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FÖRORD

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Intresset för typografi har ökat markant 
under de senaste åren. Medvetenheten om 
att ha ett typsnitt som är anpassat för just 
sitt eget företag är stor. Men typsnitt kan 
göra så mycket mer än att bara marknadsföra 
ett varutmärke eller att skirva en text. I det 
här arbetet kommer du få följa en process i 
framtagandet av ett förslag på ett nytt typsnitt 
anpassat för dyslektiker. 

Med inriktning på svenska dyslektiker har 
jag med hjälp av olika yrkesområden försökt 
skapa en design som underlättar läsningen för 
dyslektiker. Till detta har jag fått hjälp av några 
typografer och en specialist inom dyslexi. 

I arbetet kommer du att få en förklaring på 
vad begreppet dyslexi innebär och vad som 
påverkar läs- och skrivsvårigheterna. Därefter 
kommer du att få följa processen och de steg 
jag gått igenom för att komma fram till en 
fungerande metod för det här arbetet. Det 
är ett projekt jag arbetat med själv och därför 
finns det en begränsning till att endast formge 
några bokstäver för att bilda ett ord. Det 
kompletta typsnittet kommer att färdigställas 
efter projektets avslut.

Dyslektiker är en väldigt specifik grupp 
användare vilket gjort det här arbetet väldigt 
komplext och spännande. 
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Ganska tidigt under andra studieåret blev det klart för mig att mitt examen-
sarbete skulle handla om typografi. Mer konkret än så var det däremot inte 
bestämt. Inspirationen till arbetet blev Comic Sans som är ett typsnitt från 
mitten av 90-talet och är idag vad jag förstått det som mindre omtyckt 
bland designers runt om i världen. Det som dock är väldigt användbart 
med just det typsnittet är att det har en hög läsbarhet. Min tanke i början 
av arbetet var att jag skulle göra ett typsnitt med samma egenskaper som 
Comic Sans men med min egen design. Jag skulle alltså ta fram en form 
som speglar mig, tanken var att göra en sans-seriff från början. När jag 
bestämt användare för arbetet kändes allt väldigt självklart. Min intention 
är att genom att formge ett typsnitt för dyslektiker, bidra till utvecklingen 
inom social hållbarhet.

De personer som idag har dyslexi får dagligen kämpa med läsningen i 
princip i allt de gör, till exempel när de läser ett SMS, ett mail, en tidning 
eller när de arbetar i skolan. Läsningen finns överallt och ingår i många 
olika former av kommunikation. Jag kommer att avgränsa mig till det 
svenska språket och personer under 30 år med funktionshindret. Kan 
typsnittet underlätta läsningen? Vad är det som gör att ett typsnitt blir mer 
lättläst? Det är några av frågorna jag kommer behandla i det här arbetet med 
hjälp av intervjuer, böcker och egna arbeten. 

Arbetet kommer ge dig en inblick i vad funktionshindret dyslexi innebär 
och vilka problem man stöter på som dyslektiker. Med anledning av mitt 
stora intresse för typografi har jag valt att försöka angripa frågeställningen:

•	  Kan man underlätta läsningen för dyslektiker genom ett typsnitt? 

Det finns idag redan några typsnitt som är anpassade för just dyslektiker, 
men jag vill utforska om jag kan göra det på mitt eget sätt, med egen 
designad typografi riktad till en sådan specifik användargrupp. Arbetet 
kommer också att ge en beskrivning av utforskningsprocessen med dess 
framgångar och diverse dilemman.
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Henriette Koblanck
Stefan Hattenbach
Carolina Laudon
Arina Stoenescu

Göran Söderström
Gro Janarv
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Personerna i mitt användartest
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Utan er hjälp hade inte detta arbetet kunnat 
genomföras. Med konstruktiv kritik, feedback och

 möjligheten till intervjuer har jag klarat av detta projekt. 
Jag vill även tacka Göran Söderström 

ytterligare en gång för utlåningen av typsnittet Siri som 
används i detta arbete. 

TACK



6 7

BAKGRUND
Dyslexi är idag någonting som nästan alla är medvetna om vad det står för, 
att ha läs- och skrivsvårigheter. Men vad är det som utgör dessa svårigheter? 
I det här avsnittet får du en översiktlig förklaring på varför dyslektiker 
har svårare att läsa och skriva än en person utan några svårigheter. Anna 
Fouganthine (2012) har i sin doktorsavhandling gjort en studie kring detta, 
med hjälp av henne och Svenska Dyslexiföreningens (2007, 2012) samlade 
information kommer jag att försöka förklara begreppet dyslexi. Idag finns 
det upp mot 1000 artiklar publicerade om just läs- och skrivsvårigheter 
och därmed ser vi att medvetenheten och intresset ökat inom området 
(Lundberg, 2012).

Ska man kalla det för ett handikapp, en sjukdom eller ett funktionshinder? 
Idag benämner man det som ett funktionshinder, det är en nedsättning i 
läs- och skrivförmågan. Dyslektiker har svårare att uppfatta de fonologiska 
skillnaderna i ett ord, dyslektikers språkliga funktioner är nedsatta vilket gör 
att automatiseringen av ordavkodning inte fungerar som det ska. Bokstäver 
så som p, q, n, u, b och d blandas lätt ihop. Detta leder till svårigheter med 
läsning och skrivning (Fouganthine, 2012). Idag finns det 100 000-tals 
individer i Sverige som har diagnosen dyslexi. Funktionshindret är mer 
uppmärksammat idag och det finns hjälp till en viss grad för dem med de 
grövsta problemen, men så har det inte alltid varit. 

Många barn i skolan skäms för att läsa högt i klassen för att de vet att de 
kommer famla över orden. Medvetenheten om dessa hinder kan resultera 
i att eleven antingen väljer att sitta helt tyst eller börja agera som klassens 
clown för att slippa ta itu med problemen. Många med dyslexi kan därför 
ha lättare att bli deprimerade och utmattade på grund av misslyckanden i 
studierna genom läs- och skrivsvårigheter (Fouganthine, 2012). Lundberg 
(2012) skriver att man har insett att det inte finns någon koppling mellan 
skriften och talet. Även om du skulle ha dyslexi så är talet helt normalt. 
Med anledning av bokstävernas arkitektur så har orden redan ett bestämt 
utseende och uttal, i talet behöver du inte tänka på de olika byggstenarna 
utan bara på själva kommunikationssituationen (Lundberg, 2012) Språket 
kan självklart variera beroende på vilka språkförutsättningar man har 
hemma men talet är oftast inte någonting som är nedsatt hos en dyslektiker.

Studier visar att flickor drabbas i mindre utsträckning av dyslexi än 
pojkar, skriver Fouganthine (2012). Idag har 1 av 20 personer problem 
som uppfattas som dyslexi. Ingvar Lundberg (2007) skriver i en artikel att 
dyslexi ofta blandas ihop med ADHD. Lundberg skriver vidare om hur 
man tidigare trodde att det fanns en koppling mellan dyslexi och olika typer 

av problem, så som störningar i finmotoriken, svårigheter med balans, att 
lära sig cykla eller simma. I en senare genomförd studie testade man det 
här och använde sig av fyra grupper. En med dyslexi, en med ADHD, en 
med både dyslexi och ADHD samt en kontrollgrupp, dyslexigruppen visa 
inga som helst svårigheter med balansen (Lundberg 2007). Dyslektiker 
kan ha fonologiska och ortografiska svårigheter. Det fonologiska betyder 
att man har svårt att koppla ljudet till bokstaven, språkljuden stämmer inte 
överens med bokstäverna/ordet. Med det ortografiska menas det att man 
har problem med stavning (Fouganthine, 2012). Dessa två egenskaper gör 
i sin tur att man har stora svårigheter att avkoda orden. Det gör att det går 
hackigt att läsa och personer med dyslexi måste läsa om ordet flera gånger 
innan de lyckas korrekt med uttalet. Genom att behöva staka sig igenom 
ord för ord i en text så går mycket av dyslektikerns energi ut på att klara av 
orden vilket gör att de då missar innehållet i texten de precis tagit sig igenom 
(Fouganthine, 2012). 

Den fonologiska bearbetningsprocessen kan man koppla till fem steg:
1. Fonetisk perception, att känna igen ljuden i talsignalen
2. Fonologisk medvetenhet innebär att man genom fonologisk medvetenhet 

kan skilja fonem, stavelser och morfem. Här gäller det att kunna skilja 
på de olika fonem som förekommer i ett ord.

3. Fonologisk omkodning, översättningen av grafem (bokstäverna) och 
bokstavsmönster. 

4. Lexikal åtkomst innebär att man enkelt och snabbt hittar orden i det 
lexikala minnet.

5. Verbalt korttidsminne, är där du samlar information som du snart glömt 
bort. (Fouganthine, 2012 s.36-40)

En dyslektiker har ofta svårigheter med de här punkterna som alla leder 
till någon form av svårigheter när det kommer till läsning och skrivning. 
Men det finns även några andra faktorer som kan spela in. Astrid Frylmark 
(2012) säger ”Språket är ett komplicerat system för kommunikationen. Varje 
språkligt yttrande kan beskrivas ur de olika aspekterna form, innehåll och 
användning”. Genom dessa ord hittar man vissa saker inom det fonologiska 
som kopplas till dyslektiker men man kan också få fram om en person har 
en språkstörning. Till formen hör fonologi vilket betyder ljudsystemet, 
grammatiken och hur orden böjs (morfologi) och hur du kombinerar dessa 
(syntax). Användningen av språket kan man även kalla pragmatik vilket 
innefattar mimik, uttryck, tilltal och ögonkontakt. I innehållet (semantik) 
tillhör ord- och begreppsförrådet (Frylmark, 2012) 

I en dokumentär som visades på SVT1 vid namn Dysslelecksi fick man följa 
med programledaren Niklas Hyland (som är dyslektiker) när han gjorde 

Bearbetningsprocessen

Vad är dyslexi?
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en utredning av vilken grad av dyslexi han har. Man fick då se hur han 
var tvungen att bryta ner ord i olika stavelser, plocka bort några bokstäver 
ur ett ord och läsa det nya ordet och försöka läsa en rad nonsensord (ord 
utan mening). I testet skulle han även titta på bilder och berätta vad bilden 
visade. Utifrån det här testet som även omfattade ytterligare några delar 
kunde de då få fram vilken typ av dyslexi Niklas Hyland har (http://www.
ur.se/Prodwukter/144758-Dysselecksi-blind-blast-och-bortgjord-Del-1 
11.02.13) 

Dyslexi ser annorlunda ut beroende på vilket språk man talar. Språk som 
turkiska, finska och grekiska har en enkel stavelsestruktur vilket gör att 
inlärningsfasen går snabbare. Engelsktalande barn kan ha helt skilda 
svårigheter jämfört med vad ett svensktalande barn har (Fouganthine, 
2012). Avkodningssvårigheterna är kopplade till det skriftsystem vi 
använder oss av i form av hur avancerad ortografin är. För att underlätta för 
läsaren är layout, teckenstorlek, radavstånd och typsnitt också en betydande 
faktor (Fouganthine, 2012). I hennes avhandling får man även reda på att 
tvåspråkiga barn har en högre procentuell andel dyslektiker jämfört med ett 
barn som talar enbart svenska.

