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Syfte & Frågeställningar

Målsättning

Målet för mitt examensarbete har varit att undersöka relationen mellan samhällets 
värderingar och typografi för att sedan presentera min research på ett passande sätt.

Syfte

Syftet med projektet har varit att skapa en medvetenhet eller öppna upp för en 
diskussion om hur typografi värderas. Det är något som jag sällan ser diskuteras i 
designvärlden; förutom av de som sysslar med maktkritisk design1. Mitt mål har 
varit att försöka nå dem som inte tänker på hur typografi värderas. De som inte kan 
något om typografi hoppas jag skulle kommer känna att de fått en större förståelse 
efteråt och att jag kanske gett dem en “aha-upplevelse”. 

Frågeställningar 

Mina främsta frågeställningar har varit: 
Hur värderas typografi?
Vem har haft makten att definiera vad som är bra typografi?
Vad har egenskaper kopplade till kön har för betydelse för hur typografi värderas?
Hur påverkar det som anses neutralt synen på andra uttryck? 
Utifrån dessa frågor vill jag diskutera en större kontext av hur grafisk formgivning 
påverkar samhället.

Struktur

Jag ser det som att det finns två delar av mitt projekt. 
1. Undersökande av ett ämne och skapandet av innehåll.
2. Presentation av innehållet.
Sidorna 6–42 i det här dokumentet är texten till en essä som jag presenterade på 
vårutställningen.

1	 Maktkritisk	design	är	ett	medel	för	att	belysa	och	förändra	maktstrukturer. 
	 www.svenskatecknare.se/tecknaren/2016/05/18/reportage-kritiken-i-praktiken/
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Bakgrund

Efter att jag studerat formgivning på gymnasiet och sex år på eftergymnasial nivå 
har jag stött på många åsikter om typografi. I mitt intresse har jag självmant sökt 
upp kontexter där typografi finns. Genom att se hur andra använder typsnitt och 
vad som sägs om dem har jag lärt mig hur typografi kan användas. Idéer om vilka 
typsnitt som är bra och i vilka sammanhang de passar har jag hört så många gånger 
att jag inte kan minnas var jag hörde dem först. Idéer kring typografi presenteras 
ofta som självklara. Det är kanske därför jag själv aldrig ifrågasatt var idéerna kom-
mer från. Bokstäver ”är” ju bara och de har funnits så länge att de verkar givna av 
naturen. I svensk typografis standardverk, Typografisk handbok (1991), skriver för-
fattaren Christer Hellmark: 

Det finns i själva verket få konstarter där utrymmet för personliga  
åsikter, formexperiment och utövarens självförverkligande är mindre  
än inom typografin.
 

Det här läste jag på gymnasiet och var den första boken jag läste om typografi. Det 
är ofta sådana här åsikter får stå för hur man bör förhålla sig till typografi. Citatet 
uppfattar jag som att det vill ge intrycket av att typografi har regler som måste föl-
jas. Att det finns tydliga rätt och fel. Det ger en känsla av att något kommer hända 
om man inte följer reglerna. Jag kan titta tillbaka på den nybörjare jag var och i 
efterhand se att det här färgade min uppfattning om hur jag skulle förhålla mig 
till typografins tillskrivna regler. Det fick mig att känna att ämnet typografi var en 
stängd bok som var färdigskriven och att det bara var att följa vad andra hade satt 
upp som regler innan mig. Men jag fick en känsla av att jag ville lära mig alla dessa 
regler så att jag kunde göra rätt och bli bra på något. Kanske för att i förlängningen få 
bekräftelse av någon kunnig i framtiden, när jag gjort ”rätt” formgivningsval. 

Under åren som student när jag har lärt mig mer och mer har jag insett att ämnet 
är på många sätt otroligt subjektivt och att jag behöver inte stå inför en typografidom-
stol som ska bedöma mitt verk som korrekt. Men samtidigt vet jag att om jag gör 
för många utsvävningar från vad som är normen för ”bra” typografi (om man inte 
följer reglerna) är att man har en uppförsbacke för att formgivningen och innehållet 
ska tas seriöst. Målet med formgivning är ofta att innehållet ska tas på allvar genom 
inramningen av ett bra hantverk. Det är inte sällan jag hört att man vill att något 
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ska se ut som en ”riktig” eller ”professionell” [sätt in produkt]. Jag har lärt mig att 
typografi är en viktigt del av att uppnå det och det påpekas i början av alla samma-
hang där typografi diskuteras. En sak som är motsägelsefullt är att trots att det är 
en vedertagen sanning att typografi påverkar hur formgivning och budskap tolkas 
– används i princip aldrig empiriska studier och undersökningar av detta som en 
del av utbildningen på de skolor jag gått på. En tänker att det borde finnas ett stort 
intresse av att kunna hänvisa till sådant för att det som lärs ut inte ska bli godtyck-
ligt baserat på smak och personliga erfarenheter. Avsaknaden av empiriska studier 
återkommer jag till senare.

Så länge jag kan minnas har den största delen av mitt intresse för typografi varit 
för den estetiska sidan av ämnet. Jag har tyckt att typsnitt varit snygga och så även 
layouter med text. Jag har velat jobba med typografi därför att jag funnit det tillfred-
ställande för ögat. Jag har haft en klar bild av att vissa uttryck av bokstäver har varit 
rätt att förkasta som oseriösa eller fula. Jag har sett på bokstavsformer som komplic-
erade och nästan givna från en högre makt eller av naturen. Det går att kort sam-
manfatta det som att jag haft ett starkt intresse för typografi.

När min klass gjorde en workshop om typografi (jag förklarar den i nästa 
underrubrik) upptäckte jag en del av ämnet som jag inte hade tänkt på förut. Att de 
egenskaper som kopplas till bokstäver som anses vara ”standardtypsnitt” oftare verk-
ade vara manligt kodade än kvinnligt kodade. Jag började läsa om formgivning och 
såg att de flesta idéer om vad som anses god formgivning och god smak har värden 
kopplade till manlighet snarare än kvinnlighet. Efter det såg jag formgivning och 
typografi på ett nytt sätt. Min insikt blev (om jag ska sammanfatta den kort); att ett 
område som jag tyckte så mycket om och som jag inte trodde färgades av patriarkala 
strukturer som resten av samhället, faktiskt gjorde det. Det ledde till att jag fick 
omvärdera min syn på vissa uttryck för att jag insåg att det sättet jag hade värderat 
dem på ofta byggde på en elitistisk eller misogyn idégrund om vad som är bra och 
dålig form. På något sätt hade mitt sätt att värdera bokstäver förändrats. Jag kunde 
åtminstone se vad som hade format mina åsikter. Världen runt omkring mig ten-
derade i allmänhet att fortsätta värdera formgivning på samma grunder.

Ett år efter insikten tog jag tillfället i kursen Mytologier att göra något av den 
research jag samlat och tankarna jag försökt formulera under året. Kursen gick ut på 
att vi skulle undersöka en modern myt. Jag valde att sanserifer anses eller har haft en 
historia av att anses neutrala. Det slutade i en trycksak som jag kallade Sanserifer är 
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neutrala – Varför sanserifer har fått den status de har inom typografi. Jag gjorde då 
en visuell presentation av researchen. Det var en intressant utmaning att förklara hur 
linjära sanserifer1 blivit förknippat med standard/neutralitet och försöka visa hur 
värdering av typografi spelade in i det. Jag valde att inte ta upp det jag egentligen var 
mest intresserad av; vad värdering av egenskaper kopplade till kön har för roll inom 
typografi. Därför det ämnet kom jag inte åt på det sättet jag ville. Jag hittade inga 
böcker som analyserade typografi på det sättet. Det gjorde det svårt att fördjupa mig 
och kunna formulera mina tankar just då. Jag såg en ny chans att undersöka ämnet 
i essäkursen över jullovet 2018–19. Jag försökte formulera mina tankar till en längre 
analyserande text. Eftersom jag inte brukar skriva blev jag frustrerad över hur svårt 
det är och hur lång tid det kan ta att formulera om tankar och få ned dem på papper. 
Även över att det är svårt att beskriva visuella fenomen i text. Inte heller i essän kände 
jag att jag hade kommit åt ämnet vad värdering av egenskaper kopplade till kön har 
för roll inom typografi. Min förhoppning om att kunna göra mina tankar begripliga 
för andra gjorde att jag än en gång ville ta mig an detta i mitt examensprojekt. 

Workshop i typografi

Min klass gjorde en workshop med professorn i grafisk design på Konstfack, Johanna 
Lewengard i oktober 2017. Vi gick då andra året. Vi blev indelade i tre grupper som 
fick ett papper var med ordet ”typography” skrivet högst upp. Jag kunde inte namnet 
på min grupps typsnitt av att bara titta på det, men jag kunde se att det var en sanserif 
med lite rundade avslut på bokstäverna. Jag tänkte inte mer på det och gick vidare till 
uppgiften; att föreställa sig typsnittet som en person och svara på en lista med frågor. 
Frågorna var i stil med: Vilket kön har den? Var bor personen? Vad jobbar den med? 
Vad har den för intressen? o.s.v. Till sist skulle vi rita en bild av personen vi målat 
upp i svaren. Vi skulle också sätta in typsnittet på en skala från maskulint till femi-
nint. Även en skala på om det har hög kulturell status eller låg kulturell status.

Sedan presenterades vilka typsnitt som var på lapparna; Garamond2, Helvetica3 
och Comic Sans4. Tre kända typsnitt. Vi gick igenom tillsammans i klassen vad 

1	 ”Linjär	sanserif”	eller	bara	”linjär”	är	en	typ	av	sanserif.	En	bokstavsform	som	”helt	saknar	seriffer	och			
	 växellinje	och	har	jämntjock	bokstavslinje	utan	kontrast	mellan	grund-	och	hårstreck”.	(Hellmark,	2006)		
	 Exempel	på	typsnitt	är	Helvetica,	Univers,	Gill	Sans	o.s.v.	
2	 Seriftypsnitt	av	Claude	Garamond,	Paris	under	den	första	hälften	av	1500-talet
3	 Linjär	sanserif	av	Eduard	Hoffmann	och	Max	Miedinger	för	Haas	Type	Foundry,	Schweiz	1957
4	 Sanserif	av	Vincent	Connare	för	Microsoft,	USA	1994

8



varje grupp kommit fram till (s. 10 för bildex.). Gruppen med Garamond beskrev 
det som en äldre man som var lite feminin, hade en hund, hade bra kontakt med 
sina känslor, gillade att läsa och flera andra saker jag inte minns nu. På skalan var 
typsnittet mer maskulint och hade hög kulturell status. Gruppen med Helvetica 
beskrev det som en medelålders man med bra inkomst, bodde i en storstad o.s.v.  
På skalan var typsnittet precis mittemellan maskulint och feminint och hade hög 
kulturell status.

Min grupp hade Comic Sans. Vi beskrev det som en ung man som bodde i en 
mindre stad, bodde hemma, var arbetslös och gillade att spela datorspel o.s.v. På  
skalan var typsnittet mer maskulint och hade låg kulturell status.

 Testet gick ut på se våra första associationer till typsnitten. Jag tycker det är 
intressant att notera att alla typsnitt blev beskrivna som män. Jag har funderat 
över om klassen lika gärna kunnat beskriva Helvetica som en kvinna. Men det är 
något med egenskaperna i formerna på typsnitten som vi förknippar med främst 
manligt kodade egenskaper. Trots att Helvetica blev placerad mittemellan på ska-
lan maskulint–feminint så valde de ändå att beskriva det som en man. Jag kunde se 
att typsnittet som har en historia av att anses vara neutralt och objektivt, en linjär 
sanserif som Helvetica, gestaltades av oss som en medelålders man. Jag tänker att en 
man mitt i livet sällan har det till sin nackdel. Att vara mitt i och inte ung eller gam-
mal, är det mest ”neutrala” en man kan vara.

På frågan om vilka typsnitt som förknippades med kvinnligt kodade egenskaper 
svarade Lewengard att det oftast är slingriga eller handskrivna. Och de hamnar oftast 
någonstans på den nedre delen av hög/låg status-skalan. Denna workshop fick mig att 
inse att det finns egenskaper hos typsnitt som kan vara maskulina eller feminina och 
att det sker en värdering av dessa typsnitt utifrån detta. Det väckte många frågor hos 
mig. Varför såg det ut såhär? Vad får det för konsekvenser att det vi ser som vanliga 
typsnitt har främst manligt kodade egenskaper? Hade någon skrivit om det här? Det 
fick mig att vilja undersöka ämnet vidare. Vilka egna tankar kunde jag formulera?

