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”Type is the formal expression of writing , 
and writing is the physical representation of language.” 

Stewen Heller 
The Education of a Typographer 2004
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Historia & Klassificering
För att få en förståelse för typsnittens utformning bör 
ni känna till dess historia. Under denna del kommer vi 
därför ge en kort inblick i 6000 år av bokstavhistoria och 
dess utveckling fram till idag. 

Här går vi också igenom vårt typsnittsgenre, dess roll 
och vad som kännetecknar den. Vi beskriver även andra 
genrer som berör detta arbete.

Anatomi & 
strukturella variationer 

Med hjälp av begreppsförklaringarna under detta avsnitt 
är det enklare att följa med i redogörelsen av våra bok-
stavsformer. Anatomiförklaringen finns även på insidan 
av framsidans utvik.

Designprocess
I detta avsnitt redogör vi hur vår process sett ut och 
dokumentationen av den.

Introduktion & Genomgång 
Under detta avsnitt kommer vi gå in närmare på våra 
bokstävers uttryck, egenskaper och hur de förhåller sig 
till liknade bokstavsformer i typsnittet. 

Om JustQuote
Här kommer vi beskriva och presentera formerna  
i typsnittet i sin helhet.

När ni nu betraktar och läser denna inledande 
textsida ser ni, som förväntat, flera olika bokstäver och 
tecken som i sin gemenskap berättar något för er.  
Det skrivna tecknet är en fysisk representation av språk 
och dagligen möter du olika bokstavskombinationer och 
former där någon avsändare försöker säga dig något. 

Under vår utbildning har vi fördjupat oss i den 
grafiska formgivarens yrke och lärt oss hur vi visuellt kan 
kommunicera tankar, idéer, information och budskap. 
Till vår hjälp har vi många olika verktyg, både digitala 
och analoga. Tillsammans med fördjupade kunskaper 
och ökad förståelse inom layout (hierarki, dynamik, 
 harmoni, balans), färglära (tillämpning, färgrymd), 
formlära (geometri) och typografi (typografiska regler, 
läsbarhet, typsnitt) har vi redskap som kan påverka 
v isuell kommunikation.

Den del vi inte berört och kunnat påverka i vår 
f ormgivning är bokstävernas utformning och uttryck. 
Syftet med detta arbete är därför att skapa bokstavs-
former till ett typsnitt. Det gör att vi får en insyn i detta 
detaljrika hantverksyrke och dess arbetsprocess för att vi 
på så sätt ska kunna påverka alla delar som möjliggör god 
k ommunikation. Vi har ställt oss frågorna: Är det möjligt 
att ta fram bokstavsformer för ett typsnitt på tre månader 
och hur kan en sådan process se ut? 

För att lära känna bokstavsformerna och deras 
uppbyggnad har vi valt att rita upp bokstavsformerna 
från grunden. Att skapa ett fullständigt och funktionellt 
typsnitt för textsättning, innehållande mellan 250 och 
300 tecken, ger ett fullartat hantverk och en komplex 
process som i regel tar år att utveckla och färdigställa.  
På grund av begränsat med tid har vi därför fått avgränsa 
oss vid att enbart skapa bokstäverna och siffrorna från 
den latinska teckenuppsättningen. Vi har valt att inte göra 
några skiljetecken eller ligaturer, inte heller olika vikter 
och varianter av typsnittet. Vi har inte heller haft möjlig-
het att arbeta med kerning (avstånd mellan bokstäverna).

Utformningen av typsnittet grundar sig i en genre 
med begränsat användningsområde. Målet är att skapa 
bokstäver med mjukare karaktär utan att de tappar sin 
klassificering i hopp om att göra dem mer anpassade för 
fler ändamål. Följande avsnitt redogör för hur vi försöker 
nå syftet och målet med detta arbete. 

INLEDNING
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4000 f.Kr 
Första fynden på visuell kommunikation var i form av 
ingraveringar på stenblock, bark och grottväggar.   
De m esta var primitiva bildtecken (piktogram) som  
till sammas berättade en historia.  
(Bergendal, Frigyes, 1990) 
 

3000-1500 f.Kr
Summerna i Mesopotamien utvecklar kilskriften vilket 
är första skriftsystemet. Kilskriften bildas med hjälp 
av trä eller benpinnar på fuktiga lertavlor som sedan 
bränns. Från början var de piktogram, varje tecken 
r epresenterar en sak, men med tiden blir det fonogram, 
som representerar ljud. Detta gjorde att de kunde gå från 
ca 6000 till 200 tecken. 

Egyptierna utvecklar Hieroglyferna, som är starkt 
influerade av kilskriften.

Fenicierna framställer den semitiska skriften som helt 
bygger på ljud. Skriften bestod av 22 olika tecken.  
Bokstavsformerna var tydliga och lätta att skriva. (ibid)

 
1500 f.Kr 

Kineserna utvecklar bokstavsformer vars grund fort-
farande används idag. Det är en blandning mellan 
bildskrift och fonetisk skrift. (ibid)

 
900 f.Kr

Grekerna framställer sitt alfabet som bygger på det 
semitiska alfabetet. Från början skrevs det från höger till 
vänster, men ibland uppåt och neråt. Det fanns också 
lokala sätt att skriva.  (ibid)
 

600 f.Kr
Latinska språket föds ur etruskiska skrivsättet. (ibid)

403 f.Kr
Vid ett möte i Aten bestäms att det grekiska alfabetet ska 
skrivas från vänster till höger och den joniska varianten 
med 24 bokstäver ska vara standard. (ibid)

100 f.Kr
Romarna erövrar Grekland och övertar A,B,E,I,K, M, 
N, O, T, X, Y och Z till det latinska alfabetet. Andra 
grekiska symboler omformas och anpassas för att bilda 
bokstäverna C, D, G, L, P, R och S. Bokstäverna V, F och 
Q hämtas ur grekiska tecken som inte längre används. 
Endast versaler utgör alfabetet. Bokstäverna målades på 
marmor med bredpensel. Penseln hölls i en viss vinkel så 
att  bokstäverna fick ansvällningar och hårstreck. Sedan 
knackades bokstäverna ut med hammare och mejsel. 
Denna teknik skapade serifferna, mycket senare upptäck-
tes det att dessa seriffer skapar en optisk linjering. (ibid)

 
200 e.Kr

Romarimperiets administration upplevde ett behov av att 
kunna skriva snabbare. Därför utvecklades uncialskriften 
som i sin tur är grunden för de gemena bokstäverna. (ibid)

 
700 e.Kr

Upp- och nedstaplar utvecklas av Alcuin av York. Han får 
i uppdrag, som mannen med världens vackraste handstil, 
att skriva av alla böcker som Karl den store hade i sin ägo.
I och med det höga priset på pergament användes de 
gemena bokstavsformerna allt mer eftersom det fick plats 
med mer text på samma yta. (ibid)

1200-1300 e.Kr
Gotiska stilen utbreder sig med sin mittpunkt i 
olika kloster. För första gången anpassas typografin 
k onsekvent efter det rådande modet. Gotiska skriftens 
former ansluter till tidens arkitektur och kläder med sina 
långa kyrkligt inspirerade former.

Böcker på islam översattes till europeiska språk vilket 
förde med sig deras siffersystem, som araberna i sin tur 
hämtat från Indien. (ibid)

 
1450 e.Kr - 1800 e.Kr

Gutenberg presenterar tryckpressen och böcker börjar 
tryckas. Böcker trycks med hjälp av blytypssättning och 
tryckpressen. (ibid)

 
1800 e.Kr

Industriella revolutionen med sin kärna i England gör 
det möjligt för tryckprocessen att bli automatiserad och 
därmed öka tillgängligheten för användningen. Det blir 
upprinnelsen till modern marknadsföring. Sanserifen 
blir återigen presenterad och så småningom utvecklas 
mekanen. Texter börjas sättas i olika färger. (ibid)

1900 e.Kr
Underwood-skrivmaskinen presenteras. Bauhaus-skolan 
får sin upprinnelse i det sargade Tyskland där de 
omfamnar de tekniska produktionsmetoder och material 
som utvecklas i allt snabbare takt. Tyskland, Holland, 

4000 f.Kr

200 e.Kr

1200 e.Kr

1300 e.Kr

1450 e.Kr

1800 e.Kr

1900 e.Kr

2010 e.Kr

3000 f.Kr

1500 f.Kr

900 f.Kr

600 f.Kr

403 f.Kr

100 f.Kr

BOKSTAVSHISTORIA

Österrike och Schweiz blir kärnan där typsnitt skapas. 
Även England och USA är med och bidrar till denna 
utveckling dock inte i samma omfattning. 

Persondatorn utvecklas på 80-talet. Form givningen 
går från att vara analog till digital. Internet slår igenom 
och gör det enklare att sprida och mottaga information. 
(ibid) Året 1996 finns det uppskattningsvis mellan  
50 – 60 000 olika typsnitt. (Cheng, 2005)

2000 e.Kr
Mjukvaruprogram och freeware utvecklas till datorer. 
Det gör det enklare och mer tillgängligt att formge 
teckensnitt på egen hand. (ibid)
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Subklassificering
Ordet mekan är den svenska benämningen för typsnittets 
klassifikation. Inom mekan klassen finns det underklasser 
och de är Clarendon-modell, Neo-Grotesque, Italienne- 
modell och Typewriter. (Wikipedia, no date)

Clarendon-modell
Bokstavsformen i Clarendon-modellen har starka drag 
av antikvan. Clarendon-modellen har även avrundade 
seriffer. (ibid)   

Neo-Grotesque
Neo-Grotesque påminner om sanserif fast med vinkel-
räta seriffer. (ibid)

Italienne-modell
Italienne-modellen änvänder sig av tyngre seriffer och 
har en western/cowboy känsla över sig. (ibid)

Typewriter
Formspråket är som taget från skrivmaskinens dagar. De 
är uppbyggda på att alla bokstäver tar upp lika mycket yta 
och bredd vågrätt. (ibid)Skript

Skrivstilstypsnitt som är snirkligt utformad och 
har sin upprinnelse i kalligrafin. (Heine, 2005) 

Antikva
Antikvan är en avbildning av den romerska stilen 
att skriva. Det är stor skillnad i vikt mellan grundstreck 
och hårstreck. Bokstäverna har seriffer och de bildar en 
osynlig linje som hjälper ögat att naturligt orientera sig. 
(Heine, 2005)

Sanserif
Sanserif, linjär, grotesque, kärt barn har 
många namn. Det mest slående draget är att san seriferna 
helt saknar seriffer. En sanserif utmärker sig också genom 
att ha liten eller ingen skillnad viktmässigt mellan grund- 
och hårstreck. (Heine, 2005)

Mekan
Mycket tack vare den industriella revolutionen 
blev England ledande inom stilgjuteri och boktryck i 
början av 1800-talet. Det är därför inte konstigt att det 
var i England första mekanen presenteras. År 1820 upp-
träder första kompletta mekan typsnittet, i ett stilprov 
från Robert Thorne som då bär namnet Egyptienne.  
Det är oklart hur namnet har tillkommit men det sägs att 
upphovsmännen varit influerade av Napoleons fälttåg i 
just Egypten. Vid denna tid var egyptiskt konsthantverk 
och arkitektur symboler för hög status. Den industriella 
revolutionen medför vikten av marknadsföring, och på så 
sätt fyller mekanen en viktig funktion eftersom den med 
sitt kraftiga, feta formspråk drar till sig uppmärksamhet. 

Under 1920-talet fram till 1930-talet går inte bara 
grotesken, utan också mekanen in i en ny andnings-
period. De första åren på 30-talet ger praktiskt taget alla 
stilgjuterier ut en mängd av egna tolkningar på  
Egyptienne-snittet. Några sådana snitt är Memphis, 
Rockwell, Serifa och Beton. 

Utformningen för en mekan kan beskrivas som en 
sanserif med seriffer. Serifferna är kraftiga och väldigt 
framträdande. Serifferna har antingen något rundade  
eller helt vinkelräta anslutningar till grundstrecken.  
(Bergendal, Frigyes, 1990)

KLASSIFICERING
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ANATOMI STRUKTURELLA VARIATIONER

För att beskriva bokstäverna har det under århundraden 
vuxit fram ord som beskriver dess beståndsdelar. Det finns ingen 
standardisering för detta utan begreppen nedan är en
sammanställning av flera olika källor och några översatta av oss. 
(Heine, 2005)(Felici, 2003)(Cheng, 2006)(Hellmark, 2004)

Bokstavsformer förhåller sig till olika värden och 
linjer för att typsnittet ska vara konsekvent i sitt formspråk. 
Dessa variationer sätter en prägel på typsnittet och ett sätt att 
skapa säregenhet i dess uttryck. (Heine, 2005)

TVÄRSTRECK
eng. crossbar

GRUNDSTRECK
eng. stem

SERIFFTERMINAL
eng. terminal
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Att ta fram ett typsnitt kräver mycket grund-
läggande research. Det minimerar risken att skapa ett 
redan befintligt formspråk på våra tecken. Den ena 
delen består av en litteraturstudie där vi läser in oss 
på den historiska delen, för att få ökad förståelse om 
bokstavs formens b akgrund. Den andra stora delen av 
research arbetet innefattar att se sig runt om vad som 
redan är gjort. För att skaffa oss en rimlig uppfattning går 
vi igenom mellan 500-1000 olika varianter och vikter 
inom mekan genren. Vi tittar också på typsnitt i andra 
genrer speciellt a ntikvor och sanserifer för att se om 
det finns något manér som går att föra över till vår egen 
utformning. Att skapa ett eget uttryck är en önskan vi 
båda vill uppnå.

