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Abstrakt 

När du arbetar med teckensnitt, vare sig du skapar – eller helt enkelt väljer ett 

teckensnitt, finns det konsekvenser till följd av skapandet och/eller valet. Läslighet 

och läsbarhet ligger i hjärtat av teckensnitts utformning – men principerna kring 

läslighet och läsbarhet är flexibla och kan komma att bortses ifrån, beroende på den 

tänkta kontexten för teckensnittet. Ett grepp om historiken bakom användningen av 

vissa teckensnitt, såväl som kunskap om de möjliga associationer de kan väcka är 

också av stor betydelse när man arbetar med teckensnitt. 
 

Forskning kring teckensnitt och läsbarhet har visat att en viss vikt – för ett givet 

teckensnitt, är optimal för läsbarheten vid punktstorleken 10. Forskning kring 

emotionell respons till teckensnitt har påvisat att specifika utformningar av teckensnitt 

kan relateras till specifik emotionell respons. Forskning kring teckensnitts uppfattade 

personlighet visar att vissa anatomiska egenskaper hos teckensnitt kan kopplas till 

vissa personlighetsdrag. 
 

Baserad kring tidigare forskning, syftar denna studie till att undersöka vilka 

anatomiska egenskaper hos teckensnitt som potentiellt kan bidra till en specifik 

personlighet. De anatomiska egenskaperna hos teckensnitt med varierande utformning 

granskas i detalj och diskuteras vidare – för att dra möjliga kopplingar mellan vissa 

anatomiska egenskaper hos teckensnitt och deras uppfattade personlighetsdrag. Ett 

teckensnitt har sedan skapats; som har en grundform och en alternativ variant vars 

anatomiska egenskaper potentiellt bidrar till att teckensnittet kan uppfattas erhålla ett 

flertal personlighetsdrag. 
 

Nyckelord: Teckensnitt, Läslighet, Läsbarhet, Emotionell respons, Personlighetsdrag, 

Anatomiska egenskaper 

 
 
 
 

 
 
 



Abstract 

When working with typefaces, whether you are creating- or simply choosing one, 

there are implications followed by the creation and/or choice. Legibility and 

readabilty lie at the heart of typeface design – however the principles surrounding 

them are flexible and subject to change, depending on the intended context for the 

typeface. A grasp of the history of use of certain typefaces as well as knowledge of 

the possible associations they might create are also of great importance when working 

with typefaces. 
 

Research regarding typeface readability has shown a certain typeface-weight – in a 

given typeface, to be optimal for reading at a point size of 10. Research regarding 

emotional response to typefaces has shown that specific typeface features can be 

related to specific emotion responses. Research regarding typefaces percieved 

personality shows that certain anatomical features of typefaces can be associated with 

certain personality traits. 
 

In light of previous research, this study aims to investigate which anatomical features 

of typefaces can potentially contribute to a specific personality. The anatomical 

features of typefaces with varying design-characteristics are examined in detail and 

discussed furthermore – to make possible connections between certain anatomical 

features within typefaces and their percieved personality traits. A typeface is then 

produced; which holds a base form and an alternate form whose anatomical features 

may potentially make the typeface able to exhibit multiple personality traits. 
 

Keywords: Typeface, Legibility, Readability, Emotional response, Personality traits, 

Anatomical features 
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1. Inledning 
Varje dag omges vi av teckensnitt. Kanske tar vi dem för givet utan att fundera kring 

den skapandeprocess som ligger bakom teckensnitten, vilka egenskaper de har och om 

de skapats för ett specifikt ändamål. Felici (2012) skriver att ett teckensnitt är en 

uppsättning bokstäver, siffror och specialtecken som skapats med en viss utformning 

för att fungera tillsammans. En font är i sin tur en fil där ett teckensnitt lagrats (a.a). 

 

När kommunikation sker mellan två människor utvecklas ord, gester, miner, 

röstlägen, blickar och kroppsspråk. Medier försöker ständigt erövra vår 

uppmärksamhet och utveckla uttryckssätt i form av bilder, ljud, musik och texter, där 

de med rätta medel kan få ökad kontakt med mottagaren (Carlsson & Koppfeldt, 

2008). Bra val av teckensnitt underlättar för människor att läsa och ta del av ett 

budskap. Att applicera bra teckensnitt avser alla beståndsdelar i det skrivna 

textinnehållet som exempelvis rubriker och brödtext (Ogilvy, 1985). Childers och Jass 

(2002) skriver att kommunikation i tryckt media, butiksskärmar, 

produktförpackningar och varumärkeslogotyper använder ett skriftligt verbalt 

budskap samt att teckensnitt talar och förmedlar budskapet. McCarthy och 

Mothersbaugh (2002) skriver att teckensnitt är en primär beståndsdel i tryckt media 

som har potential att avsevärt förstärka medieuttrycket. Men vad är det i ett 

teckensnitts utformning som potentiellt bidrar till att förstärka ett visst medieuttryck? 

 

2. Problemområde 
I följande avsnitt går vi igenom bakgrunden för undersökningens problemområde, 

frågeställning och syfte. 

 

2.1 Bakgrund 
Flertalet studier har undersökt läsbarhet och läslighet kopplat till olika teckensnitt. 

Lupton (2004) beskriver flertalet studier och menar att det finns få konkreta slutsatser 

kring vilka teckensnitt som lämpar sig bäst för optimal läslighet och läsbarhet. 

Bernard & Mills (2000) testade läslighet och läsbarhet hos Arial (sans-seriff) och 

Times New Roman (seriff) i olika storlekar, i samband med läsning på datorskärm. 

Resultatet visade att Arial fick ett litet övertag mot Times New Roman. Arial 



upplevdes också som skarpare och mer lättläst av deltagarna. Arditi och Cho (2005) 

har dock påvisat att ett seriff-teckensnitt kan ha en smärre fördel vid små storlekar. 

Ett fåtal studier har på senare tid utförts för att ta reda på om teckensnitt uppfattas ha 

personlighetsdrag och om de framkallar olika känslor. Med personlighetsdrag avser 

dessa studier huruvida teckensnittens utformning uppfattas som exempelvis vänlig, 

formell, kreativ, alldaglig etcetera. Shaikh, Chaparro, och Fox (2006) samt Li och 

Suen (2010) påvisar i respektive studie att teckensnitt uppfattas ha olika 

personlighetsdrag beroende på utformning. De visar även på samband mellan 

specifika former och de personlighetsdrag teckensnitten uppfattas ha. Amare & 

Manning (2012) påvisar i sin studie att teckensnitt även förmedlar olika känslor, 

beroende på hur de är utformade. De undersökte teckensnitt med varierande 

utformning och huruvida de väckte emotionell respons i form av exempelvis: 

agitation, utmanad, tankspridd, road, lugnad, organiserad och fokuserad.  

 

Ett teckensnitts bokstavsformer, siffror och specialtecken har precis som vi människor 

sin egen anatomi. Tidigare studier har påvisat att teckensnitt kan uppfattas erhålla 

olika personlighetsdrag baserat på dess anatomiska egenskaper. Med anatomiska 

egenskaper menas de säregna formegenskaper som finns hos bokstävers 

beståndsdelar, exempelvis: tjocka eller tunna grundstreck, med eller utan seriffer, 

gradvis förändring i tjocklek av streck etcetera. Vi vill undersöka teckensnittens 

anatomiska beståndsdelar och hur dess utformning påverkar teckensnittens uppfattade 

personlighetsdrag. 

 

2.2 Frågeställning 
Vilka anatomiska egenskaper hos teckensnitt bidrar till deras uppfattade 

personlighetsdrag? 

 

2.3 Syfte 
Syftet är att undersöka teckensnitt med varierande anatomiska egenskaper, för att se 

vilka personlighetsdrag dessa uppfattas ha, samt om det är möjligt att upptäcka 

mönster kring uppfattningen av teckensnitt med liknande anatomiska egenskaper. 

Med undersökningen som grund vill vi ta reda på om det går att skapa ett teckensnitt 

med olika varianter, som är sammanhållet i dess form och dessutom kan förmedla 



olika personlighetsdrag. Resultatet av denna undersökning hoppas vi ska kunna 

fungera som hjälp för teckensnittsdesigners vid skapandet av teckensnitt, då det 

eftersöks en viss respons. Även andra som jobbar med typografi kan ha nytta av 

undersökningens resultat, exempelvis vid val av teckensnitt för specifika ändamål. 

 

3. Tidigare forskning 
I följande avsnitt går vi igenom teorier kring semiotik, teckensnitts anatomi, tidigare 

forskning kring läsbarhet och läslighet samt uppfattning av teckensnitts utformning 

med hänsyn till emotionell respons och personlighetsdrag. 

 

3.1 Semiotik 
Semiotik är läran om tecken i form av ord, bilder, ljud, gester och föremål (Carlsson 

& Koppfeldt, 2008; Chandler, 2007). De två primära traditionerna kring samtida 

semiotik härrör från den schweiziska lingvisten Ferdinand de Saussere och den 

amerikanska filosofen Charles Sanders Pierce. Carlsson & Koppfeldt (2008) samt 

Chandler (2007) benämner att Ferdinand de Saussere menade att språk ska betraktas 

som ett system uppbyggt av skillnader. Allt som utmärker sig och avviker från 

omgivningen kan få en teckenkaraktär med betydelse och innehåll. Ett tecken är 

uppbyggt av en materiell betecknande uttryckssida (det fysiska tecknet) och en 

immateriell betecknad innehållssida (tecknets betydelse och innehåll). Det är inte 

möjligt att ha en helt formlös betecknande uttryckssida eller en helt betydelselös 

betecknad innehållssida. Filosofen Charles Sanders Pierce menade att allt som 

betyder något kan betraktas som tecken där exempelvis bokstäver, ord och siffror 

ingår. Pierce menade även att tecken skapar samverkan med andra tecken i dess 

närhet. Det finns olika nivåer för hur ett tecken kan tydas (se figur 1). I varje enskilt 

tecken finns det en grundbetydelse, dess denotation. Tecknet skapar i sin tur också 

konnotationer – de dolda tecken eller gemensamma associationer som uppstår hos oss 

människor. På ett personligt plan uppstår även privata associationer som är personliga 

för var och en (Carlsson & Koppfeldt, 2008; Chandler, 2007). 