Studier har även visat att många med dyslexi har en hög kreativitet och 
konstnärlighet. Det finns många kända konstnärer som har dyslexi. I en 
undersökning bland konsthögskolestudenter visade många tecken på dyslexi 
(Fouganthine, 2012).

I en intervju med Elisabeth Åman-Davis (20.02.13) berättar hon hur stor 
påverkan arbetsminnet har, och skillnaderna mellan fördelningen av energin 
i minnet hos en dyslektiker och en normalläsare. Hon började med att 
berätta hur arbetsminnet (också kallat korttidsminnet) är uppdelat i 5-9 
enheter hos varje person. Det här minnet kan man se som en sopsortering, 
”mycket av det vi ser hinner vi inte ens reflektera över att vi ser innan det är 
utsorterat ur minnet” säger Elisabeth. När en dyslektiker ser ett ord kan 
han/hon inte bara ”plocka fram” ordbilden ur det lexikala minnet utan 
måste börja bearbeta ordet bokstav för bokstav om det är ett sådant ord 
som inte känns igen. På det sättet kräver varje bokstav ungefär en enhet ur 
arbetsminnet. Är det då ett långt ord så har de redan hunnit glömma början 
på ordet då de kommer till de sista bokstäverna, eftersom alla enheter ur 
minnet då är använda. Elisabeth berättar i samma intervju att en person 
utan lässvårigheter läser ungefär 300 ord/minut medan en dyslektiker läser 
ungefär 100 ord/minut. 

Sammanfattningsvis kan det beskrivas som att det finns många olika typer 
av dyslexi. Det finns även en stor grupp med läs- och skrivsvårigheter som 
inte har diagnostiserats med dyslexi. Till dyslexi hör att man har fonologiska 
svårigheter och att avkodningen av ord är begränsad. En dyslektiker har 
inte samma lexikala minne som en normalt läskunnig vilket betyder att som 
dyslektiker kan du inte behålla de ordbilder du läser i arbetsminnet. Det 
krävs så mycket tid och energi för en mening att den lagras enbart i kort-
tidsminnet. Det gör att om du skulle gå tillbaka och läsa samma mening 
igen lite senare skulle du få lägga samma energi och koncentration på att 
förstå orden en gång till. Idag finns det en del system och program som 
du kan använda som hjälp under din studietid för att underlätta läsningen. 
Dyslexi har även blivit mer ”accepterat” idag och fler är medvetna om att 
det finns. Dock så kommer det krävas många fler specialpedagoger för att i 
framtiden kunna hjälpa dem som har detta funktionshinder.

I det här arbetet är tanken att ta fasta på och angripa infallsvinkeln som 
Fouganthine (2012) skriver om: att ta vara på typsnitt och layout för att 
öka läsbarheten. Typsnitten är någonting som påverkar mer än vi tror 
och därför vill jag försöka underlätta livet för dyslektiker med hjälp av 
ett nydesignat typsnitt. För att undersöka om jag lyckas med min design 
kommer jag under arbetets gång utse en användargrupp där alla på något 
sätt har problem med läsningen.

Språket och arbetsminnet

Sammanfattning
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I det här arbetet har jag använt mig av olika metoder för att ta fram ett 
typsnitt som kan underlätta läsningen för en dyslektiker.
•	 Research	– Tre veckors research-arbete för att fördjupa mig inom  

dyslexi. Jag tog hjälp av en avhandling samt två böcker för detta. Utöver 
böckerna hade jag en intervju med Elisabeth Åman-Davis som är 
dyslexipedagog på Stockholms Universitet.

•	 Intervjuer	–	Jag intervjuade fem typografer för att få tips och 
inspiration. Detta använde jag som stöd och underlag då min form på 
typsnittet skulle utvecklas.

•	 Typografisk	förebild	– Det typsnitt som jag använt som förebild i min 
formgivning och mitt arbete är Open Dyslexic (http://opendyslexic.org/ 
03.04.13)

•	 Skissning	–	Jag skissade i ungefär två veckor innan jag tog in typsnittet 
i datorn och började jobba med de tekniska bitarna. 

•	 Tekniken	–	När jag kom till den tekniska biten så använde jag två olika 
program som är specialiserade på att skapa typsnitt. Det ena är Glyphs 
och det andra är FontLab 

•	 Användartest	– Ett test där personer med dyslexi får pröva att läsa 
ord som anses svåra för en dyslektiker i olika typsnitt. Bland dessa ord 
kommer min formgivning finnas med.

Sammanfattning: Jag har alltså gått igenom vissa faser för att nå ett så bra 
slutresultat som möjligt. Utifrån mina intervjuer (se bilaga 1; Branschrefle-
ktion, Simone Orlander Arvola) så kan man se hur jag lagt upp arbetet på 
ungefär samma sätt som typograferna. Jag har tydligt lagt upp research, 
skissning och arbete digitalt efter de tips jag fått. Typsnittet Open Dyslexic 
av Abelardo Gonzalez har varit till stor hjälp under arbetets gång och med 
hjälp av det har jag fått grunden till min form. 

Man kan säga att en viktig del av mitt arbete har inneburit att utveckla 
en fungerande metod för hur man arbetar fram en ny form för ett typsnitt 
anpassat för dyslektiker. En metod som fungerar för mig. Eftersom jag 
har sådana specifika användare så har jag inte haft helt fria händer i 
formgivningen och därför har tyglarna dragits åt. Jag har intervjuat en 
dyslexipedagog, ett flertal typografer och använt mig av ett typsnitt som 
förebild för att få en större förståelse och kunskap i ämnena. Det här för 
att få reda på viktiga punkter att ta hänsyn till i mitt arbete. Genom att 
kombinera dessa är förhoppningen att nå ett bra resultat med expertis från 
olika yrkesområden. 

METOD
När jag började på det här arbetet hade jag en plan på hur jag skulle gå till 
väga och jag hade länge tänkt på vad och hur jag skulle göra för att uppnå 
ett så bra resultat som möjligt. Jag spenderade mina första veckor av arbetet 
i Stockholm i hopp om att få några intervjuer för att komplettera littera-
turen i min research.

PROCESS

Research

Innan perioden i Stockholm hade jag tagit reda på en del namn på böcker 
och avhandlingar som skulle kunna vara till hjälp. Min första frågeställning 
under arbetet var: Vad är dyslexi? Jag visste att det har med läs- och 
skrivsvårigheter att göra men mer än så kunde jag inte berätta, det blev 
då min första prioritering. Jag hittade en avhandling skriven av Anna 
Fouganthine (2012) Dyslexi genom livet - Ett utvecklingsperspektiv på 
läs- och skrivsvårigheter, som jag läste igenom. Jag fick en övergripande 
bild av vad grunderna bakom dyslexi är men jag hade fortfarande inte 
nått full förståelse. Jag kompletterade då med två böcker från Svenska 
Dyslexiföreningen (2007, 2012). De böckerna var sammanställningar 
från olika artiklar som hade med läs- och skrivsvårigheter att göra. Efter 
att ha läst böckerna fick jag en bredare syn på vad dyslexi faktiskt innebär 
och en förståelse för att det är ett funktionshinder som är vanligare än 
man kan tro. Det positiva som framgick var att det har blivit mycket mer 
uppmärksammat på senare år och det finns idag ett flertal program som kan 
underlätta för den med dyslexi. Det som förvånade mig var dock hur lite de 
tog upp om hur viktig layout är och vilket val av typsnitts man gör. 

Jag har även använt mig av de sociala medierna för att komplettera med 
fakta och information som inte funnits i den litteratur jag använt mig 
av. Exempel på detta är intervjuer och tutorials i form av filmklipp och 
dokumentärer om relevant information kring typografi och dyslexi.

Bild 1: Under processens gång i mitt arbetsrum Bild 2: Under processens gång i mitt arbetsrum
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Efter att ha arbetat ungefär två veckor med researcharbetet så kom jag till 
en punkt då jag behövde kontakta de personer jag tänkt intervjua för att 
underlätta och hjälpa till i arbetsprocessen. 

Under de veckorna jag gjorde förarbetet om dyslexiavdelningen såg jag 
en dokumentär på SVT som handlade om dyslexi. I det tredje och sista 
avsnittet intervjuade de en dyslexipedagog från Stockholms Universitet som 
jag tyckte verkade intressant. Jag kontaktade henne via mail och fick ett 
möte inbokat några veckor senare. 

Inför den grafiska delen i det här arbetet så hade jag förhoppningar om att 
få intervjua några typografer för en stadig grund när jag själv skulle börja 
formge mitt ord (mer om ”ordet” nedan). Eftersom jag aldrig tidigare har 
jobbat med typsnittsdesign så visste jag inte var eller hur man börjar. Fanns 
det några regler för typsnittsformgivning? Vilket är det smartaste sättet? Det 
var några av frågorna jag hoppades få svar på. 

Jag började med att kontakta Stefan Hattenbach som vi haft som 
gästföreläsare under första året på mediedesignutbildningen. Jag fick väldigt 
snabb respons och kunde boka in en tid för vårt möte. Efter det gick det 
väldigt smidigt, jag fick respons från nästan alla jag kontaktade och fick 
ett möte/telefonintervju inbokad. Typograferna jag kontaktade var Stefan 
Hattenbach, Carolina Laudon, Arina Stoenescu, Göran Söderström och 
Gro Janarv. De här fem personerna jobbar med typografi i olika benämn-
ingar och det gav mig en bredare kunskap om typsnittsskapandet.

Intervjuer

När jag fått mer kött på benen vad som krävs av ett typsnitt som är 
anpassat för dyslektiker så var jag tvungen att bestämma vilket ord jag 
skulle formge. Som nämnt tidigare i texten så är bokstäver som u, n, p, q, 
b och d svårare att skilja mellan då de har liknande former och utseende 
vilket gör det mer komplicerat för en dyslektiker. Jag började skriva ned 
ord som hade en kombination av dessa bokstäver för att se vilket ord jag 
skulle vilja formge. Jag hade en tanke om att pröva en sammansättning 
av två ord för att se om teorin som Elisabeth berättade om stämde att en 
dyslektiker gärna gissar andra halvan av ordet de läser. I slutänden hade jag 
följande fyra ord att välja mellan:

•	 Underbar
•	 Handbok
•	 Hundben
•	 Punkband

Jag valde till slut ordet punkband. Anledningen till det var att det var 
det enda ordet som innehöll en bokstav som gick ner under baslinjen till 
bottenlinjen. Resterande ord kommer jag att använda till min undersökning 
inför slutresultatet senare.

Ordet

Bild 3: Första skisserna för att mäta upp x-höjd samt val av ord till arbetet

“Utifrån de här intervjuerna så har jag fått en ganska klar och tydlig bild 
av hur de enskilda typograferna arbetar och vilka metoder de använder. 
Beroende på vilken sorts jobb de bestämmer sig för att utföra så finns det 
en ganska tydlig grund som alla verkar följa. Om man ska göra en grov 
sammanfattning av det så ser det ut på följande sätt:
 •	 Research
	 •	 Skissa	(för	hand	eller	i	datorn)
	 •	 Se	till	att	bokstäverna	passar	i	helhet	mot	varandra
	 •	 Kerning	och	spacing
Man kan dessutom se att de använder sig av olika metoder under arbetet. 
Några av dem gillar att börja skissa med papper och penna medan någon 
alltid jobbar enbart i datorn. För dem som modifierar typsnitt varierar det 
lite från att jobba direkt i datorn eller att skriva ut orginaltypsnittet och 
göra ändringarna på papper. Varje enskild typograf har en egen teknik eller 
metod att följa men grundupplägget är ändå den samma för dem alla.” 

