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Sammanfattning 
Detta examensarbete behandlar ämnet bokformgivning. Uppdraget bestod i att jag 
fick ett manus som skulle formges till en bok. Rapporten beskriver arbetets gång 
med metoder och principer inom informationsdesign och typografi. Uppgiften var 
korrläsning och viss redigering av text, val av format, typsnitt och storlekar, 
layout, brytning av texten, formgivning av omslag och omslagstext.  

Titeln på boken är Minsta möjliga friskvård och är riktad till chefer, 
friskvårdare och anställda. Den handlar om hur företagen kan stödja de anställda 
som inte är så intresserade av friskvård, de som inte orkar träna eller inte har lust 
att röra på sig. Utmaningen ligger i att göra en bok som upplevs så lättillgänglig 
och positiv som möjligt, så att även den som inte är så intresserad av friskvård 
orkar läsa den. 

Det är många element som ska tas hänsyn till när det gäller harmonin på en 
boksida. I och med arbetet har jag identifierat och beaktat några av de viktigaste 
faktorerna, bland annat format, satsyta, typsnitt, radlängd, radavstånd, 
ordmellanrum, tillriktnig, styckeindelning och horungar. Det finns mycket 
litteratur inom området typografi, många regler och rekommendationer som 
grundar sig på hur ögat tar in informationen och tolkar den. Reglerna är bra att 
utgå ifrån, men att följa reglerna är ingen garanti för god typografi.  
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Inledning 

Bakgrund och problem 
Många av oss är medvetna om vår hälsa idag. Eller medvetna om att vi borde bry 
oss mer. Andra bryr sig inte alls. Men det finns ”påminnare” överallt. 
Kvällstidningarnas hälsobilagor, hälsorelaterade tv-program, gym som ploppar 
upp i varje gathörn i storstäderna, och företag förser sina anställda med 
friskvårdspengar. Men vad händer med de personer som inte är intresserade av 
sånt här? De som inte vill svettas i elljusspåret om kvällarna eller slita med vikter 
på gymmet. De som stressar på jobbet och inte orkar något annat än att dimpa ner 
i tv-soffan när de kommer hem.  

Min uppdragsgivare har skrivit ett manus till en bok som riktar sig till just de 
här människorna och heter Minsta möjliga friskvård. Den vänder sig till chefer, 
friskvårdare men också direkt till de anställda. Den fokuserar på hur företagen kan 
stödja dem som inte hängt med friskvårdsvågen, så att de kan uppmuntra dem 
komma igång i sin egen takt. Det handlar om aktiviteter som passar just dem, inte 
generella åtgärder. I slutet av boken finns det ett omfattande kapitel med konkreta 
beskrivningar på övningar, både avslappning och lite mer fysiska övningar. 

Min uppdragsgivare har tänkt marknadsföra boken själv till bl.a. friskvårdare 
och ergonomer. Hon hoppas även på att få den accepterad av Arbetsmiljöverkets 
Publikationstjänst. Den kommer alltså inte i första hand finnas i bokhandeln.  

Uppdraget är att förpacka den här informationen på ett så lättillgängligt sätt 
som möjligt. Att se till att användarna upplever boken som lättläst och behaglig att 
använda i ett lämpligt format. Att förpacka den med hjälp av 
informationsdesignens metoder och principer. Helt enkelt att göra vardagen lite 
enklare för dem som behöver den här informationen. 

Syfte 
Syftet är att utforma och typografera ett manus till en bok som ska vara 
inbjudande, lättläst och passa målgruppen och författaren. 

Frågeställningar 
Mina frågeställningar har kommit att förändras när jag kommit längre in i 
projektet. Ett återkommande uttryck i samband med hermeneutiken är 
hermeneutisk cirkel eller förståelsens cirkel. Den innebär att när man kommer 
längre i förståelseprocessen så dyker nya frågor och nya svar upp. Man får alltså 
vanligen anledning att flera gånger under forskningsprocessen ändra 
formuleringar (Ejvegård 1993 s. 21 och Föllesdal 1995 s. 145). De slutliga 
frågeställningarna är: 
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• Hur ska satsytan disponeras med tanke på läsligheten, när det gäller val av 
typsnitt, typgrad, radlängd och radmellanrum? 

• Vilka typografiska element måste man ta hänsyn till när man arbetar med 
bokproduktion? 

• Hur lämpar sig Rune Petterssons metod kreativa processer för bokproduktion?  

Arbetssätt 

Vetenskapligt förhållningssätt 
Enligt hermeneutiskt synsätt söker man inte efter absoluta sanningar, eftersom 
sådana inte finns (Hoppe 2005). Det finns ingen litteratur som berättar den 
absoluta sanningen om hur man gör böcker. Men det finns mycket litteratur på 
området, särskilt inom typografi. Man får istället plocka bitar från här och där och 
göra sig en egen uppfattning vad som är bra. Typografi handlar till stor del om hur 
ögat uppfattar hur det ser ut, inte om hur det egentligen är (Hochuli 1988b s. 20). 
Det finns regler och normer och rekommendationer, men det är till slut någon som 
tar besluten om vad just den personen tycker är bra.  

Avgränsningar 
Jag tar inte upp pappersval och prepress i rapporten. Huvuddelen behandlar den 
inre kontexten och typografin i inlagan. Till viss del beskriver jag formgivningen 
av omslag med omslagstext.  
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Teoretiska perspektiv  

Vad är informationsdesign? 
Att designa information handlar om att sätta mottagaren i fokus genom att göra 
komplex information lätt att förstå. Nyckelord inom informationsdesign är 
klarhet, förståelse, överensstämmelse, läslighet, precision, läsbarhet, läsvärde, 
enkelhet och struktur (Pettersson 2002a, s. 21). 