När jag pratat med vissa om denna workshop har de sagt att det varit intressant 
att se vad andra än en designmedveten klass på Konstfack skulle svara. En sådan 
undersökning är en intressant idé och det skulle kunna vara ett helt forskningspro-
jekt. Professorn nämnde att alla grupper hon gjort den här testet med hade svarat 
ungefär likadant och det fick räcka för stunden. Vid tillfället när jag skulle göra det 
här projektet ville jag spara tiden till andra delar av mitt projekt. 
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Garamond

Helvetica

Comic Sans

Maskulint Feminint

Hög kulturell status

Låg kulturell status

Fig.	1:	Två	skalor	vi	satte	in	typsnitten	i.

Fig.	2:	En	gestaltning	av	Helvetica.	Typsnittet	formgavs	av	Eduard	
Hoffmann	och	Max	Miedinger	för	Haas	Type	Foundry	i	Schweiz	1957.

Fig.	3:	En	gestaltning	av	Garamond.	Typsnittet	formgavs	av	Claude	
Garamond	i	Paris	under	den	första	hälften	av	1500-talet.	

Fig.	4.	En	gestaltning	av	Comic	Sans.	Typsnittet	formgavs	av	Vincent	
Connare	för	Microsoft,	USA	1994.	

1 2

3 4

10



Kontextualisering & Research 

Feminism

Under en lång tid efter workshopen hösten 2017 hade jag känslan av att egenskaper 
kopplade till kön spelade in hur typografi värderas. Jag hade en tanke om att hur 
samhället i allmänhet ser på kön skulle kunna ge en pusselbit i förklaringen.  

Feminism är en analys av omvärlden som gör att man kan zooma ut från indi-
vider och se ett större sammanhang. Jag är inte expert på ämnet eller kan alla teorier 
och olika ingångar som finns. Därför var det här avsnittet krävande att form- 
ulera. Men jag ska försöka förklara några av mina tankegångar med hjälp av re- 
ferenser till sociologi och feministiska teorier. Historikern Yvonne Hirdman inledde 
artikeln Genussystemet – Reflexioner kring kvinnors sociala underordning (1988) 
med en frågeställning och ett konstaterande som jag också undrat över i mitt liv:

Framför andra frågor står för oss den stora frågan: hur kan det komma 
sig att kvinnor generellt, geografiskt och historiskt, har ett lägre socialt 
värde än män? Vi accepterar inte de gränser som fanns/finns för kvinnor 
som naturgivna. Vi accepterar inte, med andra ord, den sociala kvinnliga 
underordningen som naturgiven. (sid. 49)

Hirdman diskuterade frågan i artikeln där hon också introducerade begreppet 
”genus” för Sverige efter amerikanska “gender”, som står för de normer, föreställn-
ingar, uttryck och egenskaper som ett samhälle tillskriver de biologiska könen; man 
och kvinna. Hon menade att egenskaper och beteenden som anses manliga och 
kvinnliga är socialt konstruerade och är ett sätt att förstå hur kvinnor gör kvinn-
lighet och män gör manlighet. Uttrycken för vad som är maskulint och feminint kan 
förändras över tid och plats, men det som verkar bestå när egenskaper skiftar är att 
det som tillskrivs mannen har högre värde än det som tillskrivs kvinnan. Från Wiki-
pedias sida om feminism:  

Genussystemet används inom genusteorin för att beskriva den 
maktordning som genusvetare studerar och feminister anser finns mellan 
könen. Begreppet myntades av Yvonne Hirdman [...] Genom att kvinnliga 
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och manliga egenskaper polariseras och tillskrivs motsatta egenskaper och 
verksamhetsområden så försvåras övergångar mellan de två kategorierna. 
Detta kallas Särskiljning. De olika egenskaperna ges sedan olika värden 
där mannen är norm och högre värderad än kvinnan. Detta kallar 
Hirdman Hierarkisering. Genom de två logikerna särskiljning och 
hierarkisering upprätthålls genussystemet.5

En grundläggande teori inom feminism är alltså att ojämlikheten mellan könen bl.a. 
baseras på värderingen av egenskaper som anses manliga eller kvinnliga. Troligtvis 
för att jag är kvinna tänker jag ofta på att könen anses som motsatser och att kvinnors 
egenskaper värderas lägre och i förlängningen kvinnor. Det är så uppenbart dumt att 
jag vill tro att det är enkelt att slå hål på. Att det skulle räcka att säga att det är fak-
tiskt 2019 och inget som ett samhälle borde syssla med idag och att det skulle upphöra. 
Hirdman sätter ord på detta: 

Ty logiken bjuder oss att tro, att ett generellt förtryck måste ha en generell  
förklaring. Och det är denna logik, som gör att kvinnoforskningen ständigt  
måste värja sig mot två slag av ovetenskapliga förklaringar, gång efter  
annan.  Den ena förklaringen är den banala, biologiska ”urgamla”, 
vardagliga, darwinistiska, sociobiologiska. Den andra är den konspiratoriska, 
som också kan vila på en biologisk grund: den onde-mannen-teorin i 
olika tappningar, romantiska, särarts eller gynocentriskfeministiska som 
biologiserar detta mönster till kvinnors förmån. (sid. 51)

Egenskaper görs till motsatser

Hirdman förklarade vidare att det är komplexa strukturer som sker på många nivåer 
i samhället och att dessa föreställningar på könen tar sig uttryck i roller som är olika 
för kvinnor och män och som vi förväntas leva upp till:

Genuskontrakten är således mycket konkreta föreställningar, uppspaltade 
på olika nivåer, om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: 

5	 Feminism,	Wikipedia	https://sv.wikipedia.org/wiki/Feminism	–	Läst	10	mars	2019
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i arbetet —vilka redskap som hör till vem, i kärleken —vem som ska 
förföra vem, i språket — hur de ska prata, vilka ord de får använda, — i 
gestalten/den yttre formen, vilka kläder som är de tillåtna, hur långt håret 
ska vara, etc etc, i all otrolig detaljrikedom. (sid. 54)

Detta fortsätter även med vilka egenskaper som tillhör vem. Mannen är hård – kvin-
nan mjuk. Mannen är stark – kvinnan svag. Mannen är stor – kvinnan liten. Man-
nen är aktiv – kvinnan passiv. Mannen är allvarlig – kvinnan känslosam. Könens 
egenskaper blir motpoler och den manliga egenskapen värderas högre än den kvin-
nliga. Hur skapas dessa värderingar? Jo, bland annat i språket. Hur vi pratar om 
kvinnor och män. I ett dokument från Statens Medieråd, Könsnormer i bildspråket 
(2017) läste jag en beskrivning av detta:

Våra föreställningar om världen skapas bland annat genom vårt språk; 
hur vi pratar om, med och till varandra. Språkligt betraktas det manliga 
ofta som normen och det kvinnliga ibland som avvikande. Detta kan 
återspeglas genom att vi säger: ” fotboll och damfotboll”, ”rockband och 
tjejrockband”, ”historia och kvinnohistoria”, ”chef och kvinnlig chef”.
Vårt språk påverkar hur vi tänker om varandra och vilka förväntningar vi 
har på varandra, både bra och dåliga. 

När vi pratar, skämtar, gör antydningar och kritiserar värderas egenskaper. T.ex. 
när vi använder uttrycket slå ”som en tjej” och menar att någon slår dåligt. Att göra 
något ”som en tjej” får därmed en negativ innebörd. I Martin Karlssons uppsats 
Don’t be girlie men (2007) beskrivs detta fenomen av att nedvärdera det feminina.6 
Män använder avståndtagande från femininitet för att positionera sig mot andra 
män i s.k. homosociala sammanhang. Alltså i en grupp med män (som t.ex. ett 
kompisgäng, en klass eller ett lag i en sport) finns det en hierarki som är byggd på att 
det är eftersträvansvärt att vara manlig. Män tar avstånd från femininitet med t.ex. 
negativa kommentarer och skämt som ett sätt att identifiera sig som manliga och får 
status i gruppen. Karlsson menar att en maskulin identitet presenteras ofta i termer 
av negationer, där det är enklare att definiera vad man inte är än tvärt om. Jag ser 

6	 Läs	mer	om	maskulinitet	och	reproducerandet	av	manlighet	i	Don’t be girlie men – Om maskulinitet –  
	 normer,	praktiker	och	reproduktion	från	2007	av	Martin	Karlsson	på	Göteborgs	Universitet
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det som att eftersom män har det här projektet att definiera sin manlighet genom 
avståndstagande från femininitet gör det att män ofta har väldigt lite eller inget att 
vinna på att röra sig in i traditionellt kvinnliga områden eller använda kvinnligt 
kodade uttryck. Men kvinnor har tillsynes mer att vinna på att försöka ta sig in på 
manliga områden därför att de är högre värderade. En man har mer att förlora på att 
bära rosa än en kvinna har att vinna på att bära blått. 

Men det är samtidigt inte så enkelt att som kvinna att sväva ut för mycket på 
manligt kodade områden därför att om hon antar för många manligt kodade uttryck 
blir hennes kvinnlighet ifrågasatt. Att leva upp till rollen som kvinna, som innebär 
att använda feminina uttryck för att bli uppskattad för sitt yttre och samtidigt leva 
upp till rollen i en maktposition kan vara knepigt att få ihop. Inom politik har kvin-
nor en balansgång i att anta tillräckligt många professionella uttryck som är manligt 
kodade, (för att se seriösa ut och bli tagna på allvar) men samtidigt behålla sin kvinn-
lighet. Det kan handla om vilka kläder hon bär och hur ofta hon ler. Deborah Tannen, 
en amerikansk språkforskare, beskriver i Netflixserien Explained avs. Utropstecknet 
(2018) att en kvinna i en ledarposition har två krav att uppfylla. Om hon uppfyller 
förväntningarna om att vara en bra kvinna så kommer hon vara omtyckt, men 
underskattad som ledare. Om hon uppfyller kraven för en ledare kommer hon bli 
respekterad, men kommer troligtvis bli kallad ordet som börjar på B. 

Resultatet av genussystemet är att det är svårt att gå utanför könsrollerna och 
generellt blir det som kvinnor gör och intresserar sig för lågt värderat. Som att kvin-
nodominerade yrken har låga löner och kvinnans största ekonomiska förlust är den 
när hon väljer att skaffa barn. Det hela sker på premissen att hon själv väljer att vara 
med barnet och eftersom hon valt det kan ingen annan än hon själv klandras för att 
det straffar henne ekonomiskt. 

Internalisering och det symboliska våldet

Den kanadensiska sociologen Dorothy Smith som skrivit boken The Everyday World 
as Problematic: A Feminist Sociology (1989) menar att män definierat vad som 
är viktigt och värdefullt för samhället. Det har varit abstrakta koncept som t.ex. 
vetenskap och teknik, områden som enligt dem för samhällets utveckling framåt. 
Hon menar vidare att män har kunnat ägna sin energi åt att tänka på och utöva 
dessa saker därför att kvinnor har möjliggjort det genom att vara vårdgivare och ta 
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hand om relationer, familj och vårdyrken. Sådant som män inte värderat på samma 
sätt som exempelvis vetenskap. Kvinnors gärning som möjliggörare för mäns ambi-
tioner blir osynliggjord och förminskad till ett naturligt resultat av biologi istället för 
ett resultat av kultur och värderingar. Kvinnor blir inte värderad som de samhälls-
bärare de är och har varit.  

Man kan ställa sig frågan varför kvinnor accepterat detta system? Det sker bl.a. 
genom internalisering. Att internalisera är att själv anta och anpassa sig efter de ideal 
och värderingar som normen har, i detta fall mannens. Alltså att kvinnor anser att 
det män tycker är viktigt – är viktigt för dem själva och alla andra. Ett typiskt exem-
pel på internalisering är att kvinnor kan förakta feminint kodade uttryck. 

