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Sammanfattning 
Mitt examensarbete har gått ut på att stå för den grafiska formgivningen till en 
historiebok om byn Vormsele. Den här rapporten behandlar de layoutmässiga och 
typografiska frågor som har varit relevanta för mitt arbete med boken. 

För att genomföra uppdraget har jag gjort litteraturstudier där jag tagit fram 
riktlinjer för det praktiska arbetet med boken. Jag har läst böcker inom 
informationsdesign och mer inriktade böcker som behandlar layout och typografi. 
Litteraturstudierna gav mig ökad kunskap inom området och jag kunde utifrån 
dessa få en förståelse för vilka grafiska beslut som var nödvändiga att ta innan jag 
kunde påbörja själva layoutarbetet.  

Att sätta samman boken har varit ett omfattande arbete och mycket finns att 
läsa inom området. Rapporten avser inte på något sätt att behandla alla frågor som 
kan komma upp vid formgivning av en bok, utan behandlar de övergripande 
frågeställningar som har varit mest relevanta för mig i just detta arbete.  
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Inledning 

Under den här rubriken kommer jag att ge en bakomliggande beskrivning av mitt 
examensarbete, med syftesbeskrivning, problemformulering, frågeställningar och 
vetenskapligt förhållningssätt.  

Bakgrund 
Under ungefär två års tid har en studiecirkel i min hemby Vormsele i Västerbotten 
arbetat med att forska kring byns historia, med målet att sammanställa material till 
en bok. Deltagarna i studiecirkeln har bland annat gjort efterforskningar och 
intervjuer. Resultatet är ett antal kapiteltexter som de skrivit och bilder med 
bildtexter som de valt ut till respektive kapitel. Mitt jobb är att utifrån detta 
material formge en bok. Boken kommer att heta ”Vormsele – Byn i våra hjärtan” 
och kommer bland annat att finnas till försäljning på en mässa som årligen hålls i 
byn. Boken kommer även att få ett eget ISBN-nummer, vilket innebär att den blir 
sökbar inom den svenska biblioteksdatabasen. 

Ytterst lite finns idag i samlad form om byns historia. Utöver förhoppningen 
om att boken får ett allmänt intresse hos målgruppen så fyller den därför även en 
viktig funktion som dokumentation över bygden. 

Uppdragsbeskrivning 
Jag är på många plan delaktig i produktionen av boken. Min uppgift består av att 
stå för korrektur, viss bearbetning av texter, bildbehandling, val av format till 
boken, typografering och layout. 

Observera att jag i den här rapporten inte behandlar alla delar som 
examensarbetet innefattar. Se rubriken Avgränsningar. 

Boken kommer att få cirka 30 kapitel på omkring 2-6 sidor vardera. 
Textmängden för varje kapitel är omkring 1-4 A4-sidor text. Bildmaterialet består 
av strax under 100 bilder, varav de flesta är svartvita. Den planerade upplagan 
ligger på 500 exemplar. Någon exakt fastställd budget finns inte, men kostnaden 
bör hållas ned, exempelvis genom att vara sparsam med sidor i färg. Målet är att 
försäljningen som allra minst ska täcka kostnaderna för produktionen av boken. 

Målgrupp 
Boken riktar sig i första hand till boende i området och inom kommunen, eftersom 
det är dessa som kommer att ha mest intresse för den. Hit hör Vormselebor, 
personer i grannbyarna och andra inom Lycksele kommun med intresse för 
hembygdsforskning. Till målgruppen hör även utflyttade Vormselebor. 

I Vormsele bor 77 personer. Hela målgruppen kan antas vara några hundratal 
personer. Medelåldern i Vormsele och i kommunen i övrigt är omkring 45 år. 
Boken riktar sig inte till en specifik åldersgrupp, utan målgruppen finns bland 
läskunniga i alla åldrar.  
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Syfte 
Mitt examensarbete går ut på att stå för den grafiska formgivningen till en bok om 
Vormseles historia. Syftet med arbetet är att göra en sammanställning av 
framtaget material till en bok som målgruppen kan ta del av.  

Syftet med den här rapporten är att beskriva de riktlinjer inom typografi och 
layout som jag använde mig av i den grafiska formgivningen av boken.  

Problemformulering 
Enligt Jacobsen (2000, s. 5) finns inga enkla svar på hur design av information bör 
ske för att bäst tilltala målgruppen. Informationsdesign är i hög grad beroende av 
kontexten (sammanhanget) som det används inom. Därför finns sällan något sätt 
att vetenskapligt bevisa hur informationen kommer att fungera. Resultatet är 
beroende av faktorer som ofta är svåra att förutsäga. Vilka som tar del av 
informationen, på vilket sätt den tas emot och vilket medium som används är 
exempel på sådant som påverkar resultatet. Jacobsen hävdar att vi endast kan 
skapa förenklade användningsområden för användningen av informationsdesign, 
som vi sedan kan testa inom det användningsområdet där informationen ska 
användas (2000, s. 6). 

Lester (2000, s.136) menar att det kan vara riskabelt att försöka identifiera god 
grafisk design. På samma sätt som upplevelsen av skönhet så är design i många 
avseenden subjektiv. Människor är dock rationella till sin art och har ett behov av 
att sätta mått för kvalitet inom olika områden, inklusive vad som anses vara god 
design. Ett sätt att göra detta, säger Lester, är att studera de sätt som den 
mänskliga hjärnan uppfattar olika typer av design. Hur information uppfattas 
bygger i grunden på hur mänskliga sinnen och kognitiva egenskaper fungerar 
(Jacobsen, 2000, s. 5). 