”God informationsdesign gör vardagslivet enklare för de människor som 
behöver information. Genom att tillämpa grundreglerna inom informationsdesign 
ser sändarna till att all dokumentation är aktuell, begriplig, korrekt och relevant 
för avsedda målgrupper. God informationsdesign ger god ekonomi och god 
trovärdighet åt sändarna.” (Petterson 2003b, s. 2) 

Ur akademisk synpunkt är informationsdesign ett flervetenskapligt ämne som 
omfattar studier av teknik och processer för utformning och användning av 
informationsmaterial. Beröringspunkter i andra ämnen är språk, konst, 
kommunikation, information och kognition. Se figur 1. 
 
 

 
Figur 1. Informationsdesign har beröringspunkter i flera olika ämnen 

 

Kontext 
Kontext är det sammanhang när sändaren och mottagaren möts genom det 
verbovisuella meddelandet, och det är viktigt att ta hänsyn till när informationen 
skapas. Det finns alltid en samhällskontext, en yttre kontext, och en inre kontext. 
(Pettersson 2003 s.356) Samhällskontexten är det sociala kulturella sammanhang 
som informationen tas emot i. Den yttre kontexten är saker som påverkar i den 
miljö som informationen används, t.ex. ljus- och temperaturförhållanden i ett rum 
eller folk runt omkring. Den inre kontexten handlar om innehållet i själva 
meddelandet, hur olika element samspelar med varandra. Tre viktiga begrepp som 
ingår i den inre kontexten är läslighet, läsbarhet och läsvärde.  
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Läslighet/Läsbarhet/Läsvärde 
• Läslighet (eng. legibility) har att göra med hur lättläst en text upplevs. God 

läslighet uppnås genom medvetna val av typsnitt, storlek på typsnitt, 
radmellanrum, ordmellanrum osv. Om läsligheten är dålig blir 
informationen svår att läsa. 

• Läsbarhet (eng. readability) innebär att texten förstås. Att den språkliga 
uppbyggnaden är korrekt och att man har anpassat t.ex. ordval till 
målgruppen. Om läsbarheten är dålig blir informationen svår att förstå. 
(Pettersson, s .50) 

• Läsvärde är den subjektiva uppfattningen om textens innehåll, om man är 
intresserad av ämnet, eller motiverad att läsa överhuvudtaget. Om 
läsvärdet är lågt är informationen ointressant. 

Läsprocessen  
Inom det mikrotypografiska området finns det inte utrymme för en formgivare att 
sätta sin personliga prägel på utformningen. Det är det mänskliga ögats fysiologi 
som är den avgörande faktorn. (Hochuli 1988b, s. 7) 

Det grundläggande för att ta in information är synen och hur vi tolkar det vi 
ser. Det finns tre elementära system som är involverade i läsprocessen. Ett 
perceptionellt system med vilket vi ser orden, ett automotoriskt system med vilket 
vi styr ögonen till den plats där vi ska läsa och en verbal process som gör att vi 
förstår det språkliga innehållet. 

Det vi tolkar som bilder är egentligen ljusflöden som tar sig in genom pupillen 
och linsen. Ljuset projiceras/registreras på näthinnan där det finns miljontals 
mottagarceller, tappar och stavar, som omvandlar ljusstimulit till nervimpulser 
som går till syncentrum i hjärnan. Längst bak i centrum på näthinnan sitter det 
extra många mottagarceller, gula fläcken, och det är här vi har vårt skarpseende. 

När vi läser en textrad delas synfältet in i tre delar, det foveala, parafoveala och 
perifera seendet (se figur 2). Det foveala seendet sammanfaller med gula fläcken 
(skarpseendet) och håller sig inom 2º vinkel mot fixeringspunkten. Det 
parafoveala seendet ligger inom en 10º vinkel mot fixeringspunkten. Det perifiera 
seendet omfattar allt som ligger utanför det parafoveala seendet. 
 

 
Figur 2. Ögats synfält 
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Med det foveala (skarpa) synfältet ser man med normalt läsavstånd (30 cm) cirka 
6 bokstäver. För att läsa en textrad flyttar man ögats fixeringspunkt ett antal 
gånger per rad för att ta in informationen. Dessa svepande och ryckiga rörelser 
mellan fixeringspunkterna kallas saccader. Den tid ögat vilar på varje 
fixeringspunkt varierar från 0,1–0,5 s beroende på läsarens läsvana, motivation 
och intresse. Den vane läsaren kan läsa ett flertal ord på varje fixeringspunkt med 
det foveala och parafoveala seendet i synfältet. Den mindre vana läsaren behöver 
fler fixeringspunkter. 

Förutom avkodningen av bokstäverna så innebär läsprocessen också en 
förståelseprocess som bland annat omfattar en omvandling från 
bokstavssymbolerna till ett tyst inre tal och ibland inre bilder. 

Ordbilder 
Det är inte bokstäverna utan hela ordbilden som registreras när vi läser. Det är 
därför viktigt att typsnittet är välgjort och har tydliga igenkänningstecken. 
Lättlästa typsnitt med öppna och tydliga former gör så man inte förväxlar 
bokstäver med varandra, till exempel c med o. De tydligaste teckensnitten har hög 
x-höjd och korta upp- och nedstaplar. Det mesta av informationen ligger i den 
övre delen av ordbilden (se figur 3). 