Text ur bilaga 1; Branschreflektion, Simone Orlander Arvola
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När jag kom till den fas då jag skulle formge mina bokstäver valde jag att 
skissa på papper först. Anledningen till det var att jag inte ville låsa mig 
så att tekniken är ett hinder i min formgivningsprocess. Till hjälp gjorde 
jag en mall med topplinje, baslinje, bottenlinje och x-höjd som jag kunde 
börja skissa på. Detta för att jag skulle få samma höjd på bokstäverna och 
någorlunda koll på att de skulle bli lika stora. 

Innan jag började med skissningen tog jag hjälp av en intervju med Erik 
Spikermann (http://vimeo.com/gestalten/erik-spiekermann 22.04.13) där 
han berättar om en metod som han har använt sig av. Den metoden gick ut 
på att man under en dag skulle granska ett typsnitt som man ville använda 
som inspiration. Dagen därpå skulle man skissa det typsnittet ur minnet 
utan att titta på det. Genom användandet av den metoden kunde man få sin 
egen prägel på ett redan befintligt typsnitt som endast har några influenser 
från inspirationstypsnittet.

Jag prövade denna teknik och använde typsnittet Open Dyslexic som mitt 
inspirationstypsnitt. Till hjälp skrev jag en dagbok under min skissprocess 
för att hålla koll på vilka problem jag stötte på och hur mina tankar gått 
kring formen. 

Skissning

25/3-13
Idag har jag börjat skissa på mina bokstäver 
som jag ska använda till mitt ord som 
jag nu valt ut. Ordet kommer att vara 
punkband så att det finns både bokstäver 
som sträcker sig till topplinjen samt 
bottenlinjen men även bokstäver som håller 
sig innanför baslinjen och x-höjden. Jag 
har börjat skissa på bokstaven p och n, och 
har redan kommit fram till några problem. 
Hur breda ska bokstäverna vara för att alla 
ansvällningarna ska få plats och fortfarande 
likna de bokstäver de karakteriserar?  Hur 
hög ska x-höjden vara och hur tjocka ska 
bokstäverna vara. Jag har lyckats skissa en 
rad olika förslag på båda bokstäverna och 
det kommer bli svårt att hitta den rätta 
formen som speglar min design. Ska jag ha 
seriffer eller inte. Många frågor kommer 
upp som jag inte ens tänkt på. Jag skulle 
vilja ha någon slags form som går genom 
bokstäverna så man ser att de kommer 
tillhöra rätt ”familj” osv. Jag har en hel 
del tänkande att göra innan jag kommer 
kunna bestämma ordentligt för hur formen 
kommer ta vid. 

kl	14.20
När jag sitter och skissar nu känns det som 
om jag vill att bokstäverna ska ”titta” uppåt 
i formen. Som att den går diagonalt uppåt 
i den negativa ytan. Eftersom jag bara 
kommer att arbeta med gemener i mitt ord 
gör det att alla seriffer (om jag väljer att ha 
det) är viktiga. 

26/3-13
Nu är det andra dagen jag sitter och 
skissar på mina bokstäver, jag har fastnat 
vi bokstaven p eftersom jag känner att jag 
måste hinna hitta en karaktär till hur jag 
vill ha det i de andra bokstäverna. Just nu 
har jag nog bestämt mig för att gemenerna 
kommer ha en seriff upptill för att man 
klart och tydligt ska se vilken bokstav det 
är utan att kunna vända på dem. Det svåra 
är att veta var man ska lägga tyngden i 
bokstäverna. Jag har även kommit fram 
till att det är den negativa ytan som 
karakteriserar bokstaven mest eftersom 
bokstavsformen är som den är. Det är 
inte mycket jag kan ändra i det mer än att 
påverka hur ”hålen” i bokstäverna kommer 
att se ut. 

Kl:	15.30
Nu känns det som om jag ger upp för 
idag, har jobbat med att skissa hela 
dagen och jag börjar bli grötig i huvudet 
och jag stirrar mig blind på bokstäverna 
och har inte hittat det karakteristiska i 
bokstäverna ännu. Jag vill ha en ganska 
stilren typsnittsdesign men med alla dessa 
ansvällningar som krävs kommer jag inte 
längre kunna göra det som jag hade som 
bild i huvudet från början. Jag lämnar 
bokstäverna tills imorgon och får stirra lite 
på bokstäver som redan är framtagna för 
att få inspiration från olika håll. Nu ska jag 
försöka skriva lite på branschreflektionen.

1/4	-13
Sitter ytterligare en dag med skisserna. 
Efter seminariet i torsdags så har jag 
bestämt mig för vilken form jag ska skissa 
upp resten av bokstäverna i. Jag bestämde 
mig för att använda mig av en ”bladform” 
i bokstävernas negativa yta. Det sätter 
lite karaktär på bokstaven och man kan 
på det sättet se ett samband i formen. Jag 
har hittills skissat på bokstäverna p, n och 
u. Jag hoppas på att kunna få klart k och 
b idag också. Jag måste dessutom börja 
kontakta några skolor för att se om jag får 
någon fokusgrupp att testa mitt formgivna 
ord på. 

2/4	-	13	
Jag kom inte riktigt så långt som jag hade 
hoppats igår när jag skissade. Jag tappade 
inspirationen helt när jag börjat jobba med 
bokstaven ”k”. Det är svårt att hitta samma 
karaktär i en bokstav som inte har hålrum 
på samma sätt. Jag tror jag eventuellt har 
hittat en lösning till det men det kommer 
krävas en hel del ytterligare jobb på den 
bokstaven. Idag är tanken att jag ska börja 
med a och d, sedan har jag inte så många 
bokstäver kvar innan jag kan börja ta in 
dem i programmet och försöka få fram 
dem snyggt digitalt också. 

Tankar som jag tänker när jag skissar är 
var det här typsnittet ska appliceras, och 
vad jag behöver ta hänsyn till i formen. Det 
här typsnittet ska man inte ha på affischer 
eller i reklamsyfte. Sedan började jag tänka 
på hur det skulle se ut om man har det i 
brödtext i en större och längre text. Jag vet 

inte riktigt hur det skulle fungera men än 
så länge är det till för att underlätta ord 
eftersom jag fortfarande inte gjort ett helt 
typsnitt. Det blir någonting att analysera 
vidare när jag gör typsnittet komplett. 

Nu har jag skissat på bokstaven a och d. Jag 
kom in i ett bra flyt eftersom bokstäverna 
är hyfsat lika varandra i formen. Jag 
lyckades hitta en bra balans på bokstäverna 
så att det har samma karaktär men ser 
olika ut, det svåra med d-bokstaven var att 
den skulle gå och skilja från bokstaven p 
när du vände den upp och ner. Nu har jag 
bara bokstaven b kvar innan jag ska skissa 
bokstäverna på bakplåtspapper för att se 
om de är lika varandra och fungerar som 
ett ord. Det ska bli spännande. Jag har 
försökt jämföra dem med varandra och 
tycker att det känns ganska bra men det vet 
man ju inte förrän de är bredvid varandra.

Kl	15.40
Alla bokstäverna är färdigskissade efter 
en heldag. Jag prövade bokstäverna i ordet 
för att se om de passade som helhet och 
hittade en del problem. K:et som jag gjort 
var alldeles för tunt bredvid de andra 
bokstäverna och dessutom inte lika brett 
som de andra så det var jag tvungen att 
ändra. Nu har jag gjort om K:et tre gånger 
och slutligen kommit fram till en bra 
form som också passar med resten. Jag var 
tvungen att ändra lite i a:et också då det var 
för rakt och man kunde lätt blanda ihop 
det med någon annan bokstav. N:et fick 
också en del förändringar i ansvällningarna 
för att det inte skulle se ut som om det 
skulle tippa framåt. Nu är alla bokstäver 
och ordet inskannat och jag är redo att 
börja jobba i datorn. Imorgon ska jag ladda 
hem trial versionen av Glyphs och se hur 
det är att arbeta i det programmet. 
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När jag slutligen kommit fram till en form som jag var nöjd med som visade 
att bokstäverna tillhörde samma familj, bestämde jag mig för att fortsätta 
arbetet i datorn. Det finns en del ändringar som behöver göras från det 
skissade materialet till det som kommer att vara det färdigställda ordet men 
de förändringarna kommer jag jobba med i mjukvaran (FontLab).

Bild 4-5: Mina första skisser av bokstaven p. Jag prövade många varianter innan jag valde den 
slutliga formen.

Bild 6: När jag arbetade med mitt n hade jag fortfarande inte valt form, jag prövade några 
olika varianter.

Bild 7: När jag började med mitt u hade jag bestämt en form att utgå ifrån.

Bild 8: b var en av de lättare bokstäverna att applicera min form på och jag behövde därför 
inte skissa så många för att hitta den form jag ville ha.
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Bild 9: d var också en bokstav jag inte behövde jobba lika hårt med som de andra. Jag fick 
däremot jobba lite extra på mitt k och n.

Bild 10: Bokstaven a hade jag en ganska tydlig bild i huvudet hur jag ville att den skulle se ut, 
det tog dock några försök innan jag fick till den slutliga formen.

Bild 11: k var den svåraste bokstaven att jobba med. Det var svårt att hitta en bra balans mot 
baslinjen och i ansvällningarna.

Typsnittet Open Dyslexic av Abelardo Gonzalez som 
varit min inspiration under arbetets gång.

Comic Sans designad av Vincent Connare som jag 
använt som inspiration i början av detta arbete.

ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzåäö
1234567890

Bild 12: Mitt första försök med bokstäverna tillsammans för att 
se om de passar ihop som en familj.

Bild 13: Efter några justeringar då mitt K i den första 
varianten inte riktigt passade med restrerande bokstäver.

Bild 14: Då mitt K fortfarande inte riktigt kändes som om den 
passade in så gjorde jag ytterligare några justeringar tills jag 
kände en bra balans i bokstäverna. Det är denna skiss jag utgått 
ifrån när jag tog in det digitalt.
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Mitt ord (punkband) som jag valt att arbeta med består av sju bokstäver (a, 
b, d, k, n, p, u). På grund av den begränsade tiden så har jag bestämt mig för 
att enbart formge ordet/bokstäverna i gemener. Anledningen till det är att 
jag tycker det finns fler karakteristiska drag att ta till vara på i gemenerna 
och därmed kunna göra det mer till min egen form.

Under mina intervjuer fick jag fram att det är bra att börja formge versala 
och gemena bokstäverna h och o för att hitta en bra balans i form och höjd. 
Problematiken blev att jag inte har någon av dessa bokstäver i mitt ord, så 
jag bestämde mig för att börja med bokstaven p. På det sättet kunde jag få ut 
bredden på bokstäverna samt att veta hur den runda formen i kroppen skulle 
se ut. De separata bokstavsbilderna är den digitala och slutliga versionen i 
formgivningsprocessen. 

Bokstäverna

Bild 15: Första digitala versionen i datorn. Jag skrev ut ordet och såg vilka förändringar jag var 
tvungen att tillämpa för att få det att fungera.