Studier inom informationsdesign kan vara användbara eftersom de skapar 
mening i en process som annars kan upplevas kaotisk (Jacobsen, 2000, s. 7). 
Pettersson (2005, s. 4) poängterar syftet med teorier inom informationsdesign. 
Även om den teoretiska delen till stora delar består av beskrivande teorier och 
förslag så är dess huvudsakliga syfte att guida informationsdesignern (mig i detta 
fall) i hur att gå till väga i den konkreta uppgiften med sin design. För att göra 
detta, hävdar han, är det viktigt att jobba med problemorienterade uppgifter i 
existerande projekt. På så sätt ges en realistisk erfarenhet, med begränsningar 
inom tid och budget.  

Jag nämnde tidigare betydelsen av mitt uppdrag i ett historiskt perspektiv. Jag 
skrev att boken fyller en viktig funktion som dokumentation, eftersom lite 
material finns samlat om byn. Ett mål är därför att boken inte ska vara alltför 
”modern”. Med detta menar jag att den inte ska vara utformad på ett sådant sätt att 
den inom kort tid blir inaktuell i sin grafiska utformning. Samtidigt är det inte 
möjligt att veta vad som i ett framtida perspektiv kommer att tilltala målgruppen 
och anses som god grafisk design, eftersom detta förändras över tid och varierar 
inom olika kulturer (Lester, 2000, s.136). Även om ett mål är att sträva efter ett 
uttryckssätt som fungerar över tid så finns det därför anledning att inte ta ställning 
till bokens eventuella funktion i ett längre tidsmässigt perspektiv. I min 
problemformulering utgår jag istället från den aktuella målgruppen. 
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Min problemformulering lyder: 
Hur kan jag använda mig av kunskaper inom informationsdesign när jag formger 
boken om Vormseles historia? 

Frågeställningar 
Utifrån syfte och problemformulering har jag tagit fram följande frågeställningar: 

- Vad är viktigt att tänka på för att skapa en harmonisk och tydlig layout?  
- Vilka riktlinjer bör jag hålla mig till för att skapa god typografi? 

Metod 
Metod avser ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man ska skriva om 
(Ejvegård, 2003, s. 31). Jag kommer här nedan att presentera två vetenskapliga 
metoder samt redogöra för vilken jag har använt mig av i mitt arbete och varför.  

Vetenskapliga metoder 
Två utbredda vetenskapliga synsätt inom social- och samhällsvetenskapen är 
positivismen och hermeneutiken. 

Positivism är ett synsätt där det faktiska lyfts fram. Inom positivismen anses 
det att vetenskaperna bör använda sig av en gemensam metodik. Metodiken leder 
utifrån det som observeras fram till kunskap om universella orsakssamband 
(Andersen, 1994, s 186). Positivismen har sitt ursprung från naturvetenskapen. 
Fokus ligger på precision och det mätbara, genom systematiska och strukturerade 
observationer. Ett exempel på faktainsamling är enkäter med fasta svarsalternativ 
(Hoppe, 2007). 
  Hermeneutik har betydelsen ”läran om tolkning” (Nationalencyklopedin, 2007-
03-16). Hermeneutiken utvecklades ursprungligen i samband med de 
tolkningsproblem som uppkom inom religionsvetenskap och humanistiska 
ämnesområden då äldre texters innebörd skulle tydas. Hermeneutikens metoder 
bygger på uppfattningen att en tolkning alltid sker vid mottagandet av information 
och att det därför inte finns några entydiga svar (Andersen, 1994, s. 187). 

Vald metod 
Jag kommer i mitt arbete att jobba enligt det hermeneutiska synsättet. Genom 
teoribildande litteraturstudier avser jag att skaffa mig förståelse för arbetets 
problemställning och ta fram riktlinjer för den grafiska utformningen av boken. 

Jag har valt att använda mig av det hermeneutiska synsättet i mitt arbete, men 
att för mig arbeta enligt det positivistiska synsättet är klart möjligt. Jag skulle till 
exempel kunna bedriva litteraturstudier i syftet att sträva efter att finna 
allmängiltiga svar på mina frågeställningar, samt göra omfattande utprovningar 
med exempelvis enkäter med fasta och mätbara svarsalternativ. I stället har jag 
valt att basera mina efterforskningar på det hermeneutiska synsättet. 

Anledningen till att jag valt det hermeneutiska synsättet är att positivismen som 
vetenskapligt synsätt begränsar kunskapens uppgift till konstaterandet av fakta 
och faktiska förhållandens relationer, genom att fastställa empiriska lagar 
(Svenska Akademiens Ordbok, 2007-03-16). Jag tror mig ha bättre möjligheter att 
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uppnå ett önskvärt resultat i mitt praktiska arbete om jag istället arbetar enligt ett 
hermeneutiskt synsätt, då det ger mig friare ramar för kreativitet. Pettersson, 
Andersson och Olsson diskuterade 2004 (sammanfattad i Pettersson, 2005, s. 6) 
vikten av kreativitet i sammanhanget. Om det finns en gemensam nämnare mellan 
teoretiskt arbete genom akademisk forskning och praktiskt och konstnärligt arbete 
så är det antagligen kreativitet, hävdar de. De anser att kreativitet är bränslet för 
båda processerna. 

Tillvägagångssätt 
Jag kommer inledningsvis att studera litteratur inom ämnet informationsdesign 
och mer ämnesspecifik litteratur om grafisk design, layout, typografi och 
bildbehandling. Enligt Ejvegård (2003, s. 22) är det svårt, om inte omöjligt, att 
göra ett bra arbete om man inte tar reda på tidigare samlad kunskap. Jag hoppas 
att litteraturstudierna kommer att ge mig en stadigare grund för att sedan gå vidare 
med det praktiska arbetet med formgivningen av boken. 

Med tanke på tidsramen och det gedigna arbetet som projektet med boken 
innebär så kommer jag inte ha möjlighet att göra någon vetenskaplig utprovning. 
Jag kommer istället att förlita mig på litteratur, min egen kunskap samt hålla 
kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren för att stämma av att arbetet får ett 
önskvärt resultat. 

