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ABSTRACT
Projektet Elda är ett undersökande arbete om det digitala verktyget och vilka kvalitetsaspekt det påverkar. Datorn som ett kreativt hjälpmedel inom formgivning är i dag ett
självklart verktyg i designprocessen, men vad händer egentligen med designers personliga
avtryck när formen blir digital? Undersökningsmetoden i detta subjektiva projekt är empirisk och består av designprocessen bakom typsnittet Elda, under hela projektets gång
reflekterar jag tankar, form och litteratur mot varandra. Diskussionen består av min syn på
den digitala grafiska produkten, yrkets egenvärde och mänsklig kommunikation.

ABSTRACT
The project Elda is an exploratory project on the digital tool and software. The computer
as a Creative Tool during the design process is often taken for granted, but what might
happen to the designer's personal footprint when the shapes go digital? The methodology
of this project is strictly empirical and consists of my design process behind the typeface
Elda, throughout the project I reflect thoughts, shape, and literature against eachother.
The following discussion consists of my view on the digital graphic product, the design
professional's self-worth and humanistic communication.
LEDORD:
Grafisk design, kommunikation, digitalt arbete, kvalitet, typdesign, typografi.

FÖRORD
Ett stort tack till mina handledare som alltid visat ett personligt intresse och ställt flera
viktiga frågor att fundera vidare på. Ett tack och förlåt till Stephanie Carleklev som inte
låtit min korta stubin komma i vägen för vidare diskussioner. Ett extra stort tack till
Carolina Laudon som personligt och engagerat hjälpt mig över både besvärliga trösklar,
diskuterat löst formulerade frågor utan svar, och ständigt försett mig med nya utmaningar.
Jag har en känsla av att ha lärt mig en viktig kunskap – viktig för att den kommer gå
att bygga vidare på. Jag hoppas att detta projekt åtminstone kan efterlämna några viktiga
extra sekunder för eftertanke.
Brödtexten är satt i Adobe Caslon 12/17 och rubriker i Myriad kondenserad stil.

Johan Ahlbäck
24/04/2012

“ I ask you to forgive me, as the press cannot entirely represent the
living hand; still I hope that by following my instruction you will
reach your goal. Enjoy life & health.”
ludovico vicentino degli arrighi,
father of italic (1475–1527)
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INLEDNING
BAKGRUND
Att kommunicera hållbarhet är att förmedla en övergripande omtanke för kvalitet. Denna
önskvärda kvalitet innebär en holistisk helhetssyn av både artefakter och system. Alltså, en
respekt och genomtänkt samarbete mellan både människa, ekologi och ekonomi. På ett
personligt plan som grafisk designer handlar denna kommunikation om metadesign –
designens design. Vilka konnotationer bör, det något flytande begreppet hållbar utveckling,
innehålla för att skapa värde? Mitt korta svar är en mänsklig och ärlig avsändare som äger
en stolthet för sin artefakt. Jag tror även att denna arbetssyn går att applicera inte enbart
på enskilda personer eller mindre grupper utan även på större organisationer.
Det som skett i den hållbara utvecklingens spår under de senaste årtionden har lärt oss
att ett arbete oftast kräver en högre kostnad än vad vi möjligtvis har blivit vana vid; men
att det kan vara väl värt! Tack vare detta kämpar sig lokala företag sig upp och får fäste;
möbelsnickare, grönsaksodlare, kläddesigners, små gårdsbutiker och många andra börjar
finna sin plats i periferin av de effektiviserade industriella företagen. Människor värderar
åter igen humanistisk kvalitet. Men vad händer när kvaliteten kan bli svår att uppfatta?
När enbart det tränade ögat kan upptäcka det mänskliga värdet, medan det kan gå den
gemene personen förbi?
Desktop Publishing och de digitala verktygen gav alla möjlighet att formge sin egen
broschyr, tidning eller annons. Verktyget tycktes överskugga yrkesrollen som designer och
medförde att värdet av den tränade handen och ögat sjönk i värde. När maskinen med minimal kostnad kunde sköta jobbet; varför betala för bättre design, med en högre kvalitet?
För de läsare med intresse i det förra århundradets historia känns säkerligen tankegången
igen. Den industriella revolutionen med sina löpande-band-principer förändrade både
synen på arbete och de kulturella artefakter som producerades. Visst fanns det krafter som
arbetade både vid sidan och i motstånd mot den nya teknikåldern likt william morris
designrörelse arts & crafts. Utövarna tog avstånd från den teknologi som imiterade
humanistiska värden per automatik med försämrad kvalitet som följd. Den försämrade
kvaliteten berodde delvis på att produkter fick anpassa sig till fabrikens villkor; men främst
att arbetarens, eller hantverkarens, personliga avtryck tynade bort.
På samma sätt som den moderna fabriken påverkar produkten, påverkar de digitala
verktygen det kreativa uttrycket. Men i båda av fallen så behöver det inte betyda något
negativt, så länge det finns kunskap om vilka aspekter som förändras.
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MÅL OCH SYFTE
MÅL
Kommunicera den kreativa och intellektuella arbetsprocessen inom digital typsnittsdesign.
Formge ett typsnitt som innehar ett formspråk som lämpar sig för att kommunicera detta
projekts syfte i en trycksak.
SYFTE
Jag önskar lyfta fram den tysta kunskapen och intellektuella processen för att skilja på
designers och verktyg. Med hjälp av typsnittets designprocess diskutera den syn jag, och
vi, som användare har på datorn som kreativt verktyg och vilka aspekter som kan påverkas.

