
God typografi och layout 
gör texten läslig

Hur texten presenteras kan få en avgörande roll för inlärning. 
Formen kan hjälpa läsaren att minnas men den kan också stjälpa 
och hindra hans läsning eller t o m få honom att avstå från att ta 
del av textens budskap.

Läsaren påverkas inte bara av faktainnehållet i utan i hög grad 
också av hur det uttrycks i ord och bild till ett fungerande bud-
skap. När text och bild samverkar i den grafiska formen ökar 
effekten av budskapet radikalt.

 � Skapa text som är lättläst och välstrukturerad! 
 � Ge den en överskådlig layout med välvalda, adekvata och 

väl sammansatta bilder!
 � Låt text och bilder samverka!
 � Förstör inte ordbilderna!
 � Sänk läsmotståndet med en lagom radlängd!

Mer om layout och sidornas design
Med tex Word har du stora möjligheter att skapa typografiskt 
tilltalande texter. Men utan kunskap kan effekten lätt bli den 
motsatta. 

Att bestämma textens utseende är att utforma dess typografi. 
Om ditt huvudsyfte är att underlätta för läsaren, ska du välja 
vanlig standard både på typsnitt och uppställning av texten. Det 
brukar kallas “tyst” typografi, vilket antyder att utformningen 
inte väcker något uppseende för sin egen skull. Läsaren känner 
igen typsnittet, och texten känns varken för småstilt och kom-
pakt eller onödigt storstilt och spatiös.

Ibland kan du våga dig på asymmetriska uppställningar för att 
bryta av mot en prydlig ”fyrkantig” uppställning. Däremot bör 
du inte variera typsnitt, grad och spaltbredd enbart för variatio-
nens skull utan låta läsaren bli trygg i formen och känna igen 
sig sida för sida, uppslag för uppslag. Använd inte mer än två 
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lätt för långa och rymmer för många tecken som gör den svår-
läst.  Man faller lätt för frestelsen att packa ännu mer information 
på sidan vilket gör den svår att läsa.

Satsyta
Satsytan är den del av sidan som avgränsar textens placering. 
Den anges av marginalerna i programmet. Marginalerna, luft-
rummet runtom satsytan, är viktiga för helhetsbilden av boken.

Satsytans storlek och placering beror av bokens format men 
också valet av typsnitt, grad och radavstånd bestämmer, främst 
bredden, på satsytan. Höjden avgörs av sidans storlek.

Det traditionella är att man ökar marginalens mått medurs 
(räknat på en högersida) med början i innerkanten, sedan i över-
kant, därefter ytterkanten och slutligen med det största måttet i 
sidfoten (underkant). Här har jagAnvänt A5 och valt 147 x 210 
mm: 10 mm inre, 20 mm övre, 35 mm yttre och 15 mm nedre 
marginal.

Valet av typsnitt, grad, radavstånd, satsyta och bokformat är helt 
beroende av varandra. Ökar du ett mått får det konsekvenser för 
de andra måtten vilka måste anpassas till varandra. 

Utformning av stycke
Styckena ska skiljas åt antingen av en blankrad eller ett indrag 
en fyrkant stort.  Efter en rubrik har man varken indrag eller 
blankrad. 

Försök undvika att få änkor och horungar! En horunge är en 
ensam rad i ett stycke längst ned på en sida. Änkan är en ensam 
sista rad i ett stycke som står överst på sidan. Även här kan 
Word komma till din hjälp och kontrollera detta. Bästa sättet är 
att skriva om texten.

Radavstånd 

En vanlig grundinställning i layoutprogram är att 
radavståndet automatiskt blir 1,2 gånger teckenstorleken. Med 
10 punkters text blir då radavståndet 12 punkter eller 10/12.
Radavståndet eller kägeln, ska alltid vara betydligt större än 
graden. I en bok bör du öka kägeln med 25–30% av vald grad.  

typsnitt. Har du seriffstil i brödtexten bör du välja en linjär stil 
i rubrikerna.

Uppslaget
I en bok ser man mera på uppslagen än de enskilda sidorna, 
därför kan det vara bra att använda så stor skärm att man kan 
se uppslagen.

Gör boken och de enskilda uppslagen aptitliga genom att använ-
da en luftig layout. Extra snygga uppslag får du om raderna på 
vänster- och högersidorna linjerar. Det uppnår du genom att låta 
rubriker med sitt mellanrum vara hela multipler av brödtextens 
radavstånd.