Avgränsningar 
Som Ejvegård skriver (2003, s. 38) är det viktigt att avgränsa ämnesområdet i sin 
rapport för att göra ett bra arbete inom den utsatta tidsperioden. 

Mitt examensarbete innefattar delar som jag inte kommer att ta upp i den här 
rapporten. I rapporten tar jag inte upp frågor kring korrektur och bildbehandling. 
Utöver detta har arbetet även inneburit mycket problemlösning och många 
diskussioner med uppdragsgivaren och personer i studiecirkeln. Jag har 
personligen varit delaktig i vissa frågor kring innehållet i och tryckningen av 
boken. Inget av detta tar jag upp i den här rapporten. De delar jag kommer att 
behandla är layout och typografi. 
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Teoretiskt perspektiv 
Jag kommer här nedan att presentera vetenskapsområdet Informationsdesign samt 
ge en kort översikt över ämnesområdet grafisk formgivning. 

Informationsdesign 
Informationsdesign är ett flervetenskapligt och relativt nytt vetenskapsområde. 
Enligt Petterson, som är professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola 
i Eskilstuna, har informationsdesign sina huvudsakliga angränsningar till 
ämnesområdena språk, kommunikation, kognition, information samt konst och 
estetik (2005, s. 2).  

Informationsdesign innefattar principer för analysering, planering, presentation 
och förståelse för ett meddelandes innehåll, språk och form. Målet är att skapa 
information som tillfredsställer informationsbehovet hos den tänkta målgruppen. 
(Pettersson, 2002, s. 2). Informationsdesign syftar inte till att ersätta grafisk 
design och andra visuella discipliner, utan istället till att visa på ramverk för att 
uttrycka dessa egenskaper (Shedroff, 2000, s. 270). 

Följande definitioner är gjorda av International Institute for Information 
Design: 

 
        What is Information?  Information are data made accessible and usable to people.

  
                    What is Design?  Design is the identifying of a problem and the intellectual 

creative effort of an originator, manifesting itself in 
drawings or plans which include schemes and 
specifications. 

 
What is Information Design?  Information design is the defining of the requirements 

govering the selecting, rendering, and transmission of 
information for the purpose of knowledge transfer as well as 
the optimization of the information with respect to these 
requirements. 

  (2007-04-04) 

Grafisk formgivning 
Närmast förknippat med design av information är oftast grafisk design (Passini, 
2000, s. 85). Grafisk design (eller grafisk formgivning) är konsten och hantverket 
att skapa organiserad struktur från en grupp olika element, både verbala och 
visuella (Lester, 2000, s. 132). 
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Figur 1. Grafisk formgivning är en sammanfattande term för typografi och layout  

             (Jernberg, 2007-04-04). 

              

Grafisk formgivning är det samlade begreppet för typografi och layout. (Se figur 
1.) Typografi är principer för utformning av text. Layout är ett vidare begrepp som 
handlar om att strukturera textblock, bilder, illustrationer och tomma ytor på ett 
sätt som uttrycker det budskap man vill förmedla (Jernberg, 2007-04-04). 
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Analys och resultat 
Under denna rubrik kommer jag att redogöra för den bakomliggande teorin för 
frågor som analyserats inför arbetet, samt hur jag har förhållit mig till dem 
gentemot mitt praktiska arbete med boken. 

Layout 
Layout innebär att ordna och strukturera olika grafiska element (Koblanck, 1995, 
s. 135). 

En trycksak ger direkt och omedvetet en känsla hos mottagaren som indikerar 
ifall informationen är lätt att ta till sig eller inte. En layout som saknar rytm eller 
balans kan förvirrar läsaren. Rytm skapas genom variation. Balans skapas genom 
att placera de olika elementen i en layout på ett sätt som inte förvirrar (Koblanck, 
1995, s. 94). 

Grundläggande om layout 
Fem generella typer som layout kan delas in i är: symmetrisk uppställning, olika 
spaltbredder, gridlayout, genomgående linjer och blocklayout (Se figur 2.). 
 

Figur 2. Fem generella typer av layout (Berndal, 1995, s. 92). 

 
Dessa typer av layout visar olika sätt att arbeta. I det praktiska arbetet kan de dock 
inte alltid följas strikt, och många fler möjliga alternativ finns (Berndal, 1995, s. 
92). 
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Format 
Innan jag kunde börja jobba med layouten var det nödvändigt att bestämma 
format för boken. 

En trycksaks mått i höjd och bredd är det som kallas formatet. Några viktiga 
faktorer som bestämmer val av format är: funktionen, budskapet, ekonomin och 
distributionen. En bok bör ha ett läsvänligt och lätthanterligt format. 

Vid val av format går det att utgå från standardformat och specialformat. 
Bland standardformaten är det vanligaste A-serien. Den här rapporten är 
exempelvis i formatet A4, som tillhör A-serien.  

Att inte låsa sig vid standardformat, som finns färdigskuret på tryckeriets lager, 
kan vara bra då man vill få fram ett visst budskap genom valet av format. Inom 
förlagsbranschen används ett antal specialformat som nästan blivit standard. 
Pocketböcker trycks ofta i formatet 110x190 mm (110 mm bred och 190 mm 
hög), vilket är ett läsvänligt format som ger lagom långa textrader i boken. Andra 
böcker trycks i ett format som kallas romanformatet och har måtten 130x210 mm, 
vilket stämmer bra med gyllene snittets proportioner och ger ett harmoniskt och 
läsvänligt intryck (Bergström, 2003, s. 221-222). Gyllene snittet är ett sätt att 
beräkna som visar på förhållanden/proportioner som går att återfinna i naturen. 
För att räkna ut gyllene snittets förhållande till en viss given sträcka så 
multipliceras sträckan med 1,618 för att få fram längden på den längre sträckan. 
Storleksförhållandet går även att använda till mycket annat än valet av format. 
Bland annat vid val av relationer mellan ytor och marginaler i en layout 
(Koblanck, 2003, s. 144). 