PROBLEMOMRÅDET
En grafisk produktion har mest troligtvis behandlats med ett digitalt verktyg vid något
tillfälle. I den minsta mån möjligen enbart för inläsning för reproduktion, och å andra
sidan från grunden digitalt uppbyggd och reproducerad. Oavsett val av verktyg finns det
fortfarande ett personligt formspråk att sträva efter. Digitala mjukvaror ger designer möjlighet att ändra inställningar efter behov och i flera fall skapa egna insticksprogram från
grunden. På samma sätt som jag har favoritpennor, -stift och -papper så har jag skapat
egna digitala penslar och färgblandningar. Ett personligt avtryck finns fortfarande kvar
om formgivaren önskar och är skicklig nog med verktyget att bevara det. Det finns mycket
att säga om hur digital programvara ger designers möjligheter, men även begränsningar;
detta projekt behandlar synsättet på det digitala verktyget.

PROBLEMOMRÅDETS AVGRÄNSNINGAR
Detta projekts fokus är min egen designprocess bakom typsnittsdesign. Även om typsnittsdesign kan placeras under typografi så är det viktigt att skilja dem åt. Inom typografi
arbetar designers med typsnittets fasta teckenformer. På grund av att projektet inte fokuserar på typsnittsdesign som ämne, utan använder min process som en undersökningsmetod,
kommer resultatet diskuteras enligt den bredare kontexten beskriven i problemområdet.
Typsnittets mål är en skärning i rubrikstil, med fokus på tryckanpassning och med en
standarduppsättning tecken. Det teoretiska ramverket för typsnittsdesign behandlas inte
mer än i processen och i diskussionen av resultat. Trycksakens målgrupp och kommunikation är i sammanhanget av en utställning.

FRÅGESTÄLLNING
Hur kan jag kommunicera de tysta kunskaperna inom design så att även någon som inte
ännu förskaffat sig insikt kan inse värdet av den? Hur ser inverkan av det digitala verktyget
ut och går den mänskliga rörelsen att bevara? Och slutligen: finns det något som kan liknas
vid ett digitalt hantverk?
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TEORI & METOD
TEORETISKT RAMVERK
DET DIGITALA VERKTYGET & DESIGN
Min egen syn på kommunikativ design och digitalt arbete är ofrånkomligen ett subjektivt
perspektiv. Det är därför problematiskt att liknande diskutera om design innan det digitala verktyget. Men min frågeställning om värderingen av designer som ett intellektuellt
yrke med tränat kreativt sinne, istället för ett tekniskt kunnande av programmjukvaror
kräver denna hypotes för att kunna ställas. Hur – och ifall att – det fortfarande finns kvar
ett hantverk i det digitala arbetet kräver definitioner. Definitioner av hantverk finns det
flertalet av; den betydelse jag utgår ifrån är att hantverk handlar om en tyst kunskap. En
kännedom om material och medveten kroppsrörelse som skapar en känsla av produktens
korrekthet som inte kan uppnås på annat vis. För att stödja denna erfarenhetsbaserade
empiri finns forskaren och teoretikern johanna druckers arbeten om det visuella
formspråket. I essän Typographic Intelligence sammanfattar Drucker digitala maskinens
inverkan på området typografi och typdesign som jag tar avsprång ifrån.
“To the lay person, the phrase digital typography suggests a recent development. Twenty
years of Desktop Publishing have made once specialized terms like font, the daily stuff and
trade of anyone with access to or involved in work on a keyboard.
[…]now gone are the days (little known and less remembered) of cutting steel punches
to create copper matrices to cast lead type in sizes form the nearly invisible to the quite
dramatic that result from skilled labor of journeyman punch-cutters. Such work is almost
[…] inconceivable to young designers raised on software applications like Fontographer or
Quark. Long ago, it seems, such work was incorporated into industrial methods. Machines
do it. Don't they?
Such a popular perception is, however, highly misleading. The new digital machines (ineptly named, as they employ only the merest remnant of moving parts) don't DO typographic
design any more than older industrial machines did.”  01
FORMSPRÅK & SPRÅKETS FORM
För att kunna diskutera formspråk inom typografi hjälper det att definiera de skillnader
som existerar mellan intern text som tanke, extern text i talform, extern text i handskrift
och den kommunikativa typografiska designen som en fjärde del  02 . I Design, Writing &
Research – Writing on Graphic Design använder ellen lup ton och abbott miller
dekonstruktion som är en filosofisk och litteraturvetenskaplig metod. Den har ursprung i
01
Drucker, Johanna: ”Typograpic Intelligence”. I: Typographically Speaking: The life of Matthew Carter. Re, Margaret (red.), s10.
New York: Princeton Architectual Press, 2003, s10.
02
Lupton, E & Miller, A: Design, Writing, Research – Writing on Graphic Design. New York: Phaidon, 1999, s4–5.
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poststrukturalismens grunder och franska filosofen jacques derridas arbete. Derridas
välkända citat »Il n'y a pas de hors-text« – »Det finns ingenting utanför texten« 03 menar att
vi enbart kan förstå den verklighet som kan formuleras i text och då igenom ett subjektivt
kulturellt filter. Betydelsen av text är då i den bredare betydelse tidigare nämnd.
Design och typografi »har funktionen att kommunicera i periferin av skriften; beslut om
form och stil, mellanrum och placering av bokstäverna. Typografi, [...]har från sin plats i kommunikationens utkant flyttat den skrivna texten bort från den talformen« 04. Så i detta projekt
kommer formspråk, eller snarare språkets form, behandlas som en visuell tolkning, i ett
typsnitt, av den interna tanken som text.
DET DIGITALA TYPSNITTET
Användning och formgivning av typsnitt har sedan första tryckpressen varit beroende av
de samtida tekniker och material som funnits tillgängliga. Från förekomsten av fysiska
bly- och trätyper till fotosättning så existerar och tillverkas typerna nu till mesta dels
digitalt. Bitstream blev år 1981 den första helt digitala distributören 05 och har sedan haft
en enorm inverkan på branschen. Detta har även påverkat formen – eller snarare arbetet
med formen.
Digital typsnittsdesign sker inte igenom en hands kontinuerliga rörelse utan formen
konstrueras punkt till punkt efter matematisk geometri. Linjerna placeras och riktas med
ankar- och kontrollpunkter. Den kurva som beräknas och ritas ut kallas bézierkurva
(bézier control point–bcp); en stängd bézierkurva kallas béziervertex 06. Det
är även viktigt att observera att det inte enbart är bokstavsformen som översatts till ett
digitalt format utan även mellanrummen, som nu ej är knutna till fysiska begränsningar. 07