     
Figur 3. Det mesta av informationen ligger i den övre delen av ordbilden.  

 
 
 



 11 

Metod 

Modell för arbetsgång 
I mitt uppdrag har jag som metod arbetat med Rune Petterssons modell ”kreativa 
processer” som återfinns i Information Design – An introduktction (2002a s. 32) 
se figur 4. Modellen beskriver processen för de produktionsprocesser som ingår 
när ett verbovisuellt meddelande tas fram. Modellen är på vissa punkter 
modifierad för att passa mina syften bättre. De fyra aktiviteterna är: 
 

1. Analys och synopsis/översikt 
2. Produktion av utkast 
3. Produktion av manus 
4. Produktion av original 
 

 

 
Figur 4. Den kreativa processen enligt Rune Pettersson. Efter varje aktivitet görs en 
återkoppling för att säkerställa att materialet är relevant. 

Analys och synopsis/översikt 
Den första delprocessen leder fram till ett färdigt synopsis, en ordentlig överblick 
och sammanfattning av vad uppdraget innehåller. Här definieras målgruppen, 
riktmärken och produktionen organiseras. 

Produktion av utkast 
Den andra delprocessen leder fram till ett första utkast. Här sker 
informationsinsamling och sovring. Det första utkastet innehåller förslag på 
format, mall, typografi, bilder osv. 

Produktion av manus 
Den tredje delprocessen leder fram till en fördjupning av utkastet. I mitt fall har 
de yttre delarna (omslag och omslagstext) på boken och rubriker bestämts. 
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Produktion av original 
Den fjärde och sista delprocessen leder fram till ett dokument som är färdigt att 
skickas till tryckeri. Den här fasen innehåller granskningar av text, bilder och 
typografi. Här görs också mikrotypografin och de sista justeringarna.  

Metoddiskussion 
Att arbeta med Rune Petterssons kreativa processer innebär att man arbetar linjärt, 
från idé till färdig produkt. I ett bokprojekt däremot är man ofta flera personer 
som arbetar parallellt. Någon jobbar med omslaget, någon gör layouten för 
inlagan och någon korrigerar texten. Idén var redan färdig när jag kom in i 
projektet och jag började med det som var viktigast för att arbetet skulle resultera i 
en bok på slutet. I vanliga fall har man ett utkast färdigt i andra fasen. Men jag har 
delat upp arbetet för att det skulle passa mina syften bättre. Det har inneburit att 
jag t.ex. gjort omslag och omslagstext i senare fas. Jag har gjort klart en sak för att 
kunna påbörja en annan.  
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Presentation av resultat  

Analys och synopsis/översikt 

1. Analysera uppdraget och förutsättningarna 
Uppdraget var att färdigställa ett manus till ett elektroniskt dokument som skulle 
kunna skickas till prepress och tryckeri. Uppdraget låg inom tidsramen för 
exjobbskursen, alltså 10 veckor. Det som skulle göras var: 
 
• Korrläsning och viss redigering av text 
• Formgivning av omslag 
• Skriva omslagstext 
• Val av format 
• Val av typsnitt 
• Ombrytning av texten 
• Leta fram illustratör till inlagans bilder 

2. Definiera mottagarna 
Författaren har skrivit för chefer, friskvårdare och anställda. Själva texten 
levererades i princip färdig och var redan anpassad till målgruppen. Den 
typografiska utformningen anpassas oftast inte efter vilken målgrupp det är (Heine 
s. 23). En speciell typografisk utformning blir endast aktuell om målgruppen har 
särskilda lässvårigheter, och så är inte fallet i det här projektet. Därför har inte 
någon djupare målgruppsanalys genomförts. Däremot finns det rekommendationer 
för hur man med radlänger, val av typsnitt, radavstånd osv. gör en text lättläst och 
tilltalande. 

Läsning bygger på läsvanor, och avlägsnar sig utformningen för långt från det 
läsarna är vana vid, försvåras läsningen. Det finns många rekommendationer för 
hur typografering sker, vilka beskrivs i ett senare avsnitt. 

Samtidigt stimuleras människan av det som är annorlunda (Widengren s. 108). 
Oftast räcker en liten avvikelse från det välbekanta räcker ofta för att dra till sig 
betraktarens uppmärksamhet. Jag hade en idé om att man skulle använda ett lite 
annorlunda typsnitt i rubrikerna, ett som såg handskrivet ut, för att ge det hela en 
lite ledigare stil. Men författaren tyckte det såg för ledigt ut, och då lades förslaget 
ned. 

Det målgruppen uppskattat i författarens tidigare böcker är att de upplevs som 
lättillgängliga i format och innehåll. Det har varit en viktig utgångspunkt att 
bygga vidare på.   

Eftersom det är en bok som handlar om friskvård till dem som ännu inte 
kommit igång kan det hända att de inte är så intresserade av ämnet. Friskvårdarna 
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är vana att läsa den här typen av litteratur medan cheferna kan se boken som något 
de ”måste” läsa, och de anställda kanske inte är så motiverade att läsa alls. Risken 
är att läsvärdet är lågt. Därför har det varit viktigt att boken ger ett positivt intryck 
till alla.  

3. Definiera riktmärken för meddelandet 
Syftet är att formge en bok som upplevs positiv. Författaren har kommit med 
ledord som; seriöst, uppmuntrande, lite läckert, för alla, energi och nyfikenhet. 