Bild 16:Mitt andra försök efter det digitala arbetet med diverse förändringar som krävdes för att 
det skulle fungera.

p: Första bokstaven jag gav mig på i detta för mig helt nya område. Att 
formge en bokstav som inte enbart är skriven i min egen handstil utan som 
faktiskt ska användas i undersökningssyfte. Jag kände mig osäker på hur jag 
skulle börja, första steget var att skissa ett helt vanligt p för att se vad jag 
kunde ta till vara på i utformandet. Skulle stapeln i mitt p vara lodrätt eller 
med lutning? Jag prövade mig fram och kom till slut fram till att stapeln 
inte skulle vara rak så det blev en form av böj på den. Det svåraste med 
denna bokstav var att den inte skulle se ut som ett q när man vänder på den. 
Detta försökte jag undvika genom att göra formen på stapeln innåtvänd. 
Jag använde mig av transparent papper för att se hur den fungerade om man 
vänder den. Sedan kom problematiken med hur jag skulle hantera kroppen 
på bokstaven. Jag ville tillföra min egen form till det så jag började pröva 
på olika former i den negativa ytan. Efter några försök kom jag fram till en 
”bladliknande” form. Problematiken där var att applicera den på resterande 
bokstäver som skulle formges.

Bild 17
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n: Nästa bokstav jag började jobba på var n. Tanken med det var att jag 
skulle få till bredden på bokstaven men även få pröva på om den bladlika 
formen skulle gå att applicera på samma sätt som i mitt p. Jag stötte på en 
del problem när jag började jobba med bokstaven, eftersom bladformen i 
bokstaven p gick uppåt så ville jag pröva att applicera samma form på mitt 
n. När jag då prövade formen såg det ut som om bokstaven höll på att tippa 
framåt. Jag tog då hjälp av klackarna på bokstaven och försökte bilda formen 
genom dem och samtidigt få en stabilitet mot baslinjen. 

Bild 18

u: När jag började skissa på bokstaven u så stötte jag på ett problem på en 
gång. Även om jag har ”bladformen” som karakteriserar typsnittsfamiljen 
så var det svårt att få bokstaven att skilja sig från bokstaven n. Jag satt och 
skissade på bokstaven i en hel dag och kom till slut fram till en någorlunda 
bra lösning. Jag kommer att behöva göra en del modifieringar när jag 
digitaliserar det.

Bild 19
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b: Bokstaven b trodde jag skulle bli lätt att formge i början av processen. 
Det jag märkte där var att jag inte kunde använda mig av likadana seriffer 
som jag haft på de tidigare bokstäverna. Anledningen till detta är att det 
blir för likt bokstaven d om man vänder på den. Jag prövade då utan seriff 
och tyckte att jag lyckades hitta en bra lösning på problemet genom att ge 
stapeln och den negativa ytan karaktär. Detta gjorde att det syntes att den 
tillhörde samma typsnittsfamilj. Ansvällningen mot baslinjen är lika tjock 
som resterande bokstäver

Bild 20

d: När jag utformat bokstaven b var det lättare att få till en bra form på mitt 
d. Det blev en seriff nedtill och jag använde mig av samma form i kroppen 
som på mitt b och applicerade det på mitt d. Stapeln fick en lätt svank för 
att man inte skulle kunna slänga om det till ett p när man vände på det. I 
den här bokstaven var det svårare att få till bladformen i den negativa ytan 
utan att den blev för fet. Jag använde mig då av stapeln och tog samma form 
som jag använde i mitt b för att fortfarande se likheten.

Bild 21
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a: När jag sedan började med bokstaven a så kunde jag använda mig av 
kroppen på mitt d för att få grunden, jag skissade den med en lätt lutning 
mot baslinjen för att den inte skulle flippa runt hur som helst. Ansvälln-
ingen ligger tungt mot baslinjen men håller ändå formen av ett a. I den 
här bokstaven var det även lätt att applicera den negativa ytan med min 
bladform. Jag prövade några olika varianter utan seriffer från början men 
märkte att det var någonting som saknades. När jag lade till seriffen fick jag 
en större helhet till resten av symbolerna. 

Bild 22

k: Den bokstav jag har haft svårast med är definitivt bokstaven k. När jag 
började formgivningsprocessen för mitt k så hade jag stora problem med att 
få den i samma form som resterande bokstäver. I och med att den inte har en 
lika tydlig negativ yta som de andra bokstäverna visste jag inte hur jag skulle 
använda mig av bladformen. Det kändes väldigt kantigt när jag jobbade 
med den medan de andra bokstäverna kändes mer runda och luftiga. Jag fick 
göra om formen flera gånger men kom sedan fram till en ganska bra lösning. 
Dock kommer det ske en del förändringar när jag tar in designen och börjar 
arbeta i datorn.

Bild 23



28 29

Programmet jag har jobbat i heter FontLab och är ett program anpassat för 
typsnitt och dess programmering. Innan jag fick tillgång till ett program 
som var anpassat för att enbart arbeta med typsnitt i så öppnade jag Illus-
trator och började rita banor. Jag upptäckte ganska snabbt att jag inte fick till 
den precision jag ville ha så jag lade ordet åt sidan i en dag innan jag fick det 
rätta programmet. Därefter arbetade jag i ett program som heter Glyphs, jag 
stötte ganska snabbt på en del problem. Det första problemet vara att jag inte 
kunde ha mina skisser som bakgrund att utgå ifrån. När jag sedan tänkte 
att jag skulle försöka mig på att rita på fri hand och försöka att göra det 
likadant fast i datorn kom problem nummer två. Jag kunde inte programmet 
tillräckligt bra. 

Jag började titta i handböcker för programmet men förstod fortfarande 
ingenting av det. Jag gav upp tanken på att Glyphs var programmet som jag 
skulle använda och fortsatte leta efter en trial variant av FontLab. Jag hittade 
en demo version som jag började skissa i men upptäckte att jag inte kunde 
spara objekt från programmet. Istället började jag öva mig på programmet 
i väntan på att den riktiga och hela versionen skulle installeras på skolans 
dator. 

Precis som i Glyphs upptäckte jag att jag inte kunde använda mina skisser 
som mall i FontLab heller. Med tanke på hur mycket lättare FontLab var att 
använda så gick det ganska snabbt att lära sig grunderna och det var lättare 
att jobba på fri hand. 

Under arbetets gång upptäckte jag hur mycket det underlättade för mig 
genom att jag hade gjort så tydliga skisser på hur jag ville ha formen innan. 
Eftersom jag inte kunde använda mig av skisserna i programmet satte 
jag mig med dubbla datorskärmar och hade mitt handritade ord på den 
ena skärmen samtidigt som jag jobbade med det tekniska på den andra 
skärmen. När jag kände att jag hade en bra grund skrev jag ut bokstäverna 
i den ordbild de skulle vara i för att se hur de passade ihop som ord. Den 
processen fick jag göra om några gånger för att ändra vinklar, seriffer och 
former så att allt skulle bli så likt som möjligt. När jag sedan var nöjd 
med bokstävernas form var det dags att jobba med spacing och kerning 
(mellanrummen) för att bokstäverna inte skulle ha några hålrum som stör 
läsningen.  

Ordet: Till slut hade jag designen och utformningen på mitt ord och jag 
kände mig nöjd med vad jag hade gjort. Jag jämförde den tekniska skissen 
med den handritade och kunde fortfarande se stora likheter. 

Arbete i mjukvara

Bild 24: Mitt första försök att arbeta i Illustrator. Jag fick då inte till den perfektion jag 
var ute efter

Bild 25: En bit in i processen då jag hade grunden för alla bokstäverna i programmet FontLab. 
Jag jämförde bokstäverna med varandra för att få dem i samma höjd, bredd och tjocklek.

Bild 26: Den slutliga versionen efter att ha jobbat med kerning och spacing i FontLab.
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När formen på alla bokstäverna var satta så kunde jag börja jobba med 
ordbilden. Utmaningen här var att dyslektiker inte läser av ordbilderna på 
samma sätt som en normalläsande. Så det viktiga här var att man klart och 
tydligt måste kunna urskilja och se bokstävernas karaktär, samtidigt som 
de ska fungera ihop som ett ord. Under den här punkten kom alltså spacing 
och kerning in. Att jobba med bokstävernas mellanrum.

Ordbilden

När jag kände att jag hittat någon slags balans i ordet så prövade jag att 
skriva andra ord och se om det fungerade bra i andra ordbilder. Här kunde 
jag se att jag hade en bit kvar att arbeta med radavståndet för att inte 
till exempel p och k skulle överlappa varandra. Eftersom det finns en del 
begränsningar inom programmet så kände jag att det är någonting jag får ta 
tag i senare när arbetet fortskrider.

Bild 27: Jag prövade hur bokstäverna såg ut i olika 
ordbilder för att se hur de fungerade tillsammans.

När jag sedan skulle undersöka om jag lyckats med min form gjorde jag ett 
användartest som två personer fått pröva, här kallar jag dem Gustav 23 år 
och Fredrik 27 år. Testet bestod av 16 ord i olika typsnitt och ett av dessa 
ord var det som jag formgivit. De fick titta på korten med dessa 16 ord och 
välja ut de fem som de ansåg vara mest lättlästa. När de sedan valt dessa 
fem ord fick de ge korta beskrivningar om varför de tyckte att just de orden 
var lättlästa. Nästa steg var att välja ut ett ord som de tyckte var bäst och 
mest läsvänligt. Diskussioner kring hur det skulle se ut i olika sammanhang 
uppkom och det nämndes att det förmodligen blivit annorlunda svar om de 
skulle läst en löpande text. Jag anade redan tidigare i arbetet att detta skulle 
vara ett hinder för mig med begränsning av tiden. Det får bli en punkt jag 
tar med mig när typsnittet ska vidareutvecklas. 

Jag bad mina två testpersoner att förklara och skriva ned vilka problem de 
har när det kommer till läsningen. Vilken typ av dyslexi har de? Fredrik 
berättade då hur orden och bokstäverna byter plats med varandra om 
mellanrummen är för snäva. Han berättade även att det kunde bero mycket 
på typsnittet, ”typsnittet gör mig trött i huvudet, ett för avancerat typsnitt 
gör att det krävs mer avkodningsverksamhet från mig och då tappar jag lätt 
innehållet” skriver han. Gustav berättar hur han kan blanda ihop orden 
och att läsningen går väldigt långsamt. Att lyssna på en föreläsning och 
anteckna samtidigt kan vara ett stort hinder för honom skriver han. 

Även om det endast var två deltagare i användartestet så kunde jag utifrån 
det få tips om vad jag hade missat i min formgivning, samt vad som kan 
ändras till det slutliga resultatet. 

Användartest

De 15 ord jag använde med dess typsnitt utöver min egen form i användartestet. Mer om detta i 
avsnittet “användartest” nedan. Typsnitt i ordning från toppen Minion Pro, Arial Black, Futura, 
Harrington, Lucida Handwriting, Mistral, Garamond, Modern No.20, Open dyslexic, Sanford, 
Helvetica, Times, Cambria, ITC Kabel och Comic Sans.

underbar

huvudbonad

hundben

punkter

nyligen

automatisk

byggarbetare

grundlägga

pratglad

kladdigt

kubikcentimeter

barmhärtig

budskap

kommunikation

handbok 
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Under min process har jag stött på en rad problem som jag varit tvungen att 
hantera. Det har varit allt från okunskap inom vissa områden till att en bok 
jag behövt inte funnits. 