bilder: Luc de Vroye, http://luc.devroye.org/oh/oh.html

03
04
05
06
07

Derrida, J: of Grammatology. London: The John Hopkins University Press; korrekterad utgåva, 1998, s163.
Lupton, E & Miller, A: Design, Writing, Research – Writing on Graphic Design. New York: Phaidon, 1999, s3–23.
Design History, http://www.designhistory.org/Digital_Revolution.html, 04/15/2012. (ägs nu av monotype)
Lupton, E & Phillips, C. Jennifer: Graphic Design – The New Basics. New York: Princeton Architectual Press, 2008, s26–27.
Se även noter om Luc Devroyes artikel “Oh, it's not a circle”.
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I mitten av 1400-talet började tysken
KORT TYPOGRAFISK HISTORIA 08
Gutenberg använda rörliga typer i press.
De första typsnitten var uppbyggda efter kalligraBokstavsformerna baserades på handskrift.
fins mänskliga händer och form. Men till skillnad
från handskriften är den typografiska bokstaven
Geofroy Tory (1529) argumenterade för att bokstaven
ska reflektera den ideala kroppen. Om versala A
inte en direkt produkt av människans rörelse. Det
skriver han »the cross-stroke covers the man's organ of
är denna konflikt, handen och maskinen; det orgageneration, to signify that Modesty & Chastity are
niska och det geometriska; mänskliga kroppen och
required before else, on those who seek well-shaped
letters.«
det abstrakta typografiska systemet som återspeglas
igenom historien.
Romain Du Roi var exklusivt för den franska kungen
Louis XIV och byggde på ett matematiskt underlag.
De första flyttbara typerna av den nu berömda
Diagrammet visar tydligt cirklarnas centrum och
tysken gutenberg simulerade skrivarens hänlinjernas koordinater.
der med alternativa varianter och ligaturer av de
gotiska bokstäverna. Under 1400-talet utgick de
Bokstaven rör sig än längre bort från handen med
humanistiska tryckare som nicolas jensen och
Giambattistas Bodonis former.
aldus manutius från grekiska antikens lettera
antiqua, en lättare och öppnare form av skrift, men
Familjen Didot i Paris rationaliserade formen
rationaliserade bokstavsformen till mer skulpterade
ytterligare och bokstävernas seriffer var nu egna
typer. Renässansens pånyttfödda människor under
konstruktioner.
1400- och in på 1500-talet fortsatte att utveckla
(Lupton 2004, s16.)
bokstavsformen som en abstrakt konstruktion skild
från kalligrafin, och sökte en idealiserad version av tecknets konceptuella ideal. I slutet
av 1600-talet, under upplysningen, med tidens passion för vetenskapens konstruktion av
världen, föddes det strikt geometriska tankesättet för bokstavsformerna med hjälp av ett
rutnätssystem. Från rutnätssystemet skapades till slut typsnittet Romain du Roi: Kungens
antikva 09 . De kalligrafiska dragen anpassades till geometri av en statlig tillsatt kommitté
bestående av akademiker, inte av typografer. För att skapa den kursiva stilen snedställdes
detta rutnät. En ny ideal var grundad i människans kontrollerade vetenskapliga metoder.
Typsnitten och yrkesmännen bodoni och didot fulländade det striktare och mer
rationella typografiska system bort från kalligrafins handstil. Typsnittsformerna bestod
nu av extremer bestående av tunna och tjocka streck: seriffen blev en egen konstruktion.
Så istället för renässansens humanister som sökte ideala proportioner, och Romain du Roi
rekonstruerade efter ett vetenskapligt maner, så reducerade Bodoni och Didot bokstavsformerna till en uppsättning grundelement som senare kunde manipuleras. Under sin
samtid kallade Bodoni och Didot sina typsnitt för klassiska; men sedan tidigt 1800tal kallas dessa stilar för moderna på grund av den brutna länken till kalligrafins händer.
Följden blev att typografer istället för att söka efter heliga proportioner, så sökte de att
fullborda det typografiska systemet och de interna relationerna mellan tecknen. Även om
modernismen, nymodernismen och postmodernismen gjort avtryck i nutidens alfabet så
är det i stort sett detta system som typsnittsdesignern jobbar med i dag. 10
08
09
10

Se även bilaga 9 för bokstavsformernas uppbyggnad.
Se även noter om Romain du Roi.
Lupton, E & Miller, A: Design, Writing, Research – Writing on Graphic Design. New York: Phaidon, 1999, s55–61.
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METOD
Den bästa metoden för att kunna visualisera en designers arbete och att sedan kunna
diskutera det digitala verktygets påverkan, antogs vara att utföra detta arbetet. Genom
hela processen kommer jag spara om den digitala filen i en ny kopia minst en gång varje
arbetsdag för att behålla de tidiga varianter av tecken. Parallellt med formarbetet förs en
loggbok som reflekterar mot det teoretiska ramverkets litteratur men även andra relaterade källor som redovisas när de dyker upp i processen.