Historiskt har män gjort anspråk på att ha den objektiva synen på världen. Jag 
hittade en teori som kan kan användas för att förklara det i uppsatsen Pierre Bour-
dieu och den manliga dominansen (2002). I den gör Miia Torikka en beskrivning av 
den inflytelserike franske sociologen Pierre Bourdieus teorier om varför maktför-
delningen till mäns fördel kan upprätthållas och genom det kan mannens objektiva 
rätt att definiera världen fortsätta i alla typer av samhället (politiska och ekonomiska 
system). Med ett begrepp som kallas det ”symboliska våldet” som beskrivs som:

... ett milt, omärkligt våld som offren inte ser och som huvudsakligen 
utövas på rent symbolisk väg, via kommunikation och kunskap, eller, 
närmare bestämt, via misskännande, erkännande och i extremfallet 
känslor. (sid. 9)

Det beskrivs att de som blir dominerade (kvinnor) i ett samhälles enda möjlighet att 
tänka är utifrån de tankebanor som de som dominerar (män) har. Därför framstår 
en manlig världsåskådning som neutral och behöver inte legetimeras:

Bourdieu liknar den sociala ordningen vid en enorm symbolisk maskin 
som bekräftar den manliga dominans som har skapat den. De dominerade 
är därför hänvisade till de tankekategorier som är konstruerade ur de 
dominerandes perspektiv på dominansrelationen.7 (sid. 9)

7	 För	att	förstå	mer	om	den	manliga	dominansen	läs	mer	i	Pierre	Bourdieu	och	den	manliga	dominansen	–		
	 om	symboliskt	våld	och	reflexiv	sociologi	av	Miia	Torikka	2002	
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Jag tolkar som att det är just för att det är små saker som till synes inte verkar ha stor
inverkan på upprätthålla ”maskineriet” som faktiskt upprätthåller det, bl.a. språket 
och förväntningar, som gör strukturer så förrädiskt svåra att förändra på. Det väcker 
också andra frågor hos mig som om mina tankar och åsikter verkligen är mina egna.   

När mannen är normen blir kvinnan något annat, eftersom hon inte kan vara 
det han är. Om maskulinitet är neutralt – då måste femininitet i jämförelse vara det 
avvikande, just eftersom könens egenskaper är satta i motsats till varandra. Om det 
är just för att mannen inte är kvinna som gör honom manlig och därmed mer värd 
att ta på allvar, kan det feminina och maskulina någonsin bli jämställt i detta system?

För mig är det intressant att se formgivning mot den här bakgrunden av att 
män har definierat vad som är viktigt och riktigt och värdering av maskulint och 
feminint. Många av de här idéerna tar sig uttryck i formgivning genom att former 
tillskrivs egenskaper som kan vara feminina och maskulina.

Estetik och former har inte en inneboende betydelse. Det är något som män-
niskan projicerar på dem. Men former har egenskaper kopplade till sig som starkt 
påverkar hur de värderas. Värderingen förändras över tid och ett av de tydligaste 
exemplen är färgen rosa. Färgen var förknippad med manlighet och ansedd som en 
svagare nyans av röd som var en maskulin färg. Men när rosa blev en markering på 
1950-talet för att nyfödda barn var flickor fick den en helt ny laddning och låg status. 
Ett annat exempel är att till och med utropstecknet har en historia och en värder-
ing som jag blev medveten om när jag såg ett avsnitt av serien Explained (2018) på 
Netflix. När utropstecknet på 1920-talet blev förknippat med skvallerpressen och 
sentimentala romaner skrivna av kvinnor på ansågs det stå för ett överdrivet uttryck 
av känslor. Att vara överdriven ansågs omanligt och att använda utropstecken fick 
låg status.  
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Grafisk formgivning påverkar värderingar

Typografi ses ofta i kontexten grafisk formgivning. Därför har typografi och grafisk 
formgivning en nära och sammanflätad historia. Även om typografi är ett eget fält 
går det i princip inte att prata om det ena utan det andra. 

I filmen om typsnittet Helvetica (2007) pratade den brittiske designskribenten 
Rick Poynor om vad grafisk formgivning är och kan göra:

Graphic design is the communication framework through wich these 
messages about what the world is now and what we should aspire to – it’s 
the way they reach us. The designer has an enormous responsibilty. Those 
are the people, you know, putting the wires into our heads.   

Alla slags bilder och formgivning som upprepas i det offentliga rummet bygger idéer 
i vårt samhälles gemensamma medvetande. I en växelverkan speglar media till viss 
del verkligheten – samtidigt som den också att bygger den genom att det som visas i 
media blir normer som samhället följer.8 

Rick Poynor menar att formgivare har ett ansvar att veta att de påverkar männi-
skor. Jag ser det som att det är upp till varje yrkesverksam att ta ställning till vad de 
vill göra utifrån ansvaret. Men alla bör i alla fall vara medvetna att media är delaktig 
i att skapa normer. Föreställningar som påverkar hur vi värderar saker: Vad anses 
bra och dåligt. Vad som är normalt. Vad vi ska ta på allvar och vad som ska avfärdas. 

Det är just grafisk formgivnings möjlighet att paketera ett innehåll för att tas på 
allvar som mina tankar fastnat kring många gånger. Hur det används för att vi ska 
köpa ett budskap därför att formgivningen ser professionellt ut. För att få åsikter att 
verka trovärdiga och seriösa. När det många gånger konstateras att media bygger 
könsroller eller andra ideal i samhället, är det typografi ofta ses som ”bara” bok-
stäver. Inte utifrån vilka värden som typsnitten förmedlar och vad det i förlängnin-
gen får för konsekvenser på hur vi värderar olika saker.

8	 Statens	Medieråd,	Könsnormer	i	bildspråket	2017
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Modernism

Jag hade alltid undrat varför abstrakta former med hårda kanter och ”luftiga” lay-
outer, alltså negativa vita ytor runt textblock, är ett tecken på modern formgivning 
med hög status. Varför linjära sanserifer ofta används på förpackningar mot en 
enfärgad bakgrund för att signalera ”skandinavisk” formgivning. Varför sanser-
ifer används i princip all reklam jag ser i det offentliga rummet. Varför jag upplever 
att det är eftersträvansvärt att formgivning ska upplevas som ren och tydlig. För att 
förstå hur formgivning tolkas idag måste vi förstå var den moderna grafiska form-
givningen kommer från.

Jag hade stött på modernismen flera gånger tidigare; men inte riktigt greppat det. 
Det var först på Konstfack som jag på riktigt förstod innebörden av modernismens 
arv som finns i dagens formgivning. Att det var perioden där många av idéerna om 
vad som definierar bra grafisk formgivning växte fram och fick en stor spridning i 
västvärlden.   

Efter workshopen i typografi 2017 ville jag lära mig mer om typografins histo-
ria. Jag letade efter böcker som kunde ha en annan ingång än det klassiska synen på 
typografi. Jag hittade ingen bok specifikt om typografi, men dock Graphic Design 
History – A Critical Guide.9 Boken gick igenom en övergripande återberättning av 
skeenden inom grafisk formgivning i (väst)Europa och Nordamerika från stenåldern 
till 1990-talet. Eller vad man också kan välja att kalla ”historien” om grafisk form-
giving. Varje kapitel handlade om en specifikt tidsperiod. I slutet sammanfattade 
författarna vad som påverkade yrkesområdet och samhället just efter den perioden. 
När jag kom till kapitlen om 1900 till 1960-talet hjälpte boken mig att få syn på vilka 
värderingar som motiverat vad som varit bra grafisk formgivning från då fram till 
idag och gav mig många nya insikter. 

Modernism är ett samlingsbegrepp för många olika tankar och idéer under en 
period av 1900-talet, men man kan prata om att det fanns en övergripande idé inom 
grafisk formgivning som sa att det gick att kommunicera ett budskap på ett objektivt 
sätt genom att inte färga innehållet. Alltså att formgivaren ville framstå som att man  
höll sig neutral och inte satte sin personliga prägel eller åsikt på hur innehållet kom-
muncierades. Med ord som klarhet, funktionalitet, rationalitet, effektivitet, teknik 
och logik motiverade modernistiska formgivare sin formgivning som den bästa. Just 

9	 Johanna	Drucker,	Emily	McVarish,	Graphic	Design	History:	A	Critical	Guide	2008
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att författarna förklarade att vissa formgivare kunde göra anspråk på och definiera 
vad neutral/objektiv och rationell formgivning var – det var det mest ögonöppnande 
för mig. 

Det som ansågs rationellt var formgivning där varje del hade ha en klar funktion 
som definierades utifrån tydlighet. Struktur var funktionellt och känslan av struktur 
gjorde att formgivning såg professionell och seriös ut. Delar i formgivningen som 
fanns bara för skönhetens skull kallades dekoration och ansågs dåligt därför att det 
inte uppfyllde definitionen för en verklig funktion. Detta var en reaktion mot tidig-
are idéer inom kreativa fält som fokuserade på skönhet för skönhetens skull. Denna 
idé populäriserades genom arkitekten Adolf Loos essä Ornament and Crime (1913) 
där han bl.a. menade att objekt med dekoration skulle bli omoderna eller ”gå ur stil” 
snabbare. Idén att typsnitt kunde reduceras till en grundform som var fri från deko-
ration blev populär bland inflytelserika formgivare och och lärare på utbildningar i 
(väst)Europas designvärld. Sanserifer ritade med likt en ingengörs exakthet med raka 
linjer ansågs vara fria från utsmyckning och konstnärlig inlevelse och ansågs passa 
perfekt för syftet att objektivt överföra information. Typografen Jan Tschichold var 
en av dem som förde fram dessa idéer i sin bok The New Typography (1928) som kom 
att påverka området väldigt starkt:

The essence of the new typography is clarity. This puts it into deliberate 
opposition to the old typography whose aim was ‘beauty’… The aim 

Fig.	5:	Exempel	på	design	med	typsnittet	Helvetica	från	boken	Helvetica:	Homage	to	a	Typeface	(2002).
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of every typographic work {should be} the delivery of a message in the 
shortest, most efficient manner. (sid. 116)

En annan del av stävan efter objektivitet inom typografi var att många typsnitt som 
ritades under renässansen ansågs bära på kulturella och nationalistiska värden i 
början av århundradet bland dåtidens ”moderna” typografer. På 1920-talet i ”nya 
typografi”-rörelsen ville man tvätta bort nationalistiska karaktärsdrag och skapa 
typsnitt som var fria från historiska och kulturella associationer. Formgivare bör-
jade se typsnitt som mer funktionella om de inte hade detta historiska bagage och 
strävade efter ett universellt eller neutralt uttryck som skulle fungera i en värld av 
växande internationella kontakter.10 

En tredje sida av stävan efter objektivitet beskrivs i Graphic Design Theory – 
Readings from the Field (2009) där författaren Helen Armstrong förklarar att tidiga 
modeller av grafisk form byggdes på “(...) ideals of anonymity, not authorship” (Fritt 
översatt: ”ideal av anonymitet och inte författarskap”.) Armstrong menar att i början 
av 1900-talet såg avantgardistiska designers som El Lissitzky, Aleksandr Rodchenko, 
Herbert Bayer och László Moholy-Nagy verk med en synlig avsändare som elitistiskt 
och drivet av egoism. De såg det som att subjektivitet var borgerligt och att sådana 
ideal fördärvade samhället. De föreställde sig istället en framtid av form inspirerad 
av maskiner – funktionell, minimal, ordnad och rationell. “As graphic design took 
shape as a profession, the ideal of objectivity replaced that of subjectivity. Neutrality 
replaced emotion.” (sid. 9)

Populariseringen av dessa tidiga modernistiska idéer om tydlighet, renhet, neu-
tralitet, rationalitet i typografi och grafisk form kom att förstärkas inom det som 
kom att kallas International Typographic Style eller Swiss style som blev en del av 
det formspråk som i stor utsträckning användes av företag i (väst)Europa och Nor-
damerika för att skapa en bild av deras verksamhet var professionell och tydlig och i 
förlängningen värd att lita på och ta på allvar.

Även om myten om den neutrala sanserifen har slagits hål på genom historien 
(t.ex. Tschichold fördömde sina egna idéer11) är idéerna som formades i början av 

10	 Eva	Brumberger,	The	Rhetoric	of	Typography:	The	Persona	of	Typeface	and	Text	2003
11 ”Han	återvände	till	den	klassiska	typografin	[...]	Han	tyckte	att	den	”nya	typografin”	var	för	extrem,	i																			
	 	princip	fascistisk	och	auktoritär	och	drog	paralleller	till	nationalsocialism	och	de	mer	eller	mindre	 
	 militäriska	arrangemangen	av	linjer.”	Läs	mer	om	Tschichold	på	https://creativepro.com/jan-tschichold- 
	 master-typographer-of-the-20th-century	–	Läst	29	maj	2019	
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1900-talet och blommade ut i mitten av århundradet på många sätt aktuella fort-
farande. Jag upplever att formgivning värderas på stort sett samma vis idag i Sverige 
även om utförandet och finishen på projekt ser annorlunda ut. Avskalat, tydligt, “less 
is more” anses idag eftersträvansvärt. Att ha mycket negativa ytor, linjära sanserifer 
och layouter byggda på underliggande gridsystem för att inge ett funktionellt, organ-
iserat och rent intryck har än idag hög status. 