I början av projektet så var ett av mina stora hinder att jag visste så lite om 
dyslexi. Där var jag tvungen att hitta relevant information inom området. 
Det var svårt att veta i vilket forum jag skulle börja söka efter informa-
tionen jag behövde. Nästa svårighet var alla svåra termer som användes 
i avhandlingen om dyslexi och de artiklar jag läst. Det gjorde att hela 
researchprocessen tog lite längre tid än beräknat. Mycket av tiden gick åt att 
hitta synonymer till de begrepp som användes för att göra min egen text mer 
förståelig för läsaren.

Ytterligare ett problem var att under slutfasen lära sig det datorprogram jag 
skulle använda i skapandet av mina bokstäver. Till hjälp hade jag de sociala 
medierna där jag kunde titta på snabba tutorials för att lära mig grunderna 
i just det program jag skulle använda. Det första programmet jag använde 
bestämde jag mig ganska snabbt för att inte fortsätta använda. Det var 
alldeles för komplicerat för min nivå. Där tog jag ett beslut att med tanke 
på tiden jag hade att disponera på den tekniska delen så skulle programmet 
Glyphs vara ett onödigt hinder för mig.

Det andra stora problemet var att få ihop testpersoner till mitt användartest. 
I början hade jag en tydlig idé om hur jag ville att det skulle gå till. Jag 
hade dessutom en plan på vilken grupp jag skulle kunna ha till förfogande 
för detta. Ganska tidigt i processen fick jag veta att min tanke inte längre 
var möjlig då min kontakt bytt arbetsplats och inte längre jobbade med den 
tilltänkta gruppen. När jag senare försökte kontakta olika specialpedagoger 
på Strömbackaskolan i Piteå fick jag inget svar. Då fick jag vända mig till 
studenterna på Musikhögskolan för att be om hjälp. Under denna hysteri 
att försöka få ihop tillräckligt många testanvändare tog jag beslut om att jag 
måste göra en digital variant, som jag kan skicka till personer som inte är på 
plats i Piteå. Jag fick även stryka den idén då tiden inte räckte till. Jag fick 
till slut tag på två personer på institutionen som var villiga att ställa upp på 
min användartest. 

När jag sedan skulle börja utforma min användartest upptäckte jag ytter-
ligare en sak som behövde förändras i typsnittet. Vissa av bokstäverna var 
alldeles för tunna när de skalades ner till en mindre grad. Jag fick då gå in 
och göra justeringar i nästan alla bokstäver så att de skulle matcha varandra 
efter förändringen. 

Problemlösningar RESULTAT
Att formge ett förslag till typsnitt för dyslektiker har varit spännande och 
utmanande för mig som formger bokstäver för första gången. Att inte fått 
välja själv hur det ska se ut från grunden kan jag se som både bra och dåligt. 
Samtidigt har det varit skönt att jag haft vissa grundregler att följa från start. 
När jag sedan blev tipsad om Open Dyslexic typsnittet som är framforskat 
för samma syfte som det jag skulle arbeta med så vart jag även där både 
glad och lite frustrerad över att det redan fanns. Hur skulle jag då lyckas 
göra någonting som var mitt eget när jag sett ett resultat som varit med i 
forskningsstudier? Efter mycket skissande och många olika varianter hade 
jag till slut kommit fram till en form som jag tyckte var fullt användbar.

Visuellt
Resultatet av mitt ord är ungefär som jag har sett det framför mig sedan 
formen började ta vid. När jag skissat klart mina bokstäver så hade jag en 
ganska tydlig bild av hur jag ville att det skulle vara i slutänden. Jag har 
hittat en egen form att applicera på de riktlinjer som jag haft från start 
och jag tycker att formen i sig speglar mig och min variation. När jag var 
klar med den tekniska biten tyckte jag att det stämde bra överens med 
den handritade skissen jag gjort. De viktigaste hållpunkterna jag haft i 
formgivningsprocessen har varit att varje bokstav ska ha en egen karaktär 
och inte kunna förknippas med någon annan symbol ur alfabetet. De ska 
dessutom ha en tyngd i ansvällningarna som gör att bokstäverna ligger 
tungt mot baslinjen och inte svävar iväg då man läser det vilket jag tycker 
att jag uppnått. Bokstäverna skapar en tydlig linje för ögat att följa. Det bör 
påpekas att detta är min egen uppfattning. Det som gör det svårare för mig 
att bedöma om formen uppnår sina krav är att jag själv inte är dyslektiker. 
På den här punkten har jag alltså utgått ifrån hur formen tilltalar mig som 
läsare och formgivare.

Bild 28: Den slutliga versionen av mitt förslag på typsnitt för att underlätta läsningen 
för dyslektiker. 
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Användartestet
Resultatet från användartestet var inte riktigt vad jag hoppats på. Jag hade 
två personer som utförde testet och fick diskutera och reflektera kring de 
olika typsnitten och orden jag hade i undersökningen. Det jag märkte tidigt 
i undersökningen var att de ganska snabbt skrev upp linjärerna först som 
mest läsvänliga. Orden fanns i tre olika vikter, 12 punkter, 24 punkter och 
36 punkter för att se om de ändrade uppfattning beroende på vikt. De sju 
typsnitt som togs fram som mest läsvänliga under testet var Comic Sans, 
Minion Pro, Arial Black, Sanford, Cambria, Open Dyslexic och ITC Kabel. 
Min egen form vart alltså inte vald till topp sju. Det som förvånade mig 
var att inte heller Open Dyslexic som är speciellt framtaget för dyslektiker 
skrevs upp mer än en gång under användartestet. Det testpersonerna skrev 
upp som förklaringar till varför de valt just dessa typsnitt var framförallt 
bokstavsmellanrummen och att skillnaden mellan graderna i typsnittet inte 
ändrades för mycket. 

Under diskussionen kom det även fram att det berodde mycket på vilket 
ord som var skrivet i vilket typsnitt. Det talades även en del om svärtan i 
bokstäverna, ögat drogs gärna till ordet som var skrivet i Arial Black då det 
är ett sådant dominerande typsnitt. För min ena testperson var Minion Pro 
det mest läsvänliga och för den andra Comic Sans. I slutet av testet frågade 
jag även vilket typsnitt de trodde att jag formgivit, de gissade på Comic 
Sans och ITC Kabel som är faktiska typsnitt idag. Genom det kom jag fram 
till resultatet att jag lyckats med en formgivning som faktiskt passar in bland 
andra professionella typsnitt och inte ser ut endast som ett studentarbete. 

Har jag nått mitt mål med designen? Är det möjligt att underlätta 
läsningen för en dyslektiker genom ett typsnitt? Jag tror att jag kommit en 
bit på vägen, jag har ännu inte nått mitt mål vilket beror mycket på den 
begränsade tiden. Genom mitt researcharbete har jag nu förståelse för några 
av svårigheterna en dyslektiker möter i vardagen. Med det som en stadig 
grund vet jag hur jag ska vidareutveckla mitt typsnitt och inför ett senare 
mer omfattande användartest kommer jag att kunna göra det mer utförligt i 
form av en löpande text och fler testpersoner. 

Utifrån testresultaten kan jag fokusera på de punkter som togs upp, att jobba 
mer med svärtan och göra bokstäverna aningen fetare så att inte hårstrecken 
försvinner när graden i typsnittet blir mindre. Jag ska också jobba mer med 
kerning och spacing i mitt ord för att bokstäverna ska få mer luft att tala 
för sig själva. Resultatet från användartestet är att jag har en bit kvar att 
jobba på innan jag är hemma hos min målgrupp men att jag lyckats göra ett 
typsnitt som är visuellt tilltalande och att det inte ser allt för handgjort ut.

Genom min arbetsprocess har jag insett många värdefulla saker kring min 
egen formgivning. Jag har nu påbörjat mitt första typsnitt och inser hur 
mycket tid och engagemang det ligger i ett formgivningsarbete. Jag ser 
det värdefullt att jag gjorde ett aktivt val att begränsa mig så pass mycket 
som jag gjort och inte försöka stressa ihop ett helt typsnitt under dessa tre 
månader som jag arbetat med projektet. Genom att arbeta med några få 
bokstäver har jag kunnat koncentrera mig på anpassningen för brukarna 
och att formen ska fungera för ändamålet. Jag har fått ta ställning till en rad 
olika problemlösningar som i början av projektet känts helt självklara.  

Som det beskrivs i avsnittet Bakgrund så finns det idag vissa hjälpmedel 
man kan använda sig av i en dator. En tanke är att man i dessa program som 
är specialanpassade för dyslektiker också kan använda sig av ett typsnitt som 
är anpassat för dem med funktionshindret. Det är en sak att få ordet uppläst 
för sig, men den förmånen kommer man inte alltid kunna ha med sig. Att 
då ha ett typsnitt som gör texten mer lättförståelig som kan appliceras på 
fler platser och sammanhang är ett steg på vägen. Som jag tidigare nämnt 
är jag fascinerad av att typsnittsfrågan inte tagits upp mer. I Fouganthines 
(2012) avhandling fanns det ett stycke med orden layout och typsnitt. 

Typsnitten är ett språk i sig, är det ett språk man inte förstår sig på så säger 
det stopp på en gång. Varför sätta fler käppar i hjulen för dem som redan 
har det kämpigt? Svaret på frågan om ett typsnitt kan underlätta läsningen 
för en dyslektiker är helt klart ja. Det gäller bara att undersöka problemen 
noga och hitta de underliggande faktorerna till vad som gör att läsningen 
går långsammare. Jag som formgivare måste lyssna till mina användare. 
Att skapa tydliga ordbilder genom att låta mellanrummen i ordet andas 
och ta plats. Jag tror att det endast är en tidsfråga innan det finns ett större 
utbud av typsnitt som är anpassade för dyslektiker i och med att det är 
mer uppmärksammat idag. Jag hoppas att mitt typsnitt, när det är färdigt, 
kommer vara ett av dem och en inspiration precis som jag själv fått inspi-
ration av tidigare framforskade typsnitt. 

Som Lundberg (2012) skriver så har antalet artiklar om läs- och skrivsvåri-
gheter ökat markant de senaste åren vilket tyder på en medvetenhet inom 
samhället. I de artiklar jag läst så är undersökningarna oftast riktade mot 
barn i grundskolan. Det är där man tar upp frågan som mest och det är även 
där man kan göra störst inverkan i inlärningsprocessen. Om man då kunde 
berätta för eleverna och göra dem uppmärksamma på att det finns typsnitt 
som är anpassade för att hjälpa i just läsprocessen skulle förmodligen efter-
frågan av just ett sådant här projekt vara större.

Jag känner inte att jag kommit fram till ett 100 % resultat men jag har 
en utmärkt grund att arbeta utifrån när jag ska göra klart hela typsnittet. 

SLUTREFLEKTION
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I diskussionerna med mina testpersoner har jag kommit fram till några 
problem jag har att ta ställning till i fortsatt arbete med formgivningen. Det 
diskuterades även att från användartestet handlade det mycket om bokstavs-
mellanrummen och svärtan i bokstäverna. Var det obalans inom dessa så 
ansåg de att ordet blev för komplicerat. Detta var generellt sett i alla typsnitt 
och ord som användes i undersökningen.