Textböcker med text i en spalt bör göras relativt smala så att raderna inte blir 
för långa. Domineras boken däremot av bilder så är ett mer kvadratiskt format att 
föredra för att de vanligtvis liggande bilderna ska komma till sin rätt (Berndal, 
1995, s. 156). 

Jag valde formatet 210x230 mm för boken. Eftersom boken innehåller många 
bilder så var ett mer kvadratiskt format ett bra alternativ. För att välja format 
tittade jag på många andra böckers format. Jag satte de exakta måtten med tanke 
på vad som var praktiskt, funktionellt och ekonomiskt samt vad jag själv ansåg 
estetsikt. Exempelvis ansåg jag det praktiskt att precisera bredden till exakt 21 cm, 
likt bredden på en A4, eftersom jag då hade möjlighet att skriva ut provutskrifter i 
skalenlig storlek. 

Satsyta och marginaler 
När en trycksaks sidor ska formges måste satsytan bestämmas. Satsytan visar 
inom vilken yta som innehållet ska placeras. Området utanför satsytan bildar 
marginalerna.  

Relationen mellan satsytans storlek och marginalerna beror bland annat på 
vilken trycksak som ska produceras. En bra tumregel vid produktion av böcker är 
att fördela marginalerna på följande sätt: Innermarginalen ska ha det minsta 
måttet, marginalen i överkanten är något större, yttermarginalen ytterligare något 
bredare och undermarginalen bredast (Kolblanck, 2003, s. 63). (Se figur 3.) 
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Figur 3. Klassisk fördelning av marginaler i böcker (Bergström, 2003, s. 222).  
 
Textböcker bör ha generösa marginaler för att inte ge ett tungt och kompakt 

intryck, vilket kan hämma läsupplevelsen. Då man håller boken är det också en 
fördel med tillräckliga yttermarginaler för att inte fingrarna ska skymma satsytan. 
(Berndal, 1995, s. 152-153). 

Jag har haft ovanstående regler som utgångspunkt och även studerat andra 
böcker för att se hur de placerat satsytan. Marginalernas storlek varierar ganska 
mycket i olika böcker. Jag använde ovanstående klassiska storleksförhållande när 
jag satte marginalerna, med undantag för innermarginalerna som fick bli något 
bredare än marginalen i ovankant. (Se figur 4.) 

 
      
 

 

 

Innermarginalen: 2 cm 
Marginal i ovankanten: 1,5 cm 
Yttermarginalen: 3 cm 
Undermarginalen: 2,4 cm 

Figur 4. Marginalernas storleksförhållande för historiekapitlen i boken. 

 
Större delen av boken består av ett antal historiekapitel. De följs av ett par 

personporträtt och några kapitel av berättande karaktär. Måtten ovan gäller för 
historiekapitlen. Övriga kapitel har en spalt (till skillnad mot historiekapitlens två 
spalter) och yttermarginalen är större för dessa.  

Jag valde att använda mig av ganska generösa marginaler, då jag ville undvika 
att sidorna fick ett kompakt intryck. Samtidigt hade jag den ekonomiska aspekten 
i åtanke och ville därför bland annat fylla upp sidan nedtill mer än vad exemplet 
ovan visar. Anledningen till att innermarginalen fick bli bredare var för att 
undvika att text försvinner i mittskarven och därför blir svårläst. (Boken kommer 
att sättas samman med limbindning, en mer ekonomisk metod än exempelvis 
böcker med pärm. I sådana böcker går uppslagen inte att öppna upp lika mycket, 
varför jag ville vara något extra generös med innermarginalen.) Marginalen i 
underkant justerades ett par millimeter efter hur texten nedtill på sidan hamnande, 
beroende av textens radavstånd. 

All brödtext i boken har placerats inom satsytan. Bilder och övriga element har 
dock fått friare ramar för placering och faller inte alltid inom satsytan. Flera bilder 
i boken är även utfallande (ligger ända mot ytterkanten av boksidan). 
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Linjering 
Linjeringar (osynliga linjer) används vid layoutarbete och hjälper till att skapa 
balans och harmoni. (Se figur 5.) Alla delar i layouten behöver dock inte linjera, 
vilket lätt kan ge ett statisk och ”fyrkantigt” resultat (Nilsson, 1996, s. 59).  
 
   

 

 

 

 

 

Figur 5. Linjeringar hjälper till att skapa balans och harmoni i en layout (Nilsson, 1996, s. 59). 
 

Jag har använt mig av stödlinjer för att placera kapitelrubriker och andra 
återkommande delar i layouten på samma ställe på sidan. För bilder, faktarutor 
och liknande har jag dock gjort en individuell lösning för varje uppslag, där vissa 
delar linjerar medan andra bryter av genom att inte linjera. (Se figur 6.) 

Figur 6. Exempel på två uppslag ur boken. 

Bilder 
Ofta är det bilderna som ger det starkaste och mest omedelbara intrycket i en bok 
(Nilsson, 1996, s. 39). Om ett uppslag har fler än en bild så kommer frågan om 
hur dessa ska placeras i förhållande till varandra. Två lika stora bilder i samma 
format kan konkurrera om uppmärksamheten. Variation i storlek, format och form 
kan undvika detta. Om bilderna däremot har ett budskap som innebär att de kan 
jämföras mot varandra (så kallade pendanger) så kan det vara relevant att ha dem i 
samma storlek (Berndal, 1995, s. 94).  