Vi saknar tidigare erfarenhet av att formge typsnitt. 
Därför behöver vi först sätta oss in i typografiska termer 
för att underlätta dialogen under arbetet. Därefter 
behöver vi finna hur en typografisk designprocess går 
till. Vi läser artiklar och intervjuer, ser dokumentärer om 
typografer samt för korta samtal med Stefan Hattenbach 
(typograf) och Marcus Gärde (typografisk formgivare). 
Vi upptäcker att det finns svårigheter att applicera ett 
standardiserat arbetssätt eftersom det handlar om en 
kreativ process, alla jobbar olika. Några konkreta tips 
vi får är att hela tiden jämföra bokstäver i ordbilder. 
Bo kstäver kan se bra ut för sig, men ändras helt när den 
hamnar i en omgivning med andra bokstäver.  
Under processen är det bra att skriva ut ofta därför att 
svärtan kan upplevas olika mellan skärm och pappers-
utskrift. Ett bra tips är också att titta på andra typsnitt 
och försöka klura ut hur dess formgivare löst liknande 
problem som vi kan ställas inför.

Vid början av vår designprocess väljer vi att jobba 
så systematiskt som möjligt vid framtagningen av de 
första bokstavsformerna. Anledningen till det är att 
många f ormer bygger på varandra och det underlättar 
för s kapandet av efterföljande tecken. Dock är aldrig 
p rocessen helt enkelspårig i det hänseendet att vi jobbar 
med en bokstav tills den är helt klar och sedan nästa.  
Det finns vissa nyckelbokstäver som vi börjar med. I det 
här fallet börjar vi med versala H. Utifrån H bestämmer 
vi versalhöjden och därefter hämtas grundstrecket för 
alla bokstäver med helt vertikala streck. Därefter är det 
O som görs för att bestämma hur de runda formerna ska 
se ut, följt av A som sätter prägel för hur de diagonala 

st recken ska förhålla sig. På versala A bestämmer vi att 
skrevet på bokstaven ska vara brett för att göra formen 
mindre k antig och aggressiv. När teckensnittet sätts i 
små grader är detta något som är marginellt märkbart. 
Dock blir det en betydlig skillnad när bokstavsformerna 
f örstoras. Det här beslutet sätter sin prägel på alla 
b okstäver där d iagonala streck möter varandra eller ett 
horisontellt streck i en v ertikal axel. På A beslutar vi 
också att applicera det a ntikva inspirerade manéret där 
det är skillnader i tjocklek på grundstrecken. Det vill 
säga att det ena grundstrecket är smalare än det andra. 
Ett sådant formspråk medför att bokstäverna blir mer 
dynamiska och upplevs mindre låsta. Dock skapar denna 
dynamiska form stora problem speciellt på versala bok-
stäverna M, N, W och gemena v, w, x. På dessa bokstäver 
samlas väldigt mycket svärta där de diagonala strecken 
möter ett annat diagonalt eller vertikalt streck. 

Mellan nyckelbokstäverna görs självklart andra 
bokstäver men de bygger på de nyckelbokstäverna som 
är gjorda. Senare i processen när vi sitter med bokstaven 
M beslutas efter åtaliga timmars velande att det breda 
skrevet ska göras dubbelt så brett. Vilket innebär att alla 
former med breda skrev ändras. 

När vi gör de gemena bokstavsformerna gäller samma 
upplägg som på versala. Vi börjar med gemena h för att 
bestämma både x-höjd, uppstapelhöjd, grundstrecket 
och skuldran. Grundstrecket är något tunnare än på 
versala. Genom skuldran på h bestämmer vi hur hög 
x-höjden ska vara. Vi väljer att göra x-höjden något lägre 
än flertalet andra mekaner. De gemena bokstäverna 
har ett rundare formspråk och där med utgör större 
utrymme i bredd. En låg x-höjd minimerar den egenska-
pen. Uppstapelhöjden är den samma som versalhöjden 
för att skapa en h armonisk linjering. Därefter är o och v 
nyckelbokstäver på samma sätt som för versalerna. 

Idag sker framställnigen av typsnitt digitalt i datorn 
med hjälp av olika mjukvaruprogram. Vi har valt att sitta  
i programmet Fontlab Studio.

Ordning vi gjort bokstavsformerna 
De feta är nyckelbokstäver.
Versaler: H, I, T, O, E, F, L, Q, J, A, M, V, W, N, X, Z, 
Y, K, B, R, P, D, U, C, G, S, Ä, Ö, Å
Gemener: h, m, n, u, o, i, j, f, l, b, d, p, q, a, c, e, s, v, w, r, 
k, t, y, x, z, å, ä, ö, g

ARBETSPROCESS
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När ett tecken börjar ta sin skepnad jämförs dess 
svärta mot övriga klara tecken i meningar och o  rdbilder. 
Det vi tittar efter är formens helhetsintryck så den 
upplevs lika kraftig och talar samma formspråk. Att skapa 
typsnittet så det upplevs som att alla b okstäver äger lika 
mycket svärta är en väldigt komplex och komplicerad 
process. Ju flera bokstäver vi gör desto mer komplext 
blir skapandet, eftersom bokstavens kontext hela tiden 
utökas med flera bokstäver. När en bokstav blir för fet  
har den en tendens att ”lyftas” ut ur texten.  
Exemplen på detta uppslag är inskannade utskrifter från 
mitten av p rocessen, då vi hade problem med att få till 
svärtan m ellan versaler och gemener. Lägg märke till  
hur a nnorlunda de upplevs i de olika storlekarna.  
Titta exempelvis på versala W, M, N och gemena w. 

BALANSERING
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BORTVALDA FORMER

Att skapa ett typsnitt är som med alla kreativa 
processer fyllt av konstanta beslutstaganden. Allt från 
beslut som rör enskilda bokstavsformer till beslut som 
sätter prägel på hela typsnittet. Under processens gång 
har vi tvingast välja bort och ersätta bokstavsformer.

Versala C hade länge under processen en nedre 
vertikal seriff. Efter stort övervägande valdes denna 
form bort då den hade för mycket karaktär och kunde 
lätt förväxlas med versala G.

Vi hade under processen en önskan att öppna 
upp bokstavsformen i versala G. Ett sätt som inte 
f örändrade bokstavsformen kontra de andra i 
t ypsnittet var att inte ha en sporre. Dock var det svårt 
att skapa balans och stabilitet i formen utan en sporre. 
Vi valde tillslut att lägga till en.

Versala E och F hade länge vertikala seriffer på 
centralarmarna men för att göra formen öppnare och 
inte lika kantig togs serifferna bort. 

Som på gemena i och övriga bokstäver var det på 
förslag om att ha rektangulära punkter. Vi valde  
tillslut att göra dem runda för att skapa en mjukare 
känsla på hela typsnittet.

Förslag om att sätta en vertikal seriffterminal på 
9. Denna bokstavsform gjorde också att 9:an stod 
o stabilt och skapade en känsla av att falla åt höger.  
Den valdes bort då den bidrog med för mycket karak-
tär. Vi ville ha ett neutralare formspråk på siffrorna. 

Till en början hade gemena t en avrundning upp 
från baslinjen vilket skapade en säregen form.   
Den förändrades senare till en vertikal seriffterminal 
som de andra bokstavsformerna i typsnittet hade.  
Men tillslut valdes även den vertikala seriffen bort 
eftersom den, speciellt i mindre grader, upplevdes  
som ett kommatecken. 

Till en början ville vi göra siffran 0 mer oval i 
form för att skapa ett rundare uttryck på siffrorna. 
P roblemet blev att den lätt förväxandes med versala  
O och därför fick vi tillslut göra den mer oval.

Vi var till en början inställda på att göra ett g ement 
g med två våningar. Det var ett sätt att y tterligare 
i nfluera bokstavsformerna med karaktär från 
a ntikvorna. Det visade sig att formen inte alls passade 
in med övriga bokstavsformer i typsnittet och valdes 
därför motvilligt bort.
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Twitterflödet
Här kommer vår resa mot att skapa ett nytt typsnitt att dokumenteras. 
Till och börja med, hur många bokstäver har alfabetet..?? Förmiddagen 
har endast bestått av diskussioner runt om arbetet och typsnitt, behöver 
få ner något konkret nu.  Terminologi inom typografi. Vilka begrepp är 
relevanta för vårt arbete? Litteraturstudie förljer.  Tillbaka efter lunch. 
nu fortsatt arbete med terminologin.  uppdelning av arbetet har skett..  
rokad i arbetet, lämnat litteraturen och fokuserar på typsnitt istället, 
typstudie. Dagens konstaterande: Memphis är en väldigt fin font! 
Dagens fråga: Inspirerade fonten Qualico oss att göra 100 000 olika 
ligaturer?  typstudien fortsätter.  Alla typsnitt i genren ser likadana ut...  
mekaner mekaner och åter mekaner.  Åter fastnar vi 
diskussioner runt infallsvinkeln i arbetet. Vad ska influera typsnittet, 
hur ska det formas.  mbemba effekten!? skissar och experimenterar 
med bokstavsformer.  ny vändning i arbetet, serifer serifer serifer 
Genomgång av arbetsprocessen. Förord, rubrikens syfte, historia, 
kategorier, lexikon, twitterflöde.  Ide om att gemena e och c ska ha 
samma vertikalseriff.  Litteraturstudie, historiska aspekter. Finna rätt 
böcker, alternativt andra informationskällor. Just nu Idéernas historia & 
Bokstaven&Boken.  Nu Bokstavsformer & typsnitt genom tiderna. 
Versala R med vertikal seriff.  Noll erfarenhet resulterar i stort men 
nyttigt velande.  Motivationslåt, Tommy Körberg - Anthem musical 
Chess. Uppdelning av läsning, en rubrik den andre historia.  Mycket 
mycket tid går åt att landa i vilket typ av uttryck vi vill ha på vårat 
teckensnitt. Perra i soffläge med bok i handen. Personligen sitter jag 
med oergonomisk ställning vid datorn. Vilket som är effektivast får 
tiden utvisa. Sämre motivationslåt? Asher Roth - I Love College.  
Kaffe ökar kreativiteten.  Perra har övergått till mörkrost.  Ny 
vändning i arbetet igen. Börjar med framtagande.  Skissa bokstäver för 
hand är svårt. Dagens typografiska upptäckt; Alla runda former i 
bokstäverna ligger just någon pixel under baslinjen och över xhöjden.  
Funkar extra thin som rubrikstypsnitt. Arbetar med första bokstaven 
utifrån skiss. H. Argumentation runt förhållandet mellan 
seriffer och grundstreck. Ökat versalhöjden och bredden på 
serifferna. Känns som balansen är bra nu, viktigt eftersom det sätter 
känslan för resten av teckensnittet.  Arbetat vidare med versala I T och 
O.  .... E och F.... hotfull stämning lägger sig i rummet när 
ena partnern föreslår en vertikal seriff på hårstrecket 
på F..  Sätter våra tänder i bokstaven Q, Det tar betydligt längre tid att 
göra eftersom det är den första bokstaven med mjukare former. I. 
Provar oss fram återligen. Tester med både horisontell eller vertikal 
seriff har inletts, där vertikal verkar gå segrande ur striden.  HIOT-
LEFQJ, nej det är inte rövarspråk för samlag, utan 
den kronologiska ordningen för våra bokstäver, utan 
inbördes ranking  Bara vertikala seriffer? Nej.  J och A känns 

DOKUMENTATION

Twitter är en social nätverkssida och mikroblogg 
som vi använt oss av för att dokumentera processen. 
Varje textinlägg är högst 140 tecken. Nedan följer alla 
inlägg i kronologisk ordning utan censur.