Detta tankesätt kan ta sig uttryck i att formgivning ibland klassas som tidlös eller 
prata om ”tidlöshet” som ett mål. Formgivare kan prata om att formgivning visuellt 
inte åldrats och då mena att den formgivningen uppnått en ultimat nivå av form-
givning. Här kan jag se en koppling till Adolf Loos idéer - när man säger att form-
givning har åldrats ses det som ett misslyckande. Jag tänker att det är när värderingar 
om vad som är bra formgivning inte ändras under lång tid som denna idé kan uppstå. 

Från ideal till stil

Kritik som International Typographic Style fick var bl.a. att idéerna som formgivnin-
gen grundades på gav en förutsägbar estetik. Utgår man från vissa bestämda idéer i 
formgivning tenderar de visuella resultaten att likna varandra varje gång. Det som 
sker då är att ett ideal (som i detta fall i den modernistiska strävan efter ett tydligt, 
funktionellt, rent och förenklat uttryck) blir till en stil. Eftersom formgivning är ett 
visuellt språk blir idéerna bakom formgivningen osynliga. Formerna berättar inte 
varför de blev placerade som de blev. När de bakomliggande idéerna inte uppfat-
tas utåt i formgivningen blir helheten ett formspråk som då börjar uppfattas som en 
estetik. När något uppfattas som en stil blir lätt att använda utan att reflektera eller 
ifrågasätta. Det glöms helt enkelt bort var formgivningens idéer kom från. Det blir 
ett estetiskt uttryck som står för förenklade värden. Som att ”den där stilen är snygg” 
eller ”den stilen fungerar för den ser professionell ut”. En stil som blir ett verktyg i 
formgivares verktygslåda. När vissa stilar förknippas med hög status brukar det leda 
till att många lär sig uppskatta dem. En del i hur mänsklig psykologi och socialiser-
ing fungerar. Jag tycker det verkar som att trots att många modernistiska formgivare 
ville komma bort från fokuset på skönhet och det estetiska för att istället fokusera på 
funktionalitet – skapades istället bara ett annat estetiskt ideal.
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Läsbarhet

Bra typografi har till stor del definierats av läsbarhet. Det kan ju tänkas vara därför 
att bokstävers främsta funktion är att bli lästa. Historien om vad som ansetts läs-
bart är fylld med olika teorier. Det är en teknisk del av ämnet där många försökt 
hitta definitiva svar, ofta genom att vetenskapligt fastslå vad som är det mest läsbara 
typsnittet. Att kunna motivera formgivning på vetenskaplig grund och funktion-
alitet har sedan modernismen vägt tyngre än att motivera med personlig smak. Tyd-
lighet och klarhet har varit centrala egenskaper i definitionen av läsbarhet och har 
påverkat hur högt värderade typsnitt blivit. Läsbarhet har definierat det som kallas 
normalvikten i typsnitt: Regular, roman eller book, utifrån att den vikten är ver-
sionen som anses passa bäst för brödtext. 

Alla typsnitt är inte förstås inte gjorda för att sättas i längre text och typografi 
bedöms inte enbart efter läsbarhet. Eftersom vi läser typografi på flera nivåer och 
läser in mening från bl.a. färg, textur och tryckteknik kan bokstäverna kommunicera 
mer än själva betydelsen i ordet. Genom det kan typografi användas för att sätta en 
stämning eller förmedla en känsla. Utöver att vara läsbara och tydliga associeras ofta 
serif- och sanserif-typsnitt med att se ren, tydlig, seriös och professionell ut. Speciell 
linjärers raka former är associerade med de egenskaperna. Jag har funderat på att 
det är enkelt att alltid kunna hänvisa till att ett typsnitt är läsbart när sanserifer har 

Fig.	6:	Klädbutiken	Arket.	
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detta andra lager av visuellt eftersträvansvärt utseende. Som t.ex. klädbutiken Arket, 
eller formgivningsbutiken Designtorget som använder sanserifer för att kopplas ihop 
med ett minimalistiskt, eller slarvigt kallat, skandinaviskt formspråk. 

Just eftersom det på många sätt är eftersträvansvärt i vår del av världen att se ren 
och tydlig ut är det många gånger svårt för ett uttrycksfullt displaytypsnitt/skript/
handskrift att konkurera med en mer läsbar sanserif/serif. Jag upplever att fokuset på 
tydlighet gör att formgivare håller sina val inom en viss grupp typsnitt och det blir 
en begränsning av vilka som syns i det offentliga rummet. Något som jag tycker tål 
att funderas över är om det verkligen så att man måste använda det mest läsbara och 
tydliga typsnittet för att kommunicera?  

När jag tittade på bilder jag tagit på riksdagspartiernas EU-valaffischer i maj 2019 

9 10
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(där jag nu retuscherat bort partiernas logotyper för att sätta större fokus på att göra 
en bedömning av formspråket) kunde jag konstatera att typografin inte var direkt 
egentligen var väsensskilld från varandra. Här är ett exempel på hur jag upplever att 
formgivare väljer typsnitt inom ett begränsat område trots att politiken som de olika 
partierna för är olika. Jag tycker mig se att alla de som formgivit dessa affischer har 
ungefär samma uppfattning om vad som är ett passande uttryck för att vara modern, 
tydlig och tas på allvar inom politik. Oavsett om du är höger eller vänster är det eft-
ersträvansvärt att presentera sig med visuella egenskaper som rent, skarpt, förenklat, 
avskalat och med en sanserif, gärna fet. De enda som använt ett typsnitt med serifer 

Fig.	7–14:	EU-valaffischer	där	jag	retuscherat	bort	
partiernas	logotyper	för	att	sätta	större	fokus	på	att	göra	
en	bedömning	av	formspråket.			

13 14
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är fig. 8. Det här är också ett exempel på att utöver betydelsen i meningen sätter 
typografin en stämning. 

Läsbarhet förändras

Det finns olika teorier om vad som gör att vi har lättare att läsa vissa typsnitt än 
andra. Att serifer skulle hjälpa ögat att läsa fortare är en. En annan är att det vi läser 
bäst är det vi läser oftast. Alltså om vi läser mycket sanserifer tycker vi att de är mer 
läsbara eller tvärt om om vi läser mycket seriftypsnitt. Om man utgår från att den 
teorin skulle stämma tänker jag att ett ideal som säger ”använd sanserifer” vilket 
gör att den sortens används ofta, då kommer de typsnitten att bli lättlästa därför att 
många blir vana att läsa dem. Det blir lite som en självuppfyllande profetia. Alltså är 
vilket typsnitt som är mest läsbart långt ifrån ”naturgivet”. 

Det som är intressant är att det vi idag tycker är totalt oläsbart, fraktur och 
gotskrift har varit något som ansetts läsbart. I föreläsningen Typical Power: A typo-
graphical time-line in relation to power and society (2016) på Konstfack berättade 
formgivaren och typsnittsforskaren Brita Lindvall Leitmann att frakturskrift var 
idealet för läsbarhet och klarhet i delar av Europa från 1600-talet fram till början av 
1900-talet då sanserifen blev allt mer populär och tog över så småningom. Att idealet 
för läsbarhet kan förändras på det sättet tycker jag visar att det till stor del är vana 
och värderingar som styr vad som anses lärbart.

Fig.	15:	Framsidan	satt	i	frakturstil	på	Gustav	Vasas	bibel	(1541).	Fig.	16:	Walbaum-Fraktur	(1800).

Fig.	17:	“Läsbarhet	och	skönhet	står	nära	varandra”,	en	åsikt	inom	designvärlden.	Exemplet	är	satt	i	Univers	som	kom	1957.	25



Värdering av egenskaper

Det är först när en större grupp människor uppfattar saker på samma sätt som form-
givning kan användas riktigt effektiv. Därför är det intressant att så pass lite stud-
ier är gjorda på hur majoriteten av oss tolkar typsnitt. Två studier som jag läst på hur 
typsnitt tolkas nämner detta, den ena av Eva Brumberger i inledningen av sin studie 
av typsnitt The Persona of Typeface and Text (2003):

Despite the extensiveness of the claims regarding typeface persona and its 
rhetorical impact, little empirical evidence is mentioned in the handbooks 
and how-to books, and there are few references to theory. Instead, the 
literature relies heavily on intuition and anecdotal evidence, on terms such 
as “aesthetic judgment” and “good taste”.”

Hon beskriver att experter inom typografi ofta ger typsnitt egenskaper efter fysika 
karaktärsdrag. T.ex. Benson (1985) anser att sanserifer vanligen uppfattas ha ett 
”renare, mer modernt utseende än seriftypsnitt.” Kostelnick och Roberts (1998) ger 
sanserifer liknande egenskaper av att vara mer associationer till teknik än serif-
typsnitt. Troligtvis p.g.a sanserifers rena, maskinliknande modernistiska utseende. 
Formerna och vikten på typsnitt ger också karaktäsdrag. T.ex. Parker (1997) anser 
att typsnitt med rundade serifer är vänligare, medan hårda serifer har en mer offi-
ciell ton. Typsnitt som är tunnare ses som spröda, lätta och feminina, medan fetare 
typsnitt är hårda, aggressiva och maskulina. (White 1988; Baylis 1955). 

I en bok som handlar om typsnitt i allmänhet och historier bakom olika kända 
typsnitt, Precis min typ – En bok om typsnitt (2013), stötte jag på ett exempel om 
egenskaper kopplade till kön. Exemplet använde formgivningen till omslaget på en 
utgåva av boken Män är från Mars, kvinnor är från Venus (1992). Förklaringen löd: 

Arquitectura ser manligt ut på grund av att bokstäverna är höga och 
robusta, lätt inspirerade av rymdåldern, stabila och obevekliga. Centaur 
... ser ut som handskrift, har tunna och tjocka drag och är intagande och 
elegant (det är naturligtvis en grov könsstereotyp, men ‘Män är från Mars, 
kvinnor är från Venus’ är populärpsykologi).  
Här möter vi en annan regel: typsnitt kan ha ett kön. Tunga, feta, kantiga 
typsnitt klassas som manliga och nyckfulla, lättare och slingriga typsnitt 
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brukar ses som kvinnliga. 
Man kan bryta mot denna regel, men aldrig förhindra de automatiska  
associationer som typsnitt väcker.

Exemplet använder egenskaper som är maskulint och feminint kodade och kan 
ses som en stereotyp, men det är ändå något de flesta köper. För precis som förfat-
taren påpekade går det att bryta mot regeln om hur typsnitt uppfattas men trots det 
inte förhindra automatiska associationer. De flesta förstår kopplingen och tycker 
den är rimlig: manligt är kraftigt/kantigt och kvinnligt är smalt/slingrigt. Typsnit-
tet i exemplet har dekorativa detaljer som de uppochnedvända trianglarna till tvär-
strecken på versala A. De gör att man tänker på rymden eller teknik som är ett tradi-
tionellt manlig område. Men jag tror att de flesta också hade förstått kopplingen om 
exemplet hade varit en linjär sanserif och en kursiv serif. Exempel: 

Men Are from Mars, Women Are from Venus.

Min egen erfarenhet är att jag sällan hört termer av kvinnligt/manligt användas i 
arbetsprocessen i formgivning. Jag har nog aldrig riktigt tänk i de banorna eller hört 
någon annan diskutera så i ett arbete. Orden som används är oftast av andra slag, 
som om ett typsnitt är vänligt eller allvarligt. Men egenskaper som vänligt och all-

Fig.	18:	Ett	exempel	från	boken	Precis	min	typ	att	egenskaper	kopplade	till	kön	
används	i	formgivning.
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varligt kan kopplas till femininitet eller maskulinitet.12 Av det jag läst om typsnitt 
tycker jag mig se att visuella egenskaper som kurvigt, dekorativt, mjukt, lätt,  
mänskligt, handgjort, natur och vänlighet är traditionellt associerade till kvinn- 
lighet. Egenskaper som inte har främjats inom typografi eller haft särskilt hög status. 

Linjärer ger genom sina jämntjocka staplar ett enhetligt intryck. De raka 
formerna och skarpa vinklarna förknippas med auktoritet, klarhet, funktionalitet, 
saklighet, vetenskap, teknik, logik och ett organiserat uttryck. Egenskaper främst 
associerade med manlighet och det som generellt har hög status inom typografi. 
Det verkar som typsnitten som de flesta läser som vanliga, neutrala eller sakliga har 
övervägande manliga kodade egenskaper. 

