempel inte velat ändrat brödtexten och inte velat köpa in många nya typsnitt. Så det kan ju 

finnas önskemål utifrån den form som redan finns.” Sunnebo gav ett exempel på att det också är 

viktigt att förhålla sig till trender i tidskriftsdesign; “Till exempel så har vi en logga just nu som vi 

inte tycker om så då gör vi den mycket mindre på omslaget för det är lite mindre blaffigt idag i 

tidskriftsdesign om man jämför med några år sen.” 

Dock förklarade Sunnebo (2015) också att “Det handlar om en typ av process, man måste ha en 

bra process och design för att det ska bli bra. Kunden måste våga förändra. Vi försöker betrakta 

det som att det är en nystart för tidningarna.” Kundrelationen var väsentlig när det kom till 

redesign och Ljungblom (2015) förklarade att det finns fall där det var viktigt att förhålla sig till 

kundens visuella kommunikation. “Vad jag vill ha sagt med det är att det beror lite på kunden, 

hur deras förhållningssätt till det vi gör och hur öppna dom är för att göra någonting annat. I 

vissa fall kan det vara en poäng att man ligger nära hur kunden arbetar med sin visuella 

kommunikation, medan i andra fall kan det vara så att man gör en redaktionell produkt där 

avsändaren inte behöver vara särskilt tydlig.” Sunnebo (2015) förklarade dock att de försökte 

övertyga kunden att förändring var det rätta valet då stagnation kunde skapa problem. “Det är 

en kortsiktig syn att man är rädd att behöva bygga upp sin läsarkrets igen. Det är tufft i dagens 



medielandskap så man blir rädd. Vi vill snarare visa att om man inte göra någonting kommer det 

gå dåligt för att man måste förnya sig och sådär. Det räknar läsare med och den takten går ännu 

fortare idag. Ibland förhåller vi oss verkligen till någonting. Ibland behåller man något eller gör 

om något.” 

5.5 Typografiska val 

Hur de tillfrågade gjorde typografiska val kunde skilja sig något åt beroende på projekt eller 

arbetsplats.  Några av dem menade att det ofta handlade om diskussion i grupp. “Vi jobbar 

mycket med redaktionen och pratar om tidningen och vilken känsla tidningen ska förmedla. Vilken 

typ av tidning det är och vad den ska vara och hur den är för läsaren. Det påverkar hur vi jobbar 

sen. (...) Jag har såklart preferenser själv på vad jag tycker funkar bra, men sen så pratar vi också 

mycket med varandra här.” (Wixner, 2015). Sunnebo (2015) presenterade ett liknande 

förhållningssätt: “Det är ju mycket diskussioner också, det är inte bara att det går på autopilot. 

Det är en rolig del av jobbet liksom att välja typografi och jobba fram det så det blir som man har 

tänkt sig.” 

Hillborg (2015) tyckte att utöver diskussioner på arbetsplatsen handlade det mycket om att 

testa sig fram eller rådfråga andra i branschen. “... det är bara trial‐and‐error egentligen. Sen är 

det ju i grund och botten, om man känner sig osäker, bara att bläddra i någonting man tycker om. 

Så kan man mäta hur dom har gjort. Så att svårare än så behöver det inte va’. Sen kan man ju 

också bara slänga ut en fråga på sociala medier eller maila någon kompis. Det kan vara jättebra. 

Då kan man ju fråga tillexempel om typsnitt och deras preferenser och tips om brödtext. Då får 

man några svar så testar man dem.” 

Något som nämnts tidigare var val av passande teckengrad (se. 5.2.1). Här nämnde några av de 

intervjuade att utskrifter var en arbetsmetod för att granska de bästa alternativen, samt att vem 

som skulle läsa texten var avgörande för de val man gjorde. Ek (2015) fortsatte på detta spår 

när hon talade om att eget omdöme och läsarkommentarer var vad man hade att utgå ifrån vid 

olika typografiska val i dagspress. “Eget omdöme, jätte, jätte många utskrifter och eget omdöme 

skulle jag säga. (…) En gång när vi gjorde om tidningen bytte vi brödtexten en vecka eller två 

innan vi släppte resten av designen, för att vi tänkte att vi skulle smyga igång det. Då fick vi inga 

kommentarer när vi bytte brödtexten, men sen när vi gjorde om hela designen så hörde många av 

sig och sa att det var otroligt svårt att läsa. Då hade dom ändå läst samma brödtext i två veckor 

innan. Så man måste ändå på något sätt våga lita på sig själv, men också försöka se och reagera 

på vad läsarna hör av sig om. I grunden får man nog mest gå på sin egen kunskap, men efter den 

här redesignen så var det helt uppenbart att dom hade rätt och att det var jättesvårt att läsa vissa 

saker i tidningen.” 

