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Kännetecken på en lättläst skrift

Om en bok skall inbjuda till läsning måste sidorna sättas och esignas 
på ett sätt som gör boken lätt att läsa. Omslagets layout bör spegla 
bokens innehåll och locka till läsning. Även om du inte har tillgång 
till ett sidbrytningsprogram kan du nå gott resultat med Word.
Många skrifter blir extra svåra att läsa när typografin brister. Med 
några enkla tumregler kan du skapa en text som är lätt att läsa. 

Skapa lättlästa texter med god typografi
 � Komfortabel radlängd – 55 tecken på raden
 � Ett välkänt teckensnitt med seriffer
 � Lagom stor stil
 � Lämpligt radavstånd
 � Använd mellanrubriker flitigt
 � Var inte rädd för luft på sidorna
 � Överge understrykning
 � Recept för en begripligare text:

 Från det enkla till det svåra 
 Från det kända till det okända 
 Från det konkreta till det abstrakta

Skriften som helhet fångar läsaren
 � Poängen med skriften når läsaren direkt
 � Det går lätt att hitta i skriften liksom på varje sida
 � Varje del i skriften ska inbjuda till läsning
 � Texten kan läsas utan ansträngning

Se på uppslagen
 � Gör du en tryckt bok bör du mera se på uppslagen  

 än de enskilda sidorna. Har du stor skärm går det  
 att ställa in Word så att du ser uppslagen.

 � Gör boken och de enskilda uppslagen   
 aptitliga genom att använda en luftig layout. Sänk  
 läsmotståndet genom att välja en lagom radlängd.

 � Kläm inte in för mycket på varje uppslag
 � Var generös med radavstånd, marginaler och  

 rubriker så att texten blir luftig.
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Rubrikerna ska sammanfatta texten
 � Är titeln tillräckligt slagkraftig?
 � Bildar rubrikerna en sammanfattning av texten?
 � Är rubrikerna utformade på ett enhetligt sätt?
 � Lockar de till läsning?
 � Är rubrikerna informativa?
 � Rubriken tillhör det efterföljande stycket, varför  

 det ska vara mer luft före än efter rubriken.
Texten förmedlar budskapet

 � Syftet framgår tydligt.
 � Texten delas i olika stycken, där varje stycke  

 beskriver en tankekedja.
 � Styckena ska logiskt följa på varandra, men ett  

 nytt stycke bör inte direkt syfta på det föregående  
 utan vara självständigt. Om ett stycke verkar vara  
 isolerat ska du nog tänka om.

 � De viktigaste orden inleder styckena och   
 meningarna.

 � Språket är tydligt, rakt på sak och korrekt.
Bilderna fångar ögat och lockar läsaren till sidorna

 � Bilden förstärker textens budskap och är placerad  
 i anslutning till texten.

 � Bilder och bildtext står tillsammans.
 � Gör aldrig “konstutställningar” av bilder som inte  

 har med varandra att göra!