Eftersom jag endast haft två personer i mitt användartest kan jag inte utgå 
från att jag har alla svar jag behöver. Det finns många olika benämningar 
på dyslexi och någonting som är lättläst för en dyslektiker kan vara svårare 
för en annan. Jag måste därför utföra ytterligare undersökningar vid senare 
tillfälle för att se variationen mellan dyslektiker samt om det finns några 
andra skillnader , till exempel mellan könen. 

Det största hindret under arbetet har varit min okunskap inom området. 
Det har även varit svårt för mig att utgå ifrån mina egna tankar på designen 
då jag själv inte är dyslektiker och kan se om den är funktionell eller inte. 
Jag har med hjälp av de sociala medierna och den information jag läst utgått 
från ren fakta om vad som fungerar för en dyslektiker i hopp om att nå mitt 
slutliga mål. 

Under projektets gång arbetade jag fram hur en bra metod för mig skulle 
se ut för att uppnå en så god design som möjligt. Detta gjorde jag genom 
att gå igenom några viktiga hållpunkter innan jag började med formgivar-
processen. Mycket av det var nyttigt för mig för att kunna växa som person 
och formgivare. Att göra en grundlig och väl genomförd research kan jag 
såhär i efterhand säga har underlättat mycket. De fem typograferna och 
dyslexipedagogen har varit mina förebilder under arbetets gång. 

Typsnittet Open dyslexic är även en av de största inspirationerna jag haft 
under arbetet. Genom att tillämpa Erik Spiekermanns metod (http://vimeo.
com/gestalten/erik-spiekermann 22.04.13) har jag på samma sätt som Open 
Dyslexic använt mig av den tjockare ansvällningen mot baslinjen. Detta för 
att stabilisera bokstäverna och göra det mindre möjligt för dem att sväva 
iväg från baslinjen. 

Tankarna har gått allt från att hitta min egen metod i arbetsprocessen och 
vad som fungerar för mig, till att jag har all den bakgrundsinformation 
jag behöver som rör dyslexi. Dyslektiker är idag en stor målgrupp för 
många yrkesgrupper så som lärare, forskare och designers, vilket tyder på 
att utvecklingen inom området har stora möjligheter att bidra till en mer 
socialt hållbar utveckling för dyslektiker. Problemet kommer inte att vara 
löst än på några år men det här arbetet kan ses som ett försök att bidra till 
utvecklingen i rätt riktning genom att underlätta läsningen för dyslektiker. 

Genom mitt projekt har jag öppnat nya dörrar och möjligheter för mig och min 
formgivarroll. Jag ser inte mig själv som en typograf ännu och jag har mycket 
kvar att lära men utifrån de kunskaper jag hade i början av det här projektet 
så har jag kommit en bra bit på vägen. Att ha formgivit början till mitt första 
typsnitt är en stor milstolpe för mig. 
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Inledning
Typografi är ett yrke som har funnits ungefär lika länge som människan har 
funnit på jorden. Man fick höra tidigt i skolan om hur det ritades och ristades 
i sten, hieroglyfer och kilskrift var tekniker man kunde läsa om. Typografi gör 
att vi kan kommunicera med varandra i en konstform som människor lätt tar 
för givet idag. Att det är någonting som funnits i flera tusen år och har en stor 
betydelse för oss. Sedan några hundra år tillbaka har man även sett detta som 
en yrkesgrupp och idag finns det folk som jobbar med att skapa typografi på en 
professionell nivå. Bara under de senaste fem åren har intresset ökat markant 
och typografi är idag en trend, det kan man märka inte minst på annonser och 
reklamblad. Medvetenheten om att ett typsnitt inte bara är någonting som du 
använder i brödtext utan också en konst i sig har ökat och fler företag satsar mer 
pengar på sin typografi. 

Det finns ett helt hav av typsnitt du kan välja mellan när du ska layouta din text 
och man kan fråga sig om vi behöver fler? Hur gör man någonting som inte 
redan är gjort? I det här arbetet försöker jag ta reda på hur arbetsprocesser ser ut 
för dagens typografer.
Närmare bestämt undersöker följande två frågor:

	 •	 Hur	ser	arbetsprocessen	ut	för	en	typsnittsdesigner	idag?
	 •	 Finns	det	några	speciella	metoder	att	följa?	

Med hjälp av intervjuer från fem personer som jobbar med typografi på olika sätt 
och ska jag försöka reda ut frågeställningarna ovan.
Varje människa är en typograf utan att tänka på det men bara några få har 
utvecklat det till sitt yrke. Varje människas handstil är unik och ser aldrig 
likadan ut från gång till gång. Med detta sagt så tror jag att aldrig vi kommer 
sluta producera typsnitt och förhoppningsvis ökar intresset för typografi ännu 
mer. 

Mitt examensarbete handlar om att ta fram ett förslag på ett typsnitt för dyslek-
tiker och därför är det här ett extra intressant forum för mig att reflektera kring.
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Idag finns det tusentals typsnitt att välja mellan när du ska skicka in ett 
dokument till din lärare eller chef. Hur vet man vad man ska välja? Många 
tänker inte på det idag och använder oftast det redan förinställda typsnittet i 
sitt textbehandlingsprogram och lägger inte så mycket vikt i hur det ser ut. För 
andra är det en livsstil med en fantastisk historia bakom sig. Boktryckarkonsten 
började redan i slutet av 1400-talet i Sverige. Det var en tysk boktryckare vid 
namn Johann Snell som tog med sig detta till Sverige år 1483 (Falk, 1989). 
Trotts att boktryckarkonsten kom så tidigt till Sverige så hade vi inte vår första 
typsnittsproduktion förrän i mitten på 1600-talet. Under 1700- och 1800-talet 
kom det ytterligare några stilgjuterier runt om i Sverige. I början av 1900-talet 
ville man försöka få fram ett svenskt orginaltypsnitt och man bjöd då in en rad 
arkitekter, konstnärer och tecknare med flera för att åstadkomma detta. Det var 
flera misslyckanden under denna period och det var inte förrän Akke Kumlien 
började ta sig an uppgiften 1916 som vi kom någon vart (Falk, 1989). Falk (1989) 
skriver också att vi idag med hjälp av tekniken kan se hur den svenska formen 
inte framträder i bokstäverna och är därmed inte ett lyckat typsnitt. Sverige är 
ett för litet land för att kunna publicera ett internationellt typsnitt. ”Kumlien 
medieval” hette det typsnitt som var tänkt att symbolisera den svenska formen. 
Faktum är att Kumlien samarbetade med ett tyskt stilgjuteri vilket gjorde att det 
fick en tysk klang och typsnittet har haft större spridning i Tyskland än vad det 
har i Sverige (Falk, 1989).

När Karl-Erik Forsberg sedan tog över 1951 efter Akke Kumliens roll som 
konstnärlig ledare på Nordstedts så presenterades hans typsnitt Berling antikva 
som genast slog igenom. Det var ett typsnitt som man tyckte gestaltade den 
svenska formen perfekt (Falk, 1989). Under den här tiden inspirerades man ofta 
av den franska och italienska typografin liksom Forsberg, han hade lagt till en 
helt egen prägel på det som då blev symbolik på den svenska typografin. ”Denna 
är dessutom en skapelse av vår tid med drag av svenskt kynne, som ingen annan 
typografisk bokstavsform kan uppvisa” skriver Valter Falk (1989 s.15). Falk 
(1989) fortsätter att skriva att Berling förmodligen är det enda typsnittet som är 
anpassat för vårt språk. Några typsnitt som var flitigt använda i Sverige under 
första halvan av 1900-talet var en nyskärning av Garamond, Bodoni, Imprint 
som är ett typsnitt från England som var nyskuren 1912. Baskerville började 
framträda i böckerna under 1930-talet (Falk, 1989).

Bakgrund
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Om man fördjupar sig inom bokstäverna och dess former så började det redan 
4000-5000 år f. Kr. i form av kilskrift och hieroglyfer. Varje symbol hade en 
egen stavelse och är föregångarna till vårt alfabet idag. Ordet alfabet kommer 
ifrån de två första bokstäverna (A, B) i dagens alfabet och betyder på grekiska 
A=alfa och B=beta (Falk, 1989). Det första alfabetet uppkom av grekerna som 
köpte och övertog bokstäverna av fenicierna och fick då 15 tecken, de lade sedan 
till 9 tecken och fick ett alfabet på 24 tecken, det här var 800 år f. Kr. (Falk, 
1989). 

Bokstäverna är inte en produkt av vår tid så därför har vi alltid en mall som 
måste följas när vi tillverkar och formger typsnitt. Grundformerna kommer 
alltid att finnas där utan att vi kan göra någonting åt det. Några försök till 
ändring har gjorts utan någon framgång (Falk, 1989). Det finns en oas av 
typsnitt att välja mellan idag när du ska ta fram en reklamkampanj eller annons. 
Typsnitten är anpassade för olika ändamål och användningsområden, vissa 
är tänkta för matt papper, andra på glossigt papper. Man kan se typsnitt som 
kläder som är tänkta till olika tillställningar skriver Falk (1989).

Idag kan man ganska tydligt se att branschen har vuxit och blivit mer betydande 
igen. Typografi är någonting företagen blivit mer medvetna om och de lägger 
ner mer pengar på det idag än vad de gjorde för fem år sedan förklarar Stefan 
Hattenbach i en av intervjuerna jag genomfört. Typografi har blivit en trend och 
det är fler som intresserar sig för typsnittsval och utseende nu.  

När du arbetar med att skapa typsnitt har du några program som kan underlätta 
processen men som också är ganska lätta att komma åt. Det program som är 
mest använt och rekommenderat är FontLab där du designar och programmerar 
typsnittet helt själv. Det finns även TypeStyler, TypeTool och Glyphs. Alla 
programmen kostar rätt så mycket men om man verkligen vill satsa på typo-
grafin kan det vara värt priset. 
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Syftet med branschreflektionen har varit att undersöka och pröva på olika 
metoder och tips jag fått från typograferna. Processen har i princip gått ut på att 
jag själv ska hitta en bra metod att arbeta med i mitt examensarbete. Vilket sätt 
kan vara nyttigt för mig att pröva?

Under den första månaden av kursen befann jag mig i Stockholm för att göra 
research för mitt examensarbete och genomföra de intervjuerna som jag hoppa-
des på i min planering av arbetsprocessen. Planen gick ut på att läsa böcker, hitta 
typograferna och deras kontaktuppgifter och sedan kontakta dem efter att ha 
gjort ytterligare en del research. När jag sedan bokat in mina två första intervjuer 
gick allt väldigt smidigt. Jag blev rekommenderad ytterligare några personer som 
jag skulle försöka kontakta och jag fick tag på alla förutom en. Tanken med att 
ha intervjuerna var att jag skulle få en inblick på hur branschen ser ut idag och 
hur arbetsprocesserna ser ut. Jag fick även en hel del tips och tricks för hur jag 
skulle gå till väga när jag själv ska ta mig an typsnittsdesign och börja skissa. 

När jag sedan skulle börja sammanställa min text fick jag komplettera med 
lite bakgrundshistoria kring alfabetet samt några viktiga tidpunkter för svensk 
typografi. Jag sammanställde även intervjuerna så att jag kunde använda dem 
till en noggrant genomförd text. Inför slutreflektionen behöver jag sedan ta fram 
viktiga faktorer som jag själv kommer kunna ha användning för i senare delar i 
projektet.