Det finns en generell uppfattning att typsnitt kan göra olika saker och passar i 
olika sammanhang beroende på sina egenskaper och associationer. Linjärer och klas-
siska seriftypsnitt anses passa i många sammanhang därför att de inte har specifika 
associationer eller för att de har många associationer. Många skulle nog kalla dem 

12	 Det	är	såklart	inte	så	enkelt	som	att	säga	att	ett	typsnitt	som	är	vänligt	direkt	blir	rakt	igenom	 
	 kvinnligt.	Det	finns	varierande	skalor.	Till	exempel	är	Comic	Sans	ett	typsnitt	som	uppfattas	som
	 vänligt,	men	i	workshopen	hösten	2017	beskrev	min	klass	Comic	Sans	som	en	man

19 20

21 22

Fig.	19—22:	Exempel	på	logotyper	där	sanserifer	används	
som	förtydligande	komplement	till	vad	man	kan	kalla	mer	
expressiva	eller	dekorativa	typografiska	element.
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för ”vanliga” typsnitt. Det är kanske där i styrkan ligger; att bara vara vanlig. Det 
finns en makt i att kunna passera alla rum utan att kommenteras utan alltid vara 
självklar att användas. I sammanhang där en linjär sanserif befinner sig med ett 
annat typsnitt, t.ex. ett displaytypsnitt eller kalligrafi står sanserifen för det neutrala. 
Det går att se det här tankesättet i exempelvis många logotyper där sanserifer ofta 
ackompanjerar ett, i jämförelse med sanserifen, mer dekorativt typografisk element. 
Om sanserifen är sinnebilden för ett typsnitt som inte säger något särskilt eller kan 
säga vad som helst; att det är normen för ett ”vanligt typsnitt” om ni förstår vad jag 
menar; då blir allting som jämförs med det avvikande, dekorativt eller mer expres-
sivt. Den linjära sanserifen definierar alltså mycket av hur vi ser på andra typsnitt. 
Det är intressant att det som avviker från det raka perfekta strecket genast blir 
förknippat med något expressivt eller ”något annat” och ofta blir något feminint.

Positionering

Det går att argumentera för att olika typsnitt passar i olika kontexter och att olika 
typsnitt har sitt område där de har hög status. Som att ett barnsligt typsnitt skulle 
ha hög trovärdighet i ett sammanhang för barn och därmed hög status i just den 
kontexten. Men för att något har hög status i en subkultur, som i t.ex. brädspel eller 
rollspel, betyder det inte att att det har har samma status i majoritetssamhället. När 
man jämför typsnitt upplever jag att det finns en hierarki mellan dem. Jag upplever 
att värderingen av typsnitt baseras till störta del på många idéer som har sin grund 
i modernismen. Struktur, enhetlighet och tydlighet anses vara eftersträvansvärda 
egenskaper om man vill bli tagen på allvar eller verka neutral/saklig. Därför får de 
typsnitt som anses ha de egenskaperna hög status. 

I filmen Helvetica förklarade formgivaren Michael Bierut varför typsnittet fick 
sådan stor genomslagskraft med International Style. Jag transkriberade hans förklaring:

Clients would come in and they have like piles of goofy old broschures from 
the 50’s that had like shapes on them and goofy bad photographs. And they 
would have some letter head that would say “Amalgamated Widget” on the 
top and some goofy, maybe a script typeface above that would have like an 
engraving showing their headcourters Paducha, Iowa with bulging smoke... 
Then you go to a corporate identity consultane 1965–66 and they would 
take that and lay it here it would say here is your current stationary – and 
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this is what we are proposing. They would have a crisp bright white piece 
of paper. Instead of Amalgamated Widget founded 1857 it would just say: 
WIDGCO in Helvetica medium. Do you know how thrilling that was? It 
must have felt like you had crawled through a deserst with your mouth just 
caked with dust then someone offers you a glass of clear refreshing destilled 
icy water. That cleared away all this horrible kind of burden of history.  It 
must have just been fantastic. And you know it must have been fantastic 
because it was done over and over and over again. (25:28)

Kort efteråt beskrev han också hur reklam på 50-talet var fylld med det som (idag är 
underförstått) var alla dåliga formgivningsval man kunde tänka sig:

One ad after another in here just kind of shows every single visual bad 
habit that was kind of endemic in those days. You got like hand lettering 
everywhere. Swatched typography that kind of signified elegance. Cursive 
wedding invitation typography [...] This was everywhere in the 50’s. You 
cut to, this is after Helvetica was in full swing. Same product, no people, 
no smiling fakery just a beautiful big glas of ice cold Coke. The slogan 
underneath: It’s the real thing, period. Coke, period. In Helvetica. Period! 
Any questions? Of course not. Drink Coke, period. Simple. (27:20)

För att förstå hur bra Helvetica är verkar det som att vi måste förstå hur dåligt det är 
med logotyper med dekorativa inslag, hanskriven, kursiv och “swatched typography” 
(Fritt översatt: ”förgylld typografi”) som signalerade elegans. Detta tänker jag är en 

www.fontsinuse.com/uses/4863/baywa-logo

Fig.	23:	Ett	exempel	på	en	typ	av	redesign	av	logotyper	som	skedde	som	en	
följd	av	International	Style.	Höger:	Logotyp	innan	1972.	Vänster:	Redesign	
från	1972.	BayWa	är	ett	tyskt	lantbruksföretag.
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slags polarisering som jag tycker påminner om hur manlighet defenieras efter vad 
som inte är kvinnligt. Helvetica var bra och modernt därför att det inte förknippades 
med det ”gamla och traditionella”. 

Bland formgivare upplever jag att det sker en positionering gentemot varandra  
genom vilka typsnitt man anses gilla eller inte, likt hur män positionerar sig i 
uppsatsen Don’t be girlie men. I uppsatsen Comic Sans kan få dig mördad (2011) 
görs en analys av hur en grupp studenter på en grafisk formgivningsutbildning 
på ett svenskt universitet bedömer grafisk kvalitet.13 Det beskrivs att studenterna 
tar avstånd från vad som de vet är ”dålig smak” för att visa att de är en del i en 
gemenskap av formgivare. Genom ta avstånd från Comic Sans (sid. 31), s.k. rörig (sid. 
28) och oseriös (sid. 29) formgivning visar de att de har koll på vad som är normen  
för god smak. De hänvisar till Bourdieus teorier om smak som menar att alla ny- 
komlingar måste acceptera gällande värderingar och visa en vilja att försvara den 
legitima kulturen.

Överanvändning eller felanvändning

Ett vanligt argument jag brukar se för att ett typsnitt är dåligt är att det är överan-
vänt. Det brukar betyda att det har förekommit mycket i kontexter med låg status 
som i t.ex. amatörteater, billiga restauranger, gratulationskort, skvallerjournalistik, 
på barnleksaker, nöjesparker eller b-filmer o.s.v. Formerna blir då förknippade med 
lågt värderat kultur och typsnittet får låg status. 

Ett annat sätt ett typsnitt kan börja anses dåligt är genom att det är använt i fel 
kontext. Detta vanligen sagt om Comic Sans; att det har används för många gånger 
i sammanhang där det inte hör hemma. I en artikel som tar upp fenomenet kring 
Comic Sans, Sanslös kamp, Svenska Dagbladet (2010) hittade jag de här citaten:

– Bland formgivare och typografer är Comic Sans väldigt hatat, säger 
Arina Stoenescu, ämnesansvarig för medieteknik på Södertörns högskola 
och ordförande i Stockholms Typografiska Gille.14

 Och:

13	 Läs	mer	om	smak	och	hur	formgivningsstudenter	värderar	och	bedömer	grafisk	kvalitet	i	 
 Comic	Sans	kan	få	dig	mördad	2011	av	Lisa	Bengtsson	och	Karin	Hägglund.
14	 Stockholms	Typografiska	Gille	är	en	svensk	förening	för	typografi.
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Holly Combs menar att det stora felet är att det felanvänds:
– Comic Sans missbrukas något ohyggligt. En gång fick jag en 
begravningsinbjudan där min döde väns namn var skrivet i Comic Sans. 
Sådant är bara tanklöst, säger hon.

Det är underförstått att använda fel typsnitt vid fel tillfälle är grund för att känna 
sådan irritation. Felanvändning kan alltså göra människor börjar störa sig på själva 
typsnittet, gör att det får dåligt rykte eller anses som dåligt eller fult. 

Det här gäller bara om de används inom vissa områden, därför att vissa typsnitt 
verkar inte kunna bli överanvända eller felanvända. Att seriftypsnitt har används i 
alla sorters litteratur har inte gjort att de anses mindre lämpade för att väljas igen. 
Att linjära sanserifer används överallt verkar snarare lett till att de förknippas med 
ingenting särskilt eller allting – på ett positivt sätt till största del.

Fig.	24:	New	Yorks	tunnelbanesystem	är	skyltat	i	Helvetica.

Fig.	25:	Ett	montage	av	hur	det	skulle	se	ut	om	Helvetica	blev	
utbytt	till	det	hatade	Comic	Sans	på	skyltarna.	Är	det	helt	
orimligt	att	det	skulle	kunna	se	ut	så	på	riktigt?	
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Typografi ger och tar värde

I boken Politics of Design (2016) som granskar och förklarar givna idéer inom form-
givning; gör författaren Ruben Pater iakttagelser kring att vissa typsnitt verkar 
ha en etnisk association. Oftast används typsnitt med etniska assosiationer för att 
schablonartat (försöka) signalera att något är autentiskt, exotiskt eller etniskt. T.ex. 
att restaurangen du är på faktiskt är kinesiskt, thailändsk, grekisk eller italiensk. För-
fattaren förklarar att typnitt inte är etniska i sig själva utan har kommit att förknip-
pas med en särskild etnisk grupp p.g.a historisk användning.

Ett av exemplena i boken är att typsnittet Neuland började användas på lågstatus-
produkter som tobak och i cirkusreklam för att genom det bli synonymt med exotism  
och äventyr. Sedan blev det ett go-to typsnitt bland formgivare som formgav prod- 
ukter för den afro-amerikanska marknaden. Eftersom afro-amerikansk kultur har en  
historia av att bli exotifierad ansågs det passa med ett typsnitt som hade sådana värden;   
inte ett ”seriöst” serif- eller sanserif-typsnitt. Den afro-amerikanska gemenskapen 
gjorde själva inte den kopplingen och använde modernistiska typsnitt som Futura, 
Trade Gothic och Clarendon för att representera sig själva i olika sammanhang.  

Fig.	26:	Identitet	till	Afrika	
Museeum	av	René	Knip,	2006.

Fig.	27:	Exempel	på	anvädning	
av	typsnittet	Neuland.

Fig.	28:	Poster	för	filmen	
Avatar	(2009)	och	The	
Original	Founding	Fathers.	
Två	exempel	med	typsnittet	
Papyrus.
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När museet för historisk och nutida afrikansk konst i Holland, Afrika Museeum, 
fick en ny logotyp som formgavs av typsnittsformgivaren René Knip blev logotypen 
ett dekorativt stenciltypsnitt inspirerat av afrikanska mönster och former. Knip utta-
lade sig senare att logotypen inte skulle tas seriöst för att det mest var skolbarn som 
besökte museet. Att inte ta i beaktning vad kultur i Afrika verkligen är eller vad den 
har att erbjuda, menar författaren; reflekterar formgivarens schablonartade bild av 
Afrika och är att reducera en kontinent till en västerländsk kolonial stereotyp. 

Utöver det tycker jag att det är intressant att notera förklaringen om att form-
givning för barn inte behövs eller bör tas på allvar. När något är förknippat med barn 
eller barnslighet går det att avfärda som oseriöst och får låg status. 

Ett till exempel är att blockbustern Avatar (2009) använde typsnittet Papyrus 
p.g.a. associationen till urbefolkning som är en del av narrativet i filmen. Typsnit-
tet ritades 1983 efter typsnittsformgivarens känsla av det gamla Egypten. Det anses 
förknippat med egenskaper som uråldrigt, primitivt, mystisk eller spirituellt. Det har 
låg status inom designvärlden p.g.a. associationer till lågstatusdesign på t.ex. bröllop-
sinbjudningar, hemmagjorda butiksskyltar och flygblad från kyrkor. Det har alltså 
använts för mycket i sådana sammanhang att det anses ”överanvänt” av många, som 
fenomenet jag beskrev tidigare. En sökning på Twitter som jag gjorde i november 
2018 visade många negativa åsikter (sid. 35 för bildex.) Det har till och med gjorts 
parodi på att Avatar valde just det typsnittet.15

Det här visar att användningen av typsnitt gör att statusen på typsnittet färgar 
av sig på kontexten det används i och tvärt om. Typsnitt hjälper till att skapa och 
befästa idéer kring vilka egenskaper en kultur förknippas med. Att minoritetskul-
turer kopplas ihop med typsnitt som har låg status leder till att de inte ses på med 
samma respekt som de kulturer som anses höra ihop med ”vanliga” typsnitt. Alltså 
de typsnitt som värderas som moderna, auktoritära, rena, tydliga eller sakliga.