För placering och storlek av bilder i boken har det funnits mycket att ta hänsyn 
till. För varje sida får många beslut tas och kompromisser göras. Jag har försökt 
undvika att ha bilder på samma uppslag i samma storlek när det inte har varit 
befogat och varierat layouten av bilderna för att skapa variation. Vad bilden 
föreställer, hur mycket plats den får ta, vilken kvalitet och storlek ursprungsbilden 
har och hur placeringen påverkar textflödet och övriga element på sidan är sådant 
som har påverkat beslutet av storleken och placeringen. 
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Rutor med information 
Flera korta textbitar (noteringar som studiecirkeln gjort) skulle placeras och finnas 
genomgående i boken. De kom under arbetets gång att delas upp i tre kategorier: 
noterat, anekdot och fakta. Jag gav rutorna en enkel och ljusgrå tonplatta och text 
nedtill som visar vilken kategori de tillhör. (Se figur 7.) Eftersom de flesta sidor i 
boken inte ska tryckas i färg var det nödvändigt att ha dessa i svartvitt. Jag kunde 
enkelt anpassa rutornas proportioner efter hur de passade in i layouten på 
respektive sida. 

 

 

 
Figur 7. Exempel på ruta med information i boken. 

Gestaltlagar 
Gestaltlagarna baseras på människans psykologi och kan vara till hjälp för 
formgivaren.). Två av dessa lagar är närhetens och likhetens lag. 

Närhetens lag innebär att element som placeras nära varandra upplevs höra 
samman (Bergström, 2003, s. 227). En tumregel vid layout är därför att sådant 
som innehållsmässigt hör ihop också bör placeras ihop formmässigt. Det innebär 
exempelvis att det bör vara mindre luft (tomt utrymme) mellan bildtext och den 
tillhörande bilden än mellan bildtexten och övrig text (Nilsson, 1996, s. 60). Då 
jag jobbat med layout har jag haft mycket användning av att ha detta i åtanke och 
placerat tillhörande element intill varandra. 

Likhetens lag innebär att använda sig av en enhetlig formgivning för element 
som hör ihop. Vår hjärna uppfattar nämligen sådant som liknar varandra som att 
det hör ihop (Bergström, 2003, s. 119).  

Ett exempel på hur jag har använt mig av likhetens lag är för personporträtten i 
boken. (Se figur 8.) Alla personporträtt (som har placerats inom ett uppslag) har 
fått en bård upptill, vilket är tänkt att ge en direkt och tydlig indikation om att de 
innehållsmässigt hör ihop och skiljer sig från övriga kapitel i boken. Även de 
återkommande rutorna med information följer denna regel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Personporträtten i boken sammanförs genom en bård. 
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Typografi 
Typografi är läran om bokstavsformerna, deras användning och hur de arrangeras 
(Bergström, 2003, s. 119). 

Text formas efter regelsystem som grundar sig på psykologi, teknik, ekonomi 
och grafisk yrkestradition. Med hänsyn till sådana faktorer tas beslut om avstånd 
mellan enskilda tecken, ordmellanrum, radlängd och radavstånd (Johansson 1994, 
s. 8). 

Synlig och osynlig typografi 
Typografi kan benämnas som synlig typografi, där bokstäverna är så personligt 
utformade att avsändaren blir tydlig. I osynlig typografi, däremot, framhävs inte 
det typografiska, vilket kan sägas skapa en osynlig länk mellan författare och 
läsare (Bergström, 2003, s. 141). I vad som kan kallas frivillig läsning, som 
exempelvis romaner, facklitteratur och tidningar, är typografin lugn och 
återhållsam. Om texterna däremot syftar till att fånga läsaren, som i exempelvis 
reklam, används istället ofta starka effekter för att läsaren ska ha svårt att undgå 
budskapet. Johansson (1994, s. 8) liknar här typografin med orkestrering av ett 
musikstycke: ”Melodin kan spelas av en ensam flöjt eller av en hel 
symfoniorkester. I båda fallen kan det röra sig om god musik.” 

I mitt fall var valet av typografiskt förhållningssätt ganska enkelt, då syftet med 
boken är att lyfta fram innehållet, snarare än att experimentera med olika 
typografiska element. Jag har använt mig av osynlig typografi som utgångspunkt. 
Samtidigt ville jag undvika att boken av den anledningen skulle få ett stelt intryck.  

Största delen av boken består av ett antal historiekapitel med många tillhörande 
bilder och faktarutor. Efter dessa följer ett par personporträtt. I den avlutande 
delen av boken finns några kapitel med berättande texter. Dessa tre delar av boken 
ser något olika ut, med tanken att skapa variation och därmed också skilja dem åt, 
för att hjälpa läsaren att uppmärksamma att något nytt tar vid. De avslutande 
berättande kapitlen har fått en mer personlig typografi med olika teckensnitt på 
kapitelrubrikerna.  

Teckensnitt 
Teckensnitt (även kallt font, när den konkreta produkten avses) är en modern term 
för typsnitt och omfattar ett komplett alfabet (bokstäver, siffror och tecken) 
(Bergström, 2003, s. 124). 

Johansson skriver att det har visat sig att de teckensnitt som är lättast att läsa är 
de som är vanligast – de som vi oftast ser i böcker och tidningar. Dessa är: 
Garamond, Bembo, Janson, Baskerville, Berling och Bodoni (1994, s. 13). 
Spiekermann och Ginger (1993, s. 36) skriver att vi när vi blivit vuxna har läst så 
mycket av de klassiska teckensnitten Baskerville, Garamond och Caslon att de 
tillhör de mest läsbara teckensnitten. 

Efter att ha gjort en genomgång av de teckensnitt jag hade tillgängliga, med 
hänsyn till ovanstående rekommendationer och eget tycke, gjorde jag en 
testutskrift av möjliga teckensnitt. Jag valde efter detta att använda teckensnittet 
Garamond i brödtexten till boken. Ett klassiskt teckensnitt med ganska runda 
former som jag ansåg passade väl till den lugna känsla som jag ville att texten 
skulle få.  
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Rekommendationer för val av teckensnitt till rubriker och annan text 
förekommer inte på samma sätt i den litteratur jag har läst. Vid val av teckensnitt 
till sådan text har jag gjort liknande utskriftstester av tillgängliga teckensnitt. Jag 
valde teckensnittet Franklin Gothic Book till underrubriker, text på författare i 
början av varje kapitel och de återkommande rutor som finns i boken 
(innehållande kort information som fakta och korta berättelser). Jag ville ha ett 
enkelt teckensnitt som också går bra att läsa fastän texten är liten. För att hålla ned 
antalet olika teckensnitt och därmed ge ett lugnare intryck så fick alla dessa 
samma teckensnitt. (Se figur 9.) 