4. Organisera produktion 
I den här fasen väljer man lämpligt medium för att föra fram meddelandet. I detta 
fall var det redan bestämt att arbetet skulle resultera i en bok. 

Det var viktigt att så snart som möjligt att börja med att ta fram underlag för 
bilder och hitta en illustratör som kunde leverera bilder i rätt tid. Det var också 
viktigt att starta en dialog med förlaget och prepressavdelning. 

5. Återkoppling 
Vid ett möte med författaren gick vi igenom allt vad uppdraget innebar och jag 
berättade om de planer jag hade hittills. 
 

Produktion av utkast 
I den här fasen var det viktigaste att bestämma de grundläggande valen, som 
format, satsyta och typsnittsval, för att kunna bygga vidare boken på.  

1. Format 
De vanligaste bokformaten i Sverige idag är 169x239 mm, 165x242 mm, 135x210 
mm och 110x180 mm. (Instantbook.se). Författarens tidigare bok var 
standardmåttet 135x210, men hon upplevde att den var lite smal. Så här fanns det 
anledning att undersöka vad som upplevs som ett harmoniskt bokformat.  

Det finns proportioner som är väl beprövade, bland annat ur Fibonacci-serien 
1:2, 2:3, 3:5 och 5:8. För större böcker är några riktvärden 3:4, 1:√3, 1:√2. Ett 
annat klassiskt mått är gyllene snittet  = 1,618. 

Författarens tidigare bok var 135x210 mm och har proportionerna 1,556 vilket 
ligger mellan de historiska måtten 2:3 och gyllene snittet. Om man behåller 
höjden på boken men använder de exakta proportionerna 2:3 så blir boken något 
bredare = 140x210. 

Men innan formatet fastställdes så ville jag undersöka hur satsytan skulle 
placeras, och se vilka andra typografiska aspekter som kunde ha inverkan på 
formatet. 

 
Med Jan Tschicholds klassiska bokproportioner har både bok och satsyta 
förhållandet 2:3. Det medför dock att det blir stora marginaler, särskilt i foten.  



 15 

Regleln för att sätta marginalerna i en ”modernare” bok brukar förhålla sig så 
att bunten är minst, huvudet är lite större, yttermarginalen ännu lite större och 
foten är störst.  

Satsytorna på uppslaget ska se ut att höra ihop och inte sträva isär från varandra 
(Tschichold 1955 s. 87). Samtidigt måste man tänka på att satsytan inte får 
placeras för nära varandra, så att texten försvinner in i bunten när boken är 
färdigbunden (Hochuli 2003 s. 42).    
 
Bokformatet bestämdes till det klassiska formatet 2:3 men marginalerna valdes så 
att det får plats lite mer text på sidorna (se figur 5). Jag valde marginalerna 18, 20, 
24 och 27 mm. Det ger en satsbredd på 98 mm. Ett exempel på uppslag kan ses i 
bilaga 7. 
 
 

     
Figur 5. Jan Tschicholds klassiska bokproportioner (th) och mitt val (tv). 

 

2. Typografi 
En välarbetad typografi handlar om att göra medvetna val för att hitta en optimal 
balans mellan satsbredd, typsnitt, typgrad och radavstånd. 

Det finns idag inga konventioner när det gäller typsnittsval till brödtext i 
böcker (Widegren 2001 s.268), förutom att serifer är vanligast. Förr var det 
vanligare att man ansåg att vissa typsnitt passade till vissa områden som teknik, 
poesi osv. Det viktiga när man väljer typsnitt är att typsnittet inte i sig självt 
påkallar uppmärksamhet. Det ska bära fram informationen utan att läsaren stör sig 
på dess utformning. 

I brödtext är vanliga typsnitt med serifer (klackar) lättast att läsa (Pettersson 
2002a s.165). Jag hade ett urval av seriftypsnitt som jag gjorde en bedömning hur 
jag tyckte att de passade. Uppfattningar om ett typsnitts karaktär är högst 
personliga. Jag har valt bort typsnitt som jag tyckt varit för gammaldags, för 
högtidliga, för vanliga, för annorlunda eller som riskerar att bli svårlästa i och 
med tryckningen.  

Valet föll på Minion (tillverkat av Robert Slimbach, 1989), ett typsnitt som jag 
tycker är lättläst (se figur 6). Minion är Slimbachs personliga tolkning av 
renässansantikvan. Andra kända snitt inom denna kategori är Bembo och 
Garamond. Minion är lite kraftigare, och har högre x-höjd än de mer gracila 
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Bembo och Garamond. Teckensnitt med hög x-höjd är oftast öppnare i 
konstruktionen och därför tydligare att läsa (Hallberg 1992, s. 92). 

 

 
 

Figur 6. Exempeltext på Minion 

 

Typgrad 
Storleken på typsnittet i brödtexten ska alltid avvägas beroende på vilket typsnitt 
som används, eftersom olika typsnitt i samma typgrad ser olika stora ut. 
(Pettersson 2002a s.173). Men oftast ligger brödtext i böcker mellan 9 och 12 
punkter (ibid). Jag har satt texten med 11 punkter.  

Radlängd 
Längden på varje rad har betydelse för hur lättläst texten upplevs. 
Rekommendationerna är 55–65 tecken/rad, inklusive mellanslag (Hellmark 1998 
s. 31) Med lagom långa rader behöver läsaren bara flytta blickpunkten ett par, tre 
gånger på varje rad. På satsbredden 98 millimeter blev det i detta fall det ca 63 
tecken per rad. 