konstiga när de befinner sig jämte varandra. J känns väldigt brett i 
jämförelse med A.  A trängs ihop. det känns för brett.  Börjar ifrågasätta 
nedfallet vid baslinjen. är vårat värde för stort? J går bara ner till hälften 
pga. att det ser mer naturligt ut.  Jobbar med ordbilder, 
karaktärerna förändras med hjälp av sin omgivning. 7 
timmarspass microtypografi har nått slitt slut.  Ny dag ny bokstav. M.   
Rookledge´s classic international Typefinder, 
underbar bok för att studera och lära känna typsnitt 
och bokstavformer.   Fortsatt arbete med versala M, Förhållan-
derna är satta från tidigare bokstäver. Kommer vara en skillnad i 
grundstrecken,     Detta för att skapa med dynamik i bokstäverna och 
för att typsnittet inte ska kännas så låst i sin redan väldigt låsta form.  
Skillnader i hur vi upplever vertikala och diagonala grundstreck. 
Svärtan måste öka med 2 UPM på diagonala streck för att de ska 
upplevas lika breda.  En av många optiska synvillor som finns i typsnitt, 
som vi måste förhålla oss till.  Över serifferna på M förhåller ca 8/10 till 
de nedre i bredd.  Nu hur avlutingen mellan de diagonala strecken ska 
se ut, platt eller spetsig, det är den stora frågan. För att ha en spets så 
kräver det mindre bredd på övre seriffarna, annars så förstörs balansen 
och vikterna i de diagonala strecken. Provar oss fram. Diskussioner om 
versala A kom upp från tomma intet. Skapa en ligatur att övre örat ska 
ändra riktning då ett ord börjar på A. Tillbaka till M, trubbig spets på 
mötes punkterna på diagonalerna? Centerpunkten kommer nog ligga 
vid samma höjd som nedre serifferna.  Dvs några UPM nedanför för att 
det ska kännas som att de ligger på samma höjd.  M klar.  Vidare på V.  
Alla versaler skapas först ifall det inte framgått.  Svårt att hitta en balans, 
ska liten skillnad i lutning jämte M och A. Frågan är endast hur stor.  
Vill få samma möte i diagonala grundstrecken som för M, som med alla 
typer utan seriffer så måste V ligga 5 UPM under baslinjen. För att 
bokstaven inte ska upplevas som att den svävar.  Mötet i diagonalerna 
måste ta mer plats, mer svärta eftersom så det uppleves att det står lika 
stadigt som övriga versaler.  Svårt att få till rätt svärta i V så den känns 
lika kraftig som övriga bokstäver. Svordomar blandat med facktermer 
skapar harmonisk melodi.  Upptäcker massa fel i bokstäverna, 1 UPM 
fel i höjderna på övre seriffarna.  Många ändringar skapas efter att vi 
börjat kolla på ordbilder med typerna. Egenskaper förändras runt andra 
bokstäver.  Vi jobbar inte med svärtan på bokstäverna utan de vita 
ytorna runt om.  V ställs mot H, bredden jämförs. V betydligt bredare 
än H, minskas.  Nu vidare på W.  Och nej det är inte bara att ta två 
versala V och sätta dem bredvid varandra.  en hel del räknande på 
vinklar och tjocklek på grind- och hårstreck, kontra hur vi verkligen 
upplever bokstävernas olika mörk- och ljusrum. Vad gör W så svår 
att få till bra i sin form?  "svärta, fy fan vilken plåga!!!" 
-Simon Johansson. Öka/minska vikter som förhåller sig till 
varandras vinklar och streck. Ändringar på A, V och W. Diagonala 
vinklar ogillas starkt nu!  efter en dags uppehåll från typsnittet fortsätter 
arbetet med W. Grekisk musik i högtalarna, världsmusik? 
jag vet inte. Ett genombrott sker i arbetet med W? vi vill ha liknande 
form på W som redan finns på M. dock blir W väldigt fet i mitten...   

drar in W i illustrator. är det lättare att kolla vinklar där än i fontlab?  
vinklarna har blivit mer korrekta efter arbetet i Illustrator. Det i form av 
kostnad för att bokstaven känns obalanserad med svärta. Tillbaka in i 
fontlab. Kunde inte i vår vildaste fantasi tro att W skulle 
vara så svårt att skapa. Trodde mest att det var att duplicera V 
och enklare editeringar.  mäter alla streck på W. gör ändringar därefter. 
Vissa streck är för tjocka vissa för tunna. ändrar du på ena förändras det 
på hela bokstaven  W är första bokstaven som vi har mött stora 
svårigheter med. vem hade kunnat tro det?  skillnad i svärta mellan V 
och W i de nedre vinklarna där strecken möts. W's streck möts högre 
upp + bredare streck som ligger på baslinje  pga av W's vinklar på 
grund- och hårstreck tvingar det oss att öka svärtan i dessa partier då 
strecken möts både på baslinje och versalhöjd  problem med att hår 
strecken har ett visst värde vid en punkt tex. vid seriffen för att sedan ha 
ett mindre värde vid baslinjen. W är för oss som kryptonit är 
för Stålmannen, vitlök för vampyrer och vinter för 
P-A.  W är lagt åt sidan och N är nu under luppen  Hur ska vi förhålla 
oss till när diagonala strecket möter det vertikala vid baslinjen?  Ibland 
är vi naiva och tror att det bara är att kopiera in en redan färdig bokstav 
och ändra eller lägga till några streck.  ... learning the hard way att så är 
inte fallet.  N klart, i alla fall för tillfället...  Arbete med X inleds, vart ska 
skärningspunkten ligga?  problem med serifferna, förhållanden mellan 
seriff och grund- och hårstreck, på X  X känns ihop tryckt när den ställs 
i en kontext i ett ord. speciellt när det är inbakat mitt i. Åtgärd: trycka ut 
det en aning  ökat värde på vänstra seriffen på hårstrecket på X för att 
göra den mer optiskt harmonisk.  Ändring på skärningspunkten för 
grund- och hårstreck för X. Nu ligger det något högre upp. Så att den 
linjerar med H, E, F osv. Konsekvent!  X är klart för tillfället, Z hägrar 
nu.  Helvetes Svärt Helvete! - Simon Johansson  Ökar 
vikten på grundstrecket för att det ska upplevas som samma vikt som 
övriga bokstäver. Strecket är längre = det upplevs tunnare  Z klar för 
tillfället  Y är nästa bokstav för rakning  minskat serifferna uppe på Y 
som hänger ut över höger och vänstersidan med 10UPM för att minska 
avståndet till omgivande bokstäver  Y minskas i vikt med 2UPM för att 
göras lite tunnare  Y känns för litet. det tar för lite plats. breddas, ochd 
et känns betydligt bättre. Y klart för tillfället... vilken 
bokstav ska vi göra härnäst? "U? Nej, den är för svår!" 
- Simon Johansson.  Diskussion om vilken bokstav vi ska ta 
härnäst, förmodligen K. Skisser på White board inleds  K inleds, dock 
utan klara riktlinjer för formen. Vi ger utrymme för att experimentera 
fram lite. viktigt att inte försumma lekfullhet  Its a breakthrough! 
lyckades just få ihop två banor i fontlab! Halleluja! Kurvig form på 
ena strecket på K, samt vertikal seriff likt J  Det händer för mycket när 
vi låter ena strecket på K vara väldigt böljande. det tar för mycket plats 
och känns inte som det tillhör här.  ny strategi, vi låter endast strecket 
vara kurvigt just när det går ihop med den vertikala seriffen  Vertikal 
seriff slopad. Nu är det böjt streck som möter en horisontellt ställd 
seriff. Det börjar mer och mer ta formen av ett K.  Ifrågasätter versala J 
igen. Nya skisser på whiteboard resuterar i att vi 
behåller formen på J.  Fortsätter vidare på med K i Fontlab.  Nu 
har vi tre olika varianter vi står och väljer mellan, elle belle bi?  Tittar på 

lika ordbilder innehållande K. Tränar upp alfapetkunskaperna. bygger 
ord med de bokstäver som är skapade.  Lutar åt ett klassiskt? K. Ingen 
ansvällning, ingen veritial seriff.  K klart, tills vidare. Nu vidare på P.  
Som med många andra bokstäver utgår vi från versala I, bågen, 
avrundningen på p stannar i nu läget på en höjd mellan hårstrecket på 
H och A  Reggiemusik i högtalarna.  Sliter med banorna för att få P 
balanserat och matchande med övriga typformer i uttryck och svärta.  
 mitt i arbetet med P, inleds arbete med seriffen på K. Formen hämtas 
från Q  iden slopas, det känns som att vi redan har varit där och gjort 
precis samma sak  P lämnas för tillfället och arbete med R inleds. R 
byggs utifrån formen av P  Arbetet med R går inte bra alls, andra stora 
hindret på vår väg. vi får inte alls formen att harmonisera.  R lämnas för 
tillfället utan att vara färdig. B inleds istället  B tar inte speciellt stor 
plats.Är dock ganska mycket svärta i hela bokstaven. Lösning, bredda 
bokstaven + skära in mer där cirklarna möts  Bokstav D görs utifrån 
formen på B, dock aningen bredare. D klart för tillfället  U 
görs, bokstaven känns balanserat, speciellt i ordbil-
den KUK eller KUKEN. C påbörjas. Tanken är att vi ska skapa 
ett C med vertikal seriff som står på baslinjen  Formen på C känns bra. 
det som är frågan är C:ets enkel eller dubbel seriff. under tiden görs G. 
Problem med för mycket svärta där grundform möter vertikal och 
horisontell seriff.  våldsamma diskusikoner om dessa vertikala seriffer  
Ska vi använda mittseminariet till att använda våra klasskamrater som 
bollplank för de bokstäver vi är osäkra på?  G klart för tillfället. Det 
finns ingen tid för 5min paus. S inleds! nu ska det mosas på!  S handlar 
mycket om att få till naturligt böljande former som känns harmoniska 
och jämna. Det blir väldigt mycket dragande i banor.  S klart  Ä inleds. 
“ÅÄÖ ingår inte i alfabetet, i alla fall inte i det 
engelska” Simon Johansson avd. Självklarheter? Testar 
med streck, prickar och rektangulära former. där rektangulärt verkar 
stämma bäst överens med övriga former. ÄÖ klara. Där vi utgick från 
vad som var gångbart på Ä. Rektangulära former på prickarna som är i 
harmonisk vikt med serifferna.   Å inleds där ringen testas att bakas in i 
den befintliga formen   Å klart för tillfället   Alla versala bokstäver är 
formgivna. vissa klara vissa inte. Bokstäverna visas upp på skärmen för 
beundran. känslosamt moment!  Efter en fika börjas arbetet med R igen 
och trixning med det mindre strecket som går från R:ets cirkelform till 
baslinjen   R klart för tillfället. Versalerna någorlunda klara. gemena h 
inleds. Bokstaven kommer att sätta grunden för väldigt många gemener.  
diskussioner angående gemenernas x-höjd kontra hur vi ska förhålla oss 
till versalhöjd och stapelhöjd. Gemena h klart för tillfället.  m påbörjas. 
formen hämtas från h. med viss editering   m klart för tillfället  utifrån 
formen på h görs oxå n och u  gemenernas optiska höjd/dal värde är 
satt till 8UPM för att det optiskt ska linjera med x-höjd resp. baslinje. 
jämför med versalernas 10UPM  o påbörjas efter att både n och u är 
klara för tillfället.  Pricken över i och j. storlek? kan vi återanvända det vi 
satt på versala ÄÖ? eller ska vi göra nya? kan vi använda de på gemena 
äö isf?   Arbete med i påbörjas men färdigställs inte p.g.a. att vi vill 
smälta tankarna kring hur vi förhåller oss till prickarna.   arbete med b 
påbörjas istället  Vilda diskussioner angående om vi ska 
höja x-höjden. pga att skillnaden mellan en versal och gemen är 
stort. speciellt på gemena o. Ur formen för b görs d,p och q  på d vänds 
den övre seriffen så att den pekar åt vänster. p och q:s grundstreck görs 
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aldrig bli runda utan upplevs kantiga.  Diskussioner ang. om vi är 
tvugna att göra skillnaden ännu mindre mellan versal och gemen än vi 
valt att göra.  Beslut tas om att minska grundstrecket ytterligare för 
versalerna. från 100 UPM till 96 UPM.  Versala O och Q diskuteras. 
seriffen på Q har värdet 85 i stället för 90 UPM. Ojojoj versalerna 
och gemenerans förhållande till varandra känns 
äntligen bra!  Vilken bokstavsform sva vi välja för versala E och F, 
olika fördelar och nackdelar.  Bloopers i rapporteringen!  Rätar ut 
bokstavsformer.. gemenerna.  Avrundningar på J j y f g. Vara eller icke 
vara.  Mer eller mindre karaktär. Ingen vet vad vi vill.  Massor med 
utskrifter i olika vikter. Kanske blir vi lite klockare.  Kings of leon - Clo-
ser . Its a fact. Vi ser inte ord längre utan bara boksavsformer. Använt 
Cornelis Vreejswijk - Sportiga marie som text utan se vad den handlar 
om.  hahah fortfarande efter 3 veckors arbete med balansering 
upptäcker vi nya saker som vi måste ändra.  Vid sista kontroll känner vi 
att gemena a b d p q g har för mycket svärta.  Bara att börja dra i banor 
igen!  Bokstavsformerna för gemenerna och versalerna är balanserade 
och klara!  Första ligaturen under konstruktion.  Äntligen börjat med 
siffrorna. Skissat och försökt bestämma utgångspunkten för bokstavs-
formerna.  Just nu arbete med nollan.  Den ska enligt lite research 
smalare bredd för att itne förväxlas med versala O.  Fortsatt arbete med 
siffrorna.  012358 klara.  Balansering med 9an.  