Kapitelrubrikerna är satta i teckensnittet Monotype Corsiva. Min tanke var att 
kapitelrubrikerna skulle ge en lugn, klassisk och personlig (handskriven) känsla, 
något som jag personligen anser att teckensnittet uppfyller. (Se figur 9.) 
 

                                   

Franklin Gothic Book Monotype Corsiva 

 

 
Figur 9. Teckensnitt i boken. 

Antikvor och linjärer 
För att få en överblick över de tusentals teckensnitt som finns tillgängliga så delas 
de in i familjer. De vanligast förekommande teckensnitten delas upp i två 
övergripande grupper: antikvor (även kallade seriffer eller serif-teckensnitt) och 
linjärer (även kallade sanseriffer eller grotesker) (Bergström, 2003, s. 126).  
 

      

Garamond 

Antikva (seriff) 

Linjär (sanseriff) 

Figur 10. Antikva och linjär (Bergström, 2003, s. 126). 

 
Antikvorna kännetecknas av serifferna (ett avslutande streck på bokstäverna) och 
att de har varierande tjocklek på olika delar av bokstaven. Linjärer saknar däremot 
seriffer och är jämntjocka (Bergström, 2003, s. 126). (Se figur 9.) 

Löpande texter blir lättast att läsa när de är satta med ett teckensnitt med 
seriffer. (Se figur 11.) Typsnitt av sorten sanseriff kan däremot användas i 
exempelvis diagram, tabeller, kartor och på teckningar, då det kan vara ett hinder 
när serifferna bildar rader och leder ögat vågrätt, eftersom ögat tittar på olika 
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ställen i figuren. Vid rubriker är det också bra att använda sanseriffer, då det ger 
rubriken ett rent och klassiskt uttryck (Berndal, 1995, s. 81). 
 

 

Serifferna i underkanten gör det lätt att följa raden. 

 
Överdelen bär tecknens betydelse och ger orden dess ordbild. 
 
 

Figur 11. För längre texter är antikva att föredra (Berndal, 1995, s. 82). 
 
Jag har haft dessa allmänna regler som utgångspunkt när jag har valt 

teckensnitt. Brödtext är satt med seriffer, medan kapitelrubriker, underrubriker, 
faktarutor m.m. är satta i sanseriff, i de teckensnitt jag tidigare angav. 

Harmoni och kontrast 
I typografering är en viktig uppgift att skapa såväl sammanhang (harmoni) som 
kontrast. En text blir tydligare för läsaren om det klart framgår var ett nytt avsnitt 
börjar och vilka avsnitt som hör ihop. Sammanhang skapas exempelvis genom att 
begränsa antalet typsnitt till ett eller två, medan tydliga kontraster kan ges genom 
genomtänkta och lätt urskiljbara rubriknivåer (Johansson, 1994, s. 9).  

Johansson (1994, s. 9) ger det typografiska innehållet, som exempelvis 
rubriker, bildtexter och brödtext, benämningen redaktionella strukturer. De 
redaktionella strukturerna ”ärver” ofta egenskaper från varandra. (Exempelvis har 
bildtexter ofta samma teckensnitt och storlek som brödtexten, men skiljer sig 
genom att vara kursiverad.) Ju fler egenskaper strukturerna ärver av varandra, 
desto lugnare blir arbetets övergripande visuella uttryck.  

För att undvika ett alltför rörigt intryck har jag tagit hänsyn till detta och varit 
försiktig med att variera antalet teckensnitt. Bildtexter har exempelvis samma 
teckensnitt som brödtexten. Underrubriker, text på författare och de 
återkommande rutorna med information har samma teckensnitt.  

Teckengrad 
Bokstävers storlek kallas teckengrad och anges oftast i punkter. En punkt 
motsvarar 0,376 millimeter. Avståndet mellan öga och bokstav avgör valet av 
teckengrad (Bergström, 2003, s. 133). Löpande text bör sättas med en storlek 
mellan 9 och 14 punkter för att ge bekväm läsning (Johansson, 1994, s. 13). Jag 
har satt brödtexten i 12 punkter. (Se figur 12.) 
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Figur 12. Exempel på teckengrad för typsnittet Garamond. 

Ordmellanrum 
Johansson skriver att ordmellanrummen bör ha ungefär samma bredd som ett 
gement ”n” i det teckensnitt som används. Programvaran som texten skrivs i 
tilldelar ordmellanrum till texten, men ibland kan en manuell justering krävas. 
(1994, s. 13). Jag har på visst ställen i texten manuellt justerat ordmellanrummen 
när dessa har blivit påtagligt glesare eller trängre än omkringliggande text. Oftast 
har problemet löst genom att justera avstavningar i ord på raden eller raderna 
intill, vilket gör att texten flödar om. 

Teckenmellanrum 
Vissa bokstavskombinationer kan när de skrivs i textprogram i datorn få felaktigt 
tilldelade mellanrum mellan varandra, vilket kan behöva justeras manuellt 
(Spiekermann & Ginger, 1993, s. 117). 

Kerning är en term för att minska mellanrummet mellan tecken. Spärrning 
innebär att öka avståndet mellan tecknen (Berndal, 1995, s. 80). (Se figur 13.) 

 

 
Figur 13. Kerning och spärrning (Berndal, 1995, s. 80). 

 
Jag har inte haft något behov av att använda spärrning. Däremot har jag 

utnyttjat kerning flera gånger för att exempelvis kunna styra var ett stycke ska 
sluta. Jag har däremot varit försiktig med att använda för mycket kerning, då detta 
kan göra att bokstäverna blir synbart hoptryckta. 