Radavstånd 
Radavståndet mäts från baslinje från baslinje och ska minst vara lika stor som 
typgraden (Hellmark 1998 s.32). Heine rekommenderar att radavståndet ska vara 
minst 120% av typgraden, och det är också det procenttalet som är default i 
layoutprogrammen. Om satsen sätts för tät känns texten för kompakt och ned- och 
uppstaplar kan krocka. Är radavståndet för stort ser texten inte ut att hänga ihop 
och ögat kan ”halka ur stycket”. Jag har satt texten på 13,5 punkters radavstånd 
(123%).  

3. Layout 
I den här fasen producerades en mall i layoutprogrammet med styckeformat för 
brödtext, tabelltext, punktlistor, innehållsförteckning, bildtexter etc. 

4. Manus 
Författaren hade flera medhjälpare som korrläste manuset, både faktagranskare 
och språkliga granskare. Efter den första genomläsningen lämnade jag bl.a. 
kommentarer om krångliga meningsbyggnader, några ålderdomliga uttryck som 
kontrasterade för mycket mot nymodiga ord, och snedstreck och förkortningar 
som stoppade läsrytmen. 
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5. Illustratörens bilder 
Bilderna som författaren ville ha och finns i boken är elva faktabilder; åtta 
styrketräningsbilder, en avslappningsövning, en balansplatta och en 
ögonrörelseövning. Det finns också två prosabilder; ett promenerande par och två 
vattenglas. Faktabilderna är för att hjälpa läsaren förstå texten och prosabilderna 
är lite mer som utsmyckning av texten (Bergström 2001 s.95). 

Under tiden som illustratören arbetade med bilderna till inlagan så skickade 
han skisser på sitt arbete så att jag och författaren kunde komma med synpunkter.  
Manéret som är använt är ganska avskalat, och illustratören har lagt fokus på att 
göra bilderna tydliga. Enligt illustratören kan detaljer vara distraherande att 
använda för mycket detaljer. Bilderna är i vektorformat för att lätt kunna skala om 
och passa in i layouten. 

Styrketräningsbilderna är omgjorda efter ett original som inte var särskilt 
tilltalande eller informativa (se figur 7). För att visa rörelse har illustratören gjort 
olika grader av toningar i bilden. Pilar har enligt illustratören uteslutits för att de 
ofta blir överflödiga. Alla träningsbilder kan ses i bilaga 6. 
 

                    
 

Figur 7. Bild före (tv) och efter (th). 

 

6. Diagram 
Det fanns två typer av diagram i manuset, två blodsockerkurvor och en 
sömnkurva. Blodsockerkurvorna var gjorda av en hälsokonsult men var svårlästa 
ur informationsdesignssynpunkt (se figur 8). Eftersom originalet levererades på 
A4-format så var det nödvändigt att förenkla och ta bort vissa detaljer. 
Klockslagen på x-axeln ersattes med a, b, c osv. för att de helt inte fick plats 
längre. Det viktigaste i diagrammet är att visa hur kurvan svänger, inte exakt vilka 
klockslag det är. 

I omarbetningen togs onödiga linjer bort, olika linjetjocklekar användes för att 
öka tydligheten och en grå toning las bakom kurvan för att lättare se om den 
avvek från det normala spannet eller inte (se figur 9). Tidsintervallerna på 
tidsskalan på x-axeln stämde heller inte i originalet så den gjordes om.  
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Figur 8. Blodsockerkurva innan omarbetning 

 

 

 

 
 

Figur 9. Blodsockerkurva efter bearbetning 

 
Det andra diagrammet, sömnkurvan, som visade REM-sömnen var en kopia ur en 
bok och var av dålig teknisk kvalitet så den gjordes om så den passade in bland de 
övriga bilderna. 

7. Tabeller 
Det var nio tabeller i manuset, bl.a aktivitetsblad, åtgärdsguide och tabeller för att 
fylla i mätningar av olika slag. Eftersom många tycker att tabeller ofta är 
förvirrande och svårlästa (Petterson 2002a s. 196) så har det fokuserats på att göra 
dem välstrukturerade. Tabeller kan göras både med och utan linjer som avgränsar 
kolumner och rader (ibid), i det här fallet har linjer använts för att några tabeller 
varit omfattande och det har behövts linjer som hjälper ögat att hitta rätt. Det har 
använts samma utseende på alla tabeller i boken för att skapa enighet. 
Ytterlinjerna i tabellerna fick runda hörn för att inte verka tråkiga och kantiga (se 
figur 10).  
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Figur 10. Exempel på tabell i boken. 

 

Typgraden i tabellerna är mindre än i brödtexten, 10 pt, för att få plats med mer 
luft (Petterson 2002a s. 197) rekommenderar en grad mellan 8 och 12 punkter i 
tabeller. Typsnittet är Gill sans regular i rubriker och Gill sans light i den övriga 
texten. 