aningen kortare. Därefter lämnas dessa bokstäver.  a inleds. hur ska 
serifferna vara på denna bokstav? bokstaven byggs på b:s cirkelform. a 
klar för tillfället.  c görs utifrån formen på a  c känns väldigt fet och 
tung, görs tunnare. även o bör göras tunnare då den oxå känns tung   
gemena e påbörjas utifrån formen på c  vertikal seriff på e? efter heta 
diskussioner slutar det med ett e utan vertikal seriff.   
e har breddats en aning för att ge den lite mer plats. det horisontella 
strecket har oxå sänkts en aning.  BOOOOM 40 tecken 
gjorda!!!  multi-working!  Vilken ansats har lagts för detta arbete.  
Ska det bli IG, G eller VG?  Vi höjer nivån till MVG. Haha Working 
overtime! gemena e klart, tills vidare. Banorna känns bra och det 
finns en balans i svärtan.  next up, s.   on the dator bredvid, gemena v. 
  För v så använder vi vinklarna och formen från versala V. Minskar 
svärtan men försöker hitta en balans med övriga gemener och 
storebror.     I grundstrecken.  s har finnit sin form. Använt grundfor-
men i versala men tvingas anpassa svärtan dvs. tyngden och måtten på 
seriffarna. !!?!??!?Vi har sagt det förr och vi säger det igen; Det är inte 
bara att minska en bokstav, ta redan skapade former och kurvor och 
återanvända.  Diskussioner om storlek på singelseriffen på gemena a 
och u.  Behåller samma storlek på a men har ett lite bredare på u. 
balansfråga. u behöver mer klck för att det itne ska kännas som att den 
faller  år vänster. Tittar, bedömer, tittar igen, analyserar, 
bedömer, ändrar, zoomar in, zoomar ut, ändrar igen, 
skapar ordbilder, tittar åter på gemena w.  Ökar lutningen 
på grundstrecken, för att få en spetsigare möte mellan de diagonal 
grundstrecken, för att likna versalen.  Vi hade problem med versala W 
och nu har vi samma problem med gemena. ingen balans, fel i 
lutningarna på grundstrecken.  I allt arbete med gemenerna så börjar de 
kännas lite för tunga mot sina versaler. Har vi fel värde från början på 
grundstrecken i gemenerna. Lång diskussion angående vad som är 
signifikativt. vertikala seriffens vara eller icke vara.  r fick oss att tänka 
om angående form på seriffer. Utskrift av alla tecken vi i 
skrivande stund gjort, för att studera om gemenerna 
har för stor mängd svärta jämfört med versalerna.  
beslutet om vi ska öka svärtan på versalerna eller 
minska på gemenerna får smälta in under lunchen.  
Många aspekter som invägs. Stora komplexa diskussioner om huruvida 
vi ska feta versalerna eller tunna gemenerna för att få dem i harmoni 
ihop eller inte beslut taget. Vi ökar versalernas fethet med 2 UPM. 
Ändringarna verkställs endast i sidled inte i höjdled. de ska bli fetare 
inte högre. W påbörjas, mitt i arbetet med att feta versalerna. W är den 
enda bokstaven som vi inte fått till än där vikterna på strecken är 
konsekventa  Typografi-Quizz på mittseminariet? för att klassen ska få 
en inblick i hur vi arbetar och utvärderar olika vikter, svärta och ljusrum  
... eller ska vi lägga en rökridå och leda våra klasskamrater på lite 
villospår så att de inte har en aning om vad vi pratar om  ... eller ska vi ta 
klassen till hjälp med bokstäver som vi inte helt på det klara med hur vi 
vill ha det eller är oense om. Grundvärden för versaler: Seriffbredd: 
240, Seriffhöjd: 81, Grundstreck: 106, Hårstreck: 92, Diagonalgrund-
streck:112, Diagonalhårstreck: 90  Grundvärden för gemener: 
Seriffbredd: 206, Seriffhöjd: 81, Grundstreck: 92, Hårstreck: -, 

Diagonalgrundstreck:-, Diagonalhårstreck: -   W blir väldigt tung. 
därför minskas det ena diagonalagrundstrecket från 112UPM till 108, 
för att göra mer optiskt behagligt gentemot omgivni  upptäckt av 
kurviga linjer där det ska vara rakt.  avrundning i spetsiga möten vid 
grundstreck, vara eller icka vara, middagens samtalsämne.   
avrundning i spetsiga möten vid grundstreck, vara eller icka vara, 
middagens samtalsämne.  Beslut: Avrudning i spetsiga möten mellad 
grund- och hårstreck ska finnas. värdet är satt på 4UPM.  reflektion: Vi 
upplever svårigheter när vi går från en form till en annan i vikter, svärta, 
ljusrum och förlållanden mellan varandra.  Jämför diagonala streck på 
M, N och X.  Undantagsvärden versaler - X: diagonalgrundstreck - 117, 
diagonalhårstreck - 100.  Undantagsvärden versaler - N: diagonalgrund-
streck - 118, diagonalhårstreck - 90.  Undantagsvärden versaler - M: 
diagonalgrundstreck - 114, diagonalhårstreck - 90, grundstreck: 106  
Arbete denna tid en fredagkväll utan deadlinepress är 
grymt bra, Uptempo musik och öl gör det möjligt.  
Diskussioner om hurvida det ska vara 4 eller 8 upms avstånd mellan 
möten av vinklade och raka grundstreck.  Vi låter ödet avgöra om 
avrundningen ska vara 0,2,4,6 UPM genom lottodragning..  .. vinnare är 
2 UPM. Resultatet hävs pga riggad lotting.  avrundningsfrågan tas upp 
under morgondagen!!! Bokstavsformer ändrar karaktär 
och tyngd beroende på sin omgivning. Fritt luftrum, i 
sällskap med gemener eller med versaler.  tittar på 
whatthefont.com om det finns en motsvarighet till våran form på 
teckensnittet. Databasen hittar inte något teckensnitt 
som har samma form som vi. dock är denna databas 
långt ifrån helt pålitlig, men det ger en hint  Versala R går 
från hel- till halvseriff pga. att den med helseriff upplevs som 
bakåtlutande.  P fzår behålla sin mer rundare form, till skillnad från R 
och B eftersom P blir mer statisk pga. att den bara innehåller en rund 
form  Värdet på versala grundstrecket ändrat från 92 UPM till 86 UPM 
pga att det behöver vara större skillnad så att MNKVWXY ska passa in 
bättre  Versala J omgjort och klart för nu!  på A förhåller sig inte 
serifferna centrerade utan är skjutna något innåt.  Seriffjakt med början 
på R i morgon!  Versalerna klara med undantag för ÄÖ som just nu har 
rektangel former istället för cirklar.  Seriffjakten klar. Olika storlekar på 
serifferna satta för att skapa jämnvikt i bokstavsformerna.  Dock finns 
det en konsekvens och variationen i storlek är liten. Alla versaler lyckas 
ändå ha samma svärta och samhörighet till varandra.  Funderingar på 
Versala J och vart den vertikala seriffen på terminalen ska ligga. på eller 
under baslinjen.  Det beslutades om att den skulle ligga kvar på 
baslinjen, passade bättre och gav finare ordbilder gentemot övriga 
bokstavsformer. Nu vidare med att färdigställa versalerna. Arbetar med 
prickarna på ÅÄÖ.  Innerformen/ljusrummet på pricken/cirkeln på Å 
testas om den kan vara lika stor som prickarna över Ä och Ö.  Prickana 
på Ä och Ö är lika som på gemena i och j. dvs. cirkulära, några UPM 
bredare än gemena grundstrecket.  Versalerna Is Locked for 
NOW.  PAW. Firar med lite Turbulance och hans 
omåttligt populära singel Blood Dem Out.  Påbörjar 
arbetet med gemenerna. Vissa bokstavsformer är redan klara men 
behöver balanseras upp, utrymmes och viktmässigt.  Förändrigar på K 
benet skjuts ut och har ändat riktning så att skärningspunkten till det 

diagonalt mötande strecket sker högre upp.  gemena t ändras  gemena t 
forts. i morgon  Good morning t, whats up?  gemena t klart, nu 
ändringar på gemena j eftersom den förtillfället upplevs för snedslut-
tande. den skulle behöva bli kantigare i böjningen gemena j klart  
prickarna på j och i flyttas från att ligga matematiskt rakt över 
grundstrecket, någon UPM till vänster för att inte upplevas trilla åt högr  
gemena e testas med vertikal seriff och dess form. problemet kan bli att 
den blir för sluten i den formen. vi testar oss fram.  problemet var 
egetligen inte slutenheten med bokstaven utan hela uttrycket på 
formen. den blev inte bra och passade inte in. men vi testade  gemena e 
frå oss att ändra versala OCD och Q. Göra större skillnad i vikter på 
strecken.  Ska vi ha större skillnad i strecken på de runda formerna än vi 
har idags läget?  vi har influenser från antikva snitten, men måste vi 
förhålla oss konsekvent till det? är det okey att avika någonstans?  vilka 
konstnärliga friheter får vi ta oss, eller blir det bara konstigt om vi 
avviker från normerna som är uppsatta?  Vi väljer att göra de runda 
formerna 3upm mindre än de varit. det är fortfarande så att på de runda 
formerna är mindre skillnad än de raka..  ... i det hänseende att det är 
viktskillnad i olika streck för att göra teckensnittet mer dynamiskt. 
Detta är något som vi är medvetna om...  ...vi väljer att göra mindra 
skillnad på de runda formerna eftersom de förlorar sin tillhörighet och 
blir för tunna om vi följer det rakt av  de tre inläggen nedan handlar om 
skillnaden i vikt på streck i teckensnittet där framhävandet av det på 
runda former vs. hur det är på raka  problem med gemena e. e klart nu s 
som behöver bli mer "bold". den tar för lite plats som den är just nu.  
 jobbar med svärtan på gemena s och börjar ifrågasätta vikten på versala 
S.  ändring av seriffbredden på gemener från 81 till 79- ändras för att 
bra ner svärtan från z.  på dagens schema. gemena g,c,e,å,ä,ö. Upp- och 
nedstaplar. Versala E och F.  upp och nedstapel satt. uppstaplarna 
linjerar med versalhöjden. tidigare var uppstapelhöjden något högre.  
nedstapellängden är satt på -245  arbete med c, serifferna ska tas bort  
beslutar om horisontellt eller snett avslut på e och c.  avsluten kommer 
vara snea pga det upplevs som väldigt hårt, vasst och fientligt mot nästa 
bokstav, när strecket avslutas horisontellt. Prickarna på äö och ringen 
på å är satta. Gemena t får oss att diskutera huruvida vi ska ha seriffen 
som vi satt på t. den är väldigt markerande idag. kanske lite för mycket.  
gemena g inleds. frågan är om det ska vara ett två- eller singel våning.  
ska gemena g ta plats och vara utmärkande eller ska den ligga lite mer i 
bakgrunden och smälta in?  diskussioner om nedstapelvärdet när 
gemena g skapas, utifrån en form som inte är spikad. klarar j att höjas 
upp något eller ökas konflikten?  MÅSTE MINSKA vikten på 
gemena w och ALLA versaler! bakläxa som heter 
duga!  uppdrag minska skillnaden i svärta mellan versaler och 
gemener. vi måste minska svärtan i versalerna pga dess form är enklare 
att förändra  A: värdet för det diagonala grundstrecket går från 112 till 
104 UPM för att minska skillnaden i svärta gentemot gemener  H: 
Grundstrecket på H ändras från 106 till 100. det skiljer nu 8 UPM till 
grundstrecket på gemener vilket är 92UPM.  Ändrade bokstäver: 
ABDH...  ... IJ  .... KLTFE  .... YZX  ... PRCG  Vi stannar på gemena s 
dör idag och återupptar arbetet på måndag. då ska alla versaler riktas 
upp, gemena w,t,s och terminal på jf osv  versala S återupptas  Versala S 
är ganska bred. det skulle kunna pressas ihop lite. för att få en finare 
form, dock inte för mycket eftersom resterande....  .... teckenform är 
ganska bred.  stora problem med versala S och dess kurvor. de tycks 
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Bokstavsformen H består av två grundstreck 
och ett tvärstreck. För att öka stabiliteten har tvärstrecket 
placerats aningen högre än den matematiska central-
linjen. Detta är en generell företeelse på många redan 
befintliga typsnitt. Tjockleken på tvärstrecket är satt i ett 
visst värde mitt emellan värdet på grundstreck och seriff 
för att skapa en harmonisk balans. Det förhållandet som 
skapas sätter sin prägel på versala A, E och F. Värdet för 
tvärstrecket på A samt de centrala armarna på E och F  
är den samma som i H. 

Den centrala armen på E har influenser från sanserifer 
och saknar därför vertikal seriff. Armen ligger på samma 
höjd som tvärstrecket på versala H. Bokstavsformen  
består även av ett grundstreck samt en över- och under-
arm. Det vertikala avslutet på över- och underarmen 
linjerar med varandra. 

NÄBBARNA LIKA 
LÅNGA

ARMEN PÅ L ÄR KORATRE ÄN 

F FÖR MINSKAT LJUSRUM

NÄBBARNA 
LINJERAR 

VERTIKALA AVSLUTEN 
ÄR LIKA 

KORTARE ARMAR PÅ F

E OCH F HAR SAMMA HÖJD 

PÅ ARMARNA SOM H PÅ 

TVÄRSTRECKET

Matematisk mittlinje

FÖRMINSKADE ARMAR PÅ T

MINSKAR LJUSRUMMEN

Gällande F har båda armarna förkortas i förhållande 
till E för att kompensera avsaknaden av en underarm. 
Detta är gjort för att bokstaven ska stå mer upprätt och 
inte upplevas framtung. Det minskar också ljusrummet 
som bildas under den centrala armen och framförallt 
då den ställs mot bokstavsformer med vertikala grund-
streck, exempelvis gemena l, i, r, j.