Arbetades det mycket med kundtidningar åt etablerade företag kunde valmöjligheterna se 

annorlunda ut menade Ljungblom (2015). “... med det sagt så är det inte så att jag kan välja vilka 

typsnitt jag vill. Jag behöver ju som regel ta hänsyn till företags grafiska riktlinjer, och jag skulle 

inte göra mitt jobb om jag liksom bara tog ett typsnitt rakt av för att jag tycker att det passar. (...) 

Sen är det ju så att jag inte alltid behöver använda mig av deras typsnittsfamiljer, det beror ju lite 

på. Vi jobbar ju med redaktionell kommunikation på det sättet att vi vill ha en egen identitet också, 

vi vill ju inte att det ska vara en broschyr.” 



6. Analys och Slutsatser 

6.1 Analys 

6.1.1 Typografins roll i tidskriftsdesign 

Tillfrågade branschrepresentanter ansåg att typografin är en bärande del av redaktionell 

design. Den bidrar till en tidskrifts uttryck och de valda typsnitten bör finnas representerad i 

olika fonter för att kunna göra detta (se 5.1). Det är ett synsätt som förstärks av vad som finns 

skrivet i facklitteraturen där det beskrivs att en tidskrift bör vara angenäm och tillgänglig samt 

att typografin är en grundsten i arbetet för att uppnå detta (se 4.1). 

6.1.2 Läsbarhet 

Branschrepresentanter berättade att när de ska bestämma teckengrad är det deras egna 

omdömen och målgruppens vanor som driver besluten. De berättade även att den ideala 

teckengraden är annorlunda för varje typsnitt (se 5.2.1 ). I facklitteratur som diskuterar ämnet 

beskriver Hellmark (2006) teckengraderna 7, 8, eller 9 punkter som de optimala för tidskrifter. 

Facklitteraturen presenterar också att en grundregel för teckengrad kan vara det gyllene snittet 

(se 4.2.1). Tidigare forskning om teckengrader visar på betydelsen av x‐höjden och att olika 

typsnitt har olika teckengrader som upplevs som den mest läsbara storleken (se 2.2.1). 

Branschen och forskningen är överens om att teckengrad är något relativt vilket avviker från 

facklitteraturens tydliga grundregler. 

De svarande presenterar ett förhållningssätt som bygger på texttyp och efterfrågad känsla i 

texten vid val av radlängd. En av de representerade räknade aktivt tecken per rad just för att få 

en god läsbar radlängd medan representanten för dagspress förklarade att dennas tidning följde 

ett femspaltssystem som satte grunden för resten av layouten (se 5.2.2). Facklitteraturen 

presenterar en enig bild där 45‐65 tecken per rad är acceptabla radlängder för god läsbarhet, 

men trycker också på att framtoning och känsla spelar roll vilket kan åsidosätta dessa 

rekommendationer (se 4.2.2). Enligt den forskning som presenterats är det 45‐55 tecken per 

rad som är optimalt och bör eftersträvas (se. 2.2.2). Forskning gällande radlängd är alltså känd 

både i facklitteratur och av personer i branschen, men eftersträvas inte fullt ut till fördel för 

friheten att jobba mot ett mer estetiskt uttryck.  

Ordbilder togs antingen inte upp alls eller talades om väldigt lite av de intervjuade. I de fall de 

nämndes var det något man talat om under utbildningen, inget som diskuterades på 

arbetsplatserna när man talade om texters läsbarhet (se 5.2.3). Däremot nämns detta i en av 

facklitteraturböckerna och ligger till grund för många av de övriga överväganden som 

presenteras i boken, såsom tillexempel ordmellanrum och teckenmellanrum (se 4.2.3). Här 

finns däremot mycket forskning att ta hänsyn till. En intressant aspekt är att senare forskning 

tydligt visar att teorier kring läsbarhet baserat på ordbilder bör anses daterade (se 2.2.3). Den 

facklitteratur som tydligt bygger på dessa teorier om ordigenkänning får alltså anses bygga på 

en felaktig grund. Däremot verkar detta inte vara något som prioriteras i branschen.  

Negativ text både användes och undveks av olika branschrepresentanter. Vissa nämnde att det 

kan vara problematiskt med misspass i tryck vilket gör att det blir svårt att läsa texter, men en 



av dem förklarade att den moderna trycktekniken är så pass utvecklad att det inte är något som 

branschen måste ta hänsyn till längre (se 5.2.4). Facklitteratur rekommenderar att använda 

negativ text varsamt på grund av en dålig läsbarhet. Hellmark nämner också att man ska dra ner 

kontrast mellan bakgrund och text något för optimal läsbarhet (se 4.2.4). Forskningen visade att 

vit text på svart bakgrund läses 10.5% mindre effektivt men att kontrasten är den samma som 

med svart text på vit bakgrund (se 2.2.4). Forskning kring negativ text är konkret men var 

skriven på en tid där trycktekniken var annorlunda, något vissa i branschen tycker spelar roll. I 

övrigt instämmer facklitteratur och branschrepresentanterna med den inställning som 

presenteras av forskningen. 