Det som slår mig är att det finns en paradox i att anse att en kultur ska behand-
las med respekt, när det som anses respektfullt är att använda de typsnitt som har 
definierats som seriösa och användbara av en vit, europeisk, manlig designvärld. 
Tänk om alla typsnitts egenskaper hade ansetts värda att ta på allvar. Men är det 
möjligt när egenskaper ställs mot varandra och polariseras? När vissa egenskaper 
används för att framhäva att formgivning är bra står deras motsatser/det avvikande 
för det dåliga. 

15	 Papyrus,	en	sketch	där	Ryan	Gosling	medverkade.	Saturday	Night	Live	2016
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Fig.	29:	En	sökning	på	“Papyrus	typeface”	på	Twitter.com.	
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Om man ser grafisk formgivning som ett verktyg för att föra fram ett budskap 
kan man säga att olika verktyg kommer fungera olika bra. Formgivare gör hela tiden 
val utefter hur de tror att mottagaren kommer tolka formgivningen och kommer 
troligtvis välja något som de vet är till deras fördel och som de tror kommer ge det 
intrycket de hoppas på. Den holländska designstudion Experimental Jetset är kända 
för att använda linjära sanserifer i sina projekt och skrev om det i sin bok Statement 
and Counter-Statement (2015). De beskrev att de vuxit upp i ett senmodernistiskt 
Holland där de sett Helvetica hela sina liv. Därför är det enligt dem naturligt att 
det går att se denna ”modernistiska dialekt” i deras arbete. Att använda Helvetica 
och sanserifer har blivit en naturlig del av deras formgivningsvokabulär, som ett 
modersmål som de inte behöver hålla tillbaka. Det är ett intressant sätt att se på och 
beskriva hur en formgivningprocess går till. Men jag tänker samtidigt att de får det 
att framstå som att det nästan inte är ett medvetet val de själva gör när de använder 
Helvetica. Det är ett sätt att tolka deras uttalande, vilket kanske inte alls är vad de 
menade. Men jag börjar ändå tänka på att i en världsdel där sanserifer som Helvetica 
har hög status kan man konstatera att alla som använder det kommer få en fördel i 
och med att de tas på allvar. Lek med tanken att de hade vuxit upp i en del av världen 
där de hade sett Papyrus överallt. Med åsikterna som finns kring Papyrus; hade de 
fortfarande sagt att de inte behöver hålla tillbaka sitt eget ”modersmål”? 

Kvinnor inom typografi

När jag försöker förstå kvinnors del i historien av typografi ser jag att det är ett kom-
plicerat ämne som kräver längre förklaringar än den tid jag har för det här pro-
jektet. Men jag vill ändå få med några tankar och därför skriver jag med svepande 
beskrivningar.

De mest använda typsnitten har formgivits av män till en procentsats jag inte 
vågar uppskatta; men hög är den. Jargongen lät länge att det ”inte finns kvinnliga 
typsnittsformgivare” eller ”var är alla kvinnliga typsnittsformgivare?”. I Precis min 
typ (engelsk utgåva 2010), ställdes frågan till en känd kvinnlig typsnittformgivare, 
Zuzana Licko; Varför det finns så få kvinnliga typsnittsformgivare? Hon svarade 
att hon tyvärr inte har en aning. Därefter lämnades frågan och det undersöktes 
inte vidare i boken. Jag undrar om det verkligen är så att hon inte visste eller för att 
hon inte ville göra en analys av branschen. Att ställa frågan som författaren gör och 
lämna det utan att göra en större ansträngning för att få den besvarad är att inte rik-
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tigt ta ämnet på allvar. Att använda frågeställningen är också ett sätt att hålla myten 
om att kvinnor inte håller på med typografi vid liv. 

Hur historien i typografi och grafisk design är skriven har också bidragit till att 
hålla myren vid liv. Det som skrivs i historieböckerna är förenklade händelseförlopp 
som tenderar att lyfta mäns bedrifter och osynligöra kvinnors. Att historieskrivnin-
gen allt som oftast anses vara byggd på vetenskaplig objektivitet gör att många inte 
ifrågasätter den.   

Jag har förstått att historiskt har kvinnor haft andra förutsättningar än män och 
därmed svårare att ägna sig åt typografi än män. Som att kvinnor har uppmuntrats 
att ägna sig åt andra områden. Sibylle Hagmann skriver i Non-existent Design: 
Women and the Creation of Type (2005):

In the 19th century, women began to have access to university or college 
training[…] they were encouraged to focus on the learning of crafts such as 
weaving, textile painting, pottery, illustration[…] all occupations orientated 
towards the decorative”, Hagmann writes. “Male-dominated areas such as 
metal-smithing or the design of lead type were not about decorating.

Typografi framställs ofta som ett komplicerat och tekniskt ämne, nästan omgivet av 
mystisk. Det har säkert avskräckt många kvinnor. Man ska aldrig underskatta vik-
ten av förebilder och att inte se andra kvinnor inom yrket har säkert fått kvinnor att 
tvivla på om det är rätt område för dem.16 

Idag har kvinnor till synes samma möjlighet till utbildning och att lyckas på 
arbetsmarknaden och det har varit så i några årtionden. Trots att det till synes är 
samma förutsättningar verkar det ändå gå trögt. Det är kanske just för att det till 
synes inte verkar stå något i vägen för att en kvinna kan ägna sig åt typografi som vi 
underskattar påverkan av förväntningar på vad en kvinna ska eller kan göra. 

När jag sett frågan diskuteras har olika anledningar tagits upp och utan att gå 
djupare in på detta har det varit t.ex. att kvinnor har andra förväntningar på sig än 
män, män ger främst jobbmöjligheter till andra män, kvinnor tas inte på allvar i 
yrkesrollen och kvinnor halkar efter när de skaffar barn. Allt detta tror jag tillsam-
mans bidrar till ett slags osynligt glastak som står i vägen för många kvinnor att nå 

16	 Hemsidan	Typequality.com	är	ett	projekt	från	2015	som	samlat	typsnitt	formgivna	av	kvinnor	på	en	 
	 hemsida	för	att	synliggöra	att	kvinnor	har	gjort	och	gör	typsnitt
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sin fulla potential eller bli lika framgångsrika som män inom typsnittsformgivning.  
Beatrice Warde är en av de stora namnen i typografi som jobbade som marknad-

schef på brittiska Monotype (1929—60). Paralellt med sitt arbete där gillade Warde 
att besöka utbildningar och föreläsa om sin syn på typografi. Hon skrev The Crys-
tal Goblet: Sixteen Essays on Typography (1955) som är välciterad, just om varför 
typografi ska vara utan dekoration eller eget tillägg från formgivaren. Det går att 
kalla det ett praktverk om objektiv typografi. I essän använde Warde en bägare av 
glas som en metafor för god typografi. När det går att se innehållet genom glaset står 
materialet inte i vägen för upplevelsen av innehållet. På samma sätt bör typografi 
enligt henne inte stå i vägen för innehållet i en text. Från essän:

Now the man who first chose glass instead of clay or metal to hold his wine 
was a “modernist” in the sense in which I am going to use that term. That is, 
the first he asked of this particular object was not “How should it look?” but 
“What must it do?” and to that extent all good typography is modernist.

Trots att Warde var marknadschef på ett stort företag publicerade hon vissa texter 
under ett manligt pseudonym, Paul Beaujon. I en radiointervju inspelad i Adelaide, 
Australien från 195917 svarar hon på varför hon valde ett manligt namn:

17	 Läs	mer	av	intervjun	på	www.eyemagazine.com/feature/article/beatrice-warde-manners-and-type

Fig.	30:	Beatrice	Warde	(främre	raden)	i	ett	branschsammanhang.	Fotografi	från	1923.
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Well, I wanted a pen name. I wasn’t quite sure at that time (which is a long 
time ago) that women would be taken quite as respectfully. I thought that 
if I was going to have a pen name, I might as well have a man, and I took a 
Frenchman’s at that, to make it a little more mysterious.

 
Det är intressant att notera att i historieskrivningen som till största del handlar om 
män finns några s.k. kvinnliga alibin. Beatrice Warde är ett av dem. Ibland funderar 
jag över vilka premisser som gör att vissa blir framlyfta eller inskrivna i historien. Jag 
menar inte att försöka ta äran från vad hon har bidragit med till typografi eller något 
sånt; men det är bara intressant fundera över om det är en slump att just hon blev ett 
stort namn inom typografi. Kan det ha varit för att hon förde fram just de åsikterna 
som var definierade av män och som passade enligt en manlig bransch som just som 
hon har tagit en säker plats i historieskrivningen?

Slutsats

När jag tittar på det jag har skrivit ser jag det som ett försök synliggöra en makt- 
struktur i formgivning; ett försök att förstå vad som ligger bakom det som ofta pre-
senteras som självklart. Jag ser det som ett försök som kanske inte är färdigformul-
erat i den form den antagit nu. Det finns säkert ingångar jag inte hunnit tänka på 
eller aspekter som jag missat. För att nämna några saker jag kan komma på själv just 
nu som jag inte hade tid att gå djupare in på i arbetet är; hur änden på en linje tol-
kas, hur människans syn på teknik har påverkat typografi, hur olika grupper tolkar 
formgivning (designvärlden/vanliga samhället/andra grupper), hur idéer reproduc-
eras och befäster vad som är ”normalt”.   

Typografi är som jag nämnt tidigare, ett ämne där många saker presenteras som 
självklara. Att peka ut bakomliggande värderingar till det som verkar självklart 
förklarar hur olika värderingar görs och att det påverkar hur vi ser på typsnitt och 
formgivning.  

Man kan arumentera för att när jag pratar om manligt och kvinnligt skapar jag 
en motsättning som inte finns. Men jag tror att många av de här värderingarna görs 
hela tiden utan att någon reflekterar över det. Det är intressant att verkligen zooma 
in och titta på att det ofta finns en koppling mellan typsnitt som är funktionella och 
högt värderade och manligt kodade egenskaper. 

Jag upplever att själva grunden som grafisk formgivning står på är definierad efter 
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att eftersträva maskulina egenskaper som det som är tydligt, standard, professionellt 
och bör tas på allvar. Jag har funderat över hur världen skulle se ut om det var värden 
förknippade med kvinnlighet som hade hög status. Det känns som att föreställa sig 
en värld som bara skulle kunna finnas i en fantasi. 

Jag hade här länge en formulering som sa: Hade idéer om bra typografi sett 
annorlunda ut om det historiskt varit fler verksamma kvinnor inom ämnet? Hade 
feminina egenskaper haft högre status? Jag insåg att ett problem med formulerin-
gen är att det låter som att det inte funnits tillräckligt med kvinnor som sysslat med 
typografi och om det bara hade varit fler hade saker kanske sett annorlunda ut. Det 
har funnits kvinnor, bara att vad de gjort ofta har osynliggjorts. Då ville jag ändra 
frågan till: Hade idéer om bra typografi sett annorlunda ut om kvinnor historiskt 
hade tagit mer plats inom ämnet? I den formuleringen låter det som att det är någon 
som ska ge tillåtelse att kvinnor får ta plats. Vem ska ge plats åt kvinnor? Ska det 
hänga på att män ger plats åt kvinnor? Skulle de tagit mer plats? Ska de behöva ta 
plats av andra? Vad skulle de egentligen gjort annorlunda? 

En annan tanke jag haft är att det finns två olika nivåer som det är viktigt att se 
skillnad på. Den ena handlar om att kvinnor har möjlighet att försörja sig på sina 
yrken och att förverkliga sina drömmar; saker som är jätteviktiga. Den andra är 
vilka egenskaper typsnitten som kvinnor ritar har. Att en kvinna ritar ett typsnitt 
betyder inte att det får feminina egenskaper eller att det främjar feminina egenskaper 
till att få högre status. Jag tror alltså inte att fler kvinnor inom yrket är direkt lika 
med att feminina egenskaper kommer få högre status om det inte finns en medveten-
het kring detta. Men jag vet inte. Jag tänker bara högt. 