Armen på L är kortare än den övre armen på F. 
Det är ytterligare en kompensation som måste göras när 
en beståndsdel plockas bort. Annars uppstår ett för stort 
ljusrum mellan grundstreck och arm. 

Bokstaven T är inte lika bred som H även om den kan 
upplevas så. Armens längd är förkortad för att på samma 
sätt som L inte skapa ett för stort ljusrum. Längden på 
näbbarna är den samma som på E, F och L. Näbbarna har 
samma längd för att skapa en konsekvens i formspråket. 

VERSALA  H  E  F  T  L
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halvan för att den optiska mittlinjen ligger högre än den 
matematiska, annars känns det som att bokstaven är lite 
ihopsjunken. Denna typ av optisk balans infinner sig 
också i de närbesläktade bokstavsformerna som C, G, Q 
och D. En annan tydlig egenskap som O sätter på övriga 
bokstavsformer och framförallt de närbesläktade är att 
den är uppbyggd på en vertikal axel. Det innebär att 
ansvällningen är som smalast över axeln. Ansvällningarna 
är influerad från antikvan och formen på O, dess förhål-
lande mellan tjocka och smala partier, sätter en kontrast 
som infinner sig på alla bokstäver med runda former. 

Utgångspunkten vid utformningen av C är bokstaven 
O. Den vertikala skärningen på O sker precis innan 
inre ljusrummets högra linje. Här finner sig den bästa 
balansen för bokstavsformen mellan öppenhet och vidd. 
C kan upplevas lättare i svärta i jämförelse med O på 

Utformningen av versala O sätter en tydlig 
avspegling på alla runda bokstavsformer i tecken-
snittet. Bokstaven i sig består endast av ett ovalt slutet 
grundstreck. Vid ett första antagande upplevs det som att 
bokstaven linjerar med baslinjen och versallinjen,  
så är inte fallet. Den ligger något under och över och det 
är för att skapa en optisk balans. Om kurvorna linjerar 
med baslinjen och versallinjen upplevs O liten gentemot 
övriga bokstavsformer och den tenderar att sväva.  
Detta fenomen uppkommer på alla bokstäver och tecken 
med runda former och måste tas hänsyn till för att skapa 
balans mot övriga bokstavsformer. Den yttre linjen på O 
kan upplevas som cirkulär men så är inte fallet.  
En geometrisk ytterform gör bokstaven alldeles för bred 
gentemot övriga bokstavsformer och därför är O mer 
oval i sin form. Över halvan av O är lite mindre än nedre 

Matematisk 
mittlinje 

Matematisk 
mittlinje 

UPPBYGGD PÅ 

VERTIKAL AXEL

SKiLLNAD I 
BÅGEN MOT C

HALSEN UNDER 
MATEMATISKA 
MITTLINJEN

HALSEN EJ I LINJE 
MED SERIFF

VERTIKAL SPORRE 
GER STABILITET

GÅR ÖVER VERSALLINJEN 

INTE GEOMETRISKT
 CIRKULÄR

VERTIKAL BESKÄRNING
 INNANFÖR INNERFORMEN PÅ O  

SVANSEN PRECIS
 UTANFÖR LINJEN.  

SERIFF TERMINAL LINJERAR  
MED NEDRE SERIFFER 

LÄNGRE NÄBB  

GÅR UNDER BASLINJEN

49 %

51 %

grund av beskärningen men näbben kompenserar svärta 
till bokstavsformen. Den är längre på C, G och S än vad 
den är på E F T och L. Svansen ligger lite utanför den 
vertikala linjen som följer näbben. Det balanserar upp 
bokstaven så att den inte tippar åt höger. 

Bokstavsformen i G har uppenbara likheter med C 
men det är en liten skillnad i bredden på ansvällningen. 
Den är lite smalare för att kompensera svärtan som 
tillkommer från halsen och den enkela vänstersidiga 
seriffen som sitter på toppen av den. Halsen stannar 
nedanför den matematiska mittlinjen för att inte sluta 
igen bokstavsformen. Fördelen är också att den inte lika 
enkelt kan förväxlas med versala O. I förhållande till den 
övre seriffen ligger halsen något utanför den vertikala 
linjen. Det gör att bokstaven står stabilare på baslinjen 
och det motverkar känslan av att näbben vill falla över 

och utanför bokstavsformen. Den vertikala sporren 
bidrar också till ökad tyngd och balans i formen. 

Bokstaven Q är ett O med en svans placerad nedtill 
höger. På svansen ligger en vertikal enkel seriff och 
är placerad så att toppen på seriffen linjerar höjden 
på de nedre versala serifferna. Svansens placering gör 
 bokstaven bredare. 

VERSALA  O  C  G  Q
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A och V är byggda på samma typ av form men är för 
den skull inte exakt likadana. Eftersom tvärstrecket på A 
tillför svärta har vi valt att göra bokstaven aningen vidare 
i förhållande till V. Det inre ljusrummet blir större och 
detta minskar risken för att bokstaven ska kladda ihop när 
teckensnittet sätts i mindre grader. En annan anledning 
till att vinkeln mellan grundstrecken är mindre är just 
för att V saknar ett tvärstreck. Vid samma bredd utan 
tvärstreck finns det inget som håller samman f ormen och 
det upplevs som att grundstrecken faller isär. En mindre 
vinkel gör också att svärtan i den nedre spetsen ökar 
vilket medför att formen står stadigare på baslinjen.  
Detta förstärks även av att seriffen på det smalare grund-
strecket är mindre än det generella värdet. Den seriffen är 
också inskjuten en aning för att öka balansen och minska 
ljusrummet till efterföljande bokstavsformer. 

Den övre spetsen på A har en enkel övre seriff. Denna 
form valdes för att skapa en bättre samhörighet med 
övriga bokstavsformer. En dubbel seriff skulle ha medfört 
en ökad svärta och en mer kvadratisk känsla över formen. 

MINDRE VINKEL
 PÅ V 

MINDRE VINKEL SKAPAR ÖKAD SVÄRTA I NEDRE SPETS

MINDRE 
SERIFF

BREDARE
SERIFFENKEL SE

RIFF

VERSALA  A  V
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Bokstaven W är i grunden skapad av en ligatur 
mellan två versala V. Med det menas att det skett många 
förändringar på bokstavsformerna. Om endast två V sätts 
ihop utan att ändras blir formen väldigt bred. Föreningen 
mellan bokstavsformerna bildar en övre spets och är lite 
smalare än det tunnare grundstrecket. Den övre spetsen 
ligger på samma optiska höjd som de övre serifferna.  
Den övre spetsen saknar seriff för att minska svärtan och 
skapa en mer öppen form. De tunna respektive tjocka 
grundstrecken har samma diagonala vinkel.  Den högra 
övre seriffen är mindre av samma anledning som på N för 
att den ligger på ett smalare grundstreck. 

Bostavsformer med diagonala grundstreck är 
b esvärliga då det är svårt få till en jämvikt i svärta 
gentemot övriga bokstäver i teckensnittet. Ett problem 
är att det lätt blir för mycket svärta i de övre och nedre 
spetsarna. Det är också svårt att bestämma vikten på de 
diagonala grundstrecket eftersom olika lutningar och 
längder lurar ögat. Ju horisontellare och kortare strecket 
är ju fetare upplevs det. 

Bokstavsformen på M är i grunden uppbyggd 
av två vertikala grundstreck och ett kondenserat V. 
Antikva influensen på typsnittet medför att det finns en 
dynamisk skillnad i formens fyra grundstreck. Vartannat 
grundstreck är smalt respektive brett. Den nedre spetsen 
är upphöjd över baslinjen och ligger på samma optiska 
höjd som serifferna. För att inte bokstavsformen ska 
bli för bred, följer bredden på den nedre spetsen det 
högra smalare grundstrecket. M har övre enkla seriffer. 
De är något indragna för att det annars upplevs som om 
bokstavsformen har fått ”vingar”. Bokstaven M är en av 
de bredaste formerna i typsnittet och behöver vara det 
för att inte vinklarna mellan grundstrecken ska bli för 
små. Om de är små samlas det för mycket svärta  
i spetsarna och bokstaven tappar sin karaktär. 

Formen på N är, som M, hämtad från antikvan. 
B okstaven är byggd på två smala grundstreck och ett 
bredare diagonalstreck. N har en övre halv seriff. 
Den förhåller sig i bredd på samma sätt som M, det vill 
säga att den är något indragen gentemot bredden på den 
nedre seriffen. Bokstaven är något inskjuten och skapar 
en vertikalt rektangulär form. Det gör att svärtan ökar  
i den nedre spetsen och det får formen att stå stadigare på 
baslinjen. Den övre seriffen är medvetet aningen mindre 
på grund av att den ansluter till ett smalare grundstreck. 
Om seriffen är lika stor som den nedre blir det en optisk 
obalans som dels ger bokstaven för mycket svärta och 
även gör att det smalare grundstrecket känns svagt.

MINDRE ÖVRE ENKLA 

SERIFFER PÅ M VIDARE VINKEL
 I SPETSEN
 PÅ M

ÖKAD BALANS OCH 
STABILITET I NEDRE 
SPETS

OFÖRÄNDRAD LIGATUR 
BLIDAR FÖR BRED 
BOKSTAVSFORM

ÖVRE SPETS LÄNGRE ÄN 

SERIFFLINJEN

SAMMA VINKEL PÅ 
GRUNDSTRECKEN

X X
X

XX - Y X - Y

SMAL SPETS

VERSALA  M  N  W
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Dessa bokstavsformer är nära besläktade men 
det finns en betydande skillnad i deras uppbyggnad. 

Formen på B innehåller två ansvällande bågar, en 
övre och en nedre. För att midjan inte ska upplevas för 
tjock då den är kortare har vi gjort den lite tunnare än 
tvärstrecket på H. Undersidan på midjan ligger också 
på samma höjd. Detta medför att den nedre bågen blir 
vidare än den övre. Ansvällningen är också aningen 
tjockare, vilket gör att bokstavsformen känns stabilare 
och står stadigare.  

Bågen och ansvällningen på R är aningen större än 
den övre bågen på B. Mötet mellan bågen och benet sker 
då aningen längre ner än midjan på B. Benet på R har en 
vertikal linje och en enkel högerställd seriff.  
Anledningen till den utformningen är att den bättre 
passar i formspråket för typsnittet och för med sig  

den positiva egenskapen att stödja upp bågen på ett 
stabilare sätt. Valet att inte ha en hel seriff medför 
att ljusrummet känns öppnare och det tydliggör 
bo kstavsformen. Benet och seriffen går utanför bågens 
bredd, dock aningen återhållsamt för inte skapa för stort 
ljusrum till nästa bokstav. 

Anslutningen på bokstaven P ligger ytterligare längre 
ner än i R. Ansvällningen är också lite bredare än på R 
och nedre bågen på B. Detta är vanligt förkommande 
på många redan befintliga typsnitt för att kompensera 
avsaknaden av ytterligare en båge eller ben. Bågens form 
på P har kopplingar till antikva typsnitt då den inte möter 
grundstrecket horisontellt. Detta skapar en liten men 
betydande roll då bokstavsformen upplevs rundare. 

VIDARE BÅGE OCH STRÖRRE ANSVALLNING PÅ R

P VIDARE BÅGE OCH STRÖRRE ANSVÄLLNING ÄN R MINSKAR LJUSRUMMET

HALV SERIFF SKAPAR
 MINDRE SLUTEN FORM

LÄGRE MÖTE MELLAN 
BÅGE OCH BEN PÅ R

P HAR LÄGRE 
ANLUTNING 
ÄN PÅ R

RUND 
ANSLUTNING

MIDJANS UNDERSIDA 
PÅ B HAR SAMMA HÖJD 
SOM UNDERSIDAN
AV TVÄRSTRECKET 
PÅ H 

NEDRE BÅGEN 
VIDARE OCH 
STÖRRE

VERSALA  B  P  R
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Bokstavsformen på versala D bygger på 
en båge som ansluter till ett vertikalt grundstreck. 
Ansvällningen är lika bred som på versala O men den 
är mer geometrisk i formen. Det är för att kompensera 
avskärningen från grundstrecket så att formerna blir 
mer likartade i bredd. Bågen är asymmetriskt, den nedre 
delen av bågen är något vidare för att bokstavsformen 
inte optiskt ska tendera att dra sig uppåt åt höger.  
Den egenskapen medför att D står stadigare på baslinjen. 

Versala U har sin utgångspunkt från versala V. 
Till skillnad från V sker ett mer odramatiskt möte mellan 
det tjocka och det tunna grundstrecket då de möts i 
en båge. Anslutningen är inte cirkulär utan oval då det 
annars upplevs som att den svävar ovanför baslinjen. 
Att göra formen mer oval minskar också risken att U 
tolkas som ett V i mindre grader. Den vänstra seriffen har 
minskats i storlek, annars känns den tung i förhållande 
till det tunna grundstrecket den ligger på. 