Metod

Arbetsprocess

5



Som det beskrevs i början har jag tagit hjälp av fem typografer som hjälpt 
mig att få en helhetsbild av hur deras bransch ser ut idag. Jag har tolka och 
sammanfattat intervjuerna och därefter undersökt om det finns några samband 
mellan dem och deras arbetsprocesser trots att de är enskilda individer. Finns 
det någon metod som är gemensam för dem alla? Kan man livnära sig på enbart 
typografi? Jag har även kompletterat det med litteratur om bakgrundshistoria till 
bokstäverna, typografin och alfabetet.

Personerna jag har intervjuat är:
	 •	 Stefan	Hattenbach	–	Typograf	och	formgivare.	Har	eget	företag		
  vid namn MAC Rhino Fonts. Gästföreläser inom typografi på  
  universitet runt om i Sverige. 
	 •		 Carolina	Laudon	–	Typograf,	typsnittsdesigner	och	föreläsare		
  på olika designhögskolor i Sverige. Har eget företag vid Namn  
  Laudon Type Design (LTD) 
	 •	 Arina	Stoenescu	–	Kursansvarig	för	”Typsnittsdesign	och		 	
  Fontutveckling” på Södertörns Högskola. Skriver en avhandling  
  om typografi inom politiken. Arina är även barnboksdesigner  
  som är inriktade på tvåspråkiga sagor. Hennes företag heter  
  Pioneer Press. 
	 •	 Göran	Söderström	–	Egenföretagare	för	Autodidakt.	Jobbar	inom		
  Familjen Pangea och är en av grundarna till Letters from Sweden
	 •	 Gro	Janarv	–	Typsnittsmodifierare,	formgivare	och	frilansare.		
  Jobbar också med undervisning på två högskolor i Stockholm.

Fyra av dessa personer mötte jag upp på olika fik i Stockholm och hade en 
intervju med dem. Carolina Laudon bor i Göteborg så henne intervjuade jag över 
telefon.

Jag har valt att inte inrikta mig på något speciellt företag eftersom det fortfar-
ande är en ganska liten bransch och ofta består av egenföretagare/frilansare eller 
att det är en del av en byrå. Med hjälp av intervjuerna kan jag se vad de enskilda 
typograferna har för specialiteter och inrikta mig på dem och dess betydelse.

Genomförande

6

”En framstående bokstavstecknare 
vet att ett nytt användbart textsnitt 

måste utformas så att endast 
specialisterna kan upptäcka det nya. 
Lägger inte läsaren märket till den 
möda som lagts ned på bokstävernas 

precisa form, så är det förmodligen ett 
bra typsnitt. 

Men om mina vänner tilltalas av 
knorren på mitt gemena ´r´ eller 

tycker att någon bokstav är snitsigt 
lustig, kan man vara säker på att det 

varit bättre om just detta typsnitt 
aldrig kom till. 

Ett typsnitt, som skall fylla sin 
uppgift i dagens typografi och som 

inte spekulerar i morgondagens, kan 
aldrig vara särskilt annorlunda eller 

lustigt” 
Stanley Morison: First principles of typography. Cambridge 

1936 (översättning C. F. Hultenheim)
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Den första personen jag träffade var Stefan Hattenbach som är egenföretagare 
till MAC Rhino Fonts i Stockholm. Han jobbar som typsnittsdesigner och 
formgivare i branschen. Stefan har under den tid han haft företaget gjort en 
rad olika typsnitt, både seriffer och sans-seriffer. Något jag lade märket till när 
jag tittade igenom Stefans typsnitt var att det fanns nästan alltid ornament som 
hörde till varje typsnitt så jag bad honom att berätta lite om tankarna bakom 
dem. ”Jag ser det som en rolig grej” säger Stefan och fortsätter berätta om hur han 
kan gå på staden och fastna vid ett mönster. Mönstret använder han senare som 
inspiration när han skapar nya typsnitt med tillhörande ornament. 
 
Intervjun ledde till många intressanta diskussioner om typografi i olika länder, 
om det finns några speciella typsnitt för kinesiskan till exempel som har tecken 
som symboliserar meningsuppbyggnader. Om vi har några typiska fonter som 
symboliserar det svenska språket och hur typiska nordiska typsnitt skulle kunna 
se ut. Sedan pratade vi om hur Stefans arbetsprocess ser ut. Hur mycket tid 
han lägger ner på de enskilda delarna i formgivningen. För Stefan varierar det 
beroende av vilken sorts jobb han ska göra. Om man ser från grovupplägget ser 
det ut ungefär: Research, vilket är målet/användarna, är det för web/magasin 
eller skyltar, skisser/förslag tas fram (dator eller på paper), kerning och spacing, 
se till att det inte är för mycket svärta och sedan att det fungerar i sin helhet till 
ändamålet. Beroende på vad det var för typ av jobb berättar han att han väljer 
mellan att skissa i datorn direkt eller att börja på papper.

Stefan Hattenbach
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Foto: Åsa Jansson
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Nästa intervju som jag hade med Carolina Laudon var en telefonintervju då hon 
befann sig i Göteborg under den tiden jag var i Stockholm. Carolina är egen-
företagare till LTD (Laudon Type Design) och jobbar med att formge typsnitt 
samt att hon undervisar på en rad konsthögskolor i Sverige. Hon berättade att 
hon hittade intresset för typografi när hon missuppfattade en skoluppgift och 
trodde att hon skulle rita ett eget typsnitt och har därefter fortsatt formgivnin-
gen. Carolina har bland annat ritat fonter till systembolaget och DN Bodoni för 
Dagens Nyheter och en font till Akademibokhandeln.
 
Hur ser din arbetsprocess ut och vad karakteriserar ett bra typsnitt? ”Om man 
inte kan skilja på gemena l, versala i och en etta så är det inte ett bra typsnitt” 
säger hon. Carolina fortsätter sedan berätta hur hon är självlärd i att rita typsnitt, 
båda hennes föräldrar är IT mekaniker så det tekniska har alltid funnits där. 
Hon är väldigt intresserad av anatomin i fonterna. ”Mycket av det vi behöver 
kunskap i får vi inte lära oss på samma sätt idag, så som kalligrafi och kroki” säger 
hon. När vi pratade om arbetsprocessen så såg den ut på liknande sätt som i den 
tidigare intervjun. Research, skissning, kerning och spacing. Det ligger självklart 
arbete mellan också men detta är huvudpunkterna. Carolina berättar också att 
hon gillar att jobba med papper och penna.
 
Eftersom typografi är en väldigt mansdominerande bransch så frågade jag om 
Carolina tyckte att hon märkt av att hon jobbat med nästan enbart män. ”Allt 
handlar om inställning” säger hon och fortsätter berätta att hon inte sett det som 
ett hinder. Hon menar på att hon har mötts av skepticism hos några kunder som 
insett att det är en tjej som jobbar med det tekniska ”Då brukar jag dra till med 
någon teknisk term för att få dem att inse att jag vet vad jag talar om” berättar hon.

Carolina Laudon
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Arina Stoenescu
Den tredje personen jag mötte för en intervju var Arina Stoenescu. Hon är 
typografilärare på Södertörns Högskola och startade kursen ”Typsnittsdesign 
och Fontutveckling”, Arina är nu kursansvarig. Hon har även ett eget företag vid 
namn Pioner Press som gör barnböcker som är tvåspråkiga, språken de inriktar 
sig mot är mestadels rumänska och kurdiska. Arina är dessutom mitt uppe i 
skrivandet av en avhandling som handlar om hur typsnitten talar i rumänsk 
politik. Hon har även jobbat som illustratör på Dagens nyheter och Expressen.
 
Jag frågade Arina hur hon tycker att fördelningen är mellan killar och tjejer på 
kurserna som hon håller i är? Som jag pratat med de tidigare typograferna så 
vet jag att det är ett väldigt mansdominerat yrke och tanken med den här frågan 
var om det är någon skillnad idag, om intresset ökat bland tjejer. Hon berättar 
att intresset för typografi har ökat markant och att det är väldigt jämnfördelat 
mellan könen på de kurser hon håller i. ”Intresset för typografi har ökat men 
Sverige är för litet för att utbilda alla till designers” Med det här menar hon att 
alla som går kursen inte kommer bli typsnittsdesigners men hon ser dem som 
framtida beställare som är medvetna om deras typografiska val. När vi talade 
om arbetsprocessen såg den lite annorlunda ut med tanke på att Arina själv inte 
ritar typsnitt från grunden. Hon har modifierat en del typsnitt för att de ska 
kunna anpassas för det rumänska och kurdiska språket och alla dess diakriter. 
Hon jobbar i huvudsak med att formgiva böcker och anpassa dem för fler språk. 
Arina berättar också att intresset för typografi ökade allt eftersom tekniken 
förbättrades under 90-talet. Arinas metod blir alltså att modifiera typsnitt med 
hjälp av tekniska medel till de böcker hon anpassar typsnitten för.
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Göran Söderström
Göran Söderström var den fjärde personen som jag fick äran att träffa. Göran är 
typograf och lever på sin typografi. Han är delägare i Letters From Sweden och 
har ett eget företag vid namn Autodidakt. Han jobbar nu hos Familjen Pangea 
med att rita/programmera typsnitt och precis som de föregående typograferna 
så undervisar han ibland på olika designhögskolor. 

Hans intresse för design kom redan i gymnasiet, han valde mellan att gå 
målarlinjen eller en grafisk linje men valde den grafiska inriktningen. Där kom 
intresset för bokstävernas form och fick då typografi presenterat för sig. Han 
började jobba på ett typsnitt som han kallade Neptuna som inte lanserades 
förrän 12 år senare. 

Göran tycker att det är viktigt att inte utesluta några kunder om det är möjligt 
och därför formger han typsnitt som är anpassat för det latinska alfabetet. Det 
latinska alfabetet används av nästan hela världen (framförallt västvärlden) och 
där får han in många potentiella beställare. När vi går in på att tala om arbet-
sprocessen berättar Göran att han aldrig skissar för hand utan börjar i datorn 
på en gång ”Research	kan	man	säga	som	skissning” säger han. Någonting som är 
otroligt viktigt är att allt han gör görs med perfektion ”slarvar man kan man lika 
gärna skita i det”. Han berättar också att han är självlärd och att det är intresset 
som har tagit honom så långt, har man ett stort intresse så är man villig att 
jobba för det. Göran berättar hur han nästan aldrig använder några typsnitt 
utan att han ritar dem istället. I intervjun berättar han hur han alltid börjar 
formge bokstäverna h och o i både gemener och versaler för att kunna sätta en 
bestämd bredd och höjd till bokstäverna.

15
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Gro Janarv

Den femte typografen jag träffade och intervjuade var Gro Janarv. Hon är 
typograf och formgivare och har studerat på Reading i London. Under hennes 
studietid lärde hon sig teorin bakom bokstäverna och att man var tvungen att 
ha mycket tankar kring typsnitten. ”Att jobba med typografi är ett mycket detaljerat 
arbete, hantverk, perfektionistiskt och kräver optiska illusioner” berättar hon. Hon 
har själv aldrig gjort ett komplett typsnitt men hon har ett som hon började med 
under studietiden som hon hoppas på att få klart någon gång, det är ett typsnitt 
i tre vikter. 