 



 
Figur 1. Grundbetydelsen (denotation) för tecknet är ett hjärta. Gemensamma 

associationer (konnotationer) för tecknet skulle kunna vara kärlek och omtanke. På ett 

personligt plan skulle tecknet kunna associeras med kärlek till sin sambo eller ett 

husdjur. Bilden är skapad av författarna. 

 

Carlsson och Koppfeldt (2008) skriver att det i en bildanalys kan vara av värde att 

skilja på vad man ser och hur man ser det. Vad som först ses är ett helhetstecken, 

själva grundbetydelsen, som exempelvis skulle kunna vara en reklamaffisch. Sedan 

begrundar man dess deltecken, som exempelvis avser bilduttryck, budskap och 

associationer. Carlsson & Koppfeldt (2008) och Chandler (2007) redogör tre former 

av tecken; ikon, index och symbol. Ikonen representerar ett avbildat objekt och kan 

bestå av ett fotografi, en staty eller digital bild på datorn. Ett index avser ett tecken 

som bildats från ett orsakssamband, där eld bildar rök eller att matlagning skapar 

dofter. Symbolen behöver inte likna eller ha ett naturligt samband med det den 

representerar, men den har skapats kring ett uttryck som kan tydas av människor. 

Vanliga symboler som förekommer i vår vardag är bokstäver, ord och siffror.  

 

3.2 Teckensnitts anatomiska beståndsdelar  
Harkins (2011) skriver att teckensnitt fungerar som ett visuellt förkroppsligande av ett 

språk. Ett teckensnitts bokstavsformer, siffror och specialtecken har precis som vi 

människor en egen anatomi. Till denna anatomi tillhör de strukturella variationerna, 



det vill säga dess skillnader gällande proportioner. Teckensnitts bokstäver har även 

specifika beståndsdelar med benämningar som exempelvis grundstreck, båge, skuldra, 

seriff och terminal, beroende på vilken bokstav som avses (Johansson och Nilsson, 

2010). Johansson och Nilsson menar emellertid att det inte finns någon 

standardisering kring benämningar av de anatomiska beståndsdelarna. Detta görs 

tydligt i litteratur som behandlar typografi, där benämningar av de anatomiska 

beståndsdelarna skiljer sig beroende på författarna (Ambrose & Harris, 2011; Bohman 

& Hallberg, 1985; Felici, 2012; Harkins, 2011; Strizver, 2010; Willen & Strals, 2009). 

De benämningar på anatomiska beståndsdelar som är mest förekommande inom 

litteraturen kan ses i figur 2. 

 

 
Figur 2. Bokstävers beståndsdelar och dess benämningar. Bilden är skapad av 

författarna. 

 

 

 



3.3 Läsbarhet & läslighet 
Harkins (2011) menar att ett teckensnitts syfte är att förmedla ett budskap på ett 

tydligt och lättläst sätt. Valet av teckensnitt är därmed av stor betydelse tillsammans 

med andra aspekter som exempelvis storlek, radavstånd, kerning, kapitäler, anfang 

och ligaturer. I längre textstycken måste läsbarhet och läslighet vara de viktigaste 

faktorerna, där seriff- eller sans-seriff-varianter är vanligast förekommande. Harkins 

(2011), Ambrose & Harris (2011) och Strizver (2010) menar att läslighet är kopplat 

till hur väl definierat och klart något ser ut och att detta varierar beroende på hur 

bokstavsformer är utformade, samt vilken storlek de visas i. Läslighet är kopplat till 

hur enkelt det går att skilja olika bokstavsformer från varandra, genom de 

karaktäristiska drag som finns hos ett specifikt teckensnitt med hänsyn till 

proportioner, storlek, formspråk etcetera (se figur 3). Läsligheten kan påverkas av 

både färgval och det material som används vid tryck. Harkins (2011) menar att 

läslighet ofta förväxlas med begreppet läsbarhet. Harkins (2011), Bosler (2012) och 

Strizver (2010) benämner att läsbarhet syftar på hur lättläst en text är i sin helhet, 

vilket påverkas av faktorer som teckenstorlek, kerning, radlängd, radavstånd och 

avstånd mellan ord (se ordlista). 

 



 
Figur 3. Figuren visar betydelsen av att välja ett läsbart teckensnitt i långa textstycken 

och hur specifika teckens utformning kan påverka läsligheten. Bilden är skapad av 

författarna. 

 

Studier som undersökt läsbarhet och läslighet har främst undersökt skillnader mellan 

seriff och sans-seriff inom en rad skiljaktiga områden. Ali, Wahid, Samsudin och Idris 

(2013) undersökte läsbarheten för fyra teckensnitt mot 48 studenter indelat på två 

grupper. Den första gruppen testades med teckensnittsfamiljerna Georgia (seriff) samt 

Verdana (sans-seriff) (bilaga 1), där dessa är ämnade för användning mot bildskärm. 

För den andra gruppen valdes Times New Roman (seriff) och Arial (sans-seriff) 

(bilaga 1) där dessa teckensnitt är avsedda för tryckändamål. Studenterna fick läsa två 

textblock med 140 ord, där kombinationen av tiden det tog att läsa texten samt 

noggrannheten i läsningen mättes för respektive deltagare. Undersökningen påvisade 

att det inte fanns någon avgörande koppling mellan de testade seriff och sans-seriff 



teckensnitten och ökad läsbarhet, samt att de teckensnitt som framställts för tryck 

även kan appliceras för bildskärm. 

 

B. Chaparro, Shaikh och A. Chaparro (2006) utförde en studie där de jämförde sex 

olika teckensnitt för att se hur läsligheten såg ut för dem. De som deltog fick se 

individuella bokstavsformer, siffror och symboler för att muntligt kunna identifiera 

dem. Teckensnitten var inte uppdelade i seriffer och sans-seriffer utan jämförelsen 

bestod mellan nyare och äldre varianter. Studien påvisar att många deltagare hade 

problem att särskilja bokstäverna o, l och z, samt siffrorna 0, 1 och 2. Författarna 

menar på att det är svårt att utröna läslighet genom att testa enskilda tecken. 

Resultaten gav dock istället en bra bild om vilka tecken som lättare kan förväxlas med 

andra. De menar på att det i många fall kan vara av betydande vikt att kunna särskilja 

tecken så de inte förväxlas, exempelvis vid specifika bokstavs- och 

sifferkombinationer då man blir tilldelad ett lösenord. 

 

Arditi och Cho (2005) genomförde en studie med syfte att observera om seriffer 

påverkar läsligheten. De benämner att läslighet har undersökts med redan etablerade 

teckensnitt i tidigare studier, men där problemet är att dessa skiljer sig avsevärt i sina 

anatomiska egenskaper. Arditi och Cho utformade därför nio egna seriff-teckensnitt 

som använde en gemensam grundform, men där dess karakteristiska seriffer ändrades 

i form och storlek, tillsammans med olika procentuella teckenavstånd beroende på 

teckensnittets versalhöjd. Tre olika tester utfördes. Två av testen behandlade 

läshastighet på dator respektive utskrivet papper och ett undersökte läsligheten. 

Medverkande i testet var personer med både normal samt nedsatt syn. Arditi och Cho 

påvisar att olika seriff-former inte inverkar på läshastigheten, men att seriff-formen 

kan ha en minimal påverkan gällande läslighet vid liten teckenstorlek. Detta beror på 

kortare mellanrum mellan bokstäverna och att seriff-formen bidrar till att urskilja 

bokstäverna bättre. Arditi och Cho menar dock på att det inte är troligt att den 

minimala skillnad de upptäckt avseende läslighet har någon betydelse vid större 

teckenstorlek. 

 

En tidig studie utförd av Luckiesh och Moss (1940) undersökte läsbarheten för ett 

teckensnitt och huruvida teckensnittets olika vikter påverkade läsbarheten. Det 

teckensnitt som användes var Memphis (bilaga 2), som testades i vikterna mager, 



normal, fet och extrafet vid 10 punkters teckenstorlek och 2 punkters radavstånd. Med 

en ljusmätare uppmättes tjockleken för respektive vikt på de utskrivna pappren och 

Luckiesh och Moss kunde därmed få fram definitiv indikation på vilken vikt som har 

optimal synlighet. I studien deltog 40 personer. Genom att mäta antalet 

ögonblinkningar vid läsning, kunde Luckiesh och Moss påvisa de olika vikternas 

läsbarhet och synlighet. Undersökningen visar att medium vikt var mest läsbart medan 

fet vikt erhöll högst synlighet. Studien påvisar att teckensnittets läsbarhet försämrades 

vid mager respektive fet och extrafet vikt. 

 

3.4 Emotionell respons till teckensnitt 
I en studie av Amare och Manning (2009) påvisas ett samband mellan specifika 

kombinationer av färg och abstrakta former kopplade till emotionell respons. Amare 

och Manning understryker att den symboliska betydelsen som är kopplad till specifika 

färger varierar beroende av kontext. Deras avsikt med studien har dock varit att 

undersöka den emotionella aspekten av färgers betydelse. Följaktligen refererar 

författarna till tidigare studier inom området och diskuterar de modeller för emotionell 

respons som använts i dessa. De menar att det kan finnas en problematik, i och med 

att studierna främst är konstruerade med termer som är starkt värderande, så som bra, 

dåligt, fint, fult, glad, arg (a.a). Amare och Manning föreslår därför en förfinad 

teoretisk modell för emotionell respons, där de menar att termerna är friare från 

positiv eller negativ värdering. I studien träder ett flertal mönster fram kring den 

insamlade datan. Generellt sett, väckte gula färgnyanser i kombination med 

varierande abstrakta former en emotionell respons i form av nöje och frihet. Röda 

färgnyanser och kontrastrika former väckte emotionell respons i form av agitation och 

utmaning. Blå färgnyanser och mönstrade former väckte emotionell respons i form av 

fokus och ordning (Amare & Manning, 2009). 