Sidans utformning
En normal grad på brödtexten brukar ligga mellan 10 och 12 
punkter. Raden ska helst inte innehålla mer än 55 tecken. Räkna 
då alla tecken, skiljetecken och mellanslag. En sådan rad blir 
ungefär 10 cm lång om du använder 12 punkter, beroende på 
vilket typsnitt du väljer. Med 10 punkter blir raden ca 8 cm lång. 
Dessa tumregler kan hjälpa dig att planera en läsvänlig sida.

Blir raden för lång är ofta det enklaste greppet att göra satsytan 
smalare. Alternativet att öka graden tvingar dig till att samtidigt 
öka radavståndet vilket får som konsekvens att det går in betyd-
ligt mindre text per sida i jämförelse med att bara gör satsytan 
smalare. 

Radlängd i centimeter för en rad med 55 tecken i olika 
teckensitt och grader

Typsnitt 10p 11p 12p
Century Schoolbook 9,9 10,4 11,2
Garamond 8,7 9,4 10,3
Palatino 9,2 10,0 10,9
Times 8,2 8,9 9,7

A4-sidans problem måste övervinnas
A4-sidan är det vanligaste formatet för den som skriver själv. 
Samtidigt blir den stående A4an bekymmersam. Raderna blir 

 



Rak eller ojämn högerkant?
Vid jämn högerkant varierar ordmellanrummen så att texten fyller 
hela spaltbredden och blir lika rak som vänsterkanten. Detta ger 
en elegantare typografi med rektangulära textblock. Nackdelen 
är att det kan uppstå floder av vita gluggar i texten speciellt vid 
smala spalter. Avstavning kan minska detta problem, men ibland 
måste man ta till knipning av hela raden. Ojämn högerkant inne-
bär att ordmellanrummen alltid är lika stora varför raderna blir 
olika långa vilket kan upplevas som brist på form. Å andra sidan 
är det lättare att läsa, även om vi inte är riktigt vana vid det 
eftersom det har varit en stark tradition med rak högerkant.

Vänster justerad text
Vid jämn högerkant varierar ordmellanrummen så att texten 
fyller hela spaltbredden och blir lika rak som vänsterkanten. 
Detta ger en elegantare typografi med rektangulära textblock. 
Nackdelen är att det kan uppstå floder av vita gluggar i texten 
speciellt vid smala spalter. Avstavning kan minska detta pro-
blem, men ibland måste man ta till knipning av hela raden. 
Ojämn högerkant innebär att ordmellanrummen alltid är lika 
stora varför raderna blir olika långa vilket kan upplevas som 
brist på form. Å andra sidan är det lättare att läsa, även om vi 
inte är riktigt vana vid det eftersom det har varit en stark tra-
dition med rak högerkant.

Mindre spaltbredd utan avstavning

Dock får den aldrig vara mindre än 
ordmellanrummen på raden. Bild 4-1 
illustrerar de olika begreppen grad, 
kägel och ordmellanrum. Exemplet 
visar också vad som menas med rad-
längd, radavstånd, teckenavstånd och 
ordmellanrum.

Valet av radavstånd kan vara avgö-
rande för läsvänligheten av din text. 
Ett vanligt fel är att man väljer en för 
stor grad på för litet radavstånd. Och 
därav följer att den ofta enklaste åtgär-

den för att öka läsvänligheten i en text är att öka radavståndet 
med bibehållen textgrad.  

Exempel: Olika radavstånd

11/11
Radavståndet, kägeln, ska alltid vara betydligt större än 
graden. I en bok bör du öka kägeln med 25–30% av vald grad. 
Dock får den aldrig vara mindre än ordmellanrummen på 
raden. Bild 4-1 illustrerar de olika begreppen grad, kägel och 
ordmellanrum.

11/12
Radavståndet, kägeln, ska alltid vara betydligt större än 
graden. I en bok bör du öka kägeln med 25–30% av vald grad. 
Dock får den aldrig vara mindre än ordmellanrummen på 
raden. Bild 4-1 illustrerar de olika begreppen grad, kägel och 
ordmellanrum.

11/13
Radavståndet, kägeln, ska alltid vara betydligt större än 
graden. I en bok bör du öka kägeln med 25–30% av vald grad. 
Dock får den aldrig vara mindre än ordmellanrummen på 
raden. Bild 4-1 illustrerar de olika begreppen grad, kägel och 
ordmellanrum.