Radlängd 
Det är tröttande att läsa text som är satt med långa rader. Johansson skriver att den 
ideala radlängden ligger på mellan 55 och 66 nedlag. Ett nedslag motsvarar en 
tangenttryckning. Text med liten teckengrad kräver då kortare rader än stor text. 
(1994, s. 13). 
 
En ideal rad skulle då vara såhär lång. 
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Långa textstycken med rader som är mindre än 40 nedslag är också svårlästa, 
enligt Johansson (1994, s. 13). Även Bergström (2003, s. 134) skriver att textrader 
inte bör vara längre än cirka 60 nedslag. 

Vilken radlängd jag valt varierar beroende på typ av kapitel. De inledande 
historiekapitlen har två spalter (i bredden 7,5 cm). Radlängden är här omkring 40-
45 tecken. För övriga kapitel tog jag beslutet att frångå rekommendationerna om 
radlängd för att istället prioritera lösningar kring layouten. Jag valde en längre 
radlängd för personporträtten för att texten med bild skulle rymmas på ett uppslag 
vardera. De har en radlängd på omkring 90 tecken. De övriga kapitlen har en 
radlängd på cirka 75 tecken. Jag har gjort utskrifter av dessa texter och varken jag, 
handledaren eller andra som jag pratat med upplevde några problem med att läsa 
dessa texter. 

Marginal- eller vänsterjusterad text 
Beroende på hur formgivaren önskar komponera typografin kan olika 
spaltarrangemang väljas (Bergström, 2003, .s. 134). Två vanliga sätt att arrangera 
textblocken är vänsterjusterad och marginaljusterad text. (Se figur 14.) 
 

 
Figur 14. Exempel på vänsterjusterad och marginaljusterad text. 

 
Vänsterjusterad text skapar konstanta ordmellanrum och minimerar antalet 
avstavningar (ord som kapas i slutet av en rad) vilket underlättar läsbarheten. 
Radavfallet till höger kan dock ställa till problem då de ger oönskade formationer. 
Marginaljusterad text är väldigt vanlig för brödtext och är ekonomiskt eftersom 
mer text ryms inom spalten än för vänsterjusterad text. Nackdelen kan vara att 
gluggar lätt uppstår i texten och att texten i vissa fall kan kännas ”boxig” och 
därför inte inbjudande att läsa. (Bergström, 2003, s. 134-135). 

Johansson (1994, s. 13) skriver att marginaljusterad text tycks vara lika lätt att 
läsa som vänsterjusterad text.  

Jag har valt att genomgående använda mig av marginaljusterad text. Fördelen 
här var att texten tar mindre plats (ekonomiskt) samt att jag ansåg att den 
marginaljusterade texten gav ett lugnare intryck då både vänster- och högerkanten 
är jämn. För att undvika gluggar och felaktiga avstavningar som stör läsningen har 
mycket manuell justering krävts. I många fall har jag löst problemen med fullgott 
resultat, medan kompromisser har krävts i vissa fall. 

Horungar 
För att undvika förvirring i läsflödet, samt av estetiska skäl, bör ett nytt styckes 
första rad helst inte börja längst ned på en sida (speciellt om det är en högersida). 
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Detta kallas inom typografijargong för en ”horunge”. Att börja en ny sida med 
den sista raden på ett nytt stycke, vilket kallas för ”dubbel horunge”, bör också 
undvikas (Johansson, 1994, s. 13). Jag har undvikit horungar i boken, vilket i en 
del kapitel har krävt manuell justering av texten. 

Markering av enskilda ord 
Markering av enstaka ord i löpande text sker lämpligen genom kursivering. I 
läroböcker och facktexter används också halvfet stil (Johansson, 1994, s. 13). Jag 
har använt kursivering för markering av ord i texten. Slanguttryck och liknande 
har satts inom citationstecken. 

Sekundär text 
Textstycken som skjuts in i löpande text kallas för sekundär text. Sådan text 
markeras för att visa på att texten är av underordnad betydelse i förhållande till 
den löpande texten, eller för att särskilt betona ett avsnitt. Ett citat kan också 
återges som sekundär text. Vad som är sekundär text är en redaktionell fråga 
(Johansson, 1994, s 19). 

Flera lösningar finns för hur sekundär text kan återges. Jag har satt sekundär 
text i kursiv med indrag. (Se figur 15.) För nedanstående exempel ur boken som är 
ett citat så har jag för tydlighetens skull även använt mig av citationstecken. 
 

      
Figur 15. Sekundär text i boken är satt i kursiv och med indrag. 

Rubriker 
Rubriker ger en överblick över innehållet i en text (Svenska språknämnden, s. 14).  

Kapitelrubriker bör placeras så att avståndet till texten är mindre än avståndet 
till sidans ovankant, för att inte ge ett splittrat intryck. (Berndal, 1995, s. 155). Jag 
har följt det här rådet när jag bestämt placering för kapitelrubrikerna och lagt de 
närmare texten än ovankanten på sidan. 

Mellanrubriker har funktionen att hjälpa läsaren att få en struktur och överblick 
över innehållet, samt att lyfta fram det som är viktigt. Behövs flera nivåer är det 
en bra regel att sätta den lägsta rubriknivån i samma grad som brödtexten, i 
exempelvis halvfet, och sedan öka storleken i steg om ungefär fyra punkter. Ett 
annat alternativ är att använda sig av en linjär (Kolblanck, 2003, s. 63).  

I boken har en del kapitel indelning i underrubriker. Jag har satt dessa i 
Franklin Gothic Book, vilket är en linjär, i teckengraden 12 punkter. 
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Bildtexter 
Bildtext bör stå intill bilden och sätts vanligen i samma teckensnitt som 
brödtexten, oftast i kursiv och ofta någon teckengrad mindre. Texten kan vara 
marginal-, vänster-, eller högerjusterad. (Om bildtexten är högerjusterad bör den 
raka kanten linjera med bilden.) Vid smala spaltbredder och teckengrad för 
normal läsning är det lämpligt att inte marginaljustera texten, för att undvika 
onormala ordmellanrum och alltför många avstavningar (Johansson, 1994, s. 41). 