Vad kan jag själv göra för att feminina egenskaper ska få högre status? Jag har 
inget tydligt svar på det. Det är svårt att ändra på normer och hur typografi och 
formgivning uppfattas. Jag har reflekterat över vilka idéer jag befäst när jag själv 
gjort formgivning eller för den delen vilka designidéer jag befäster i layouten av den 
här dokumentet.18 

Jag hade helst inte brytt mig om vad som t.ex. sägs i filmen Helvetica eller i 
Typografisk Handbok. Men jag har kommit fram till att det finns konventioner i 
formgivning som jag inte kan förändra just nu, utan bara förhålla mig till. Eftersom 
formgivning innebär kommunikation inom ett ramverk av visuella koder måste 

18	 Med	det	menar	jag	att	genom	att	jag	använder	mig	av	denna	layout	för	att	jag	vill	att	andra	ska	ta	min	text 
	 på	allvar,	skriver	jag	någonstans	under	på	det	att	denna	typ	av	layout	är	vad	som	bör	tas	på	allvar
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jag använda dem som finns tillgängliga. Att helt ställa sig utanför gör att din form-
givning inte kommer tas på allvar eller att den blir svår att förstås av en större pub-
lik. Trots att jag upplever att spelreglerna i grafisk formgivning är byggda på värder-
ingar där egenskaper kopplade till maskulinitet har högre status än femininitet kan 
jag inte göra mycket mer än att spela spelet. Eftersom jag på många sätt inte håller 
med om att det bör vara så, har situationen ibland gjort att jag känt mig maktlös. 
Men det går att använda dessa verktyg trots att man inte håller med om systemet de 
finns i. Jag kan använda typografi till min fördel och dra nytta av att vissa typsnitt 
tolkas som seriösa och professionella, som jag menade i stycket om Experimental 
Jetset. Men att vara medveten hoppas jag också kommer göra att jag tänker efter 
och ifrågasätter mina designval och vara mer accepterande för det som traditionellt 
ansetts dåligt eller har låg status.
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Metod & Arbetsprocess

Första idén

I kontexten av vårutsällningen hade jag en tanke att min projekt skulle gå att ta in 
på ett enkelt sätt. När man kommer till vårutställningen vet jag i egenskap av tidig-
are besökare att det finns det mycket att titta på. Jag tänkte att en film skulle kunna 
passa därför att jag skulle kunna utnyttja filmens direkthet och möjlighet att skärma 
av; i och med att man tar in ljud och bild samtidigt. Jag ville också utnyttja filmens 
möjligheter att berätta med tydlighet, ”flow” och timing. Jag ville formulera tankar 
och få ned dem i ett format som är begripligt för andra. Jag såg också möjligheten att 
vara fri i mitt visuella språk där jag ofta låser mig vid vad jag tror är det ”rätta” sättet 
att formge.

Jag hade en ambition att så många som möjligt skulle förstå vad jag menade i 
mitt projekt. När jag visade min trycksak från mytologikuren för bl.a. min mamma 
upptäckte jag att den på sätt och vis var svår att förstå för en som var oinsatt i ämnet. 
Jag var tvungen att förklara varje uppslag och hur allting hänge ihop. Efter det fick 
jag en idé om att jag skulle kombinera innehållet i mytologikursen (den visuella pre-
sentationen av min research) och essäkursens (text om ämnet) till en film. Jag tänkte 
att det var det perfekta sättet för mig att berätta det jag ville säga. Göra ett verk som 
kunde stå själv utan att jag behövde förklara det. När folk har sett filmen ville jag inte 
att de skulle säga: Vadå typografi? Vadå manligt? Eh, vadå vad spelar det för roll? 

Att komma igång

I början av min process hade jag en period då jag tittade på olika typer av rörligt 
berättande. Jag kollade på allt från true crime-dokumentärer, sportdokumentärer, 
designdokumentärer till historieberättande i musikalform. Jag försökte identifiera 
olika sätt att berätta med film. 

Samtidigt som jag funderade på vad jag skulle säga i filmen hade jag en process-
beskrivning att skriva. Jag såg de två som olika delar av mitt projekt. Den ena delen 
skulle vara en film som skulle nå en mer oinsatt målgrupp och processbeskrivningen 
som skulle läsas av en mer insatt person som ville förstå bakgrunden och processen 
till mitt projekt.

Jag ställde mig själv många frågor innan jag gjorde något praktiskt. Vad kunde 
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jag formulera till en film? Skulle jag fokusera på att det manliga är det neutrala? Eller 
skulle jag säga att sanserifer inte är neutrala? Jag ville säga något om hur typografi 
värderas. Att de typsnitten med maskulint kodade egenskaper oftare används när 
design ska vara tydlig, neutral eller tas på allvar. Vad skulle folk förstå av det? För att 
någon oinsatt ska förstå en sådan analys av typografi måste de ha vissa grundkunskap 
inom ämnet. Ju svårare slutsats desto mer behövde jag förklara i filmen kände jag. Det 
hela gjorde mig osäker eftersom jag ville att folk skulle förstå vad jag menade. 

Jag hade min gamla essä från jullovet om typografi att utgå från, men när jag läste 
den såg jag så många brister att ville jag skriva om nästan allt. Och som jag nämt 
tidigare hade jag inte kommit åt att göra en analys av vad värdering utifrån feminina/
maskulina egenskaper har för roll inom typografi. Jag började skriva på en bak- 
grundsförklaring i min processbeskrivning. Jag ville ha olika avsnitt som berörde 
olika delar som jag tänkte behövdes för att förstå mina tankegångar. Ett skulle han-
dla om feminism på något sätt, ett om att grafisk formgivning påverkar samhället 
och ett om modernismen. 

Inledande försök

När jag mest skrev på min bakgrundsförklaring kände jag hela tiden att jag inte 
”gjorde” något på mitt projekt. Den visuella delen av projektet förväntas vara den 
stora grejen och jag blev stressad när jag inte kunde visa upp något visuellt på han-
dledningarna. Men jag såg skrivandet som viktigt därför att det jag skrev i bakgr-
undsförklaringen skulle jag göra om till ett förenklat budskap som skulle föras fram 
i filmen. För att jag var stressad att visa upp något visuellt på handledningen satte jag 
igång och gjorde trevande försöka att skriva på ett manus till filmen. Jag såg framför 
mig att det var min mamma som inte kunde något om typografi som jag skulle förk-
lara för. Visuellt visste ungefär vilken värld jag ville vara i och att jag skulle göra ani-
mationer av typografiska element i Adobe After Effects. Istället för att planera med 
en storyboard gick jag direkt på att att skissa i programmet. Jag gjorde flera scener 
som förklarade olika grundläggande saker kring typografi. Jag tänkte att jag sedan 
skulle komma in på hur typografi värderas när jag hade skrivit mer och fått en tyd-
ligare bild av vad jag ville säga. Här är exempel av stillbilder från rörliga scener jag 
gjorde: 
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Här	dyker	massor	av	olika	typsnitt	upp	med	ploppljud	för	att	visa	att	det	finns	många	olika	typer	
av	typsnitt.

En	scen	som	förklarar	vad	serifer	är	och	lite	historik	för	att	ge	grundkunskap	och	förståelse	för	
typografi.

Filmat	material	för	att	visa	hur	typografi	används.
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En	scen	som	förklarar	sanserifer	och	lite	historik	för	att	ge	grundkunskap	och	förståelse	för	
typografi.

Ett	test	med	förklarande	textstycken	mellan	varje	scen.	Jag	velade	mellan	att	ha	en	berättarröst	
eller	text	som	förklarar.

Ordet	“typografi”	skrivs	ut	i	en	textruta	i	ett	ordbehandarprogram.	
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Formulera innehållet

Jag upptäckte att det var många tankar som jag inte hade formulerat i text som jag 
behövde skriva ned innan jag visste exakt vad jag ville säga med filmen och innan jag 
kunde skriva klart manuset. Det gjorde det inte mindre stressigt att vi skulle berätta 
för kuratornerna/hemsidan/utställningskatalogen vad ens verk skulle vara innan det 
var färdigt. 

Det var också vissa tankar som jag inte ens hade formulerat i huvudet som mest 
var förnimelser eller en känsla av något. När jag började projektet hade jag under en 
haft en känsla av att egenskaper kopplade till kön hade en betydelse för hur typografi 
värderas. Jag visste att jag ville beröra det i min analys, men jag hade inte många ref-
erenser eller källor. Nästan inga alls. Eftersom jag inte hittade någon som gjort anal-
ysen tidigare efter värderingar/kopplingar till kön o.s.v. var det svårt att fort komma 
till en tydlig slutsats. Det är en sak att ha en känsla inom sig av att femininitet anses 
som något negativt och att förklara att det är så i majoritetssamhället och inte bara i 
mitt huvud. Hur förklarar jag att det verkade gälla inom typografi också? Hur förk-
larade jag att ett visst typsnitt var normen för ett ”vanligt” typsnitt? Hur skulle jag 
förklara att ett typsnitt har manliga egenskaper? Vad var manligt i ett spetsigt hört 
eller en kvadrat? Varför spelade det ens roll? 

En annan sak var att när jag började skriva ned de olika delarna av referenser 
och källor och mina tankar upptäckte (ännu en gång) jag hur lång tid det tar att 
skriva. Jag har aldrig varit en person som skriver eller sett mig själv som en person 
som skriver. Men jag såg det som en viktig del för att förklara bakgrunden till mina 
tankar i processbeskrivningen att jag inte kunde göra något annat än att skriva. Ju 
mer jag skrev desto mer kände jag att jag behövde förklara och jag hittade hela tiden 
nya delar av ämnet som jag ville skriva mer om. Jag tvivlade ofta på om jag var rätt 
person att skriva om ämnet. Jag ifrågasatte mig själv om jag har tillräckligt med 
kunskap för att kunna uttala mig om historiska skeenden och dra slutsatser från 
dem. Jag läste väldigt mycket olika texter om typografi och grafisk form för att bilda 
mig en uppfattning och för att kunna referera till andra och koppla samman mitt 
resonemang med andras uttaladen. Vissa delar var väldigt komplicerade att formul-
era som att varför feminintet värderas lägre än maskulinitet. Eftersom det inte hand-
lade om formgivning eller typografi fick jag söka inom sociologi. Den ena uppsatsen 
jag läste ledde till den andra. Teorier om god smak av Pierre Bourdieu ledde mig 
vidare till en annan bok av honom om ”Den manliga dominansen”.

48



Vändpunkt

Jag skrev och jobbade på filmen under några veckor. Det var svårt att göra två olika 
kreativa processer samtidigt. Om jag jobbade med filmen skrev jag inte under de 
dagarna och tvärt om. Allting varvades med att jag var stressad över det mesta. Men 
jag hittade skaparglädje i att göra animationer av typografi. Men att göra film kräver 
mycket tid och testande för att det ska bli riktigt bra. Och tid var något som jag plöt-
sligt inte hade mycket kvar av. När jag satt och höll på kom jag till en punkt då jag 
kände att jag inte skulle kunna slutföra filmen på ett tillfredställande sätt och utan 
att jag skulle gå sönder mentalt av stress. Jag funderade på lösningar och tänkte på 
att min skrivhandledare Rikard hade föreslagit att jag borde göra ett kompendium 
av bakgrundsförklaringen som jag skrivit till processbeskrivningen som jag skulle 
kunna ha bredvid min film på vårutställningen. Att få lite uppmuntran var roligt. 
Jag funderade ett tag och insåg att det jag skulle kunna hinna med på den tiden som 
var kvar var att göra någon slags trycksak av texten. Det kändes också rimligt att jag 
skulle visa upp den delen av projektet som jag lagt mest tid på. 

Ny idé – Publikation

En viktig personlig drivkraft under arbetet var att jag ville känna mig fri i hur jag 
formgav filmen. Jag inte ville fokusera på idéer om att färgerna eller placeringen av 
något skulle ha en djupare mening. Något som jag upplevt har varit viktig under 
utbildningen på Konstfack. Att behöva motivera varför man gjort något med att det 
är funktionellt eller ska kommunicera något särskilt ser jag som en del av ett mod-
ernistisk tankesätt som används för att värdera formgivning som bra eller dålig. Där 
det som görs för att ”jag kände för det” inte ses som en godkänd motivering. 