12/13
Radavståndet, kägeln, ska alltid vara betydligt större än 
graden. I en bok bör du öka kägeln med 25–30% av vald 
grad. Dock får den aldrig vara mindre än ordmellan-
rummen på raden. Bild 4-1 illustrerar de olika

Vid jämn högerkant 
varierar ordmellanrum-
men så att texten fyller hela 
spaltbredden och blir lika 
rak som vänsterkanten. 
Detta ger en elegantare 
typografi med rektangulära 
textblock. Nackdelen är att 
det kan uppstå floder av vita 
gluggar i texten speciellt vid 
smala spalter. Avstavning 
kan minska detta problem, 

men ibland måste man ta 
till knipning av hela raden. 
Ojämn högerkant innebär 
att ordmellanrummen alltid 
är lika stora varför raderna 
blir olika långa vilket kan 
upplevas som brist på form. 
Å andra sidan är det lättare att 
läsa, även om vi inte är riktigt 
vana vid det eftersom det har 
varit en stark tradition med 
rak högerkant.

Bild 4–1. Se till att radavståndet alltid 
är större än ordmellanrummen i texten!



Antal tecken i en genomsnittsrad på 10 cm med olika typsnitt 
och grader

Typsnitt 10p 11p 12p
Century Schoolbook 56 53 49
Garamond 63 58 53
Palatino 59 55 50
Times 67 62 56

Rubriker

Rubrikens roll är liksom styckeindelningens att ge en längre 
text struktur. Samtidigt ger kapitelrubriker och mellanrubriker 
välkomna rastplatser och orienteringspunkter på vägen genom 
texten.

Kapitelrubriker bör stå överst på ny sida, men kommer det en 
bild direkt så är det bättre att börja med den. 

Använd mellanrubriker flitigt! 

Samma text där vi tillåtit avstavning och justering av 
teckenmellanrum
För bättre utseende kan man även variera mellanrummet mellan 
ett ords tecken, men varierar man detta alltför mycket bryter 
man sönder ordbilderna. Som tumregel kan man låta tecken-
rummen variera med högst plus/minus 5% för att få jämnare 
ordmellanrum. Jämför texten nedan!

Hur stora ska ordmellanrummen vara i en text?
Är ordmellanrummen för små eller för stora drar de på olika sätt 
till sig uppmärksamheten och distraherar läsaren. Han får svårt 
att koncentrera sig på textens innehåll. Ord som placeras för tätt 
tvingar läsaren att anstränga sig för att skilja orden åt. Lagom 
stora ordmellanrum är inte bara bäst för läsligheten utan även 
mer tilltalande. Låt ordmellanrummen variera mellan 85% och 
130% av det normala ordmellanrummet vid justerad text.

Försök att få så få avstavningar som möjligt då de hindrar 
läsningen. 

För större grader än 18 behöver bokstäverna stå tätare ihop, 
vilket man åstadkommer med knipning.

Högst 55 tecken på raden
Låt aldrig en rad innehålla mer än 55 tecken mellanslag inräk-
nade. Radlängder över 12 cm är mycket svårlästa! Ögat klarar 
inte att läsa raden med få fixeringar utan börjar irra när raden 
blir för lång. Vi märker det inte själva, endast en ögonkamera 
kan registrera det, se bild 4-2. Omedvetet märker vi svårighe-
terna och uppfattar därför texten som svår.

Rubrik satt med 24 p Arial
Rubrik satt med 24 p Arial Narrow
Rubrik satt med 18 p Arial fet

Vid jämn högerkant varierar 
ordmellanrummen så att texten 
fyller hela spaltbredden och blir 
lika rak som vänsterkanten. 
Detta ger en elegantare typografi 
med rektangulära textblock. 
Nackdelen är att det kan uppstå 
floder av vita gluggar i texten 
speciellt vid smala spalter. 
Avstavning kan minska detta 
problem, men ibland måste man 

ta till knipning av hela raden. 
Ojämn högerkant innebär att 
ordmellanrummen alltid är lika 
stora varför raderna blir olika 
långa vilket kan upplevas som 
brist på form. Å andra sidan 
är det lättare att läsa, även om 
vi inte är riktigt vana vid det 
eftersom det har varit en stark 
tradition med rak högerkant.