Jag har satt bildtexten i samma teckensnitt som brödtexten (Garamond) men 
här kursiverat den och satt den i en teckengrad mindre (11 punkter). Bildtexten är 
marginaljusterad, som brödtexten. 

Bildkällor kan innehålla uppgifter om vem som tagit en bild eller var den är 
hämtad. En sådan text sätts intill bilden med liten teckengrad, 6-7 punkter. Om 
utförligare uppgifter krävs kan de istället presenteras i en separat bildförteckning 
(Johansson, 1994, s. 41).  

Vid diskussion med uppdragsgivaren bestämdes det att uppgift om fotograf till 
bilderna skulle placeras intill bilden, eftersom det ger fotografen en mer 
framträdande plats. Jag placerade namn på fotograf längs kanten av bilderna, i 
samma teckensnitt som brödtexten. Teckengraden satte jag till 10 punkter, något 
mindre än brödtexten och bildtexten för att texten inte skulle ta för stor plats och 
störa läsningen, samtidigt som den skulle vara tydligt läsbar. 
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Slutsats 
Mitt examensarbete har bestått av att formge en bok om byn Vormseles historia, 
utifrån material som en studiecirkel i byn har tagit fram. Syftet var att göra en 
sammanställning av det framtagna materialet till en bok som målgruppen kan ta 
del av. Rapportens syfte var att beskriva de riktlinjer inom typografi och layout 
som jag använde mig av i den grafiska formgivningen av boken. 

Min problemformulering för arbetet löd: ”Hur kan jag använda mig av 
kunskaper inom informationsdesign när jag formger boken om Vormseles 
historia?” Jag specificerade problemformuleringen i de två frågeställningarna: 
”Vad är viktigt att tänka på för att skapa en harmonisk och tydlig layout?” och 
”Vilka riktlinjer bör jag hålla mig till för att skapa god typografi?” 

För att skapa en harmonisk och tydlig layout är placeringen av satsytan och 
marginalerna viktigt. (Kolblanck, 2003, s. 63). Textböcker bör ha generösa 
marginaler för att inte ge ett tungt och kompakt intryck (Berndal, 1995, s. 152-
153). Linjering av delar i en layout är även viktigt. De hjälper till att skapa 
harmoni och balans. 

Typografiska riktlinjer innefattar exempelvis val av teckensnitt, teckengrad, 
radavstånd, radlängd, rubriker och markering av enskilda ord. Vid frivillig 
läsning, som exempelvis romaner och facklitteratur, bör typografin vara lugn för 
att skapa en osynlig länk mellan författare och läsare (Bergström, 2003, s. 141). 
Harmoni och kontrast är viktigt. Harmoni skapar sammanhang – exempelvis 
genom att begränsa antalet typsnitt. Kontrast kan till exempel skapas genom lätt 
urskiljbara rubriknivåer (Johansson, 1994, s.9). 

Målet med Informationsdesign är att skapa information som tillfredsställer 
informationsbehovet hos den tänkta målgruppen (Pettersson, 2002, s. 2). Jag 
utgick från Informationsdesign i mitt arbete genom att ta hänsyn till riktlinjer 
inom typografi och layout. Jag har exempelvis bestämt format, satsyta, 
marginaler, teckensnitt och radlängd för boken, utifrån litteraturens 
rekommendationer för god Informationsdesign. Jag har även haft kontinuerlig 
kontakt med handledaren för att stämma av arbetet och se till att bokens 
utformning uppnådde önskvärt resultat.  
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Diskussion 
Mitt examensarbete resulterade i en bok formgiven utifrån riktlinjer för god 
informationsdesign. Mycket finns skrivet om det område jag har arbetat inom. 
Ofta handlar det mer om just riktlinjer snarare än ”regler” och olika böcker kan 
också i vissa fall säga emot varandra. Jag har av den anledningen varit bestämd i 
min åsikt att inte alltid strikt följa det som står i litteraturen utan att först själv 
reflektera kring mina val. Ofta har jag följt böckernas rekommendationer, men i 
vissa fall har jag till viss del frångått dem.  

Att i den här rapporten redovisa för alla beslut som har skett under arbetets 
gång är inte möjligt, precis som det inte är möjligt att ge en heltäckande bild över 
vetenskapsområdet. Jag har fokuserat på de övergripande frågor som har varit 
centrala för mig i just detta arbete. Mycket mer finns att läsa. 

Jag var redan innan examensperioden inblandad i projektet med boken om 
Vormsele, och hade gjort vissa delar av arbetet. Trots att jag redan var involverad 
i arbetet långt innan de knappa tio veckor som jag har haft till förfogande under 
examensperioden så kom dessa veckor att bli otroligt intensiva. Jag har till stor del 
varit delaktig i att organisera materialet till boken, något som har varit avgörande 
för att kunna slutföra ett så pass omfattande arbete som bokprojektet har inneburit.  

Eftersom både jag, uppdragsgivaren och andra inblandade personer har varit 
nybörjare så har många frågetecken uppstått under arbetet. Att följa en färdig mall 
för arbetsgång har inte varit möjlig, då många delar av arbetet successivt har 
utvecklats och förändrats. Vissa stunder under arbetet har jag varit tvungen att 
acceptera den ofrånkomliga röra som kan uppstå då allt för många bitar ska falla 
på plats. Till slut och i sista stund har de dock gjort det, vilket har inneburit att jag 
har lyckats slutföra projektet i tid. Boken blev 117 sidor lång. Det omfattande 
arbete som studiecirkeln har lagt ned har nu blivit sammanställt i en bok som 
många människor med glädje kan ta del av. 
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