Gro har jobbat hos Familjen Pangea med Örjan Nordling som en typ av handl-
edare. Hon jobbar mest med att modifiera redan befintliga typsnitt. Hon berät-
tar att det är många kunder som kommer in och vill ha ett visst typsnitt anpassat 
för just deras företag och det är sådana fall som hon jobbar mest med. När det 
kommer till att modifiera typsnitt så måste man hålla koll på copyright rätterna 
och det ligger i kundens ansvar ”Man måste göra kunden medveten om reglerna 
så de tänker lite extra på dem” säger hon. Just nu jobbar hon som frilansare och 
tycker att det är ganska bra att kunna göra vad som helst. Hon ser inte sig själv 
med att jobba enbart med typografi utan att hon vill kunna göra annat också. 

Gro berättar om en annan teknik som ingen av de tidigare typograferna nämnt 
innan som jag tror kommer kunna underlätta i mitt examensarbete. Eftersom 
hon jobbar med att modifiera typsnitt så finns det en metod som kan vara till 
hjälp att utgå ifrån. En teknik man kan använda sig av är transparent/bakplåt-
spapper och lägga över det redan befintliga typsnittet men lägga till sin egen 
touch. Sedan kan man också skriva ut fonten i gråskala och rita över det med 
sina förändringar. Efter att detta är gjort skannar man in det skissade och börjar 
arbeta i sitt bokstavsbehandlingsprogram. Gro berättar också att hon inte är så 
mycket för själva programmeringsdelen och i själva verket bara vill skissa vilket 
kändes väldigt skönt att höra. ”På nästan alla byråer idag finns det en designer och 
en programmerare, då slipper man den tekniska biten” berättar hon och fortsätter att 
hon ser det hela som en gemensam process där olika yrkesroller samarbetar. 

När man formger ett typsnitt så måste man börja väldigt snävt och hitta 
grundbokstäverna till att börja med. Att man måste våga testa sig fram genom 
vetenskapliga experiment. Se ett sammanhang där texten ska vara och att till 
och med andningstekniken spelar roll i vissa fall berättar Gro. ”Ska det bli bra så 
kan man inte vara bäst på allt, man måste fortfarande ha intresse i det man gör” säger 
hon och menar därmed att det är bättre att begränsa sig.
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Simone Orlander Arvola
Som en bonus intervjuade jag en framtida typograf som håller ögonen öppna för 
branschen och dess möjligheter. Hon är just nu studerande men examineras till 
våren, Simone Orlander Arvola framtida typsnittsdesigner att lägga till minnet. 
Hon läser sitt tredje och sista år på mediedesignlinjen vid Luleå Tekniska 
Universitet på Institutionen i Piteå. Hon kommer under våren/sommaren att 
starta eget företag för att komma ut i branschen och gå från studerande till 
arbetande. Simones intresse för typografi började under det första studieåret. 
Fascinationen för typsnittens historia gjorde att hon fortsatte läsa om det och 
intresset har sedan dess bara blivit starkare. Simone jobbar just nu under sista 
terminen med att formge ett förslag till ett typsnitt för dyslektiker i syfte att 
underlätta läsningen för dem. Det är första gången hon formger ett typsnitt så 
har hon bestämt dig för att pröva en rad olika tekniker. Arbetsprocessen börjar 
med 2-3 veckor med research om dyslexi och vad det innebär innan hon kan 
börja skissa. Efter att ha tagit reda på fakta kommer hon pröva en del olika 
tekniker som hon hittat gällande typsnittsdesign. Hon kommer disponera 
ungefär 2 veckor på skissandet innan hon börjar arbeta med den tekniska biten. 
Sedan återstår spacing och kerning innan hon kan färdigställa sitt ord. 

Simones dröm är att få kombinera hennes stora intresse för träning och typo-
grafi/design ”Det roligast hade varit att få jobba med typografi i ett träningsmagasin, 
att få jobba med två saker som betyder så mycket för mig hade varit fantastiskt” säger 
hon. Hon ser inte sig själv som en renodlad typograf ännu men det är någonting 
hon har hopp om att hon ska få göra senare i livet. ”Jag längtar till den dag då jag 
har tillräckligt med kunskap att ta beställningar från folk som vill ha ett eget typsnitt” 
säger hon.
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Sammanfattning
Utifrån de här intervjuerna så har jag fått en ganska klar och tydlig bild av hur 
de enskilda typograferna arbetar och vilka metoder de använder. Beroende på 
vilken sorts jobb de bestämmer sig för att utföra så finns det en ganska tydlig 
grund som alla verkar följa. Om man ska göra en grov sammanfattning av det så 
ser det ut på följande sätt:

	 •	 Research
	 •	 Skissa	(för	hand	eller	i	datorn)
	 •	 Se	till	att	bokstäverna	passar	i	helhet	mot	varandra
	 •	 Kerning	och	spacing

Man kan dessutom se att de använder sig av olika metoder under arbetet. Några 
av dem gillar att börja skissa med papper och penna medan någon alltid jobbar 
enbart i datorn. För dem som modifierar typsnitt varierar det lite från att jobba 
direkt i datorn eller att skriva ut orginaltypsnittet och göra ändringarna på 
papper. Varje enskild typograf har en egen teknik eller metod att följa men 
grundupplägget är ändå den samma för dem alla. 

Att jag fick möjligheten att möta några av Sveriges typografer är någonting jag 
värdesätter högt. Jag välkomnades med öppna armar med mina frågor och alla 
jag träffade tog sig tiden att sitta med mig i mer eller mindre en timme var. Jag 
fick en inblick i hur det kan se ut i branschen idag och vilka olika former av 
typografiskt arbete som finns. Jag lade märket till att alla fem jag pratade med 
även jobbade med undervisning av typografi på universitet och högskolor runt 
om i Sverige. Det ser jag som någonting positivt och inspirerande eftersom det 
tyder på att det finns ett intresse för typografi och dess historia. Det är även 
någonting jag själv skulle kunna tänka mig göra senare i livet när jag har mer 
kött på benen i ämnet. 

Hur kan det här jag har fått reda på i mina intervjuer hjälpa mig i ett typss-
nittsskapande? När jag nu ska börja formge mitt ord och klä bokstäverna i min 
design så finns det några steg jag måste klara av först: Vilken målgrupp inriktar 
jag mig mot? Vad finns det för liknande arbeten idag? Finns det bestämda 
riktlinjer mot din målgrupp? Ska det anpassas för skärm eller tryck? Hur mycket 
research behövs göras? Alla dessa punkter är någonting jag måste ta reda på 
innan jag börjar med skissningen. 

Eftersom jag redan bestämt vad mitt examensarbete ska rikta sig mot så har 
jag redan en bestämd målgrupp som jag gjort ordentligt med research för. Det 

Slutreflektion
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finns några varianter av typsnitt som är inriktade mot dyslektiker idag och dem 
kommer jag att använda som en grund och inspiration när jag börjar skissa. Jag 
kommer att begränsa typsnittet till att användas på trycksaker för att inte göra 
arbetet mer komplicerat än det redan är. Jag har dessutom begränsat mig till 
det svenska språket och dess symbolsystem, där av slipper jag tänka på olika 
diakriter som ska anpassas för de olika språken.

Hur hittar jag MIN design? Skissa sig fram? De är här man upptäcker att det 
finns alldeles för många varianter att välja på vilket i sin tur beskriver hur det 
förmodligen aldrig kommer sluta tillverkas typsnitt.

Är det här ett passande ämne för mediedesign? Det tycker jag absolut, temat 
typsnittsdesign och typografi är ett mycket viktigt ämne för utbildningen. Jag 
tycker att man kan ta in mer typografi eftersom det oftast är någon form av 
typografi i det arbete man utför. Det är en av de tyngsta delarna i design. Kan 
du inte din typografi kan ett väl utfört arbete se mindre bra ut på grund av dess 
typografi. Det är en stor del och det finns mycket som talar för att man kan 
ta in mer typografi i programmet. Jag har lärt mig mycket nya saker under de 
intervjuer jag utfört och det är någonting som jag kommer ta med mig vidare när 
jag jobbar. Inte enbart för typografi utan för alla kommande jobb.

Från min egen synvinkel har jag lärt mig otroligt mycket. Inte bara det att det 
gynnar att ha ett eget företag att luta sig tillbaka mot för att kunna fakturera 
framtida kunder då man ofta som designer börjar som frilansare. Att research är 
en viktig del har jag alltid vetat, den research jag gjort för branschreflektionen 
samt examensarbetet har verkligen hjälp mig att komma en bra bit på vägen. Jag 
kan inte säga att jag på samma sätt som de typografer jag intervjuat har hämtat 
inspiration från vardagen eftersom det är ett väldigt faktabaserat arbete/typsnitt 
som jag ska utföra. Men jag ser fram emot att göra någonting helt på egen hand 
senare där jag själv får tänka kring om jag vill ha en linjär, seriff eller om jag vill 
göra ett fantasitypsnitt. Jag har dessutom med hjälp av typograferna jag träffat 
kommit över min rädsla att kontakta människor för att fråga om hjälp. Mitt 
intresse för typografi har växt ytterligare och jag känner att jag inte kommer 
sluta med typografi efter utbildningens slut. 

Utifrån intervjuerna kan jag konstatera att de typografer jag intervjuat har 
väldigt liknande arbetsprocesser och alla berättade för mig att de hämtar 
inspiration från vardagen. Det är fascinerande hur olika människors vardag är, 
det kan man se utifrån hur olika deras fonter är till förhållande till varandra. De 
berättade att de tar vara på de små sakerna och att en form fastnar på näthinnan 
som de sedan vill använda i ett typsnitt. Vad är det man ”letar” efter i vardagen? 
Klotter på en vägg, mönstret på ett staket, hur kvistarna har lagt sig på marken 
och skapat ett mönster? Är inspirationen svaret till om man ska göra en antikva 
eller en linjär? Många frågor kommer upp när man börjar analysera svaren men 
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det är också det som göra det här yrket så intressant. Det finns inga mallar på 
hur någonting ska se ut, varje människa är unik och genom våra unika tankesätt 
kan vi vara kreativa och komma upp med nya idéer. Utifrån intervjuerna kan jag 
konstatera att det alltid kommer finnas möjligheter till nya jobb/kunder just för 
att alla är så olika. Sedan är det såklart inte alla som har kunskapen att utföra 
jobben och det är då vi som designers och typografer kommer in i bilden och gör 
det åt dem.

Falk, V. (1989) Bokstavsformer & typsnitt genom tiderna. Stockholm: Ordfronts Förlag

Intervju med Stefan Hattenbach (05.02.13), typograf och formgivare

Intervju med Carolina Laudon (07.02.13), Typograf och typsnittsformgivare

Intervju med Arina Stoenescu (14.02.13), Typografilärare på Södertörns Högskola

Intervju med Elisabeth Åman-Davis (20.02.13), Dyslexipedagog på Stockholms Universitet

Intervju med Göran Söderström (20.02.13), Typograf och typsnittsdesigner

Intervju med Gro Janarv (25.02.13), Typsnittsmodifierare på FamiljenPangea samt frilansare 

Källor

22

Bilaga 2 Bilder

Bild 1

Bild 2



64 65

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6



66 67

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11



68 69

Bild 12

Bild 13

Bild 14

Bild 16

Bild 15



70 71

Bild 17

Bild 18

Bild 19

Bild 20



72 73

Bild 22

Bild 21 Bild 23

Bild 24



74 75

Bild 26

Bild 25

Bild 27



76

Bild 28