 

I en senare studie av Amare och Manning undersöktes emotionell respons till 36 

teckensnitt med varierande anatomiska egenskaper, med syfte att se om sambandet 

mellan abstrakt form och emotionell respons även gällde för teckensnitt (Amare & 

Manning, 2012). Resultatet av undersökningen indikerar att generella parametrar 

kring form (variation, kontrast och mönster) också kan kopplas till specifika 

anatomiska egenskaper hos teckensnitt (gällande jämförbar emotionell respons). 



Variation motsvarar variabeln gällande vertikala eller lutande bokstavsformer samt 

rundade terminaler. Kontrast motsvarar större förhållanden mellan höjd/bredd hos 

bokstäver, samt i den gradvisa förändringen av tjocklek i bokstävernas streck (relativt 

till andra teckensnitt). Mönster motsvarar i sin tur mer återhållsamma egenskaper så 

som mindre förhållanden mellan höjd/bredd hos bokstäver, minimala förändringar av 

tjocklek i bokstävers streck, konsekvent lutning av bokstavsformer och/eller raka 

terminaler.  

 

Amare och Manning (2012) understryker att emotionell påverkan i sin grund är 

varierande på individuell nivå och att vi människor kan ha svårigheter att precisera en 

känsla som vi har samt uttrycka den med ord (a.a). De menar dock att de resultat som 

går att tyda ur undersökningen pekar på att det finns trender kring den emotionella 

responsen. Teckensnittet Bordeaux Roman (Bilaga 3) har exempelvis formegenskaper 

så som större förhållanden mellan höjd/bredd, samt stor konstrast mellan tjocklek i 

bokstävernas streck. Den emotionella responsen till Bordeaux Roman tenderade att nå 

sin topp kring agitation och utmanad. Teckensnittet Marker Felt (Bilaga 3) har 

varierande lutning i sina bokstäver, samt rundade terminaler. Teckensnittets 

emotionella respons toppade i tankspridd, road och lugnad. Teckensnittet Arial 

(Bilaga 3) har återhållsamma egenskaper så som mindre förhållanden mellan 

höjd/bredd hos bokstäverna, samt mindre konstrast i tjocklek av streck. Den 

emotionella responsen till Arial toppade i organiserad och fokuserad. Andra trender 

kring de data som samlats in av Amare och Manning (2012) inkluderade toppar i 

emotionell respons i form av road för teckensnitt av klassificeringen script – vars 

former är i linje med parametern variation. Amare och Manning menar att det med 

tanke på resultaten som deras studie visade är osannolikt att teckensnitt med liknande 

anatomiska egenskaper inte skulle väcka liknande emotionell respons. 

 

3.5 Teckensnitts uppfattade personlighetsdrag 
Brumberger (2003) menar att vi människor både samspelar med verbal och visuell 

kommunikation baserat på våra förväntningar, erfarenheter, tidigare kunskaper och att 

vi utifrån det skapar oss uppfattningar. Om exempelvis ett dokument är det 

observerade objektet så kommer betraktaren att bedöma dokumentet och det 

teckensnitt som använts, baserat på tidigare erfarenhet och de associationer som väcks 



(a.a). Det är därför inte svårt att tänkta sig att betraktaren av en text och ett teckensnitt 

skulle kunna tillskriva dessa ett personlighetsdrag, menar Brumberger. 

 

Brumberger (2003) noterar även att många som arbetar med typografi inom praktiken 

refererar till teckensnitt som bärande av en ”ton”, ett personlighetsdrag eller att 

teckensnitten kan sätta en stämning. Olika teckensnitt har bland annat beskrivits med 

ord som exempelvis bestämd, elegant, alldaglig, vänlig och formell (a.a). I litteratur 

inom det typografiska området skrivs det ofta om vikten av att förhålla sig till de 

historiska, kulturella och perceptuella aspekterna i designarbetet (Willen & Strals, 

2009; Tselentis, J., Haley, A., Poulin, R., & Seddon, T. 2012; Harkins, M. 2011). 

Emellertid tas få konkreta exempel upp på vad i teckensnittens utformning det är som 

kan bidra till en viss ton eller uppfattning. Detta uppmärksammas även av 

Brumberger (2003), som menar att många av de påståenden som görs i litteraturen 

gällande teckensnitt och dess potentiella personlighetsdrag är baserade på intuition 

och konvention. Det verkar dock råda konsensus över att teckensnitt kan utstråla vissa 

personlighetsdrag (Brumberger, 2003). 

 

På senare tid har det gjorts ett flertal studier kring teckensnitt och dess potentiella 

personlighetsdrag (Li & Suen, 2010; Mackiewicz & Moeller, 2004; Shaikh, Chaparro 

& Fox, 2006). Mackiewicz och Moeller (2004) har utfört en studie där de samlat både 

kvalitativ och kvantitativ data. De undersökte vilka personlighetsdrag som ett flertal 

teckensnitt uppfattades inneha, samt varför försökspersonerna svarade som de gjort. I 

undersökningen kom Mackiewicz och Moeller fram till att olika teckensnitt 

uppfattades ha specifika personlighetsdrag beroende på dess utformning. 

Teckensnittet Script (Bilaga 4) som efterliknar kursiv handskrift uppfattades av 

försökspersonerna vara den mest eleganta; Times New Roman (Bilaga 4) uppfattades 

som mest formell, varav teckensnitt som exempelvis Bradley Hand (Bilaga 4) och 

Comic Sans (Bilaga 4) beskrevs som vänliga (a.a). Mackiewicz och Moeller (2004) 

uppmärksammar även att de teckensnitt som fått just höga medelvärden på attributet 

vänlig, i sin tur inte uppfattas som lika tekniska. De menar att detta kan bero på att 

teckensnitten efterliknar handskrift av olika slag. Någon djupgående diskussion eller 

slutsatser kring vilka anatomiska egenskaper som skulle kunna påverka teckensnittens 

uppfattade personlighetsdrag görs dock inte i studien. 



I en senare studie av Mackiewicz (2005) utforskas personlighetsdrag hos ett flertal 

teckensnitt kopplat till dess anatomiska egenskaper. Mackiewicz undersöker då 

studenters uppfattning av ett flertal teckensnitt med varierande utformning. I studien 

beskrivs sedan hur versala J, gemena a, g, e och n kan analyseras för att ta reda på till 

vilken grad ett teckensnitt kan framhäva en professionell eller vänlig personlighet i ett 

dokument (a.a). Resultaten av undersökningen pekar på att teckensnitt som 

uppfattades förmedla en vänlig personlighet karaktäriseras av anatomiska egenskaper 

som Mackiewicz beskriver som: enkla, defekta och rundade. Dessa egenskaper avser 

teckensnittens enkelhet i sin utformning tillsammans med defekter – så som brutna 

linjer eller linjer som inte är helt raka, samt rundade terminaler. Egenskaperna 

humaniserar teckensnitten i och med att de simulerar handskrift, vilket Mackiewicz 

menar kan vara en anledning till dess uppfattade personlighet. Mackiewicz skriver att 

de teckensnitt som uppfattats erhålla en professionell personlighet i sin tur har: 

komplexitet, återhållsamhet, balans och perfektion i dess anatomiska egenskaper. Med 

återhållsamhet avses bland annat den gradvisa förändringen av tjocklek i de streck 

som bygger upp bokstäverna. Denna återhållsamhet återfinns även i streckens 

övergripliga tjocklek och i förhållandet mellan versala samt gemena bokstävers 

strukturella variationer (Mackiewicz, 2005). Teoretiskt sett så skulle då exempelvis 

egenskaper som hög kontrast mellan x-höjd och versalhöjd inte bidra till en 

professionell personlighet, enligt Mackiewicz resultat. Med balans avses en specifik 

utformning hos teckensnitt med seriffer (som exempelvis Times New Roman), där 

serifferna är raka och det finns en balans mellan exempelvis serifferna i toppen av 

versala J och dess tjockare, runda terminal. Med perfektion avser Mackiewicz 

anatomiska egenskaper som exempelvis raka, horisontella streck i ögat hos ett gement 

e; men också ett versalt J som vilar på baslinjen. Kännetecken på komplexitet hos ett 

teckensnitts utformning kan vara exempelvis en krok ovanför ett gement a, eller ett 

gement g med en sluten svans, menar Mackiewicz. Detta kan möjligtvis kopplas till 

att dessa utformningar antyder på en maskinell härkomst, eftersom vi människor 

oftast inte skapar dessa former i handskrift (a.a). Mackiewicz (2005) menar vidare att 

det kan vara en svårare uppgift att precisera vilka anatomiska egenskaper som bidrar 

till en professionell personlighet, men att det är möjligt att upptäcka vissa mönster – 

vilket studien till viss del bekräftar. 

 



Li och Suen (2010) har utfört en studie där de undersökt den uppfattade 

personligheten hos ett flertal teckensnitt (se bilaga 5) med varierande anatomiska 

egenskaper. De personlighetsdrag som undersöktes var: munter, skrämmande, läslig, 

attraktiv, kreativ, formell, slarvig, avslappnad, vänlig och självsäker. Studien påvisar 

att teckensnitt kan uppfattas inneha ett flertal personlighetsdrag och att teckensnitt 

med liknande anatomiska egenskaper uppfattas ha liknande personlighetsdrag. 