8. Återkoppling / Liten undersökning av liknande böcker  
Efter jag undersökt hur normerna för typografi presenteras i litteratur och jag 
skaffat mig en bättre uppfattning av vad jag tycker är god typografi, så gjorde jag 
en liten studie hur nio böcker i sammas sektor är utformade. Böckerna som valdes 
var relativt nya, publicerade mellan 1998 och 2005, och hade ungefär samma 
sidantal som Minsta möjliga friskvård. Det var viktigt att studera dessa böckers 
typografi efter jag samlat in förkunskaper, för att jag inte skulle bli färgad av 
dessa böckers utformning. Det var då också lättare att göra en bedömning av vad 
som jag tycker är bra och mindre bra. Det som tittades på var formatet, textgrad, 
radavstånd, satsbredd och antal rader/sida (se bilaga 1). Det som framkom av 
studien bekräftade det som står i många böcker, att det måste tas särskild hänsyn 
till vilket typsnitt, format som används osv. i varje enskilt fall när man bestämmer 
de typografiska proportionerna. Undersökningen bekräftade att jag var på rätt väg. 
 

Produktion av manus 
I den här fasen bestämdes de ”yttre” detaljerna (layout, rubriker, omslag, 
omslagstext) som var beroende av att den förra fasen var helt avklarad. 

1. Versioner 
Efter att författaren gått igenom korrekturen från mig och de andra skickades det 
slutliga word-dokumentet till mig. Men även efteråt kom det ändringar, det 



 20 

upptäcktes dubblerade meningar, referenser togs bort och ett tack-stycke skulle 
placeras in. Även i sista minuten kom det ändringar, och dessa gjordes direkt i 
layoutprogrammet. Detta ledde till att det blev många versioner att hålla reda på. 

2. Layout 
Här utvecklades bokdokumentet som gjordes med bokfunktionen i InDesign.  
Bokfunktionen håller automatiskt reda på sidnummereringen och 
innehållsförteckningen. Boken fick 128 sidor. 

3. Rubriktypografi 
Rubrikerna skall underlätta läsarens överblick av innehållet. Det ska vara lätt att 
se skillnad mellan de olika rubriknivåerna (Petterson 2003b s. 47). I boken finns 
det kapitelrubriker och två nivåer på underrubriker (se figur 11). I alla rubriker 
används en sans-serif, Gill sans, för att bryta av mot brödtexten. Varje nytt kapitel 
börjar på en ny sida med några raders blankutrymme, för att markera att ett nytt 
kapitel börjar. Kapitelrubrikerna är Gill sans light 17 pt. Underrubrik 1 är Gill 
sans regular 13 pt, och underrubrik 2 Gill sans italic 11 pt.  

 

 
 

Figur 11. Textexempel rubriker 

4. Omslag 
Ett bokomslags beståndsdelar kan vara titel och underrubrik, författarnamn, citat, 
bild, färg och baksidestext och förlagets logotyp och genre (Cederholm 2004, s. 
39). Omslaget fungerar som bokens ansikte utåt och ska spegla bokens innehåll, 
utstrålning och karaktär. Omslaget ska tillfredsställa både författaren och läsarna. 
Det kan vara farligt att sätta en tidsprägel på formgivningen eftersom trender 
svänger vilket då kan resultera i att boken onödigt fort ser föråldrad ut. Detta 
gäller inte enbart för omslaget utan även för val av bilder, typografi etc. i inlagan. 

Jag valde först en bild på en uppvärmingsövning som förstorades upp kraftigt. 
Det var få detaljer och en bild som beskars för att skapa olika riktningar i bilden. 
Då blev det lite känsla av rörelse i bilden samtidigt som titeln sade att det handlar 
om minsta möjliga. (se bilaga 2) 

Författaren tyckte dock att det var för mycket rörelse bilden, och hon ville 
prova med en bild på en av avslappningsövningarna istället. Men den tillsammans 
med titeln Minsta möjliga…  såg helheten ut att betyda att man skulle sova sig till 
bättre hälsa (se bilaga 3). Till slut valdes det en bild på en ögonrörelseövning 
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istället, något som kan tyckas ligga mitt emellan de två andra bilderna i grad av 
aktivitet (se bilaga 5). 

Dessutom ville författaren ha med tre stycken ”ögon” med orden chef, 
friskvårdare och anställd i varje. Dessa ögon förekommer på författarens omslag 
till tidligare böcker. Anledningen till att jag gjorde ett förslag utan dessa var att 
jag ville att det skulle bli så enkelt som möjligt. 

Det blev till slut mycket detaljer som skulle få plats på omslaget. Jag har 
arbetat med färger som går ton i ton och olika storlekar för att inte de olika 
elementen ska konkurrera för mycket med varandra. Färgerna går i lugna blågröna 
färger. Slutresultatet kan ses i bilaga 5.  

5. Text/omslagstext 
Det var naturligt att skriva omslagstexten i slutet av projektet eftersom jag läst 
manuset ett antal gånger och arbetat med texten. Då hade den hunnit mognat och 
det var lätt att få fram det viktiga som boken vill förmedla. 
Baksidetexten är viktig då den ska ge läsaren en bra bild av vad läsaren kan hitta i 
boken (Cederholm 2004 s. 48). Baksidetexten bör besvara frågan vad, varför och 
hur boken är intressant för läsaren. 

Det förslag som jag skrev till omslagstext (se bilaga 4) använde författaren för 
att bygga vidare på. Hon ville utveckla texten lite mer och utöka delen om sig 
själv och ha en bild på baksidan. Det fanns tankar på att placera ”ögonen” på 
baksidan för att få en enklare och renare framsida, men texten blev ganska lång 
och det fanns inte plats för något annat (se bilaga 5). 

6. Återkoppling/Utprovning 
Det var planerat att göra ett test på hur omslaget uppfattades, men eftersom det 
blev många ändringar på slutet föll det utanför projektets tidsram. 