Bild 4–2. Vid läsningen hoppar ögat mellan fixeringspunkter. Ett väl tilltaget 
radavstånd underlättar läsningen.



av teckensnitt. Typografin ska 
vara tyst och inte märkas, det 
är innehållet som ska framhä-
vas. Några exempel på typ-
snitt finner du på sidan 43. 

Gör egna stilprov och testa på 
målgruppen! 

Seriffer
Typsnitt med klackar, seriffer, är mer 
lättlästa än linjära, dvs sådana som 
bara består av jämna linjer, se bild 7. 
Serifferna hjälper nämligen ögat att 
binda ihop bokstäverna till ordbilder.

OBS! Seriff-alfabet har en egen kursiv 
variant i motsats till linjärer där den 
kursiva varianten är en lutad rak. Lägg 
märke till bokstaven a och dess olika skärning 

a     a
Typsnittens karaktär och signaler
Bokstäverna förmedlar mer än den bokstavliga meningen av 
orden. Ett typsnitt är skapat för en viss användning. det har 
utstrålning och karraktär som ska lyfta fram och stödja bud-
skapets trovärdighet. Du kan välja typsnitt för att förmedla en 
ton. Använder du fet stil ger det ett starkt och kraftfullt intryck. 
Typsnittet kan bidra till att göra en rapport professionell, en 
inbjudan elegant eller otvungen. I bilden nedan visas hur ett 
felaktigt val av typsnitt kan ge ett förvirrat intryck. Jämför de 
två kolumnerna:

Kraftfull    Kraftfull

Professionell         Professionell
Elegant    Elegant

Barnslig    Barnslig

Rubrikens roll är liksom styckeindelningens att ge en längre text 
struktur. Samtidigt ger kapitelrubriker och mellanrubriker väl-
komna rastplatser på vägen genom texten.

Gör de mest betydelsefulla rubrikerna störst och kraftigast och 
de underordnade mindre och svagare! Koppla ihop den med 
texten som den hör ihop med. 

Om rubriken går över flera rader bör du bryta raden på ett 
naturligt ställe. För att få in tillräckligt många bokstäver kan 
du antingen välja ett smalare typsnitt eller gå ner i grad. I det 
senare fallet kan du kompensera förlusten i slagkraft genom att 
göra rubriken fetare.

Radavståndet ovanför en rubrik ska alltid vara större än avstån-
det till texten under. I rubriker sätts inte punkt ut, men väl 
utrops- och frågetecken.

Förstör inte ordbilderna
När vi väl lärt oss att läsa, läser vi inte de 
enskilda bokstäverna utan hela ord. Testa 
med

Detta har skickligt utnyttjats genom åren av Viking Line.

Typsnitt 
Vid tryckkonstens början på 1400-talet skars varje enskilt tecken 
ut i trä till en s k typ, därav namnet. Inom varje typsnitt finns 
oftast fyra olika varianter: rak, kursiv, fet och fet-kursiv med 
ibland magra eller extra feta varianter. Den grundläggande 
formen för våra bokstäver har inte ändrats så mycket under 
de senaste århundradena. Storleken på texten kallas dess grad. 
Däremot har det skapats ett otal variationer. Det finns speciella 
typsnitt för tidtabeller, telefonkataloger, tidningar och tidskrif-
ter och en del företag använder alldeles egna typsnitt för att 
ge profil till företaget. Varje typsnitt har skapats med tanke på 
ett visst användningsområde. De har en egen utstrålning och 
karaktär som skall föra fram och stödja budskapets trovärdighet.

Välj ett typsnitt för att det är läsligt och fungerar. Läsarens upp-
märksamhet ska vara fäst vid innehållet och inte vid ditt val 

Du gamla du fria

Bild 4–3. Exempel på typsnitt med och utan 
seriffer



laserskrivare. Nackdelen kan vara att skriften verkar maskin-
skriven. Helvewtica har större x-höjd än Times och ger däför 
ett fetare intryck. Man kan uppleva att raderna flyter i hop och 
texten blir svårläst

Med datorns hjälp är det lätt att ge texterna en typografiskt till-
talande och lättläst struktur. Men utan kunskap kan effekten lätt 
bli den motsatta.

Cambria och Calibri
För Word 2010 tog Microsoft fram ett nytt typsnitt Calibri som är stan-
dard för brödtext. För rubriker används Cambria.