OVAL FORM PÅ 
U FÖR ATT INTE 
FÖRVÄXLAS MED V

NEDRE HALVAN AV 
LJUSRUMMET ÖPPNARE 
ÄN  DEN ÖVRE

MER GEOMETRISK 
FORM I BÅGEN PÅ D

MINDRE SERIFF 
TILL HÖGER

Matematisk 
mittlinje 

X X - Y

VERSALA  D  U
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I höjdled sker brytningen just över den matematiska 
mittlinjen, liknande anslutningen mellan arm och ben 
på K. För att få bokstavsformen att stå balanserad på 
baslinjen har ändringar i bredd på seriffer gjorts.  
Den nedre seriffen på det smalare grundstrecket är 
bredare än den nedre s eriffen på det tjockare.  
För att korrigera svärtan är det tvärt om upptill, där är 
seriffen på det smalare grundstrecket mindre än seriffen 
på det bredare. 

Enkelt beskrivet är versala Y ett förkortat V med 
ett grundstreck. Anslutningarna mellan armarna och 
grundstrecket sker i höjd med där grundstrecken korsas 
i X. Vinkeln emellan armarna har minskats för att 
förhindra illusionen av att de spretar utåt. Det sätter en 
modern proportion på bokstavsformen eftersom den 
blir mer vertikalt rektangulär istället för mer klassiskt 
kvadratisk (Cheng, 2005). Det vertikala grundstrecket är 
lite smalare för att inte skapa för mycket svärta då  
ett kort vertikalt streckt upplevs bredare än ett längre.  
De övre serifferna är inte centralt placerade på armarna 
utan är lite förskjutna inåt så att ljusrummet till vänster 
och höger om bokstaven minskas. 

Vinkeln, på det diagonala grundstrecket, på Z är 
mindre sluttande än på X. Det gör bokstaven vidare och 
att den naturligt passar in i den övriga formen. Den nedre 
armen är längre än den övre för att skapa en stabil grund 
för formen att stå på. Över- och underarmarna linjerar till 
höger men dock inte till vänster eftersom överarmen är 
något kortare. Formens näbbar linjerar med E, F och T. 

Proportionen i bokstavsformen på K är av 
modern karaktär. Moderna proportioner hänvisar till 
ett specifikt sätt hur bokstavsformer förhåller sig till 
varandra. Utgångspunkten är klassiska proportioner 
och ett exempel på det är att versala K är lika brett som 
O. (Cheng, 2005) Här är K smalare vilket då ger det 
en modern proportion. Bokstavsformen är uppbyggd 
av två tjocka och ett smalt grundstreck, ett vertikalt 
och två diagonala. Dubbla anslutningar sammansätter 
gr undstrecken och skapar en arm och ett ben.  
För att följa kontrasten på övriga bokstavsformer 
har armen ett smalt grundstreck och benet är ett 
tjockt. Anslutningen mellan armen och det vertikala 
gr undstrecket sker under den matematiska mittlinjen 
för att det ska upplevas som anslutningen mellan arm 
och ben ligger på samma höjd som de centrala armarna 
på E och F. Bokstaven är balanserad genom att minska 
bredden på benet en aning för att det ska upplevas lika 
som grundstrecket. Vidare är seriffen på armen också lite 
mindre då den ligger på ett smalt grundstreck. Den är 
inte centralt belägen utan lite skjuten utåt för att minska 
ljusrummet som uppstår då avslutet på armen inte ligger 
i vertikal linje till änden på benet.

Att lyckas skapa en balanserad bokstavsform med 
två diagonala grundstreck, ett brett och ett smalt, som 
i v ersala X är problematiskt. En liten optisk brytning 
uppstår då grundstreck med kontrast korsas. Det går att 
undvika genom att göra bokstaven bredare, men det är 
inte något vi önskar därför förblir det en liten brytning.  

Matematisk 
mittlinje 

MODERN PROPORTION

DUBBLA 
ANSLUTNINGAR

KORSAR ÖVER 
MITTLIJEN

ANSLUTNING 
UNDER MITTLINJE

MINDRE ÖVRE 
SERIFF

OLIKA STORLEKAR 
PÅ SERIFFERNA

HÖGER SERIFF 
MINDRE OCH BÅDA 
SERIFFERNA 
INSKJUTNA MINDRE SLUTTANDE 

LUTNINIG PÅ Z

ÖVER ARM INNANFÖR 
UNDER ARM

X - Z X - ZX - Z

X + Z X 

X X X 

SMALARE GRUNDSTRECK 
ÄN PÅ ÖVRIGA BOKSTÄVER

<--<--

VERSALA  K  X  Y  Z
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Bokstaven I består bara av ett grundstreck och 
förhåller sig i bredd som övriga grundstreck bland 
versalerna. I är enklaste bokstaven att formge eftersom 
formen hämtas från grundstrecket på H. 

För att versala J ska stå stadigare och inte kännas 
sv ävande, böjer sig svansen en aning under baslinjen. 
En för lång svans skapar ett för stort ljusrum till vä nster-
liggande bokstäver. En av de signifikativa detaljerna 
för detta typsnitt är den vertikala seriffterminalen som 
sitter förankrad på svansen. Den hjälper till att minimera 
ljusrummet som uppstår. 

Utformningen på gemena l är tagen av ett versalt 
grundstreck men det finns en del som skiljer. 
Gr undstrecket är något smalare och det är den tjock-
leken som sätter prägel för gemenernas svärta. Andra 
egenheter som gör skillnad är att serifferna på l både 

SKILLNAD I
 GRUNDSTRECK

MINDRE NERDRE SERIFF

ÖVRE ENKLA SERIFFEN 
NÅGOT INDRAGEN

ÅTERHÅLLSAM 
SVANS OCH 
VERTIKAL 
SERIFFTERMINAL 
MINSKAR 
LJUSRUM

SVANSEN LINJERAR 
UNDER  BASLINJEN

GRUNDSTRECK
 FRÅN H

är kortare och smalare. Eftersom det är skillnad på 
gr undstrecken i svärta mellan versaler och gemener krävs 
det också att serifferna minskar i svärta. Detta är något  
som sätter en prägel för resterande gemeners seriffer.  
Den övre enkla seriffen på l har utgått från armens 
avslutande enkel seriff på versala E. Dock har formen 
valt att göras något mindre på grund av att den ska vara 
proportionerlig och balanserad. Det är ytterligare en sak 
som följer för resterande gemener.

VERSALA  I  J  GEMENA  L
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Bokstavsformen S består av en ryggrad som 
förenas med både övre och nedre vertikala näbbarna. 
Eftersom formen är av rund karaktär, skär den aningen 
över respektive under mötet med versallinjen och 
baslinjen. Den nedre formen där ryggraden förenas  
med svansen och därefter näbben, är större och vidare 
för att göra bokstaven stabilare. Den nedre näbben  
är också större än den övre för att öka stabiliteten.  
Den övre nä bbens form är hämtad från C. På samma sätt 
som de andra runda formerna skär S en vertikal axel. 
Detta yttrar sig på så sätt att svansarna är som smalast  
vid formens mitt. 

Vad gäller gemena s, är det inte mycket som skiljer i 
form än att den är mindre än det versala. Det finns dock 
en egenhet som skiljer dem åt. Ryggradens vinkel på 
gemena s är något mindre och bokstavsformen har valts 
att göras aningen bredare. Den övre seriffen är också 
mindre i förhållande till gemena c. Anledningarna till 
detta är att göra bokstavsformen mer öppen så att den 
inte kladdar ihop när den sätts i mindre grader.

ÖVRE NÄBB LIKA PÅ 

VERSALERNA

ÖVRE NÄBB OLIKA 
PÅ GEMENERNA

RYGGRADEN HAR
MINDRE SLUTTNINIG 
PÅ GEMENA S 

GEMENA S VIDARE ÄN 
VERSALA S I FORM.

AVSVÄLLINGEN GÅR 
UTANFÖR NÄBBEN.

VERSALA  S  GEMENA  S
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Bokstaven u är skapad av ett upp-och-ned vänt n, dock 
med vissa betydelsefulla editeringar. Ansl utningen på 
gemena u är något tjockare för att den ska stå stadigare på 
baslinjen, men också för att kompensera den reducerade 
svärtan då den enbart har övre enkla seriffer. En annan 
anledning till att det är enkla seriffer är för att d ubbla 
s eriffer tar mycket plats och lyfter tyngdpunken på 
b okstavsformen från baslinjen. 

Byggnadsstenarna i gemena r är ett grundstreck, 
en förgrening samt en seriffterminal. Förgreningen på 
r är något tjockare än skuldran på gemena n eftersom 
den är kortare. Formen på den karaktäristiska vertikala 
seriffterminalen är hämtad från versala J. För att öka 
svärtan ytterligare går seriffterminalen något längre  
ner än serifferna på c och s. Denna lösning reducerar  
det ljusrum som uppstår under bokstavens förgrening 
och baslinje. 

Gemena h består av ett grundstreck med en 
a nslutande skuldra. Anslutningen är smal för att sedan 
öka i svärta på skuldran. Skuldran är som tjockast snett 
upp höger. Anledningen till att det är en a nsvällning 
på h är för att den ska följa formerna som är satta på 
v ersalernas runda former. Likt alla runda former skär 
skuldran något över x-linjen så den upplevs ligga på 
samma x-höjd övriga bokstäver utan ansvällning. 
B okstavsformen på h sätter en stor prägel på hur 
n, m och u ser ut. 

Vad gäller gemena n är bokstaven byggd på h. 
Det som skiljer är att uppstapeln har raderats och den 
övre enkelseriffen linjerar med x-höjden. 

Formen på m är skapad utifrån n. Bokstaven har 
kopierats och anslutningen samt skuldran har  
duplicerats. Den största skillnaden gentemot n och h  
är att m är något inskjuten, annars blir m för bred. 
Vi har också valt att vara konsekventa med att ha kvar 
hela seriffer som linjerar med baslinjen överallt på m. 
Detta för att vara konsekvent. 

TVÅ N BLIDAR M 

IHOPDRAGEN FORM FÖR ATT MINSKA BREDD

<--<--

ENKLA SERIFFER ÖPPNAR 
UPP FORMEN 

OLIKA 
ANSLUTINNGAR 

LÄNGRE SERIFFTERMINAL 
FÖRMINSKAR LJUSRUM

BREDARE ANSLUNING PÅ U 
SKAPAR STABILITET

BREDASTE PUNKTEN 
PÅ ANSVALLNINGEN

BORTTAGEN UPPSTAPEL 
BILDAR N

GEMENA  H  M  N  R  U
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Gemena o är en nedskalning av det versala. 
Men likväl är bokstavsformen inte tagen rakt av.  
Det gemena o:et är rundare i både ytter och innerform. 
Svärtan ska jämföras mot gemenernas grundstreck 
och seriffer. Eftersom det är mindre skillnad på just 
g emenernas seriffer kontra grundstreck gör det att  
o tvingas bli rundare och mer kompakt i sin form. 
Axelns skärning är den samma som för versalerna. 
Proportionerna för o sätter en standard för resterande 
runda former hos gemenerna. 

Bokstaven e är gjord utifrån o. Gemena e består av 
ett tvärstreck, grundstreck och svans. Där tvärstrecket 
möter grundformen skapas en innerform som heter öga. 
Eftersom e har ett tvärstreck som kompenserar upp svärta 
har den runda formen på e aningen mindre svärta än o. 
Tvärstrecket är placerat ganska långt ner vilket medför att 
formens öga får större ljusrum. Det leder till att formen 

upplevs öppen och ökar läsbarhet. Tvärstrecket är helt 
vågrätt eftersom typsnittet är uppbyggt på en vertikal 
axel, det gör ögat symetriskt. Avslutet på svansen sker 
aningen innanför linjen där tvärstrecket ansluter till 
den cirkulära formen. Det medför balans och behåller 
formens öppenhet. 

För att kompensera avsaknaden av en sluten form  
och tvärstreck har gemena c något mer svärta i sig än 
o och e. Formen på gemena c påminner mycket om 
den versala. På samma sätt som den versala formen 
k ompenserar sitt bortfall av svärta med att ha en näbb 
som infaller sig det även för den gemena bokstavsformen. 
Där av skapas en tydlighet och konsekvens i tecken-
snittet. Näbben och svansen linjerar till skillnad från 
versala. Svansen på g emena c behöver inte ökas för att 
bok  staven ska stå stadigt på baslinjen eftersom den är 
cirkulärare i sin form. 

RUNDARE FORM PÅ 
GEMENA O MINDRE SVÄ

RTA I 

BÅGEN PÅ E.  
ÖKAD SVÄRTA I 
BÅGEN OCH 
SVANSEN PÅ C  

NÄBB HJÄLPER TILL 
ATT KOMPENSERA 
SVÄRTA

VÅGRÄTT  
TVÄRSTRECK

SOM VERSALA O 
UPPBYGGD PÅ EN 
VERTIKAL AXEL

GEMENA  O  C  E 
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Formen på p och q är samma fast spegelvända. 
Det finns dock vissa saker som skiljer dem från b och d. 
Längden på grundstrecket är något kortare på p och q 
eftersom formen går till det satta nedstapelvärdet, vilket 
är mindre än uppstapelvärdet. Det värdet bestämdes 
samtidigt som gemena j formades. För att göra formen 
stadigare har p och q dubbelsidig seriff nedtill. Det som 
skiljer p och q åt är att örat på q är något mindre för att 
minska ljusrummet till höger om bokstaven.  