Teckensnitt som uppfattats inneha personlighetsdragen munter, skrämmande, kreativ, 

slarvig och avslappnad har större strukturella variationer gällande proportioner, 

teckenstorlek och tjocklek av streck. Dessa teckensnitt har generellt sett en 

osymmetrisk struktur och obalans samt innehar varierande ornament som exempelvis 

prickar, fyrkanter och stjärnor. Bokstavsformer i dessa teckensnitt följer inte strikt ett 

linjesystem, utan kan exempelvis vara positionerade under eller ovanför baslinjen (se 

figur 4). Teckensnitt som uppfattats erhålla personlighetsdragen läslig och formell har 

en återhållsamhet i den gradvisa förändringen av tjocklek i de streck som bygger upp 

bokstäverna, samt i streckens övergripande tjocklek och i förhållandet mellan versala 

och gemena bokstävers strukturella variationer. De har en strukturell symmetri med 

jämna proportioner och en balanserad struktur. Bokstäverna i dessa teckensnitt följer 

strikt ett linjesystem, där exempelvis versaler och gemener håller sig inom bas-, 

versal- respektive x-linjens höjder (se figur 4). 

 

 



Figur 4. Två teckensnitt med varierande anatomiska egenskaper och hur de förhåller 

sig till ett linjesystem. Bilden är skapad av författarna. 

 

 

 

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
I detta arbete har vi inledningsvis undersökt semiotik – läran om tecken. Därefter har 

vi tittat närmare på teckensnitts anatomiska egenskaper, läslighet och läsbarhet, 

emotionell respons och uppfattning av personlighetsdrag kopplat till dessa anatomiska 

egenskaper. Semiotik är ett brett område som i korthet innefattar hur vi uppfattar 

tecken i form av ord, bilder, ljud, gester och föremål. Utformningen av teckensnitt 

förhåller sig därav naturligt till semiotikens lära och det kan vara till stor fördel att ha 

en aning om de koncept som ingår i den. Ett tecken är som tidigare benämnt, 

uppbyggt av en materiell betecknande uttryckssida (det fysiska tecknet) och en 

immateriell betecknad innehållssida (tecknets betydelse och innehåll). Ett teckensnitts 

materiella uttrycksida bestäms av dess säregna utformning, som i sin tur ger upphov 

till dess immateriella innehåll. Det immateriella innehållet kan exempelvis innebära 

att anatomiska beståndsdelar uppfattas skapa en emotionell respons eller förmedlar 

personlighetsdrag. 

 

Vi har tagit fram benämningar för teckensnitts anatomiska beståndsdelar, baserat på 

den terminologi som används i majoriteten av de studier och litteraturer inom området 

vi undersökt (Ambrose & Harris, 2011; Bohman & Hallberg, 1985; Felici, 2012; 

Harkins, 2011; Strizver, 2010; Willen & Strals, 2009). Detta har vi gjort på grund av 

att vi upplever en avsaknad standardisering av benämningarna på svenska, samt att de 

engelska benämningarna i många fall varierar beroende på källa. Tydliga 

benämningar av de anatomiska beståndsdelarna tror vi även kommer att förenkla 

diskussioner kring teckensnitt och dess utformning. Det blir då möjligt att tala om 

specifika beståndsdelar på detaljnivå och hur utformningen av dessa skulle kunna 

påverka uppfattningen av teckensnitten. Detta blir speciellt aktuellt vid utformningen 

av teckensnitt men också vid val av teckensnitt för specifika ändamål. 

  



Läslighet och läsbarhet är båda viktiga aspekter att ha i åtanke vid utformandet av ett 

teckensnitt. Som tidigare forskning visar kan exempelvis den övergripande tjockleken 

på bokstäverna påverka läsbarheten. Luckiesh & Moss (1940) undersökte läsbarheten 

för teckensnittet Memphis (se bilaga 2) och dess vikter där de påvisar att medium vikt 

gav bäst läsbarhet, samtidigt som fet vikt gav bäst synlighet. Om Memphis skulle 

användas som teckensnitt så påvisar studien att medium vikt är bäst lämpad för 

brödtext medan fet vikt skulle kunna appliceras i rubriker (a.a). Hos vissa teckensnitt 

kan enstaka bokstavsformer och siffror erhålla en liknande utformning. Arditi och 

Cho (2005) påvisar i sin studie om läslighet att tecken som exempelvis siffran 1 och 

gemena l kan förväxlas. Arditi och Cho (2005) har påvisat att seriffer kan ha en liten 

inverkan på läslighet vid liten textstorlek. Detta beror på kortare mellanrum mellan 

bokstäverna och att seriff-formen hjälper till att urskilja bokstäverna bättre. Dock är 

det inte troligt att den minimala skillnad de upptäckt avseende läslighet har någon 

betydelse vid större teckenstorlek (a.a). Teckensnitt utformas vanligtvis för specifika 

ändamål, där de exempelvis kan vara framtagna för att appliceras mot tryckändamål 

eller datorskärm. Ali, Wahid, Samsudin och Idris (2013) undersökte läsbarheten för 

fyra teckensnitt framtagna för bildskärm respektive tryck (se bilaga 1). De kunde inte 

påvisa någon avgörande koppling mellan specifika teckensnitt och ökad läsbarhet, 

samt att de teckensnitt som framställts för tryck även kan appliceras för bildskärm. 

 

Den emotionella responsen till färg – och speciellt form, är av stark innebörd vid 

utformandet av ett teckensnitt. Det är viktigt att fråga sig i vilka sammanhang 

teckensnittet som utformas är tänkt att användas, och i vilken riktning själva 

utformningen bör gå, eftersom färg och form påverkar oss människor på en 

känslomässig nivå. Den säregna utformningen hos ett teckensnitt har även potentialen 

att sätta en specifik ton, eller förmedla vissa personlighetsdrag. Ett flertal mönster 

träder fram kring forskningen som gjorts kring personlighetsdrag hos teckensnitt 

(Mackiewicz & Moeller, 2004; Mackiewicz, 2005; Li & Suen, 2010). Teckensnitt 

som efterliknar kursiv handskrift verkar uppfattas som eleganta i dess personlighet. 

Teckensnitt som simulerar handskrift har även visat sig uppfattas som vänliga i dess 

personlighet. Dessa teckensnitt har en enkelhet i sin utformning tillsammans med 

olika defekter – som exempelvis brutna linjer eller linjer som inte är helt raka och 

oftast rundade terminaler. De teckensnitt som uppfattas som just vänliga, ses i sin tur 

inte som lika tekniska eller professionella (Mackiewicz & Moeller, 2004). De 



teckensnitt som uppfattats som professionella i dess personlighet har i sin tur: 

komplexitet, återhållsamhet, balans och perfektion i dess anatomiska egenskaper. Med 

återhållsamhet avses bland annat den gradvisa förändringen av tjocklek som finns i de 

streck som bygger upp bokstäverna. Denna återhållsamhet finns även i streckens 

övergripliga tjocklek och i förhållandet mellan versala och gemena bokstävers 

strukturella variationer. Med perfektion avses anatomiska egenskaper som exempelvis 

raka, horisontella streck i ögat hos ett gement e; men också ett versalt J som vilar på 

baslinjen (Mackiewicz, 2005). Bra läslighet och läsbarhet hos ett teckensnitt verkar 

även bidra till en professionell personlighet (a.a). Läsligheten och läsbarheten är i sin 

tur kopplat till denna återhållsamma typ av utformning. 

 

 

4. Tillvägagångssätt 
I följande avsnitt går vi igenom och diskuterar vilka tekniker och metoder vi använt 

för att genomföra undersökningen. Processen för den gestaltande produktionen 

beskrivs även. 

 

4.1 Introduktion 
I vår gestaltande produktion har vi med utgångspunkt från forskning kring läslighet 

och läsbarhet, semiotik, emotionell respons, samt personlighetsdrag kopplat till 

teckensnitt och dess anatomiska egenskaper; skapat ett teckensnitt som potentiellt kan 

uppfattas ha flera personlighetsdrag. Den gestaltande produktionen påbörjades med 

diskussioner kring vilken riktning vi ville gå i skapandet av vårt teckensnitt och vilka 

personlighetsdrag vi kunde tänkas förhålla oss till. Vi skapade var sitt moodboard (se 

bilaga 6) – ett visuellt hjälpmedel för vidare diskussion kring utformningen av vårt 

teckensnitt. Därefter påbörjades skissarbete på papper för ett fåtal utvalda 

bokstavsformer. Med våra skisser som utgångspunkt skapade vi respektive 

bokstavsformer digitalt med Adobe Illustrator CS 6. Bokstäver, siffror och 

specialtecken utformades och färdigställdes i Illustrator, för att sedan importeras i 

Fontlab Studio 5.1.2 där de sammanställdes till ett fungerande teckensnitt. 

Vi har skapat ett sans-seriff teckensnitt som erhåller en grundform där läslighet och 

läsbarhet prioriterats högt, samt en alternativ variant som baserats på grundformen, 

där komplexitet och kreativitet fått ett större fokus. För vår grundform utformades 



både versala och gemena bokstäver samt siffror och ett antal specialtecken. För den 

alternativa varianten utformades endast de versala bokstäverna. I vår utformning har 

vi valt att förhålla oss till personlighetsdragen kreativ och professionell samt de 

anatomiska egenskaper som potentiellt bidrar till dessa. 

Johan har haft ett övergripande ansvar med Fontlab Studio, medan Mårten har 

fokuserat på att ta fram fler bokstavsformer, siffror och specialtecken för vår 

grundform och alternativa variant. Under den gestaltande produktionen har vi båda 

haft ett ansvar kring vår digitala arbetsbok där vi samarbetat kring att skriva texter och 

korrekturläsa.  

 

Gällande skrivandet av kandidatarbetet har Johan haft ett övergripande ansvar för 

semiotik samt läsbarhet och läslighet. Mårten har i sin tur främst ansvarat för 

emotionell respons till teckensnitt och teckensnitts uppfattade personlighetsdrag. 

Tillsammans har vi skrivit teckensnitts anatomiska egenskaper, tillvägagångssätt 

samt diskussion & resultat. Vi har även tillsammans korrekturläst alla texter. 