PROCESS
FÖRKLARING
Processens redovisning är en stor del av detta projekt. Mina förkunskaper inom området
typdesign var begränsade, men inom typografi och visuell kommunikation större. Så att
beakta är att även om jag innan använt mig av typsnitt i mitt arbete, och reflekterat över
denna både i praktik och teoretiskt, så har jag enbart flyktigt närmat mig det mer korrekta
systemet för formgivning av bokstavsformer. Arbetet kommer presenteras kronologiskt
och temabaserat efter de problem som uppstår, inte enbart som form utan också parallellt
med vilka teoretiska erfarenheter arbetet med formen skapar.
ANALOGT ARBETE OCH FÖRSTA DIGITALA ÖVERSÄTTNINGEN (SE BILAGA 1)
De första veckorna bestod av att lära mig arbeta i det för mig nya programmet FontLab
Studio. Vid tidigare tillfällen har jag arbetat i Fontographer som är ett mindre komplext
program, men använder i stort sett samma principer i liknelse med andra ritprogram för
vektorbaserad grafik. Samtidigt arbetade jag analogt och förhållandevis ledigt på olika
formstudier av tecken i olika typsnitt. Vissa skisser översattes sedan till digitalt format
med hjälp av olika metoder. Dessa var: inläsning av inscannad bild som sedan kalkylerades
med bcp, konstruktion med grundformer för att sedan länkas ihop, och sist en mer fri
konstruktion med analoga skisser som förebild.
De första teckenformerna som jag blev intresserad av att arbeta vidare med var en
kursiv, extrafet rubrikvariant. Tanken var att kombinationen av en kursiv stil med fet linjetjocklek skulle ge utrymme för ett tydligare uttryck av handens översatta arbete. Problem
uppstod i den digitala rekonstruktionen som består av exakta mått medan mina analoga
skisser inte innehöll den precisionen. På grund av detta uppstod en osäkerhet i formerna.
Inlägg i loggboken består av funderingar över den digitala linjen »försöker i stället för
att skissa formen hitta den konstruerade linjen som ger ett digitalt uttryck från handens rörelse«
och att »formerna är inte anpassade för ett typsnitt; för mycket svärta och för små mellanrum
skapar problem«.
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NYTT TAG OCH BODONIS INSPIRATION (BILAGA 2)
Följden av de erfarenheter jag nu fått om typdesign som ett system av sammanhängande
förhållanden, samt en bättre känsla av för- och bakgrunden gjorde att jag valde att börja
på en ny stil. Det fanns vissa kvaliteter i föregående karaktärer som jag valde att försöka
behålla. De syns tydligast i M(se bilaga 1).
I denna designprocess valde jag att tydligare använda hjälp från litteratur om praktisk
typdesign; främst Designing Type 11 och Lettering & Type 12 men även jämförelser med
andra typsnitt. Enligt loggboken »ser jag mer och mer processen som ett formarbete med ett
teoretiskt system« och »…att studera hållbar design handlar om att se det stora perspektivet
samtidigt som arbete sker på detaljnivå, vare sig det är med material, form eller funktion«.
Mina tankar »om det digitala hantverket börjar här flytta fokus från handens (eller kroppens)
skicklighet till ögats bedömningsförmåga av god form«. Min designprocess för att arbeta fram
tecknen var vid det här laget tydligare. Alla tecken konstruerades från grunden oftast
digitalt, i vissa fall efter en analog förlaga; sällan inscannad. Eftersom tecken ofta använder
liknande beståndsdelar och proportioner lämpar sig det
att duplicera dem digitalt. För att testa olika alternativ,
utan att fastna i exakta mått fungerar det analoga bättre
än det digitala. Den analoga grafiten skapar gråzoner till
skillnad från det digitala och kan då ge förnimmelser till
andra lösningar. Det är två olika sorter av skissande.
Det nya typsnittets önskade kvaliteter är relaterade till idén om form som ett digitalt
hantverk. Den historiska kontexten av en didon lämpade sig för att åter igen diskutera
mötet teknologi och människa. Tanken om en högre linjevikt för att lämpa sig som en
rubrikstil, samt de mer lekfulla dragen från tidigare stil valde jag att arbeta vidare med.
De kvaliteter en stil för rubriksättning innehåller ser annorlunda ut än en skärning
för brödtext. Ett sätt att förklara sambandet är med hjälp av richard buchanans
Triangle of Doom som visar tre aspekters balans och design som mittpunkt 13 . Dessa är
logos, ethos och pathos. Med liz sanders omformulering: »Useful, intellectual/functional benefit—shaped by typedesigner; Useable—difficulty/diversity of use—aided through
sociology/psychology; Desirability, identity/ethos—aided by the art community« 14. Medan en
skärning för text skulle närma sig läsbarhetens och användbarhetens funktion så närmar
sig en stil för rubrik begäret; eller den mån användaren identifierar sig med uttrycket.