6.1.3 Typsnitt 

Vad som är viktigt i valet mellan serifer och sanserifer för de intervjuade verkar främst bero på 

vana och att skapa dynamik i tidskriftens layout (se 5.2.5). Att använda ett serift typsnitt ger en 

mer formell känsla jämfört med den mer avslappnade känslan en sanserif ger menar 

facklitterära källor (se 4.2.5). Forskningen har inte kunnat visa att det är någon skillnad i 

läsbarhet mellan serifer och sanserifer annat än vid små teckengrader där sanserifer är att 

föredra (se 2.2.5). För läsbarhet bör det i de flesta fall inte spela någon roll vad man väljer, 

däremot menar branschen och facklitteraturen att det påverkar det helhetsintryck en 

publikation får.  

Ett krav för svenska typografer är såklart språkstöd i form av existerande bokstavformer för å, ä 

och ö. Vissa redaktioner jobbar dessutom med publikationer på andra språk och behöver därför 

även typsnitt tillämpade för detta (se 5.2.5). Detta stämmer tydligt överens med Bringhursts 

praktiska överväganden gällande typsnitt där en viktig aspekt är att de tecken som kommer 

användas i innehållet bör finnas tillgängliga (se 4.2.5). 

En av branschrepresentanterna förklarade att en aspekt vid val av typsnitt är dess utformning 

och hur det ska användas. Tryckteknik, papper och typsnittets tjocklek spelar roll i en sådan 

urvalsprocess (se 5.2.5). Facklitteraturen berättade att det finns fyra olika överväganden som 

skall göras vid val av typsnitt. De tekniska överväganden är bland annat att ett typsnitt ska 

passa trycktekniken och pappret som är tänkt för publikationen (se 4.2.5). Facklitteraturens 

rekommendation på tekniska överväganden följs av vissa i branschen. 

Branschrepresentanter berättade att valet av typsnitt i många fall bygger på vad det kan bidra 

med för karaktär till resten av tidskriften. Detta görs lättast med hjälp av nyare, mer unika 

typsnitt (se 5.2.5). Facklitteraturen beskriver historiska och kulturella överväganden som två av 

de fyra viktiga överväganden vid val av typsnitt. Att jobba med kulturella överväganden har 

framförallt med typsnittets karaktär att göra. Det kan bidra till att förtydliga innehållet men 

också bidra till att visa vem som ligger bakom en design. Att historiskt överväga ett typsnitt 

bygger på att dess historia kan förtydliga textens ursprung eller ton (se 4.2.5). Branschens fokus 

på nya typsnitt med karaktär visar på att de följer de kulturella överväganden och verkar ta 

hänsyn till historiska innebörden. 

6.1.4 Redesign 

Branschrepresentanter beskrev redesign som en process som är beroende på publikationens 

tidigare utseende och läsare. Vissa av representanterna förklarade att de såg en redesign som 



en nystart för tidningarna och att kunden måste våga förändra för att hålla sig aktuella i dagens 

medielandskap (se 5.3). Facklitteraturen förklarar att en redesigns funktion är att aktualisera en 

publikation och beskriver läsarens åsikter samt kulturella trender som viktiga saker att ta 

hänsyn till (se 4.3). Forskning beskriver redesign som ett verktyg med många olika funktioner 

men bland annat för att återansluta med den befintliga målgruppen (se 2.6). De flesta 

branschrepresentanter har ett större fokus på att se redesign från kundens perspektiv och 

prioritera igenkänning medan facklitteraturen, forskningen och vissa branschrepresentanter 

prioriterar modernisering och förändring. 

En branschrepresentant berättade att typografi ibland inte ändrades vid en redesign på grund 

av önskemål från kunden gällande inköp av nya typsnitt (se 5.3). Facklitteraturen förklarar att 

en av de huvudsakliga strukturerna som bör ändras vid en redesign är typografi och att minst 

tre typsnitts‐kombinationer bör testas (se 4.3). Forskningen beskriver att efter forskning, 

analys, och jämförelse är det första steget i en redesign att välja typografi (se 2.6). Forskning 

samt facklitteratur prioriterar typografi vid en redesign medan vissa i branschen inte kan göra 

detta på grund av kundens åsikter. 

6.2 Slutsatser 

Genom de generella typografiska kriterier som presenterats tidigare i studien och i diskussion 

med representanter för den svenska tidskriftsbranschen har vissa typografiska kriterier visat 

sig relevanta för just tidskriftsdesign. Språkstöd och valmöjligheter i form av flera olika fonter 

av ett typsnitt är generaliserbara kriterier för just detta. Till skillnad från dessa har forskningen 

tillsammans med data från branschen visat att teckengrad är något relativt beroende på val av 

typsnitt och därför inte kan generaliseras såsom facklitteraturen presenterar det.  