 

4.2 Teknik 

I skapandeprocessen av teckensnittet har programvarorna Adobe Illustrator CS6 och 

Fontlab Studio 5.1.2 använts. Illustrator har använts vid skapandet av bokstavsformer, 

siffror och specialtecken. Det är fullt möjligt att enbart arbeta i Fontlab för att 

framställa teckensnitt, men då det finns möjlighet att arbeta parallellt mellan de olika 

programvarorna så föll valet på att formge alla tecken i Illustrator. En orsak till det var 

att vi båda hade en större vana vid att arbeta med Illustrator, då vi arbetat med 

programmet frekvent under hela vår högskoleutbildning. Ytterligare en orsak till att vi 

valt att skapa bokstavsformerna i Illustrator är den relativt höga inlärningskurvan på 

Fontlab och att programmens motsvarande designverktyg skiljer sig åt i hur de 

fungerar. Vi såg det då som en sätt att spara tid, i och med att vi annars behövt lära 

oss att formge bokstäver i Fontlab. Fontlab användes istället för kerning-arbete, samt 

för att generera fontfilen för det sammanställda teckensnittet. Vad vi kan tyda verkar 

Fontlab vara en av de ledande programvarorna i branschen för framställning av 

teckensnitt. I ett flertal intervjuer av Mattsson (2010) berättar svenska 

teckensnittsdesigners att de använder Fontlab i deras produktioner. Att använda 

Fontlab blev därmed ett naturligt val. En programvara som vi valt att utesluta i 



produktionen är Fontforge. Fontforge är ett gratisalternativ jämfört med Fontlab. 

Utvecklaren av Fontforge menar dock att det finns dokumenterade kända problem och 

att programvaran inte kan ses som stabil. Vi valde därmed att inte använda Fontforge. 

 

4.3 Metoder 
Den gestaltande produktionen påbörjades med att föra diskussion kring vilka 

personlighetsdrag vi ville förhålla oss till. Vi valde personlighetsdragen professionell 

och kreativ baserat på studierna av Li och Suen (2010), Mackiewicz (2005) samt 

Mackiewicz och Moeller (2004). Därefter tog vi fram var sitt moodboard som vi 

använde som diskussionsunderlag inför vårt kommande skissarbete (Bilaga 6). Ett 

moodboard är en samling av inspirationsbilder som kan användas för att skapa ett 

enhetligt uttryck. Under vår utbildning har vi använt oss utav moodboards, som vi av 

tidigare erfarenhet anser är en bra metod för att visualisera tankar och idéer kring 

formgivning. Efter att vi fört diskussioner kring de moodboards var och en av oss 

skapat, påbörjades skissarbetet (Bilaga 7). Vi utgick från ett begränsat antal 

bokstavsformer och skissade sedan fram förslag på utformningen av tänkbara 

bokstavsformer. Det finns ett antal olika kombinationer av bokstäver som anses vara 

en bra startpunkt vid skapandet av ett teckensnitt: exempelvis versala O, H och A 

(Johansson & Nilsson, 2010). Willen och Strals (2009) benämner också att versala O, 

H, A tillsammans med gemena n och o är en bra startpunkt. En annan kombination 

som enligt Tselentis, Haley, Poulin och Seddon (2012) är en bra startpunkt är gemena 

a, f, g, n, p, r, s och t, eller gemena a, d, e, h, i, n, o och s. Gemensamt för dessa 

kombinationer är att de baseras på ett antal beståndsdelar som är återkommande i ett 

specifikt teckensnitt. Hur versala K ska utformas kan till exempel bestämmas genom 

att studera versala R. Dess vertikala grundstreck tillsammans med benet hjälper till att 

definiera utformningen av K. Det kan dock vara en fördel att etablera de runda 

formernas karaktär genom att skapa versala O, innan utformningen av versala P och R 

påbörjas (Willen och Strals, 2009). Versala A sätter i sin tur prägel på de diagonala 

grundstrecken och har en betydande roll för hur exempelvis versala V och W kommer 

att utformas (Johansson & Nilsson, 2010). Som Willen och Strals också benämner; 

genom att tidigt förfina de första bokstavsformerna och dess individuella 

beståndsdelar så att de fungerar ihop, underlättas arbetsprocessen med resterande 

bokstavsformer. Uppkommer det sent att vissa bokstäver inte fungerar tillsammans 



med de andra kan det bidra till ett omfattande förändringsarbete, beroende på hur 

många bokstäver det innefattar. De bokstavsformer vi valde att fokusera på 

inledningsvis var versala O, A, H, R, samt gemena a, s, b, n och g. Med våra analoga 

skisser som utgångspunkt skapade vi respektive bokstavsformer digitalt med Adobe 

Illustrator CS 6. Vi valde att se detta digitala skapande som ännu en skissomgång, för 

att kunna föra ytterligare diskussion kring utformningen. När vi kände oss nöjda med 

våra digitala skisser och kommit fram till en gemensam riktning gällande 

utformningen, påbörjades det övergripande skapandet av vårt teckensnitt. 

 

Produktionen av teckensnittet bestod av att arbeta parallellt mellan programvarorna 

Adobe Illustrator CS 6 och Fontlab Studio 5.1.2. Smith (2011), Nielsen (2009) och 

Hora (2010) benämner likt manualen för Fontlab ett likvärdigt tillvägagångssätt för 

hur interaktionen mellan de båda programmen ska ske, baserat på 1000 UPM, vilket 

är en fördefinierad måttangivelse i Fontlab. Twardoch (2006) skriver att UPM (Units 

per EM) bestämmer storleken på tecken vid en given punktstorlek. Om ett teckensnitt 

är satt på 1000 UPM där versala H har en höjd på 700 units, så kommer bokstaven vid 

10 punkter erhålla en höjd på 7 punkter. Felici (2012) och Twardoch (2006) skriver 

att EM är en relativ måttenhet som bestäms av en aktuell teckenstorleks höjd och 

upprätthåller storleksrelationer mellan tecken om deras dimensioner förändras. Om en 

teckenstorlek är satt på 12 punkter så motsvarar en EM 12 punkter. 

 

1 UPM i Fontlab motsvarar 1 punkt i Illustrator. Det är UPM-storleken som avgör 

vilken storlek dokumentet i Illustrator ska erhålla. Smith (2011) och Hora (2010) 

benämner att Illustrator dokumentet ska erhålla en storlek om 1000x1000 punkter. 

Nielsen (2009) menar att bredden på dokumentet ska erhålla 1000 punkter men att 

dokumentets höjd ska vara 1000 punkter plus nedstapelhöjden i storlek. Utvecklarna 

av Fontlab skriver i sin manual att höjden ska vara 1000 punkter och bredden ska 

erhålla dubbla storleken. De förklarar alla hur ett linjesystem kan sättas upp och hur 

det sammankopplas med Fontlab. Tanken är att när bokstäver, siffror och övriga 

tecken är färdigställda, så ska dessa kunna kopieras och klistras in direkt i Fontlab och 

därmed automatiskt positioneras korrekt i förhållande till linjesystemet. 

 

De instruktioner som finns gällande 1000 UPM har vi noterat är applicerbara, dock 

med vissa problem. Bokstavsfomer som kopieras från Illustrator placeras inte i rätt 



position i förhållande till linjesystemet i Fontlab. En av orsakerna till detta är att 

Adobe ändrade hur den inbyggda linjalen mäter i Adobe Illustrator CS 5 och senare 

versioner. Smith (2011) benämner detta problem i en kommentar till sin 

instruktionsvideo och beskriver samtidigt ett tillvägagångssätt som till viss del 

fungerar. Nielsen (2009) har i sin instruktion adderat nedstapelhöjden till dokumentets 

totala höjd. Baserat på dessa instruktioner hittade vi ett sätt där vi lyckades få 

bokstavsformer att klistras in i rätt position i Fontlab. Efter egna tester kom vi fram 

till att hela ritytan i Illustrator kan erhålla 1000 x 1000 punkter, men att den behöver 

flyttas uppåt i sin y-axel lika mycket som höjdskillnaden är mellan baslinje och 

uppstapelhöjd. 

 

Microsoft har valt att använda 2048 UPM för sina teckensnitt, vilket också är vanligt 

förekommande bland många andra teckensnitt. Vi har också noterat att diskussioner 

förts på forum gällande denna storlek. Connare (2007) och Hichcock (2010) skriver 

att UPM-värdet bör vara en tvåpotens där 2048 rekommenderas. Tvåpotenser är tal 

som är särskilt enkla att hantera i binära talsystem och som används i datorer. 

Connare och Hitchcock menar att 2048 är ett tillräckligt högt värde för en god 

precision i sin rendering och att det är tillräckligt lågt för att det ska behandlas 

effektivt av mikrodatorer. Vi valde därför att förhålla oss till 2048 UPM när vi 

producerade teckensnittet, där vi använde oss av det fungerande arbetssätt vi kommit 

fram till gällande 1000 UPM. Problem uppstod när vi kopierade och klistrade in 

bokstavsformerna i Fontlab Studio; proportionerna förstorades och följde därmed inte 

det linjesystem vi satt upp i Adobe Illustrator respektive Fontlab Studio. Att manuellt 

skala om alla bokstavsformer i Fontlab, ansåg vi inte vara en bra och smidig lösning. 

Problemet uppstod enbart när annan UPM-storlek än 1000 valdes. Vi avsatte ett 

väsentligt antal produktionstimmar för att finna en lösning kring problemet. 