a

11
Cheng, Karen: Designing Type. London: Laurence King Publishing, 2005.
12
Willen, B & Strals, N: Lettering & Type. New York: Princeton Architectual Press, 2009.
13
Buchanan, R: Interaction Design Assosciation Keynote, http://vimeo.com/20379481(Den smickrande titeln tillskrivs Buchanans studenter).
14
Sanders, Liz: What and Where is Interaction Design?. Http://www.melodiesinmarketing.com/2011/03/30/interactiondesign-richard-buchanan-theory-future-participation-experience-psychology/.
•7•

FÖRÄNDRINGAR I ARBETSPROCESSEN (BILAGA 3 & 4)
Arbetet med typsnittet förbättras ständigt både som process och form. Det är tydligt att
på ju fler sätt jag skaffar mig den tysta kunskapen om teckens relationer och hur de påverkar
varandra desto snabbare blir formen bra. Även om det finns hjälpmedel i mjukvaran som
visar relaterade bokstäver är det ändå jag som försiktigt och exakt flyttar bcp till formen
innehåller den önskade ductus 15 som eftersöks. För att kunna arbeta snabbare och med
mindre misstag försöker jag konstruera grunderna för hela alfabetet i både gemener och
versaler. Detta för att se bokstavsformenas relationer tydligare och kunna arbeta på dessa
förhållanden. Mina egna tendenser är att jag generellt fastnar i detaljarbete för tidigt i
designprocessen. Så istället för att lägga tre–fyra arbetsdagar på olika varianter av gemena
a, som sedan påverkar hela alfabetet, bestämmer jag mig för att gruppera formerna. Till
exempel a, c och e; f och j; b, d, p, q. Samtidigt som jag arbetar enskilt med varje grupp testar jag den samtidigt i meningar som innehåller kombinationer av de olika formgrupperna.
Mina formuleringar och tankar runt handens avtryck i digitalt arbete börjar få bättre och tydligare formuleringar och det syns i loggboken: »… sökandet av linjens spänst
kommer lika mycket från handens träning, som ögat. Det är en ögon–handkoordination som
väcker samma känsla vare sig man drar linjen med handen eller flyttar BCP-punkter till ögat
‘är nöjt‘«.
PROBLEM MED PROPORTIONERNA (BILAGA 3 & 4)
Att kunna arbeta med fler förhållanden samtidigt har hjälpt i att finna ett önskat uttryck.
Inte bara som bokstavsformer utan som ordbilder. Jag gjorde förändringar i över- och
underhäng samt gemenernas stapelhöjd för en tydligare urskiljning mellan tecken
och rundare former, med en tydligare riktning framåt.
Det som blev uppenbart var problem med versalernas proportioner som skapade en
felaktig rytm och svärta i längre text. Den enda lösning som återstod var att arbeta om
de versalerna. Hittills hade jag inte som mål att följa de klassiska proportionerna då jag
personligen tycker stiltypen lämpar sig i de moderna. Detta problem blev dock ett bra
exempel på att först lära sig reglerna, för att sedan tänja dem.
Jag bestämmer mig också för att skapa en alternativ stil på vissa bokstäver. Denna stil
kommer ha mer okonventionella former som hittills finns i de gemena: g, y och versala:
K, R, Q. Anledningen till denna alternativa stilen är inte enbart möjligheten att variera
uttrycket, utan även kommunicera att förändringen av enbart till exempel ett g förändrar
helhetsintrycket.
KERNING (BILAGA 5–8)
Arbetet med ytan mellan tecknens syfte är att gjuta ihop ordbilder och att skilja de interna
mellanrummen från det mellan orden. Hittills hade jag enbart arbetat med en generell
tillriktning utan några kerningpar. Utrymmet mellan A V eller till exempel gemena j
med ett underhäng skapar ett mellanrum som förhindrar föregående tecken att placera
15

Linjens, ideala & önskade, karaktär & riktning i bokstavsformer.
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sig på korrekt position. Därför innehåller ett typsnitt
kerningpar som i exemplet A V skulle betyda ett negativt mått för att få det rätta mellanrummet i AV.
Tack vare goda råd från min handledare Carolina
Laudon att använda fasta värden i kerningen gick det
förhållandevis snabbt, speciellt i användningen av
Fontlabs klassbaserade kerning som tillåter liknande
former använda samma mått. Till exempel kan det
vänstra mellanrummet på ett e ha samma mått som ett c och o. Även om det är en rubriksstil kan den förväntas användas i flera olika storlekar och sammanhang. Så att överarbeta
mellanrummet kan vara onödigt då en text i en 16 punkter storlek kräver annorlunda
mellanrum som en text i 162 punkter.
I följd av arbetet med ordbilderna i tester skapades nya problem – eller snarare – att de
uppdagades. Till exempel det gemena k bör ändras så att mellanrummet till nästa karaktär
blir mindre, det gemena a ser något svart ut i text och många mindre problem.
I denna del av arbetsprocessen 16 finner jag ett tydligt exempel på betydelsen av det
tränade ögat. Bokstavsformernas mellanrum, inbördes och sinsemellan, är inte exakta och
säkerligen relativt subjektiva. Det mellanrum
som likt en gravitation dras till bokstavens
svärta blir en fast komponent av bokstaven,
och det som sedan blir till utanför är intressant.
Något som delvis simuleras i adobes layoutprogram med optiska mellanrum, men sällan
är bättre än de av typsnittsdesigner noggrant
manuellt valda metriska mått.
En forms optiska centrum. (Kindersley 2003, s174)
I loggboken funderar jag över hur fysiska
mått har översätts till digitala. När blytypen skulle tillriktas negativt skar »smeden bort från
det fysiska materialet från kerningparen, i digitalt format består detta mått av kod, så ganska
enkelt kan man ju konstatera att dåtidens ramverk var mer fysiskt än det som nu förväntas
behålla samma kvalitet«. Jag funderar också över original jämte kopian. Alltså hur vi generellt i västvärlden gärna värderar originalet långt högre. Vad sker om detta i den digitala
världen? Kan det finnas ett värdefullt original? Finns liknelser till bundna band eller pocketböcker? Kan designer formge en personlig sliten familjebok för skärmvisning? Tankar
förs till ett av mina favorittypsnitt jenson 17 som innehåller mänskliga imperfekt som
simulerar ett handarbete och bläck som runnit ut i papprets gräng. Dessa organiska imperfekt försvinner i översättningen såvida de inte placeras där. Så i slutfasen av processen
är det är egentligen nya frågor som uppstår och inte svar, men utan min undersökning så
hade jag inte vetat att ställa dem.