Gemena b, d, p och q är byggda på samma form. 
Alla innehåller ett grundstreck och en båge. Formen på 
b och d är samma fast spegelvända, det som skiljer är att 
den enkla övre seriffen är omvänd. Bågen på gemena b 
och d är som tjockast i yttersidan på samma sätt som o 
där den formen är hämtad ifrån. För att minska s värtan 
i a nslutningarna mellan grundstreck och båge görs 
a nslutningarna avsmalnande. Det inre cirkulära ljus-
rummet tillåts skära in i grundstrecket för att skapa mer 
ljus och en rundare mjukare form. Eftersom bokstäverna 
är cirkulära skär bågen över x-linjen och under baslinjen. 

P HAR LÄNGRE ÖRA ÄN Q
OMVÄND SERIFF PÅ B OCH D

INRE LJUSRUM 
SKÄR 
GRUNDSTRECKETS 
LINJE.

GEMENA  B  D  P  Q
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Bokstaven a är nära besläktad med formen på d. 
Skillnaden är att grundstrecket linjerar med x-linjen och 
seriffen är avlägsnad. 

Gemena g består av grundstreck, båge, öra, svans 
och seriffterminal. Grundformen är hämtad från q.  
För att kompensera avsaknaden av nedstapel är örat 
något större och anslutningen vidare på g än på q. 
Svansen och seriffterminalen på g har samma formspråk 
som j, dock behöver svansen på g vara vidare än på j. 
Skälet till det är att den skapar balans under den stora 
runda formen när den är längre. Svansen linjerar med 
nedstapelvärdet för att vara konsekvent. 

BREDARE ÖRA 
OCH ANSLUTNING 
PÅ G

SVANSEN LIGGER 
INNANFÖR BÅGEN

BORTAGEN UPPSTAPEL 
BILDAR A

GEMENA  A  G
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Gemena f består av ett grundstreck, tvärstreck, 
en krok och näbb i form av en vertikal seriffte minal.  
Tvärstrecket linjerar med x-linjen för att skapa en 
h arminisk framtoning då den linjerar med övriga 
gem ener. För att öka balansen och minska det stora 
ljusrummet, som riskerar att uppstå, under kroken har 
tvärstrecket tillåtits gå längre ut på högersidan. En allt 
för återhållsam krok på f, som inte drar sig ifrån grund-
strecket tillräckligt mycket, riskerar att likna gemena t  
i mindre grader. Om kroken istället görs för vid uppstår 
ett väldigt stort ljusrum som innebär problem. Vi har 
istället valt att göra ett f med en något återhållsam krok. 
För att lösa problemet med att sära på f och t har formen 
från versala J hämtats. Kroken linjerar med versallinjen. 
Anledningen till varför denna tillsynes runda form inte 
skär över versallinjen är att den planar ut och är inte av 
rund karaktär. Där med skiljer sig formen från versala J 
där svansen inte linjerar med baslinjen utan går lite under 
för att stå stadigare.

Vad gäller formen på gemena j finns många likheter 
till sin versala motsvarighet. Bokstaven består av en 
punkt, en enkel övre seriff, grundstreck, svans och en 
vertikal seriffterminal. Formen är tagen av gemena f 
som vänts upp-och-ned. Svansen på j är densamma som 
k roken på f. Det skapar ett mindre ljusrum  eftersom 
svansen är relativt återhållsam. Gemena j sätter också 
ett värde för hur lågt nedstaplarna går. J är en kritisk 
bokstavsform eftersom bokstäver står rakt ovanför 
serifft erminalen på baslinjen. Därför är nedstapel värdet 
satt med utgångspunkt att inte en konflikt uppstår 
med bokstavsformer som står till vänster om j och 
serifft erminalen, utan att den känns utdragen och 
 ifrån fallande. För att hjälpa till att ge typsnittet rundare 
k araktär så har vi valt att göra punken över j rund. 
Punktens placering är på en höjd där den varken känns 
svävande eller ne dtryckt. Eftersom j har en rörelse 
åt vänster känns det mest balanserat när punkten  
är mer åt vänster i förhållande till dess grundstreck.  
Punkten är rund och något bredare än grundstrecket för 
att den  optiskt ska upplevas lika i svärta. Storleken på 
p unkten och förhållandet i höjdled till bokstavsformen 
på j b estämmer värdet för övriga bokstäver med punkter. 

Gemena i är egentligen gement l som istället linjerar 
med x-linjen. Eftersom i saknar en svans måste punkten 
ligga mer centrerat över grundstäcket för att den inte  

ska “ramla av”. Dock är punkten fortfarande placerad mer 
åt vänster än höger.

Formen på t har vissa likheter med f. Tvärstrecket är 
större på högersidan för att skapa balans i svärtan och 
minska ljusrummet som dess svans skapar. Svansen tillåts 
gå utanför linjeringen med tvärstrecket för att reducera 
känslan av att vara avkortad. Svansen planar ut och blir 
rak för att linjera bättre med övriga former, speciellt  
seriffer. Det sneda avslutet på grundstrecket har  
kopplingar till kalligrafin och reducerar svärtan till 
vänster i formen. Där med minskar risken att bokstaven 
känns tung åt vänster och står stadigare. 

LINJERAR MED 
VERSALHÖJDEN  

PUNKTEN LINJERAR 
TILL HÖGER OM 
GRUNDSTRECKET

NEDSTAPELHÖJDEN
UNDVIKER KONFLIKT 

SVANSEN UTANFÖR
TVÄRSTRECKET

MER CENTRAL 
PUNKT PÅ I

A A A + B
A + B

GEMENA  F  I  J  T
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Bokstaven k består av ett grundstreck, ett ben och 
en arm. Grundstrecket följer formen av de övriga v ertikala 
uppstaplarna. Dubbla anslutningar samman sätter 
grundstrecket och skapar en arm och ett ben. För att följa 
kontrasten på övriga bokstavsformer har armen ett smalt 
grundstreck och benet är tjockt. Det som skiljer gemena 
formen från versala är att armen linjerar med x-linjen 
istället för versallinjen. Det gör att lutningen på arm och 
ben blir planare. Seriffen på armen är aningen mindre än 
de nedre serifferna för att den ska balansera med armens 
svärta och inte kännas för tung. För att öka ljusrummet 
och minimera att ytan mellan grundstrecket och benet 
sluts, har seriffen på benet skjutits något åt höger. 

Gemena x har samma form som versala X. 
Eftersom formen är lägre tvingar det vinklarna att bli 
planare. På samma sätt som versala X är den nedre seriffen 
på det smalare grundstrecket bredare än den nedre 
seriffen på det tjockare. Upptill är det tvärt om, där är 
seriffen på det smalare grundstrecket mindre än seriffen 
på det bredare. 

Formen på z är den samma som versala. Dock skiljer 
sig gemena z genom att lutningen på diagonala grund-
strecket är planare. Skälet till det är att bokstaven linjerar 
med x-linjen. För att z optiskt ska kännas lika svart som 
övriga bokstavsformer, behöver det diagonala grundstreck 
vara något tunnare än de övriga diagonala formerna. 

VIDARE LUTNING 
PÅ GEMENERNA

MINDRE INDRAGEN 
SERIFF.

SMALARE DIAGONALSTRECK PÅ Z

A

AA

A - BA - B

A + B

GEMENA  K  X  Z
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Det gemena v:et har stora likheter med sin versala 
motsvarighet. Seriffen på det tunnare grundstrecket 
till höger är något mindre och inskjuten på samma sätt 
som det är på versala V. För att minska svärtan som 
samlas vid bokstavens nedre spets är gemena v något 
vidare i sin form än versala. Det medför att ljusrummet 
mellan g rundstrecken blir större och på så sätt frångår 
vi p roblemet med att serifferna flyter ihop när typsnittet  
sätts i mindre grader.

Gemena w är gjord utifrån gemena v, men med 
m ycket editering. Vinklarna på de diagonala grund-
strecken är mycket snävare. Det är de tvungna att vara  
för att minska bokstavsformens bredd. Även om 
vinklarna är mindre jämfört med gemena v är de ändå 
vidare än ve rsala W. De diagonala grundstrecken är 

VIDARE VINKALR PÅ 
GEMENA V OCH W

EJ TVÅ ENKEL V

SMALARE DIAGONALA 
GRUNDSTRECK ÄN PÅ ÖVRIGA 
LIKNADE BOKSTAVSFORMERY BASERAD PÅ V 

TERMINAL JUST 
INNANFÖR SERIFF

A A - B

GEMENA  V  Y  W
aningen t unnare än de övriga diagonala grundstrecken. 
Anledningen till det är för att bokstaven optiskt  
ska kännas balanserat med svärta i jämförelse med  
andra bokstavsformer. 

Formen för gemena y bygger på v. Där formen 
möter baslinjen följer bokstavens svans vikten av 
det tunnare grundstrecket. På svansens slut sitter en 
se riffterminal förankrad, formen är hämtad från gemena 
j. På samma sätt som svansen för gemena j är svansen 
på y också något återhållsam. Seriffterminalen linjerar 
något i nnanför s eriffen på det högra grundstrecket. 
För att minska k änslan av att svansen är för utdragen, 
och r educera ljusrummet till vänsterligganden 
bo kstavsformer, har sv ansen valts att vara aningen 
försiktig och inte så utsvävande.
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För att skapa versala Å sammansätts en ring på 
s petsen av versala A. Ringen linjerar med den övre 
s petsens högra kant. Anledningen till varför den inte 
hänger i luften är att bokstaven tar mindre plats i höjdled. 
En annan anledning till att ringen ligger på spetsen är för 
att den rent estetiskt skapar en finare bokstavsform.  
Det inre ljusrummet i ringen är lika stort som punkterna 
på versala Ä och Ö samt gemena i, j, ä och ö.

Punkterna på Ä och Ö är satta på en höjd där de 
varken känns nedtyngda eller iväg svävande utan på en 
höjd där de upplevs harmoniska. De är också satta med 
ett avstånd till varandra där de känner tillhörighet utan 
att glida i sär för mycket. 

LINJERAR VERSALHÖJDEN

RINGEN VILAR PÅ A

SAMMA FÖR GEMENERNA 
SOM PÅ VERSALERNA HÖJDEN SAMMA 

SOM I OCH J

PUNKTERNA ÖVER Ä OCH Ö HAR SAMMA STORLEK 
SOM INNERFORMEN I RINGEN PÅ Å

SAMMA HÖJD

Ringen på gemena å är samma som versala Å och 
linjerar i överkant med versallinjen. 

Punkterna på gemena ä och ö är samma storlek som 
övriga punkter. Punkterna ligger på samma höjd som 
punkterna för gemena i och j. På gemena ä och ö ligger 
prickarna aningen närmare varandra än på de versala på 
grund av att bokstavsformen i sig är mindre.  

VERSALA  Å  Ä  Ö  GEMENA  Å  Ä  Ö 
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Formen på siffran 1 är hämtad från gemena l. 
Det som skiljer är att siffran förhåller sig till de 
v ersalernas värden vad gäller grundstreck och seriffer. 
Det betyder att seriffen på baslinjen och den övre 
halvseriffen är större på siffran 1 än gemena l. 

Siffran 4 bygger på ett grundstreck och en anslutande 
triangelform. Formen är sluten för att bättre stämma 
överens med övriga formspråket i teckensnittet. Där det 
diagonala strecket skär tvär- och grundstrecket uppstår 
breda grenar. Det är på samma sätt som på till exempel 
versala A och Z. 

Siffrorna 6 och 9 är identiska i formen. Den runda 
formen är något oval i sidled, eftersom siffran behöver 

bredden för att passa in med övriga siffror. Dock inte i 
höjdled då grundstrecket riskerar att bli för litet. 

Med två olika stora ovala former som utgångspunkt 
byggs siffra 8. Anledningen till varför den är oval är att 
den behöver vara bredare men inte högre. Den nedre 
formen är större än den övre för att skapa en stabil 
grund. Formen korsar bas- och versallinjen på grund av 
sina runda beståndsdelar. Formen är byggd på en tänkt 
vertikal axel och därför är den som bredast i ovalernas 
höger respektive vänster sida. 

Siffran 8 ligger till grund för siffran 3. Öppningen i 
formen på 3:an kompenseras av en bredare midja och 
tjockare ansvällning på den övre bågen. 

Den nedre formens avslut linjerar med tvärstrecket 
på 4:an. Avslutet på den övre formen linjerar med 
t eckensnittets näbbar i bokstäverna E, F, T och Z för att 
skapa ett konsekvent formspråk. 

Siffra 5 är byggd på 3:an. Den nedre ovala bågen är 
större för att det vertikala grundstrecket gör formen mer 
sluten. Det nedre avslutet på formen linjerar med avslutet 
på 3:an. Den ovala formen är vidare än armen, det vill 
säga att formen går utanför linjeringen med det vertikala 
grundstrecket och näbben.

Siffra 2 har, på samma sätt som Z, en underarm.  
I underarmens möte med det diagonala grundstrecket 
uppstår en bred gren.  För att skapa en balanserad grund 

är underarmen den vidaste delen på siffran. Kroken går 
innanför armens bredd på både höger och vänster sida. 