Problemlösningen övergick från att läsa diskussionsforum och webbsidor som handlar 

om Fontlab och Illustrator till att påbörja en uteslutningsmetod där vi själva försökte 

finna en lösning på problemet. En lösning kring problemet hittades, även om den inte 

på något vis var optimal. Vi kom fram till att dokumentet i Illustrator ska erhålla en 

höjd och bredd på 2048 punkter. Det ska finnas ett objekt som innehar höjden av hela 

dokumentet. Detta objekt ska placeras inom ritytan och ska dessutom vara dolt. Varje 

bokstavsform ska sparas som separat EPS-fil och i Fontlab ska inställningen för 

import av EPS-filer vara “Fit between Ascender and Descender”. Inställningen 



medger att alla importerade objekt anpassas proportionsenligt med det högsta objektet 

som referens mellan upp- och nedstapelhöjd. Eftersom det dolda objektet som 

skapades i Illustrator är 2048 punkter, förändras inte importerade bokstavsformers 

proportioner. Dock behöver alla bokstäver, siffror och övriga tecken manuellt placeras 

till sin rätta position efter import. I enstaka fall kan importen av EPS-filen misslyckas; 

då behöver bokstavsformen flyttas runt på ritytan i Illustrator, till en position som 

Fontlab kan “godkänna”. Vi kan inte redogöra för varför problemen uppstår vid 

användande av andra UPM-storlekar än 1000. Vi kan dock samtidigt påvisa att det 

även vid 1000 UPM behövs justeringar för att samspelet mellan de båda 

programvarorna ska fungera. 

 

4.4 Process 
Tidigt i processen diskuterade vi kring vilken riktning skapandet av teckensnittet 

skulle ta och vilka personlighetsdrag vi kunde tänkas förhålla oss till i 

skapandeprocessen. Vi kom fram till ett flertal personlighetsdrag som vi tänkte oss att 

vårt teckensnitt skulle inneha. Något som var viktigt för oss var att teckensnittet skulle 

inneha en hög läslighet, och ses som professionellt. Utöver detta ville vi att 

teckensnittet skulle inneha en kreativ personlighet. 

 

Vår utgångspunkt var att skapa ett sans-seriff teckensnitt som utgick från en 

grundform. Med grundform menar vi den variant av teckensnittet som vi tänkt ska 

vara den mest mångsidiga av teckensnittets två varianter. Vi tänkte oss att denna 

variant skulle kunna appliceras i allt från brödtext till rubriker, både digitalt och 

analogt. Vi ville dock att den skulle inneha ett antal detaljer som skapar en karaktär 

till dess utformning. Dessa detaljer bör dock inte störa läsligheten och läsbarheten av 

teckensnittet för mycket. Vi tänkte sedan skapa en alternativ variant som baserades på 

denna grundform. Det är tänkt att den alternativa varianten ska vara mer komplex och 

dekorativ i sin utformning och därför fungera bättre i exempelvis större rubriker och 

på affischer. Den kan fungera antingen som ett komplement till grundformen, där 

enstaka bokstavsformer kan bytas ut, eller att varianten används fristående. Tidigt i 

processen sammanställde vi var sitt moodboard (se bilaga 6), där vi valde ut 

teckensnitt som erhöll några av de egenskaper vi ville applicera på vårt teckensnitt. 

Då vi fört diskussion kring respektive moodboard och hur vi tänkt, påbörjades 



skissarbetet, då vi fått en gemensam bild av vilken riktning vi ville gå gällande 

utformningen.  

 

Vi övergick tidigt till att arbeta digitalt i programvaran Adobe Illustrator, då vi 

upplevde att våra skisser inte skiljde sig ifrån varandra i större utsträckning. I Adobe 

Illustrator valde vi att börja med att skapa versala O, A, H och R, precis som vid det 

analoga skissarbetet, men vi skapade även versala N och K för att få en tydligare bild 

av formspråket. Versala I samt gemena r och q tillkom även. Vi bestämde att var och 

en skulle utgå ifrån ett befintligt teckensnitts linjesystem (x-linje, versallinje etcetera) 

för att underlätta vid utformningen och för att kunna diskutera vad som kändes mest 

rätt för vårt teckensnitt. Eftersom vi båda hade mindre erfarenhet av att skapa gemena 

bokstäver så kände vi att detta var ett val som underlättade för oss, eftersom vi var 

osäkra på exempelvis vilken x-höjd som skulle kunna lämpa sig. Vi bestämde inga 

specifika mått på grundstreck, bredd på bokstavsformer eller dylikt eftersom vi ville 

hålla skissandet ganska fritt, för att kunna diskutera hur vi både tänkte. Vi valde att 

inte lägga ner alltför mycket tid på detaljerna vid detta skede, för att inte ödsla tid på 

något som vi möjligtvis inte skulle använda. När vi kände oss relativt nöjda med våra 

digitala skisser skrev vi ut dessa i olika storlekar. Vi skrev även ut teckensnitten 

Helvetica samt Zurich BT vars linjesystem vi valt att utgå ifrån. Detta för att kunna 

göra jämförelser kring bland annat tjocklek av grundstreck.  

 

Flertalet bokstavsformer hade liknande utformning och de erhöll en övergripande 

geometriskt stil. Vi hade båda exempelvis skapat ett versalt O vars form liknade en 

geometriskt perfekt cirkel. De största skillnaderna mellan de flesta bokstavsformer 

som vi skapade var bredden och den övergripande tjockleken på gemenerna. Mårten 

(vänster i figur 5) hade dessutom valt spetsiga former i versala A och N. Johan (höger 

i figur 5) skapade smalare grundstreck för gemenerna än för versalerna, samt att han 

arbetade mer med ansvällningar och anslutningar. Johan skapade även smalare 

horisontella grundstreck för de versala bokstavsformerna. Vid första anblick kan man 

kanske tro att de vänstra bokstavsformerna i figur 5 skulle kunna fungera lika väl i 

liten punktstorlek, men eftersom de erhåller samma tjocklek i alla streck skapas 

mycket svärta och bläcket ”flyter ihop” vid vissa anslutningar. Därav behövs 

skillnader i tjocklek för att förbättra läslighet och läsbarhet. Detta hade vi räknat med 

till viss del, dock var det något som vi kände var för tidskrävande i det aktuella 



skedet. Efter att ha fört diskussioner kring bokstavsformerna kom vi fram till ett 

flertal egenskaper som vi antingen ville behålla eller förändra: 

• Vi ville behålla de spetsiga formerna i exempelvis A, N och Z. Vi kände att 

det gav bokstavsformerna en starkare attityd. 

• Vi ville fortsätta med en geometrisk stil kring uppbyggnad av 

bokstavsformerna. 

• Smalare horisontella streck för att minska svärta. Smalare grundstreck i 

gemener. 

• Ansvällningar och anslutningar behövde arbetas vidare på, både i versala och 

gemena bokstäver. 

• Vi ville hålla oss till breda bokstavsformer – eventuellt ett mellanläge mellan 

Johans och Mårtens bokstavsformer. 

• Mårtens gemena g var lite för avvikande; möjligtvis att den blir en alternativ 

variant. 

 

 
Figur 5. Digitala skisser. 

 

Nästa steg blev att hitta en arbetsmetod som kunde fungera eftersom vi båda skulle 

arbeta parallellt med teckensnittets utformning. Vi tog först gemensamt fram ett 

linjesystem som innefattade x-linje, baslinje, versal-linje, nedstapel och uppstapel-

linje. Efter detta bestämde vi vilken tjocklek grundstrecken skulle erhålla. Vi började 

med att ta fram tjockleken för både vertikala och horisontella grundstreck. I och med 

att vi kände oss delvis osäkra på vilka tjocklekar som kunde lämpa sig bäst för att 

teckensnittet inte skulle upplevas som alltför tjockt eller tunt i normal vikt, så utgick 

vi ifrån teckensnittet Zurich BT och dess grundstreck. Zurich BT är ett teckensnitt 



som erhåller bra läslighet och läsbarhet i och med återhållsamheten i dess 

övergripande tjocklek; därav kände vi att det var ett teckensnitt som var bra att 

förhålla oss till som utgångspunkt, avseende tjocklek av grundstreck. De gemena 

bokstäverna fick sedan en egen tjocklek på grundstreck som var något smalare än 

grundstrecken hos de versala bokstäverna. Anledningen till detta är att de gemena 

bokstäverna förhåller sig till en mindre yta och att de hade upplevts som tjockare om 

de hade haft samma tjocklek i grundstreck som de versala (Willen & Strals, 2009). 

Detta märktes tydligt i de första utskrifterna vi gjorde, då vi inte applicerat denna 

princip. 

 

Vi har arbetat på så sätt att var och en skapat bokstäver vars former bygger på 

varandra. Johan skapade exempelvis versala G, O, C, U, och Q som alla erhåller 

runda former; medan Mårten skapade versala A, V, W, N, M, Z och Y, som alla har 

diagonala streck i sin uppbyggnad. Vi bestämde även att var och en skulle utforma de 

gemena motsvarigheterna till de versala bokstäverna. Eftersom Mårten skapade till 

exempel versala V har han även skapat gemena v och så vidare. Detta kändes som ett 

naturligt val att göra, eftersom det medförde en större säkerhet i att de versala 

bokstäverna och dess gemena motsvarigheter skulle bli enhetliga i sin utformning. För 

att ytterligare säkerställa teckensnittets enhetlighet i sin utformning har vi 

kontinuerligt samlat bokstavsformerna i samma dokument, för att kunna se hur de 

fungerat tillsammans. Vi har även skrivit ut bokstavsformerna för att se hur de 

upplevs på papper. Något som vi tydlig märkt är hur vissa bokstavsformer kan ge 

intrycket av att vara tjockare än andra, trots att tjockleken på grundstrecken är exakt 

densamma. Detta syns tydligast i exempelvis de bokstavsformer som har diagonala 

streck i sin uppbyggnad. Med anledning av det upplevda visuella intrycket, valde vi 

att använda en individuell tjocklek på de diagonala strecken, vilket vi inte räknat med 

inledningsvis. De diagonala grundstrecken gjordes därför smalare än de vertikala och 

smalnar dessutom av ytterligare där de möter ett annat streck. Denna avsmalning görs 

för att minska den övergripande tjockleken. Utan denna avsmalning kan bokstäver 

som till exempel versala V och W upplevas som tjockare än exempelvis T, F och L 

(Willen & Strals, 2009). 