16
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NAMNGIVNING
Typsnittet har under hela arbetet enbart haft temporära projektnamn, som jag aldrig ansett helt passande. Att inte kunna fånga in mina tankar i ett samlingsord irriterade mig,
speciellt då vrida på ord annars sällan är ett problem. Jag anar det har att göra med att jag
från projektets start egentligen inte visste vad processen skulle visa för resultat. Det enda
jag hade var en enkel fråga om synen på det digitala verktyget. Det jag önskade att namnet
skulle innehålla var att det skulle vara ett kort enkelt ord som gärna fick vara svenskt, men
med ett uttal som inte såg besvärligt ut för någon som inte kan svenska språket. Lösningen
blev att slå upp Svenska Akademins Ordlista på slumpmässig sida och välja ut en ordbild.
Försynen gav mig sidan 387 som innehöll inspiration och betydelsebeskrivningen
elda. Det lämpade sig väl och har blivit typsnittets namn: Elda (Kondenserad/Fet).
ARBETETS BERÄTTELSE
Jag hade nu en process som jag ansåg räcka för att kunna visualisera de olika aspekten
i mitt projektarbete. Kontexten för berättelsen är arbetet med typsnittsdesign och det
kommer visas i sammanhanget av en utställning. Perspektivet på denna berättelse är det
egna – människans – avtryck i arbetet.
Min målsättning med trycksaken är självfallet att den ska fånga intresse som första
steg. Som andra steg vill jag att den ska visa personen bakom arbetet och den sakkunskap
jag inskaffat mig. Sist, men inte minst, vill jag lyfta fram frågan om värderingen av det
digitala hantverket. Rangordningen bör inte ses som en annan prioritering än att jag vill
att läsaren (underförstått) förstår själva frågan inom problemområdet. För att frågan ska
kunna tolkas lättare formuleras den igenom min egna personliga berättelse. Så önskad
konnotation av frågan blir egentligen: »Har Johan Ahlbäck genomfört något som kan liknas
ett digitalt hantverk?«
TRYCKSAKENS FORMGIVNING
Trycksakens form är inspirerad från det traditionella sättet en debuterande poets första
publikation ofta formges. Det är ett mindre format som anspelar på vördnad och respekt,
men samtidigt gör omfånget att små förändringar ger stort intryck. En tanke som önskar
framhäva det subtila detaljarbetet inom typografi.
Foldern delas in i ett antal kapitel med rubriker satta i elda, som ges generöst bakgrundsutrymme. Brödtexten sätts i minion som innehåller en mycket fint alternativ
uppsättning tecken. Texten arbetas i detalj med ligaturer och stilalternativ och förstärker
ord som jag önskar intressera läsaren. För att fånga upp detaljer i illustrationer handskriver
jag och kommenterar intressanta aspekter. Förhoppningen är att det blir ett mer direkt
möte mellan människor istället för typografisk text eller inscannade linjer.
För att bryta upp folderns kapitel används foton på helsidor som visar olika delar i
arbetets gång. De lämnas utan kommentarer och jag har som mål att de ska fånga upp
tankar i tidigare kapitel.
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SAMMANFATTNING AV RESULTAT
Arbetet har resulterat i en diskussion, ett typsnitt och tillhörande trycksak. Diskussionen
som följer i avsnittet efter reflekterar över den tysta kunskapen, det digitala verktyget och
mig själv som designer.
typsnittet elda är en vertikal antikva i fet och något kondenserad stil med en
standard uppsättning tecken i gemener och versaler inklusive siffror och ett antal ligaturer
och symboler. Det innehåller en alternativ stiluppsättning bokstavsformer för ett antal
tecken.
trycksaken består av cirka 30 sidor visualisering av arbetet bakom Elda samt den
subjektiva och empiriska undersökning jag samtidigt utfört samt en presentation av Elda
i användning.
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E LDA
ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZÅÄÖ��
abcdefghijklmnopqrst
uvxyz åäö�� ﬀ ﬁ ﬂﬆ � �
0123456789 +÷=/
.,:;!?‽…-–—()|[]{}¶�&‘’“”

