
kändisar från typografins historia
Gutenberg var den första som gjöt lösa typer av bly som kunde användas för att 
sätta ihop vilken text som helst och gjorde därmed trycket till en oändligt 
mycket effektivare process. Detta var startskottet för typografin som 
kommunikationsform. Innan dess skrevs alla texter för hand och då talar man om 
kalligrafi istället.

Några av de som bär den största äran för dagens typografiska modell är 1400-
talets Nicolas Jenson, som skapade de första antikva-typerna, och William 
Morris som lät sig inspireras av Jenson när han grundade Kelmscott Press på 
slutet av 1800-talet. Morris hade väldigt stränga typografiska ideal, och hans 
trycksaker blev en förebild och inspirationskälla för den våg av förnyelse som 
svepte över boktryckarkonsten på 1890-talet. 

måttet på ett typsnitt
Versalhöjd, accenthöjd, baslinje, nerstapel, uppstapel och grad (i punkter) är 
några begrepp som används för att mäta ett typsnitt. Olika typsnitt kan vara 
olika stora även om de är av samma grad. Det beror på att designern har 
fullständig kreativ frihet avseende typsnittets utformning.

skillnaden mellan ett serifftypsnitt och en sansseriff
Skillnaden mellan seriff och sansseriff  är huruvida typsnittet är försett med 
seriffer eller inte. Seriffer är små tvärstreck i änden på alla tecknens 
staplar. 

exempel på hur man kan förstärka den skrivna texten
Det finns många olika sätt att förstärka något som står skrivet. Det kan 
liknas vid att höja rösten när man talar. Oftast handlar det om att skapa en 
skarp kontrast med den vanliga brödtexten genom att ändra färg, storlek, 
tjocklek eller typsnitt när man vill att något ska framträda tydligare. 

bra läsbarhet
Om en text är kort och koncis, indelad i underrubriker och har en tydlig 
textbindning är den oftast lättläst. Men för att optimera läsbarheten är det 
bäst att följa vissa typografiska "etikettregler". Några av dessa är:

• Se till att blicken inte behöver vandra över ett långt tomrum i listor och 
innehållsförteckningar.

• Ha inte för långa rader.

• Använd inte marginaljusterad text i korta kolumner.

• Endast ett mellanslag efter skiljetecken.

• Inga mellanslag i initialer.
• Ändra inte formen på bokstäverna i ett typsnitt genom att förvränga 
texten.

• Inget indrag i första paragrafen på en sida eller efter en rubrik.

• Om ett ord ska delas upp med bindestreck, lämna minst två bokstäver på den 
övre raden och se till att minst tre bokstäver följer med till nästa rad. 

• Undvik radbyten mitt i uttryck som 5 cm och 4x4.

//PONTUS

INL. 3a: TYPOGRAFI OCH LAYOUT