Produktion av original 
I den här fasen skedde alla viktiga mikrotypografiska utformningar, och de sista 
ändringarna, både i text och utformning. 

Typografiska förstärkningar 
Typografiska förstärkningar används för att utmärka till exempel ett ord i 
innehållet. En aktiv markering signalerar långt innan läsaren når stycket och görs 
med fet eller halvfet stil. Det som används i Minsta möjliga friskvård, och de 
flesta andra böcker är den integrerade markeringen som passar in mer diskret i 
omgivningen, och är gjord med kursiv stil (Willberg 2005 s. 52). 

Kerning i rubriker 
Vissa bokstavspar får onödigt mycket luftrum mellan sig, t.ex. AV och Ty. När 
man minskar detta ljusrum (flyttar bokstäverna närmare varandra) för att skapa 
optisk balans kallas det kerning (Heine 2005 s. 107). Dessa luftrum blir särskilt 
tydliga i rubriker med större textgrad, så titelrubrikerna i boken har gåtts igenom 
för att se bra ut. 



 22 

Tillriktning (bokstavsavstånd) 
Ett typsnitt levereras med normaltillriktning, det vill säga de riktiga 
mellanrummen mellan varje tecken. Ibland måste man sätta texten antingen lite 
tätare eller glesare för att undkomma problem som horungar. (Hellmark s. 81) 
Tillriktningen görs i mycket små steg så de inte syns för ögat, riktvärdet är 
plus/minus 1,5%. 

Horungar 
När den sista raden i ett stycke hamnar högst upp på nästa sida kallas det för 
horunge. Det har egentligen inget med läsbarheten att göra men anses störa 
satsytans rektangulära form (Hellmark 1998 s. 59). Och så kan det kännas snopet 
om man vänder blad och upptäcker att stycket bara innehöll några ytterligare få 
ord (Heine 2005 s.248). För att komma till rätta med problemet där det uppstår 
letar man bakåt reda på ett stycke med antingen kort eller lång sista rad. Om det är 
en kort utgångsrad minustillriktar man så texten ”trycks ihop” så att de sista orden 
hoppar upp en rad. Om det är en lång utgångsrad plustillriktar man så att man får 
åtminstone två rader på nästa sida. 
Det är inte stora marginaler man har att jobba med när det gäller tillriktning. Jag 
märkte att vid minustillriktning på 1–1,5 % kunde texten se för ihoptryckt ut. 
Ibland kan det vara lämpligare att minska satsytan i nederkanten med en rad för 
att komma rätta med problemet. Man får avgöra i varje enskilt fall, ibland måste 
man välja det bästa av två dåliga val. 

Styckeindelning 
För att visa på att ett nytt ämne behandlas i texten gör man en styckeindelning. 
Nytt stycke markeras lämpligast med fyrkantsindrag (Hellmark 1998 s. 86). Att 
markera nytt stycke med en blankrad gör att boksidan ser upphackad ut och gör 
den orolig, och är en av punkterna på Christer Hellmarks lista: ”Tio typografiska 
fel som omedelbart avslöjar amatören”. Men trots detta ville författaren använda 
blankrad på grund av att hon anser att det blir för kompakt annars, och hon tycker 
att lite luft gör att man hinner tänka till. I en av författarens tidigare böcker var 
styckena markerade med blankrad, och i en annan bok med både blankrad och 
indrag i samma stycke. Nu gjordes blankraden en halv rad för att inte stycka isär 
sidan alltför mycket. 

Ordmellanrum 
Enligt Förlagsboken (s.254) ska ordmellanrummen inte framträda för mycket utan 
bara kännas. Det innebär att ett vanligt mellanslag är för stort. Ett riktmärke som 
kan användas är storleken på ett gement i. (Det är ca 90% av mellanslaget 
(fyrkanten). I layoutprogrammet InDesign ställer man i ett önskat värde och 
minsta och största tillåtna värde på ordmellanrummen. Jag valde önskat värde till 
90%, minst 70% och högst 110%. Värdena kom jag fram till efter att ha tittat på 
provutskrifter så att ordmellanrummen gör att ordbilderna framträder tydligt och 
det blir lätt att läsa. 
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Ligaturer 
Användandet av ligaturer förbättrar läsligheten (Hochuli 1988, s 29) När man 
använder Open Type kan man ställa in i layoutprogrammet att ligaturer ska 
användas. Det betyder att bokstavspar som fi, ffi och ff skrivs som ett tecken (se 
figur 12). Det förbättrar ordbilden och underlättar läsningen. 
 

 
Figur 12. Ligaturer (översta raden) 

Marginaljusterad text 
Texten på boksidorna är satt med marginaljusterad text. En anledning till att man 
sätter text med jämn både vänster- och högerkant är att det ger ett lugnare intryck 
av sidan, än om man sätter den med ojämn högerkant. Marginaljusterad text är det 
vanligaste för längre texter i böcker (Hellmark 1998 s. 90). Förutsättningen för 
sättning med jämn vänster/höger är att radlängden är tillräckligt stor, minst 50 
tecken/rad. Är radlängden för kort kan ordmellanrummen variera för mycket och 
texten blir svårläst (Heine 2005 s. 182). I Minsta möjliga friskvård är det cirka 63 
tecken/rad så det var goda förutsättningar för att det skulle bli bra. 