Ryggdunkar är för små
ynkryggar � Knegare?
alternativa tecken

����dunkar är för små
�nkr���ar & �ne�are?
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NÄR JAG PÅ STÅR
ATT E N VANL I G
AR B E TARE
I NT E ÄR
E N KON ST NÄR
KOM M E R
I NGE N AT T SÄGA
ATT JAG L J U GE R;
T VÄRTOM
KOM ME R A L L A
AT T SÄGA:
NATU R L I G T VI S
I NT E .
Eric Gill (1982–1940)

¶Skönt a� ta av skorna och strumporna likaså.
Jag kom på nu a� det ﬁnns saker jag ska �öra,
som blir svåra a� �enomföra,
som ja� inte kan berä�a för nå�on,
för då får ja� det aldri� �jort.
Just nu vill ja� �e vika,
�e e�er och sä�a emot allt vad ja� är,
eller sä�a ifrån det ja� tror mi� vara,
eller absolut in�entin� alls.
Det fanns en fröken en �ån�,
som sa a� ja� ville komma försent till e� prov,
för a� ja� kom försent till ett prov,
och a� det hade med det undermedvetna…
a� �öra?
Skrev det �jorde ja� – tillslut!
Tänk om ja� slapp vakna,
och inte kom hem,
eller om ja� slapp vakna,
och kom juﬆ hem,
med en senare båt och buss; litet senare.

Daniel Bo�aci�olu

”Skönt a� ta av skorna”

FOLDER
Här följer ett antal utvalda uppslag från trycksaken. För att se alla sidor se bilagor 31–47.
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DISKUSSION

Först och främst vill jag klargöra att projektet inte insinuerat att vi inte har en god kvalitet
inom typografi eller typsnittsdesign. Den lever kvar även i denna teknikålder, bara med en
större variation, och det är inte detta projektet önskat uppnå. Utan snarare frågan om att
kvaliteten fortfarande bör anses som mänsklig. Alltså att kvaliteten inte kommer från en
maskin, utan från en yrkesperson med en tyst inneboende och värdefull kunskap.
Detta projekt började med en förhållandevis enkel hypotes: människan kan fortfarande
synas i det digitala verktyget – men det humanistiska värdet är otydligt. Det finns flera sätt att
styrka detta på, men kanske än fler att säga att det inte alls stämmer. Se bara på tusentals
uppskattade, mer eller mindre, digitala illustratörer. Mitt argument är då snarare att dessa
utövare, när kvaliteten är uppnådd, har lärt sig sin tysta kunskap. En som kanske inte än är
identifierad. Om detta innebär att det analoga verktyget är så pass skickligt imiterat i det
digitala, eller arbetar designer med den digitala estetiken som ett… hantverk har vi, som
bedömare, fortfarande likadana värderingar?
Jag vill nog säga att detta projekt är en del av mig, och oss, som är uppväxta med digital
kreativitet och estetik men tittar kärleksfullt på grafitens taktila uttryck. Kanske, som för
mig i arbetet, blir det en symbios. Det digitala verktyget blir, på riktigt, enbart ett stundtals ofrånkomlig hjälpmedel. Men att behålla en humanistisk kvalitet, mänskligt hantverk,
har nog enligt mig blivit svårare; mer komplicerat. Designer behöver inte enbart lära sig
det analoga, utan också det digitala; även det teknologiska och teoretiska, samtidigt aldrig
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glömma fokus på sitt eget värde. Vi har kulturellt uppfostrats till att värdera original högst.
Men var finns egentligen originalet i den digitala världen, där vi kan alla ha samma metafysiska förutsättningar? Var annars om inte i kreatörens personliga formspråk och det
samlade värdet av verktygskunskap?
För att översätta den personliga linjen till en digital form krävs övning, med båda
redskapen. Detta är oftast inte en direkt överföring utan det sker genom en tolkning.
Denna tolkning är möjligen själva formspråket. Hur kan en digital studie i kroki se ut?
Är det kanske så vi bör försöka finna kvalitet, för att bevara den? Under tre års tid har jag
inom utbildningen enbart gjort ett projekt som aldrig filtrerats genom en skärm (förutom
då rapporten). Det bestod av över 100 000 streck på ett stork ark, eller en serie tal från
1–28 423. Tio stycken sifferformer uppbyggda av dessa streck, men det mänskliga lyste
ändå igenom i den organiska oregelbundenheten.
Att kunna fylla mitt yrke med värde har blivit att placera mig själv i ett större historiskt
perspektiv och ju mer jag lär mig – desto mer tycks ha försvunnit med skärmvisningen.
Kanske finns denna information på Wikipedia eller i en sökmotor, men den är fortfarande
digital. Den saknar lukt, ljusets variation, hastiga misstag, fingeravtryck, anteckningar och
andra mänskliga artefakter.
Det här är ett personligt arbete och den enda målgruppen är kanske bara den som läser
detta. Men det handlar om att det digitala verktyget utmanar våra personligheter – och
kommunikation – om vi inte är aktsamma. Därför kommer jag fortsätta argumentera för
att projektet behandlar design – med hållbar utveckling. Ska vi som designer arbeta med en
holistisk syn på kvalitet, kan vi inte arbeta med kommunikationsledet: människa–verktyg–
maskin–verktyg–människa utan målet måste alltid vara människa–människa.
“Let us exceed the needed for the sake of the intended whenever possible, taking personal
responsibility for any assignment we accept, reading the copy sensitively in awareness of
our tradition's bounty and our present resources' limitations, keeping ourselves open to unexpected inspiration by refusing to be hidebound by routine or the prodigies of technology or
our own expertise, and finishing it as perfectly as we can.” – harry duncan, 1981 18
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se noter
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NOTER