Med datorns hjälp är det lätt att ge texterna en typografiskt tillta-
lande och lättläst struktur. Men utan kunskap kan effekten lätt bli den 
motsatta.

Berling

Berling är ett modernt typsnitt även kallat världens vackraste 
typsnitt. Det skapades av Karl-Erik Forsberg 1929.

Med datorns hjälp är det lätt att ge texterna en typografiskt till-
talande och lättläst struktur. Men utan kunskap kan effekten lätt 
bli den motsatta

Garamond 

Claud Garamond skapade i början av 1500-talet  ett klassiskt vanligt typ-
snitt som har fått många efterapningar. Det tar mera plats än Times. Det 
utformades för att vara neutralt, osynligt och maximalt läsligt.

Med datorns hjälp är det lätt att ge texterna en typografiskt tilltalande 
och lättläst struktur. Men utan kunskap kan effekten lätt bli den motsatta.

Century Schoolbook 
New Century Schoolbook är ett klassiskt lättläst typsnitt som 
ofta  förekommer i läroböcker. Det tar mera plats än Times. 
Det utformades 1902 av L. B. Benton för att vara neutralt, 
osynligt och maximalt läsligt.
Med datorns hjälp är det lätt att ge texterna en typografiskt 
tilltalande och lättläst struktur. Men utan kunskap kan 
effekten lätt bli den motsatta.

Typografiska mått
Måttenheten i layoutprogram är pica. Den är indelad i tolv 
punkter. En vanlig läsbar text är t ex tolv punkter. I tidningsar-
tiklar med smal spalt kan graden vara så liten som nio eller tio 
punkter. Pröva en lite större grad och se hur läsligheten ökar!

En text satt i olika typsnitt och samma grad är sällan lika stor.

I dag använder vi mest amerikanska ordbehandlings- och lay-
outprogram använder det amerikanska systemet med 
1 point = 1/72 tum  = 0,353 mm 
1 pica = 12 points = 4,24 mm

I Europa användes tidigare ett typografiskt måttsystem som 
skapades av Didot på mitten av 1700-talet med 
12 punkter = 1 cicero (cic) =  4,51 mm

Exempel: Olika grader
  8p Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill

10p Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill

12p Kalla den änglamarken eller himlajorden om du

14p Kalla den änglamarken eller himlajorden 
18p Kalla den änglamarken eller 

24p Kalla den änglamarken 

36p Kalla den
Exempel på olika teckensnitt
Här ger vi några exempel på olika typsnitt. 

Helvetica eller Arial

Helvetica är ett groteskt typsnitt, dvs utan seriffer. Det är ett 
tydligt typsnitt och används gärna till rubriker. Det skapades av 
Max Miedinger 1957. Man kan t ex ha Helvetica till rubriker och 
Times till brödtext. De är två typsnitt finns tillgängliga på de flesta 



n  v   v   v 
Grekiskt ny, kursivt v i Times, Century Schoolbook respektive 
Palatino

Andra bokstäver som det kan vara svårt att skilja ut är 1 (etta) l 
(lilla L) I (stort i) och rakt streck|.

Typsnitt  1 l I |

Helvetica  1 l I |
Optima   1 l I |
Times   1 l I |
Palatino  1 l I |
Calibri  1 l I |

I manualer kan man se en rekommendation att använda 
Helvetica till teknisk text. Det är ett utmärkt sätt att göra en svår 
text ännu mer svårtillgänglig! Undvik Helvetica till all brödtext!

Fler detaljer som avslöjar omtanken om läsaren

Ransonera versalerna!
DU BÖR UNDVIKA VERSALER I RUBRIKERNA EFTERSOM 
DE ÄR MER SVÅRLÄSTA, SPECIELLT I LÄNGRE TEXTBLOCK. 
ENSTAKA ORD ELLER NAMN KAN DÄREMOT LYFTAS 
FRAM MED VERSALER, BÄTTRE ÄR DOCK ATT ANVÄNDA 
FET STIL. VERSALER KAN MÖJLIGEN LÄMPA SIG FÖR 
ATT BETONA ETT VISST ORD, MEN I BRÖDTEXTEN ÄR DE 
DIREKT OLÄMPLIGA I LÄNGRE TEXTAVSNITT, VILKET VI 
VILL VISA MED DETTA STYCKE.