 

Just tjockleken på vissa bokstavsformer är något som vi upplevde vara ett problem, då 

vi jämförde med andra teckensnitt. Speciellt då vi skrivit ut dem i mindre storlekar 



som exempelvis 12 punkter, vilket är en vedertagen storlek för brödtext. Vi smalnade 

därför av vissa bokstavsformer i omgångar och gjorde utskrifter kontinuerligt, för att 

försäkra oss om att läsligheten och läsbarheten inte blev lidande. Vi upptäckte senare i 

processen att våra utskrifter visade en felaktig bild av de bokstavsformer vi skapat. 

Exakt vad som orsakar problemet är vi inte helt säkra på, men det verkar ha något att 

göra med Adobe Illustrator. Vi testade att skriva ut exempelvis Arial och Zurich BT i 

12 punkter direkt ifrån Adobe Illustrator, för att sedan skriva ut dem i 12 punkter i 

Microsoft Word. Skillnaden var stor, både i tjocklek och hur väl formerna var 

definierade, trots att det var samma teckensnitt och storlek. Det var därför rimligt att 

anta att bokstäverna i vårt teckensnitt inte var så tjocka som vi trott. 

 

Vi har under arbetet med våra bokstavsformer importerat dem i Fontlab för att se hur 

teckensnittet fungerar i sin helhet när det används i olika programvaror, samt för att se 

hur det upplevdes i utskrivet format. När vi kände att merparten av våra 

bokstavsformer närmade sig sin slutgiltiga form påbörjades arbetet med siffror och 

övriga specialtecken. För att få en bättre bild av hur siffror och övriga specialtecken 

skulle kunna utformas, valde vi att först studera andra teckensnitt. Vi noterade att 

plus- och minustecknen förhöll sig lägre ner på linjesystemet snarare än att vara 

centrerade gentemot siffrorna, i teckensnitten Zurich BT och Helvetica. Vidare 

noterades att plus- och likamedtecknet erhöll samma tjocklek och längd, medan 

minustecknet var kortare och något tjockare i sitt grundstreck. När siffror och tecken 

tillkom började vi se ett mer komplett teckensnitt, även om det inte på något vis var 

helt färdigställt. Det gav oss en tydligare bild kring det omfattande kerning-arbete 

som skulle påbörjas och hur det arbetet skulle kunna utföras. Harkins (2011) menar att 

runda tecken som O, C och e vanligtvis behöver mindre avstånd mellan sig, medan 

tecken vars uppbyggnad består av vertikala grundstreck; som H, l och i, kan behöva 

större avstånd. Vissa bokstavskombinationer som exempelvis Av, Ay, Ta, To, Wa, 

Wo kan ofta behöva en tätare kerning i och med det stora ljusrum som uppstår kring 

dessa bokstäver. Jaquim Nielsen (2009) benämner och visar hur tecken med liknande 

utformning kan kernas mot specifika tecken i Fontlab. Arbetsmodellen baseras på att 

skapa kerning classes, där bokstavsformer som exempelvis a, e och o tillsammans kan 

kernas mot en specifik bokstav. Det är därmed möjligt att bestämma gemensamma 

värden för vissa teckenkombinationers avstånd. Harkins (2011) menar dock att det är 

bäst väga in hur ögat upplever avstånden för att sedan göra den slutgiltiga kerningen.  



5. Diskussion & resultat 
Innan vi påbörjade den gestaltande produktionen upplevde vi en avsaknad av 

information om fler personlighetsdrag utöver vänlig och professionell som först 

benämnts i delen teckensnitts uppfattade personlighetsdrag. Därför tittade vi närmare 

på en studie av Li och Suen (2010). Li och Suen (2010) har undersökt den uppfattade 

personligheten hos ett flertal teckensnitt med varierande anatomiska egenskaper. 

Personlighetsdragen som undersöktes var: munter, skrämmande, läslig, attraktiv, 

kreativ, formell, slarvig, avslappnad, vänlig och självsäker. De teckensnitt som 

användes i undersökningen kan ses i bilaga 5. Vi har analyserat Li och Suens resultat 

och jämfört dessa med resultaten från studierna av Mackiewicz (2005) samt 

Mackiewicz och Moeller (2004). Ur jämförelsen har ett flertal mönster trätt fram. 

Först och främst ser vi att ett teckensnitt kan inneha ett flertal personlighetsdrag. Vi 

ser även att teckensnitt med liknande anatomiska egenskaper verkar uppfattas ha 

liknande personlighetsdrag. Vi kunde därmed sammanställa de anatomiska 

egenskaper som är karaktäristiska för de olika personlighetsdragen. 

 

Vänlig 

• Efterliknar handskrift, vilket humaniserar teckensnittet. 

• Defekter – så som brutna linjer eller linjer som inte är raka. 

• Rundade terminaler. 

• Versaler som går nedanför baslinjen. Bokstavsformer är övergripande 

obalanserade och osymmetriska. 

• Ingen krok eller svans på gemena a och g. Sneda tvärstreck. 

• Generellt sett större strukturella variationer. 

 

Professionell 

• Återhållsamhet i den gradvisa förändringen av tjocklek i de streck som bygger 

upp bokstäverna, samt i streckens övergripande tjocklek, och i förhållandet 

mellan versala och gemena bokstävers strukturella variationer. 

• Versaler som vilar på baslinjen. 

• Komplexitet i form av exempelvis en krok eller svans på gemena a och g. Rakt 

tvärstreck hos till exempel gemena e. 

• Läsbart. Raka terminaler. 



 

Självsäker 

• Strukturell symmetri. 

• Jämna proportioner och balanserad struktur. 

• Raka linjer med stel struktur. Geometrisk uppbyggnad. 

• Läsbart. 

 

Munter 

• Större strukturella variationer gällande proportioner, teckenstorlek och 

tjocklek av streck. 

• Osymmetrisk struktur och obalans. Följer inte strikt ett linjesystem. 

• Varierande ornament (till exempel prickar, fyrkanter, stjärnor etcetera). 

• Naturligare former. 

 

Skrämmande 

• Större strukturella variationer gällande proportioner, teckenstorlek och 

tjocklek av streck. 

• Osymmetrisk struktur och obalans. Följer inte strikt ett linjesystem. 

• Varierande ornament (till exempel prickar, fyrkanter, stjärnor etcetera). 

 

Läslig 

• Återhållsamhet i den gradvisa förändringen av tjocklek i de streck som bygger 

upp bokstäverna, samt i streckens övergripande tjocklek, och i förhållandet 

mellan versala och gemena bokstävers strukturella variationer. 

• Bokstavsformer följer strikt ett linjesystem. 

• Strukturell symmetri. 

• Jämna proportioner och balanserad struktur. 

 

Kreativ 

• Större strukturella variationer gällande proportioner, teckenstorlek och 

tjocklek av streck. 

• Osymmetrisk struktur och obalans. Följer inte strikt ett linjesystem. 

• Varierande ornament (till exempel prickar, fyrkanter, stjärnor etcetera). 

 



Formell 

• Återhållsamhet i den gradvisa förändringen av tjocklek i de streck som bygger 

upp bokstäverna, samt i streckens övergripande tjocklek och i förhållandet 

mellan versala och gemena bokstävers strukturella variationer. 

• Bokstavsformer följer strikt ett linjesystem. 

• Strukturell symmetri. 

• Jämna proportioner och balanserad struktur. 

 

Slarvig 

• Större strukturella variationer gällande proportioner, teckenstorlek och 

tjocklek av streck. 

• Osymmetrisk struktur och obalans. Följer inte strikt ett linjesystem. 

• Varierande ornament (till exempel prickar, fyrkanter, stjärnor etcetera). 

 

Avslappnad 

• Större strukturella variationer gällande proportioner, teckenstorlek och 

tjocklek av streck. 

• Osymmetrisk struktur och obalans. Följer inte strikt ett linjesystem. 

• Varierande ornament (till exempel prickar, fyrkanter, stjärnor etcetera). 

 

Ett teckensnitt som uppfattas som exempelvis vänligt, behöver nödvändigtvis inte 

erhålla alla de anatomiska egenskaperna som specificeras i listorna. Vi misstänker 

också att vissa anatomiska egenskaper kan ha en större inverkan än andra på den 

uppfattade personligheten. Detta benämns även av Mackiewicz (2005). I studien av Li 

och Suen (2010) kan vi se att Helvetica främst erhåller personlighetsdragen formell, 

självsäker och läslig. Andra teckensnitt som även uppfattats erhålla dessa 

personlighetsdrag är Times New Roman, Arial, Centaur och Garamond. Studerar vi 

dessa teckensnitt mer ingående ser vi att de har liknande anatomiska egenskaper. De 

har alla en återhållsamhet i den gradvisa förändringen av tjocklek i de streck som 

bygger upp bokstäverna. Denna återhållsamhet finns även i streckens övergripande 

tjocklek, och i förhållandet mellan versala och gemena bokstävers strukturella 

variationer. Bokstavsformerna i dessa teckensnitt följer även strikt ett linjesystem, det 

vill säga alla tecken vilar på baslinjen; de gemena bokstavsformerna har en enhetlig x-

höjd och de versala har en enhetlig versalhöjd. Teckensnitt som exempelvis Jokerman 



och Snap ITC har i jämförelse större strukturella variationer gällande proportioner, 

teckenstorlek, tjocklek av streck och följer inte lika strikt ett linjesystem. Dessa 

teckensnitt uppfattas i sin tur ha personlighetsdragen munter, vänlig och avslappnad. 

Teckensnitten Harry Potter och Chiller som uppfattats som skrämmande i dess 

personlighetsdrag har liknande anatomiska egenskaper som de teckensnitt som 

uppfattats som muntra. Varför uppfattas de då som skrämmande och inte muntra, om 

de har liknande anatomiska egenskaper? Li och Suen (2010) diskuterar inte detta 

samband och vad det kan bero på. Vi misstänker att det har att göra med den 

övergripande utformningen av teckensnitten, och de konnotationer som de potentiellt 

kan skapa. Jokerman och Snap ITC har exempelvis rundare former än Harry Potter, 

som i sin tur har mer kantiga, rakare och spetsigare former. Teckensnittet Chiller har 

däremot runda former, men dess utformning bidrar till att det skulle kunna uppfattas 

som ett tecken för blodig skrift. 