Grundstrecket på 7 är av samma vikt som 
g rundstrecket på 6 och 9. Det är något tunnare än på 
siffran 2. Grundstrecket är inte centrerat vid baslinjen 
utan är betydligt skjuten till vänster för att skapa en 
balans. På samma sätt som siffran 2 och 4, där mötet 
mellan diagonalt grundstreck möten en arm, uppstår 
en bred gren. Formen på 7 avslutas med en näbb som 
linjerar med 3:an.  

För att minimera problemet att siffran 0 förväxlas med 
versala O har siffran fått ett betydligt mer ovalt, nästan 
kantigt, formspråk. Viktmässigt följer 0:an versala O. 

HAR GEMENERNAS VÄRDE,
MINDRE ÖVRE SERIFF

VIDARE 
UNDERARM

INNANFÖR SERIFF 
LINJE FÖR BALANS

2 BREDARE 
GRUNDSTRECK 
ÄN 7

LÄGRE OCH
 TJOCKAREÄN 8

VIDARE BÅGE FÖR ATT
KOMPENSERA

GEMEN SERIFF

UPPBYGGD PÅ 

RUNDA FORMER 5 BASERAD PÅ 3
TIGHT FORM PÅ  

NOLLAN FÖR 

ATT MINSKA FÖRVÄXLING

SIFFRORNA  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0
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JustQuote har starka referenser till geometriska 
bokstavsformer och klassificeras som en neo-grotesque 
inom mekangenren. Dess sköna influenser från kalligrafin 
och antikvan gör att bokstavsformerna på ett utmärkt sätt 
växlar mellan hårt och kantigt så väl som mjukt och runt 
på samma gång. Skillnaden i svärta på grundstrecken 
och tvärstreck gör att den upplevs mindre monoton utan 
mer dynamisk och intressant. Serifferna på JustQuote är 
aningen återhållsamma, något som talar för hela formen, 
då funktionalitet har gått före konstnärlig frihet.  
Det signifikativa för JustQuote är dess vertikala se riffer. 
De förstärker karaktären och gör typsnittet mer 
f ramträdande när det sätts i större grader. Därmed 
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JUSTQUOTE

uppfyller den moderna formen sitt historiska syfte.  
När typsnittet sätts i mindre grader upplevs de 
vertikala serifferna mer återhållsamma vilket gör den 
funktionell på flera användningsområden. JustQuote 
är inte ma tematiskt baserad även om det finns vissa 
grundvärden som utgångspunkt. För att få optimal balans 
har det lämnats frihet för varje enskild bokstav att öka 
och minska i svärta. JustQuote blir vid översättning ”bara 
citera”. Namnet syfter på mö jligheten att med hjälp av 
bokstavsformerna skapa en fysisk represenataion av 
tankar och budskap.
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THE TWO FOXY STUDENTZ 
QUICKLY JUMPS INTO THE 
GROOVIE BREAKDANCE. 

THE TWO FOXY STUDENTZ 
QUICKLY JUMPS INTO THE
GROOVIE BREAKDANCE. 

THE TWO FOXY STUDENTZ 
QUICKLY JUMPS INTO THE 
GROOVIE BREAKDANCE. 

The Two Foxy Studentz 
Quickly Jumps Into The 
Groovie Breakdance. 

The Two Foxy Studentz 
Quickly Jumps Into The
Groovie Breakdance. 

The Two Foxy Studentz 
Quickly Jumps Into The
Groovie Breakdance. 

the two foxy studentz 
quickly jumps into the 
groovie breakdance. 

the two foxy studentz 
quickly jumps into the 
groovie breakdance. 

the two foxy studentz 
quickly jumps into the 
groovie breakdance. 
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PÅBÖRJADE FORMER

Ligaturer Tecken

fi fj ff ft 

fh    ft   fk  

"()+-@/"   

& ? ! . , : ;  

För att typsnittet ska fungera för kommersiellt 
bruk är det mycket arbete som kvarstår. Vi har skapat 
ungefär en 1/3 av alla olika bokstäver och tecken för att 
skapa en komplett latinsk teckenuppsättning i en vikt.  
På detta uppslag visar vi några påbörjade former som  
vi ska arbeta vidare med.   



SUMMERING
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I början av arbetet kunde vi inte föreställa oss hur 
komplicerat och komplext det skulle komma att vara att 
bygga upp nya bokstavsformer för ett typsnitt.  
Avgränsningen som vi satte upp kändes till en början 
rimlig men nu i efterhand känner vi att vi varit lite väl 
ambitiösa och skulle ha gjort en större avgränsning. 
Exempelvis endast ha gjort versalerna eller gemenerna. 
Som resultatet visar så är det möjligt att ta fram bokstavs-
former i ett typsnitt på tre månader. Det kräver dock en 
process som är förhållandevis rak och problemfri samt 
väldigt många övertidstimmar. 

Då vi började lägga grunden för typsnittet hade vi 
båda en ganska klar bild över vilket uttryck typsnittet 
skulle få. Det krävdes mycket research innan vi kunde 
börja arbeta på våra bokstavsformer. För att se vad som 
redan är gjort men också för att undvika att likna något 
redan befintligt typsnitt för mycket. Då typsnitt är 
r ättighets- och mönsterskyddade kan det bespara många 
timmar av extra arbete eftersom du som framtagare 
slipper backa i processen och förändra dina former.  
Det gäller att skaffa sig en god uppfattning och vi känner 
att den tiden vi lagt på research för detta arbete var 
tillräcklig. Det gäller att finna en balans och inte titta för 
mycket, då vi tror att det kan hämma det egna kreativa 
uttrycket. Detta sätt att påbörja en arbetsprocess är något 
som enkelt kan appliceras på framtida arbeten eftersom 
vi alltid kommer att behöva vara uppdaterade om 
marknaden vars produkt eller tjänst vi kommer att  
skapa eller tillgodose. 

En stor del i arbetet var att vi hela tiden ville hitta 
s ignifikativa och säregna lösningar för varje bokstavs-
form. Det kändes som att det var enda sättet att  
lyckas skapa ett typsnitt som skulle vara speciellt.  
Vi upptäckte väldigt snabbt att det inte är möjligt och 
många bo kstavsformer är väldigt låsta i sig själva.  
Vårt mål med arbetet var att ta fram en bokstavsform 
med mindre karaktär utan att tappa sin klassificering.  
Det som skedde när vi applicerade för mycket 
sä regenheter på olika bokstavsformer var att typsnittet 
genast fick för mycket karaktär och det gör att det lämpar 
sig mer för enstaka ändamål. Önskan var ändå att hitta 
någon form som skulle sätta lite prägel på typsnittet. 
Dock förstod vi att det endast skulle gå att tillämpa på 
några få bokstavsformer och att t ypsnittet skulle finna 
sitt säregna uttryck i vissa utvalda detaljer. Efter att ha 

skissat och laborerat med bokstavsformer hittade vi 
ett formspråk som både var kraftfullt och återhållsamt. 
För att behålla sin historiska och nutida roll behövde 
den ta plats i större grader. Den signifikativa detaljen av 
vertikala seriffer på terminalerna sätter en liten hårdhet 
på den annars aningen mjukare formen. I mindre grader 
blir dessa seriffer mindre framträdande och udden på 
bokstavformerna minskas. På så sätt tror vi att den får 
ett ökat användningsområde då den både kan ta plats 
men också vara återhållsam på samma gång. Det gör att 
typsnittet når en del av det uppsatta målet.

Konsekvens var en viktig del i framtagandet av 
typsnittet. Det hjälpte till att skapa en koppling mellan 
formerna för att bilda en samhörighet. Den konstnärliga 
friheten var därför begränsad, dock behövde vi vara 
lite inkonsekventa med några små detaljer gällande 
bokstavs former. En av de mest framträdande blev 
lösningen på versala J som skiljer sig lite från de liknade 
bo kstavsformerna på gemena j, y, f och g. 

När vi började bygga upp bokstavsformerna ville vi 
starta med bokstäver som vi kände kunde föra sin form 
vidare för att underlätta arbetsprocessen. Dock upptäckte 
vi att det aldrig är så enkelt som att kopiera en bokstav 
och återanvända den rakt av i en ny form. Även om 
f ormen är väldigt lik skiljer det i vinklar och banor för att 
bokstaven ska kännas rätt i uttryck, svärta och balans. 

Stora delar i processen har varit att få till en harmonisk 
balans i svärtan. Vi har haft lite svårigheter med att få 
till svärtan på vissa bokstäver och framförallt de former 
med diagonala streck. Anledningen till det är för att vi 
har velat vara matematiskt konsekventa i bokstävernas 
tj ocklek. Dock har vi insett att det inte går att vara det.  
Vi har alltid utgått från vissa grundvärden men eftersom 
varje bokstav kräver sin egna lösning har vi varit 
tvungna att lita på vår visuella uppfattning istället för 
ma tematiken. Den största problematiken och bakslaget 
i processen varit att finna rätt balans mellan versaler 
och gemener. Anledningen till det var att vi jobbade 
för mycket med formerna separat; versaler för sig och 
gemener för sig. För att undvika detta så hade vi behövt 
blanda dem mer i ordbilder vid f ramtagandet. Det känns 
som ett klassiskt nybörjarmisstag men ett misstag som 
endast kan undgås om det drabbat en tidigare. 

En annan del i processen handlar om hur vi f örhållit 
oss till våra bokstavsformer. Varje morgon fick vi 

r eflektera och se på bokstäverna igen för att avgöra om 
de behövde arbetas vidare med. Under en sådan intensiv    
process lämnas inget utrymme för att ta paus i arbetet 
och komma tillbaka och se det med nya ögon.  
Det hjälpte att bara från en dag till en annan se på arbetet 
för att göra nya små upptäckter att ändra. Vi tror att om 
vi hade haft tid att lämna ifrån oss arbetet med lite längre 
mellanrum hade vi haft större möjligheter att upptäcka 
nya lösningar och förhållningsätt. Dock är det inget 
k onstaterande utan bara våra teorier. 

Mycket av det vi gått igenom under vår utbildning har 
vi kunnat applicera när vi analyserat våra bokstavsformer 
under processen. Att arbeta med typsnitt är något 
vi gjort under dessa tre år och vi har skaffat oss ett 
förhållningssätt till dem och dess former. Vi vet hur de 
ska upplevas och kännas. Därför har vi under processen 
känt när våra former inte förhållit sig rätt till sig själva 
och sin omgivning. Dessa detaljer har ibland varit väldigt 
självklara men många gånger bara en gnagande känsla av 
att någonting inte stämmer. Under processens gång har vi 
utvecklat vår seende att upptäcka sådana detaljer tidigare 
och snabbare lokalisera vad som upplevs konstigt.  
Att sitta med bokstavformer är som att sitta med grafisk 
formgivning på mikronivå. Vid framtagning av bokstavs-
former jobbar vi med tomma och fyllda ytor där vi tar 
hänsyn till balans, dynamik och harmoni. Det är samma 
element vi använder oss av när vi jobbar med layout.

Under historiens gång har det ständigt funnits ett 
behov att kommunicera och visuellt utrycka sig.  
Vi befinner oss i en tid där detta behov ständigt ökar. 
För att kunna bidra i denna utveckling har vi samlat 
ihop några grundläggande tips, vid framtagande av 
bo kstavsformer, utifrån våra lärdomar från detta arbete.  

                             Sju goda råd

1.   Gör en grundläggande research, titta på typsnitt.

2.   Ta hjälp av litteratur ex. Designing Type av 
       Karen Cheng

3.   Jämför bokstäverna i ordbilder.

4.   Skriv ut ofta, bokstäver uppfattas olika på skärm 
 och på papper.

5.   Hitta en bra balans och var noggrann vid 
       över gången mellan versaler och gemener.

6.   Gör det specifika för typsnittet i detaljerna.

7.   Lita på ögat före matematiken.

REFLEKTIONER
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Vi känner att vi lyckats uppnå vårt syfte och mål 
med detta arbete. Vi bidrar med en ny bokstavsform  
som enligt oss är lite mjukare kontra sin genre, men 
faller inte ur sin klassificering. Den har en viss karaktär 
som gör att den sticker ut och blir speciell utan att ta  
för mycket plats. 

Vi har med detta arbete lyckas sammanställa en mer 
djupgående och övergripande begreppsförklaring på 
svenska för bokstävernas anatomi. Det är något som 
vi känner saknas inom den svenska litteraturen. Våra 
er farenheter från detta arbete summeras i en liten 
checklista med tips för er som vill testa på att skapa eller 
förändra bokstavsformer på egen hand. 

Vi hoppas att ni som läser detta arbete har, på 
samma sätt som vi har, fått en inblick i det typografiska 
h antverket. Att ni fått en förståelse för det enorma 
arbete som ligger bakom framställningen av ett nytt 
typsnitt. Nästa gång ni läser en text kanske ni kan ägna 
en tanke åt att det faktiskt är någon som tillbringat stora 
delar av sitt liv åt att göra det enklare för dig att ta del  
av det fysiska ordet. 
  

Simon Johansson & Per-Albin Nilsson
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