Den kursiva varianten lämpar sig även den utomordentligt till att 
betona ett visst ord i brödtexten men är direkt olämplig i längre textav-
snitt.Syftet med dessa rader är att förutom att konstatera det olämpliga, 
även visa att det verkligen förhåller sig på det sättet. 

Palatino 

Palatino eller Book Antiqua är en ganska bred och lätt stil med 
ett elegant utseende med god läsbarhet. Den används ofta till 
affischer och plakat men förekommer emellanåt också i brödtext. 
Raderna får inte vara för korta. Palatino skapades av Hermann 
Zapf 1950.

Med datorns hjälp är det lätt att ge texterna en typografiskt till-
talande och lättläst struktur. Men utan kunskap kan effekten lätt 
bli den motsatta. 

Times 

Times är det mest använda typsnittet såväl i böcker som i tidningar. 
Det tar liten plats, vilket gör att det ryms mer text per sida med Times 
än med de flesta andra typsnitt. Times anses av många vara det mest 
lättlästa, antagligen därför att det är så vanligt och bildar tydliga ord-
bilder. Typsnittet skapades av Stanley Morison och Victor Lardent för 
tidningen The Times 1932 för att få plats med mycket text på liten yta.

Med datorns hjälp är det lätt att ge texterna en typografiskt tilltalan-
de och lättläst struktur. Men utan kunskap kan effekten lätt bli den 
motsatta.

Vilket är det mest lättlästa typsnittet?
Det är inte lätt att svara på eftersom så många variabler påver-
kar. Ett enkelt svar kan vara att det du är mest van vid är det för 
dig mest lättlästa. Du gillar antagligen det typsnitt din dagstid-
ning använder.

Undvik Helvetica! 
Håll dig till enkla vanliga typsnitt för brödtext. Undvik sanseriff 
typsnitt som Helvetica eller Arial. Ögat har svårare att uppfatta 
ordbilder med sådana typsnitt. Bokstävernas fötter eller seriffer 
i serifftypsnitten binder ihop bokstäverna till ord. Times är ett 
bra och vanligt typsnitt som packar informationen tätt. Här har 
jag valt Optima för rubriker och Palatino för brödtext eftersom 
det inte är så tätt som Times. För mig är det viktigt att det blir 
tydlig skillnad mellan ett kursivt v, v, och ett grekiskt ny, n, vilka 
jag ofta använder i samma formel.



tåget Malmö-Stockholm, den 3-7 maj. (inget mellanslag) OBS! 
att ordet mellan är inbyggt i minus.

Tankstreck sk pratminus används vid direkt anföring och för 
att ange parentetiskt inskjutna satser. Tankstreck omges av 
mellanslag.

Citationstecken
”   Tumtecken  ”  Anföringstecken

I engelsk text använder man  “sentence with ’word’ quoted”

Fyrkanter
Helfyrkant eller emspace ett tomrum som fyller ett utrymme 
som M.

Halvfyrkant eller enspace ett tomrum som fyller ett utrymme 
som N. 

Typsnitt Times 
12/15

Times 
11/13

Skrivmaskin

Antal spalter 1 2 1
Radlängd (cm) 11 7,5 13,5
Tecken per rad 63 51 54
Rader per sida 43 51 62
Tecken per sida 2700 4800 3350

Tabell 3. Exempel på hur layouten av en A 4-sida påverkar 
textomfånget

Kolumntitlar
I en lärobok klan det vara en idé att repetera respektive kapitlets 
överskrift, högst uppe, gärna med en stödlinje under. Det riktar 
upp sidan och blir som ett tvättstrek som texten hängs upp på. 
Behovet av att linjera sidorna fminskar då.

Gör gärna en bred marginal som inbjuder läsaren att göra stöd-
anteckningar men också kan utnyttjas till att rymma t ex förkla-
rande nyckelord och mindre illustrationer!

Kerning, knipning och ligaturer kan förbättra 

Var inte rädd för luft på sidorna!

Att markera text
Överge understrykning!

Om du vill förstärka ett ord i en mening ska det skrivas med fet 
eller kursiv, aldrig understrykas. Understrykning kommer från 
skrivmaskinens tid.

Fet
Fet text på en sida drar blicken till sig och man ser genast den 
feta orden.

Kursiv
Kursiv text upptäcker man inte för än man kommer dit. Först då 
får man reda på att texten är markerad.