En aspekt som skapar undantag gällande generella kriterier är den diskussion som förts kring 

känsla och tonalitet. Radlängd kan tas som exempel där forskning och facklitteratur presenterar 

tydlig data för vad som gynnar läsbarhet, men där representanter i branschen trots kunskap i 

ämnet väljer att inte ta hänsyn till detta med förmån för kreativ frihet. Detsamma kan sägas om 

negativ text. I motsatts till detta anser branschen att val av serif eller sanserif kan ha en 

betydande roll för tidskriften uttryck, medan forskningen istället visar att för just läsbarhet 

spelar det ingen roll. Samma fokus återkommer vid val av typsnitt då branschen i stort väljer 

nyare eller oanvända typsnitt för att skapa karaktär och en unik känsla i tidskriften.  

Viss forskning visar på brister i delar av den facklitteratur som presenterats. Detta gäller 

specifikt teorier kring ordbilder och teckengrader. Detta är dock inget som påverkar branschen. 

De utför i vissa fall själva tester och undersökningar för att utreda läsbarhet vilket skapar egna 

kriterier för fall till fall.  

Typografi är något som bör prioriteras vid redesign enligt den forskning och facklitteratur som 

finns i ämnet. Det är också rekommenderat att fokusera på modernisering och förändring över 

lag i tidskriften vid ett sådant arbete. Detta är något branschen inte alltid kan uppnå då kunder 

ofta är av en annan åsikt eller i fallet med kundtidningar där företags grafiska profiler ibland 

behöver tas hänsyn till. 

 

 



7. Avslutande diskussion 

En studie av detta slag, där ett fenomen undersöks, stöps och blöts, kommer av sin natur att leda 

till lösa trådar och ouppklarade diskussioner. Studiens författare kommer här försöka samla 

detta för att tydligare visa på vad som kan vara skäl för fortsatta studier. 

En första iakttagelse är att den forskning som finns i ämnet ofta är gammal eller som en av de 

intervjuade uttryckte det: “De här reglerna kommer ju egentligen mycket från när det var 

mycket krångligare. Alltså när man hade blytyper och det kunde man liksom inte ändra saker i.” 

(Hillborg, 2015). Även tryckteknik var såklart annorlunda på denna tiden. Vad detta spelar för 

roll för de kriterier som fortfarande ligger till grund för mycket av den kunskap som finns i 

ämnet är något som författarna undvikit att gå djupare in i. Diskussionen kring negativ text är 

absolut relevant här eftersom argumentet för att undvika detta var att risken för misspass var 

stort. En av respondenterna menade att detta inte längre var ett problem, även om man borde 

ha det i åtanke. Vad betyder det för typografin att tekniken utvecklats men att forskningen inte 

har uppdaterats? 

Att ord lästes med hjälp av ordbilder var något som författarna själva lärt sig under sina studier. 

En av respondenterna menade att detta också var vad de lärt sig under sin utbildning. Att detta 

är den teori som förespråkas både på utbildningar och i en del av facklitteraturen tyder på att 

vissa kriterier inom typografin alltså lever kvar trots att forskningen visat att detta inte längre 

är ett giltigt förhållningssätt. Att utvärdera facklitteratur kanske ligger hos den enskilde läsaren 

men utbildningar borde utvärdera den teorigrund undervisningen bygger på. Är det som 

undervisas fortfarande aktuellt? 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Ok att spela in?  
Anonym? 

 

Kan du beskriva hur du började intressera dig för design och typografi och hur du 
hamnade där du är idag?  

 
 

Vad för redesignarbeten inom tidskriftdesign har du varit delaktig i och vad har du 
då haft för roll? 

 

Hur har ni i detta arbete jobbat kring typografiska val, framförallt med rubriker och 
huvudtexten (inte omslag eller typografiska illustrationer)? 

 

• Läsbarhet? 
• Typsnitt? 

• Ordbilder? 
• Teckenmellanrum? 
• Ordmellanrum? 
• Radlängd? 
• Radavstånd? 
• Teckengrad? 

• Justering? 

• Negativ text? 
 

Hur kommer ni fram till dessa beslut? Har ni vissa strategier/kriterier som ni 
förhåller er till? 

 

• Finns det generella kriterier för typografi för just tidskriftsdesign anser du? 
• Hur anser du att den svenska tidskriftsbranschen följer dessa? Ge gärna 

exempel. 
 

Är det skillnad på detta och om ni skulle jobba med ett helt nytt koncept? 

 

Följer du/ni någon forskning inom området? I så fall vad? 

 