 

Li och Suen (2010) har benämnt attraktiv som ett personlighetsdrag. Detta ser vi som 

problematiskt eftersom vi tänker att det som är attraktivt för varje individ är mycket 

subjektivt. En person kanske exempelvis ser teckensnittet Jokerman som störande 

eller löjligt och ser då kanske till följd inte det som attraktivt. Enligt resultaten från Li 

och Suens studie har dock Jokerman fått ett relativt högt medelvärde avseende 

personlighetsdraget attraktiv. Garamond är det teckensnitt som fått högst medelvärde 

avseende personlighetsdraget attraktiv. Garamond skiljer sig också avsevärt i sin 

utformning från Jokerman, vilket vi menar påvisar en subjektivitet som uppstår i 

frågan om vilken typ av teckensnitt som uppfattas som attraktivt och inte. 

 

Li och Suen har även benämnt kreativ som ett personlighetsdrag, vilket vi även ser 

som något problematiskt. Vi tänker oss även här att det finns ett mycket subjektivt 

tänk i bedömningarna av vad som är kreativt och inte. Hur ska vi ens mäta kreativitet? 

Går det? Ja, det är något som är värt att tänka på, men inte något vi känner att vi kan 

besvara. Vi har dock givetvis vår personliga uppfattning om vad som är kreativt och 

mindre kreativt, men vi känner att det är svårt att jämföra dessa, eftersom vi blir något 

styrda av våra kunskaper som kreatörer. Vi ser exempelvis kreativitet i utformningen 

av Helvetica, trots att det i denna studie ej fått höga medelvärden gällande en kreativ 

personlighet. Vi blir därav styrda av vårt tyckande, samt möjligtvis det faktum att vi 

har ett genuint intresse för teckensnitt och dess utformning. Därför skulle kanske vi 



bedömt Helvetica som mer kreativt och attraktivt än vissa andra teckensnitt som 

använts i Li och Suens studie. Ur ett mer pessimistiskt synsätt så skulle vi då kanske 

kunna ifrågasätta resultaten gällande alla de personligheter som behandlats i studien, 

eftersom de alla förutsätter en viss subjektivitet hos betraktarna av teckensnitten. 

Däremot ser vi att resultaten från Li och Suens studie pekar på att det råder en mer 

gemensam uppfattning gällande vissa teckensnitt och personlighetsdrag. Spektrumet 

av uppfattningar kopplat till teckensnitt och dess utformning verkar dock vara mer 

varierande för just personlighetsdraget attraktiv. För de teckensnitt som uppfattats ha 

personlighetsdraget kreativ kan vi dock se gemensamma nämnare: de går ifrån de 

traditionella utformningarna, som ofta värdesätter läslighet och läsbarhet högt, och 

blir istället mer dekorativa. De har en asymmetrisk struktur och större strukturella 

variationer samt varierande ornament. Vi har nu problematiserat kreativ som 

personlighetsdrag, men vi menar ändå att det finns en övergripande trend i vad som 

verkar uppfattas som kreativt: något som sticker ut ifrån mängden. 

 

Ett flertal teckensnitt i bilaga 8 diskuteras ej i studien, eftersom Li och Suen (2010) 

menar att teckensnitten till en större utsträckning inte uppfattats inneha de 

personlighetsdrag som använts i studien. Därför har vi som följd inte benämnt dessa 

teckensnitt. 

 

5.1 Sirpa  
I vår gestaltande produktion har vi med utgångspunkt ifrån semiotik, forskning kring 

läslighet och läsbarhet, emotionell respons, samt personlighetsdrag kopplat till 

teckensnitt och dess anatomiska egenskaper; skapat ett teckensnitt vars anatomiska 

egenskaper gör att det potentiellt kan uppfattas ha flera personlighetsdrag. Vi har 

skapat ett teckensnitt som erhåller vad vi kallar en grundform, där läslighet och 

läsbarhet prioriterats högt. Gällande vår grundform har vi valt att förhålla oss till 

personlighetsdragen professionell och kreativ och de anatomiska egenskaper som kan 

kopplas till dessa. Teckensnitt som erhåller en god läslighet och läsbarhet har visat sig 

inneha en professionell personlighet, om vi ser till studierna av Li och Suen 

(2010), Mackiewicz (2005) samt Mackiewicz och Moeller (2004). För att hålla oss i 

linje med de anatomiska egenskaper som bidrar till en kreativ personlighet, har vi 

försökt inkludera asymmetri i den relativt återhållsamma utformningen som sätter sin 



prägel på grundformen. Vi har exempelvis valt att ha en diagonal vinkel på vissa 

terminaler (exempelvis i en av armarna hos versala E och F), som vanligtvis har en 

rak vinkel (se figur 6). Vårt versala W har även en viss asymmetri i dess utformning. 

Dessa drag återkommer även i gemenerna, så som l, d, b, t etcetera. Denna asymmetri 

förstärks ytterligare i den alternativa variant som baseras på grundformen, som 

erhåller en större komplexitet i sin utformning (se figur 7, 8). En följd av detta blir då 

att läslighet och läsbarhet påverkas, eftersom dessa bokstavsformer erhåller en mer 

abstrakt form som avviker från det latinska alfabetets grundläggande bokstavsformer. 

Det kan alltså bli svårt att tyda vissa bokstavsformer från den alternativa varianten, 

men vi har valt att tillåta detta för att ge ett större utrymme åt det egna uttrycket. Detta 

uttryck skulle kunna skapa associationer till former från runskrift, det grekiska- eller 

feniciska alfabetet. Varför valde vi den visuella form som den alternativa varianten 

erhåller? Vi ville skapa ett teckensnitt som vi upplevde erhålla en stark attityd, var 

utmanande och kreativt. Detta är dock vår personliga syn på utformningen – och det 

är inte säkert att andra ser det på samma vis. Som Brumberger (2003) skriver; vi 

människor samspelar med både verbal och visuell kommunikation baserat på våra 

förväntningar, erfarenheter och tidigare kunskaper – utifrån det skapar vi oss våra 

uppfattningar. För oss som formgivare är det nödvändigt att med en stadig grund i 

vetenskap, samt historiken bakom bokstävers uppkomst och tidigare användning; 

balansera utformningen (med läslighet och läsbarhet i beaktning) och det kontextuella 

med en aning om de associationer som potentiellt kan väckas. Vad vi däremot inte 

kan styra över – är hur vårt teckensnitt kan komma att användas av andra. 

 



 
Figur 6. Grundformen av teckensnittet. 

 



 
Figur 7. Den alternativa varianten av teckensnittet. 

 



 
Figur 8. Den alternativa varianten av teckensnittet. 

 

 

 

 



6. Ordlista 
Teckensnitt – term som vanligtvis används inom akademiskt skrivande. 

Typsnitt – term som är det vanligaste ordet i talspråk som allmän litteratur. 

Font – fil som innehåller en teckensnittsfamilj och dess varianter. 

(Teckensnitts-)varianter – teckensnitt i samma familj kan finnas i olika varianter, eller 

skärningar: till exempel fet, kursiv, tunn, smal, bred, etcetera. 

(Teckensnitts-)familj – en grupp av teckensnitt med ett gemensamt formspråk. 

Teckenstorlek – Storleken som teckensnittet visas i ett givet sammanhang. 

Exempelvis är en vanligt förekommande storlek i brödtext 12 punkter. 

Formspråk – En karaktäristisk utformning av exempelvis ett teckensnitt, en layout 

eller annat grafiskt material. 

Anatomi – i typografiskt sammanhang: bokstävernas struktur och dess beståndsdelar. 

Anatomiska egenskaper – de säregna formegenskaperna av bokstävernas 

beståndsdelar. Exempelvis tjocka/tunna grundstreck, seriffer/utan seriffer, modulation 

av streck etcetera. 

Radlängd – längden på en rad av text. 

Radavstånd – avståndet mellan en textrads baslinje till nästföljande textrads baslinje. 

Kerning – minskning eller ökning av avståndet mellan två bokstavspar. 

Kapitäl – versal bokstav med samma höjd som gemener. 

Anfang – förstorad och ofta omarbetad initial i början av en text. 

Initial – första bokstaven i ett ord. 

Ligatur – ett tecken bildat genom sammanskrivning av två eller flera tecken. 

Spärrning – att öka avståndet mellan samtliga tecken i ett ord eller en mening. 

Ansvällningar – delar av bokstavsformer där tjockleken i strecket går från tjockare till 

smalare eller vice versa. 

Anslutningar – delar av bokstavsformer där exempelvis en båge möter ett grundstreck. 

Typiskt för dessa är att det görs en avsmalning i bågen. 

UPM – Units per EM används av Fontlab och är en måttenhet som bestämmer 

storleken på tecken vid en given punktstorlek. 

EM – EM har som ord och begrepp sitt ursprung att bredden på versala M för ett 

teckensnitt användes som grundmått för metalltyper i tryckpressar. Idag ska EM ses 

som en relativ måttenhet som bestäms av hur avståndet förhåller sig till en aktuell 

teckenstorleks höjd och upprätthåller storleks relationer mellan objekt om deras 



dimensioner förändras. Om en teckenstorlek är satt på 10 punkter så motsvarar en EM 

10 punkter. En EM ska därmed inte ses som bredden av versala M. 

Adobe Illustrator CS6 – programvara för framställning av vektorgrafik. 

Fontlab Studio 5.1.2 – programvara för framställning av teckensnitt. 

Punkter – måttangivelse som bland annat kan användas av programvaran Adobe 

Illustrator. 

EPS – filformat för främst vektorbaserad grafik, men används även för rastergrafik. 

Denotation – bildens eller tecknets grundbetydelse som kan ses och pekas ut direkt. 

Konnotation – bildens eller tecknets medbetydelser, vad de associerar till och dess 

kollektiva associationer som är gemensamma för människor med en viss kulturell 

bakgrund. 
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