Andra detaljer 
Sent i projektet fanns det fortfarande små ändringar som behövdes göra här och 
där. Förkortningar som tv, cd, mp3 skrevs om med gemener istället för versaler 
enligt Svenska datatermgruppen. Andra förkortningar som användes kollades upp 
så att de skevs ut riktigt, t.ex. osv. istället för o.s.v. I manuset användes 
bindestreck och tankstreck på felaktiga platser så det rättades till. Många 
punktlistor ändrades också så att kolon, punkter och stor bokstav hamnade på rätt 
ställe. 

Avstavning 
Ord som är längre än fem bokstäver har låtits avstavas med minst två bokstäver 
före och efter bindestrecket. Avstavningarna var viktiga att gå igenom efteråt 
eftersom programmet inte alltid avstavar rätt. En anledning till det var i mitt fall 
att vissa textstycken var inställda med engelska som språk.  
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Slutsats 
I den här rapporten har det fokuserats på den inre kontexten i boken, hur de 

typografiska elementen samspelar med varandra. Inom området typografi finns 
det många regler och rekommendationer, inte alla böcker säger samma sak, men 
med informationsdesignens principer har jag kunnat hitta en väg. Reglerna är bra 
att utgå ifrån, men att följa reglerna är ingen garanti för god typografi.  

Men det viktigaste för läsligheten handlar om att göra medvetna val när det 
gäller typsnitt, storlekar, radlängder, radavstånd osv. Bland de första valen jag 
gjorde när det gällde läsligheten var storleken på typsnittet. När väl det var 
bestämt kunde en lämplig radlängd bestämmas. Den valdes till 98 mm för att få 
ett teckenantal/rad som låg mellan rekommendationen 55-65 tecken. 
Radmellanrummet valdes så att textsidan inte skulle se för ihoptryckt och svart ut.  

Att identifiera alla delar för att kunna göra en bok är ett stort arbete och alla 
delar har inte kunnat tas upp i projektet och rapporten. De element som jag tagit 
upp i rapporten är typografiska förstärkningar, kerning, tillriktning, horungar, 
styckeindelning, ordmellanrum, ligaturer, marginaljustering, ligaturer och 
avstavningar. 

I bokprojekt arbetar ofta flera personer med varsin sak och sedan knyts allt 
ihop på slutet. När jag har arbetat med detta själv har jag haft flera roller; 
redaktör, formgivare, projektledare. Därför har det varit viktigt att kunna avsluta 
en sak innan nästa påbörjas. Med Rune Pettersons modell ”kreativa processer” har 
jag kunnat strukturera upp arbetet, men jag har också behövt modifiera modellen 
för att den skulle passa projektet. Den största skillnaden är att jag delat upp arbetet 
på de olika faserna, istället för att göra klart allt i första fasen och sedan fördjupa i 
de senare. Jag gjorde de grundläggande valen som format och val av typsnitt tidigt 
och de yttre delarna som omslag och omslagstext i senare fas. 

Det svåra med manuset var att det inte var riktigt färdigt när det levererades till 
mig. Bland det första jag gjorde var att läsa igenom allt och komma med förslag 
på redigeringar. Jag fick nästa version, men flera ändringar ramlade in under hela 
projektet ända till slutfasen. Det ledde till att när hela layouten var färdig och 
texten lagd en gång, så flödade texten om när nästa ändring kom. Det hade 
underlättat om att texten var helt färdig innan de sista justeringarna gjordes.  

Det har varit många beslut att ta under resans gång, ofta i samråd mellan mig 
som informationsdesigner och författaren. Det finns en anledning till att varje 
detalj är utformad på sitt sätt, och alla detaljer bidrar därmed till en helhet och i 
slutänden en lättillgänglig och inbjudande bok som både jag och författaren är 
nöjd med. 
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Bilaga 1. Undersökning på böcker 
 
 Format (mm) Satsyta Typgrad Radavstånd 

Rätt lön på rätt sätt 
(Eva Andersson) 

170x207 102 mm bred 
30 rader 

10 pt 14,5 pt 

Omvårdnad och 
omsorg i massmedia 
(Jörgen Lundälv) 

154x222 95 mm bred 
36 rader 

10 pt 13 pt 

Liv och arbete 
(Tommy Iseskog) 

148x210 107 mm bred 
34 rader 

11 pt 14 pt 

Evidence for 
population health 
(Richard Heller) 

138x215 97 mm bred 
37 rader 

9,5 pt 13 pt 

Föräldrastöd och 
samverkan 
(Vibeke Bing) 

135x208 101 mm bred 
31 rader 

10 pt 15 pt 

Folkhälsokunskap 
(Gunilla Bjärås) 

155x237 103 mm 
36 rader 

11 pt 15 pt 

Varför är svenskarna 
så sjuka? 
(Red. Birgitta 
Swedenborg) 

139x219 104 mm 
36 rader 

10,5 pt 13,5 pt 

Varma ögonblick 
(Even Ruud) 

140x220 110 mm 
35 rader 

11 pt 14 pt 

Vad du som är 
sjukskriven behöver 
veta om rehabilitering 
(Monica Kjellman)  

135x210 95 mm 
34 rader 

11 pt 13 pt 
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Bilaga 2. Arbetskopia första omslaget 
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Bilaga 2. Arbetskopia andra omslaget 
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Bilaga 4. Arbetskopia omslagstext
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Bilaga 5. Slutligt omslag



 32 

Bilaga 6. Uppslag styrketräningsövningar 
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Bilaga 7. Uppslag 