Paginera alltid
Paginera alltid dina texter – det hjälper läsaren att hitta och 
använda din text. Låt programmen göra det så håller de reda 
på sidnumreringen även efter omfattande ändringar.

Sidsiffrorna ska stå längst till vänster på vänstersidor och längst 
till höger på högersidor så att de är lätta att upptäcka för en 
bläddrande läsare.

Placera sidsiffran i fotmarginalen eller på annat sätt isolerat så 
syns den tydligare. Ge sidsiffran en typografi så att den avviker 
från övrig text på sidan.

Skiljetecken & mellanrum
I program finns tillgång till betydligt fler tecken än tangentbor-
det visar, utnyttja den. Här är några exempel: 

Streck
 —   Tankstreck   –  Minus   -  Bindestreck

Bindestreck avdelar ord. Minus används för att visa samband 
eller förhållande. Minus ersätter från ... till eller mellan ... och 



Ligaturer
Vissa bokstäver skrivs samman till en typ t ex 
fi och fl. I vissa typsnitt finns flera ligaturer 
tillgängliga för en förfinad typografi. Det kan 
vara vettigt att använda för en titelsida eller för 
plakat

fi   fi   fi   fl

Normalskriven, kernad och ligaturer

Kerning och knipning förbättrar rubriken

Kerning och knipning förbättrar rubriken
Här har hela texten knipts med 20 % och teckenmellanrum-
men med minskats med 1 punkt.

Hur ska mitt manus se ut?
Oavsett om du skriver ditt manus för att lämna bort det till 
någon annan som ska formge boken eller att du gör allt arbete 
själv underlättar det att skilja mellan skrivarbetet och den gra-
fiska formgivningen.

Skriv in din text i ett ordbehandlingsprogram. MS Word är 
det vanligaste. Gör det enkelt för dig och börja inte med att 
tänka på typsnitt och hur mellanrubriker ska se ut. Fokusera 
på texten och det du har att berätta.

Särskilt om du ska lämna ditt manus till någon annan som gör 
den grafiska formgivningen ska du undvika att krångla till 
det och därigenom orsaka merarbete. Undvik till exempel att 
börja nytt stycke genom att mata in första raden med ett antal 
blanksteg, det är enklare att senare göra det i layoutprogram-
met. Undvik att använda bindestreck vid pratminus och kolla 
så du inte matar in onödiga dubbla mellanslag eller mellanslag 
före skiljetecken som punkt och komma. Skriv kapitel- och 
mellanrubriker som ett eget textstycke med en radmatning 
före och efter. Det allra besvärligaste är manus där författaren 
gjort gjort en egen ombrytning och lagt upp sitt manus i två 
spalter på liggande A4-format för att uppslagen ska se ut som 

läsligheten
För god läslighet är det lämpligt om bokstäverna sitter rela-
tivt tätt, vilket upplevs som läsvanligt. Justering av avståndet 
mellan två bokstäver kallas kerning. Hur tätt avgörs både av 
teckensnittet och teckengraden.

En generell avståndsreglering i ett textavsnitt kallas knipning. 
Med dessa två tekniker kan man få bokstäverna att stå tätare 
och få bättre ordbilder. Det kan också vara ett sätt att få plats 
på en rad.

Knipning
Knipning innebär att det relativa avståndet mellan enskilda 
bokstäver göras mindre på en hel rad. Speciellt i större grader 
kan detta förbättra ordbilderna. I bild 4- nedan ses skillna-
derna mellan oknipen och knipen text.

Kontrollera att knipningen är tillräcklig för att ge bra ordbilder.

Kerning
Vid tillriktning eller kerning krymps mellanrummet mellan 
enskilda bokstäver. Det används med fördel i rubriker och 
logotyper. Vissa bokstavskombinationer (speciellt versaler) 
har onormalt stora mellanrum varför ordbilden kan ge flera 
delar. 

För att kompensera en obalans i tecknens former lägger man 
in särskilda kerningpar eller ligaturer tex fi. Känsliga bok-
stavspar är AV och LT.

I breddstegstabellerna för de olika typsnitten finns uppgifter 
om hur breda de olika bokstäverna är och vilka bokstavspar 
som bör kernas ytterligare t ex bokstavsparen AV, VA, LT Tr 
m fl.

ALFA LAVAL

ALFA LAVAL 20% knipning för AVA

ALFA LAVAL hela namnet med 20% knipning