(7) luc devroyes artikel »Oh, it's not a circle« går igenom verktygens, från linjal och
passare till olika digitala format, med lillustrerande bilder. En bra och intressant läsning
som tillkom sent i projektet, men innehåller många relaterade tankar till mitt arbete, fast
med en välkänd avsändare. Utdrag:
“The computer permitted the storage and virtually limitless creation and reproduction of
typefaces. The internet made communication between designers and users instantaneous.
The present period is unprecedented in the history of humanity, and will make the renaissance period seem like an insignificant blip. Yet, as a type designer and typophile, I see nothing but imperfections and limitations all around me, and in a purely technological sense, we
may have taken a step backwards, all because of the oh.”
http://luc.devroye.org/oh/oh.html
(9) vidare om romain du roi av Jean François Porchez i tidsskriften TypoGraphic
nr59 (2001). Utdrag:
“Particularly because most of graphic design teaching focuses on the geometrical construction
of letters, no help at all for students who might wish to become type designers. Geometrical
construction of letters is more the art of reproduction than creation itself. Type design is an
intellectual process more than a simple manual process.
In the same way, knowing how to design good and creative type forms has little to do with
knowing what is a Bézier curve. This is exactly what happened with the appearance of the
Didots, which began about a century before with the Jaugeon Commission (1693–1704).
This Commission was composed of ‘Académiciens’, who called themselves experts—but who
had, in fact, no direct understanding of the arts of calligraphy, punchcutting or type design.
They presented to Louis XIV a grid-based method of construction for a new typeface, a
romain du roi, based on a geometric construction which followed the same principle as
our bitmap fonts of today. Didots are the eventual resolutions of the earlier attempt by
Grandjean and his colleagues. The Didot style is the expression and fulfilment of mathematics and logic described by René Ponot in his article ‘Du Romain du Roi au Didot absolu’
(L’affiche en révolution.Written by Alan Marshall and Thierry Gouttenègre, Musée de la
Révolution Française, Vizille, 1998)”
(14) adobe janson finns att se på Myfonts.com webbplats, dra gärna upp storleken
ordentligt på förhandstitten.
http://www.myfonts.com/fonts/adobe/jenson/ (19/04/2012)
(18) henry duncans citat från webbplatsen:
http://home.earthlink.net/~pressintermezzo/quotes.html (19/04/2012)
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BILAGOR
(BILAGA 1)
Utvalda skisser från första omgången. Flera olika former och karaktärer men fastnar för ett M som jag
fortsätter med. Det är tydligt att jag testar olika sätt att skissa, både med linjal och passare men också
fritt. Den karaktär jag senare fortsatte med har grunden i skisser med linjal blandat med det friare.
Något som blev en utmaning att översätta i det nya programmet Fontlab.

Bilagor:
Johan Ahlbäck

(BILAGA 2)
Arbetar här med den övergripande karaktären. Det är kanske tre eller fyra veckor in i arbetet.
Har börjat lära mig programmen och arbetar till största del digitalt men skissar på snabba varianter
för hand.

Bilagor:
Johan Ahlbäck

(BILAGA 3)
Nästan ett komplett svenskt alfabet med alternativa K, R & Q. Men proportionerna är inte bra. Något
som visar sig i tester i löpande text.

Bilagor:
Johan Ahlbäck

(BILAGA 4)
Arbetar med versalernas former. Även om vissa problem var uppenbara (ojämnheter) så var lösningen
svårare att nå.

Bilagor:
Johan Ahlbäck

(BILAGA 5)
Arbetsprocessen med kerning. Ordkombinationen är lånad från http://logofontandlettering.com/
kernking.html och innehåller vanliga och ovanliga bokstavsmöten. Dock inte diakritiska tecken.

Bilagor:
Johan Ahlbäck

(BILAGA 6)

Bilagor:
Johan Ahlbäck

(BILAGA 7)

Bilagor:
Johan Ahlbäck

(BILAGA 8)

Bilagor:
Johan Ahlbäck

(BILAGA 9)
Willen, B & Strals, N: Lettering & Type. New York: Princeton Architectual Press, 2009, s36.

Bilagor:
Johan Ahlbäck

(BILAGA 10)
Typsnittet börjar få en bra form och börjar arbeta på vissa ligaturer som saknats i processen kerning. Snabba skisser
versala siffror i botten. Borde kanske göra ett alternativt J med ett underhäng även i versalform. Ser att jag antecknat
men glömt/saknat tid.

Bilagor:
Johan Ahlbäck

(BILAGA 11)
Designprocessen med Eldas siffror i tre steg. Formen kondenseras. 6 och 9 var en utmaning att få i rätt balans. Hade
gärna velat göra gemena siffror, men de prioriterades bort för annat.

Bilagor:
Johan Ahlbäck

(BILAGA 12–21)
Alla uppslag i folder. Ryggen är kantbunden och häftad. Omslaget har vikten 300 gram och är returfiber med en
naturvit ton. Uppslagssidorna är 130 grams vitblekta ark med fin gräng. Totala sidor inkl. fram- och baksida: 38.

Bilagor:
Johan Ahlbäck

Bilagor:
Johan Ahlbäck

Bilagor:
Johan Ahlbäck

Bilagor:
Johan Ahlbäck

Bilagor:
Johan Ahlbäck

Bilagor:
Johan Ahlbäck

Bilagor:
Johan Ahlbäck

Bilagor:
Johan Ahlbäck

Bilagor:
Johan Ahlbäck

Bilagor:
Johan Ahlbäck