Hur kunde jag forsätta att känna mig fri i den här nya idén? Jag såg framför mig 
att jag skulle kunna göra två publikationer som låg bredvid vararanda på vårut-
ställningen, med samma text i, men olika formgivna. Den ena publikationen skulle 
sträva efter att bli läst som seriös i sitt visuella uttryck. Den skulle vara svartvit och 
mer ”torr” och tydlig, modernistisk eller akademisk, så att säga. Den andra såg jag 
framför mig som intuitivt formgiven där jag gjort lite som jag velat. Att jag skulle 
använda de färger, typsnitt och layout jag ville utan att behöva motivera det djupare 
än att jag kände för just dem. Detta var en ”visuell idé” som speglade innehållet i 
mitt projekt. Jag visste att kontrasten i det visuella mellan publikationerna skulle 
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kunna säga något om hur man tolkar ett innehåll annorlunda beroende på form-
givningen. Eller att texterna skulle kunna se ut att handla om olika saker, fast det är 
samma text. Det här kändes som en rimlig idé att genomföra på den tid som var kvar 
av projektet.

Mitt mål med idén var inte att jag till varje pris eller på det tydligaste sättet skulle 
visa att det är skillnad på de olika publikationerna. Utan det jag ville var att formge 
den ena publikationen på det sättet jag kände för. Alltså att jag inte skulle känna mig 
tvungen att göra på ett visst sätt för en gångs skull. Det är bra med ramar som gör att 
man inte kan göra vad som helst, men många gånger sätter jag upp egna ramar som 
gör att jag bara låser mig på ett dåligt sätt och gör processen mer tråkig än lustfylld.

När jag formger gör jag det ofta med känsla och intuition. Att alltid behöva moti-
vera saker på funktionella sätt tror jag gör att jag inte utvecklar eller provar vissa idéer. 
Därför att jag inte kan komma på sätt att motivera varför jag gjort så. Men ibland 
kanske det finns saker som inte går att sätta ord på i stunden man kommer på dem.
När saker blir för otydliga eller visuellt utsvävande från vad som är normen för 
”bra” typografi finns risken att det ser det ibland oseriöst ut, eller för lekfullt eller 
för barnsligt. Jag har upplevet att det finns många idéer kring hur man ska formge 
för t.ex. olika målgrupper eller kontexter utifrån hur man tror formgivningen kom-
mer uppfattas eller hur den ska fungera. Uppfattningar om vad som passar/fungerar 
för vad är mer eller mindre tydliga och bygger oftast på stereotypa föreställningar 
om vem som attraheras av ett visst visuellt formspråk. När det på många sätt är 
”självklart” vilka typsnitt, visuella former och uttryck som passar för vilket samman-
hang är det, som jag nämner i texten, motsägelsefullt att det finns så pass lite studier 
som man hänvisar till att det är på det viset som man tror. Om det inte finns studier, 
hur ska man annars egentligen veta säkert? Och även om det finns studier påverkar 
mycket hur den är utförd vilket reslutat den kommer fram till, vilket jag har märkt 
när jag läst vissa studier under det här projektet. 

Flera gånger när jag visat upp förslag i grupparbeten på tidigare utbildningar har 
de blivit avvisade för att de varit ”för barnsliga”. Det jag anser ”är för till för vuxna” 
har andra en annan uppfattning om. Är jag hänvisad till att alltid följa de tanke-
banor och definitioner som andra gjort innan mig? Om dessa givna idéer om vad 
som passar för vad alltid ska styra, hur ska man kunna frångå dem och skapa nya 
associationer? Att inte behöva tänka på detta att anpassa min formgivning efter en 
given idé motiverade mig i mitt projekt fick processen att kännas rolig. 
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Vad är en ”bra” idé?

På den sista delredovisningen när jag berättade att jag inte skulle göra en film upple-
vde jag det som att jag fick stöd i mitt beslut, därför att filmen bara handlade om 
att föra fram ett informativt budskap. Jag funderade om jag fick det här stödet uti-
från en värdering av att det som jag nu skulle göra med mitt projekt hade en (vad 
jag skulle kunna kalla) ”visuell idé”. Alltså att innehållet i ett projekt speglas i form-
givningen eller att det finns något slags koppling mellan dem. Jag fick känslan av att 
man ansåg att min film inte hade en sådan idé. När jag ansökte till Konstfack var 
en ”visuell idé” viktigt i arbetsproverna genom att man skulle motivera alla beslut i 
formgivningen. Då underförstått att ”för att jag kände för det” eller ”det är snyggt” 
inte är riktiga/godkända motiveringar. Om det fanns en tydlig koppling mellan inne-
hållet och det visuella utförandet visste jag att det skulle bedömas som en ”bra” idé. 
Alltså eftersträvade jag detta tankesätt när jag ansökte. Men jag släppte kravet på mig 
själv att jobba så när jag började utbildningen. 

Vilka typer av idéer som uppmuntras under utbildningen tror jag i alla fall delvis 
påverkat vad jag valde att ta för väg i det här projektet. När jag reflekterat över min 
skoltid det sista året på utbildningen tror jag att det påverkat mina val i många andra 
projekt också. Detta var bara en tanke som jag ville vädra. Snart skulle utbildningen 
vara över och jag skulle komma ut i verkligheten som var annorlunda och kanske 
jobbigare och jag skulle säkert längta tillbaka till skolans friare värld.

Hur vill jag presentera en text?

I ett blogginlägg, Where are the Women? Gender Disparities in Graphic Design 
History skrivet av Ruth Sykes, “Associate Lecturer” i grafisk formgivning på Cen-
tral Saint Martins i London hittade jag ett uttalande från ett panelsamtal med ämnet 
“Do we need graphic design history?”. Det handlade om att vissa typer av texter har 
begränsningar i hur de förväntas presenteras:

Somewhat surprisingly for a graphic design historian, Paul Rennie was 
happy to argue against the need for graphic design history – or at least 
the standard academic presentation of it. To illustrate his argument, Paul 
drew attention to the commonly found dichotomy between the design of 
academic histories of graphic design and their content. One would expect 
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a book containing authoritative writing of how graphic design works and 
influences society to be designed in a way that fully exploits the power of 
graphic design to move minds. The constraints of academic publishing, 
however, dictate that the design of academic graphic design history books 
follows a generic template for both text and image layout, and material 
choices regarding paper stock, print process and physical dimensions. Paul 
called upon graphic designers to take back control of their own histories, 
and design those histories with feeling and pride.

Även fast mitt projekt inte var att presentera en akademisk historisk text om grafisk 
formgivning på det sättet som jag tänkte att de menade i texten, kände jag igen att 
förväntan av att presentera och formge på ett visst sätt sätter begränsningar. Det är 
förväntningen på hur jag bör formge och hur jag vill formge som jag ofta slits mel-
lan. När avantgardisterna i början av 1900-talet ville röra sig bort från att formge 
med känsla, ville jag som citatet uppmanade, formge med det jag anser som känsla 
och stolthet. Citatet nämner dock lite i samma mening att man bör göra så för att 
“ fully exploits the power of graphic design to move minds”. Jag ser inte att det bör vara 
därför som man ska formge med känsla och stolthet. För att utnyttja grafisk form-
givnings fulla potential att påverka är det lätt att falla tillbaka på att använda fören-
klade sätt att kommunicera för att nå sin målgrupp, som t.ex. förpackningsdesign 
riktad till olika kön som utgår från en stereotyp bild av vad könen attraheras av. Jag 
ville inte eftersträva detta, därför att jag kände att om jag gjorde det skulle jag börja 
sätta upp ramar efter hur jag tror att jag förväntas formge för att uppnå det.

Jag har ställt mig frågor som varför jag ska hålla på med det här yrket. Vad bru-
kar vara min största drivkraft i projekten jag gör? Det jag kommit fram till är att det 
oftast är det visuella som väcker mitt intresse och det är att formge saker jag tycker 
är visuellt intressanta som är roligt. Därför tänkte jag att jag skulle ta detta tillfälle 
att göra något lustfyllt.

Bildsättning

Jag hade mer än gärna haft mer bilder över lag i mitt arbete. Men att hitta passande 
bilder tog längre tid än vad jag trodde det skulle göra. Jag hade gärna haft fler exem-
pel men jag fick prioritera andra saker. Jag upptäckte också att det är svårt att hitta 
bilder som är fria att använda så att jag inte bryter mot någon copyright.
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Resultat 

Publikation ”Tydlig/seriös”

Min utgångspunkt för den ena publikationen var att utgå från min känsla av hur en 
text ska presenteras för att verka och uppfattas som tydlig och seriös/professionell. 
Det viktigaste var inte att den följde alla modernismens regler eller att den skulle se 
så modernistisk ut som möjligt, utan mer av en känsla om vad som var tydligt. Efter-
som jag började formge publikationerna tre veckor innan vårutställningen öppnade 
visste jag då att jag inte skulle hinna skicka dem till ett tryckeri. (Då var det en vecka 
kvar av de tio veckorna vi hade haft för projektet och två veckor utställningsbygge 
kvar.) Jag skulle istället producera dem själv på laserskrivarna i skolan. Formatet 
bestämde jag delvis efter hur stor bok jag kunde få ut på ett A3 eftersom det var det 
största man kunde skriva ut på skrivarna.

Det finns vissa saker som i princip aldrig behöver motiveras i bokformgivning. 
Som att pappret är vitt och texten är svart. Eller att texten har en rak vänsterkant. 
Jag satte texten i en linjär, Helvetica Neue 9,5 pt / 14 pt, efter några tester och med 
rak vänsterkant. Antalet tecken per rad ville jag skulle vara ca. 55–70 st eftersom det 
är en klassisk regel för god läsbarhet. Jag tänkte att det var ett sätt att presentera ett 
innehåll på ett tydligt sätt. Jag använde en 6-spalt-grid och satte bilderna i den, med 
lite variation men samtidigt hålla en struktur för känslan av ordning. För att urskilja 
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citaten använde jag kursiv och ett indrag på hela stycket. Men för att spara lite på 
sidorna hade jag inget mellanrum mellan citaten och brödtexten. Rubrikerna fick 
vara några punkter större och i medium för att urskilja sig från brödtexten. 

På framsidan utgick jag från idéer om grids som ska ge känslan av att det finns 
en struktur. Jag tittade och tog inspiration av exempel av Josef Müller-Brockmann. 
Vid det här laget började tiden bli väldigt knapp och jag fick göra allting så fort jag 
kunde. Jag blev inte så nöjd med framsidan och om jag hade haft mer tid hade jag 
velat jobba mer på den. Eftersom skrivaren av någon anledning inte kunde återge 
gråa nyanser snyggt utan att bli flammigt, valde jag att göra framsidan svart på vitt. 
Även för att jag hade målat hyllan som böckerna skulle stå på i utställningen i svart. 
För att spara pengar valde jag att göra hela publikationen svartvit. 

Höger:	Grid	systemes	(1981)	av	Josef	Müller-Brockmann.
Vänster:	The	Graphic	Artis	and	his	Design	Problems	(1961)	 
av		Josef	Müller-Brockmann.

Resultat	framsida.
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Publikation ”Intuitiv”

Många av de idéer om formgivnig och typografi som jag upplevt på olika utbild-
ningar har någonstans sitt ursprung i Jan Tschicholds The New Typography från 
1928. Texten innehåller tankar som många sätt var aktuella när den skrevs och på 
andra sätt är aktuella idag. Det är svårt att kommentera allting som sägs i texten på 
ett nyanserat sätt eftersom han pratar om många olika saker, men det var ett speciellt 
stycke som fick mig att tänka på mitt projekt:

Every piece of typography that originates in a preconcived idea of form, of 
whatever kind, is wrong. The New Typography is distinguished from the 
old by the fact that its first objective is to develop its visible form out of the 
function of the text. (sid. 117)

Det är intressant att Tschichold skrev att all typografi som kommer ur en förkon-
sturerad idé om form är fel och samtidigt satte upp så många regler själv. Men han 
såg problem med dåtidens typografiska normer och jag ser problem med min nutid. 
Efter den första meningen kommer en annan som säger att den visuella formen alltid 
ska utgå från funktionen. I den utgångspunkten tänker jag som sagt att det finns det 
vissa saker som aldrig får komma fram i formgivning. Allting som inte går att moti-
vera som funktionellt och tydligt finns det inte plats för. Vad kunde jag göra i min 
presentation av texten om jag inte utgick från att det visuella behövde ha en funktion 
(som är definierad efter modernistiska idéer)?

Eftersom det bara vara tio dagar kvar till utställningen skulle öppna när jag var 
klart med den ”tydliga” publikationen var jag mycket stressad. Jag behövde göra må- 
nga snabba formgivningsval för att komma framåt och bli färdig så snart som möjligt.

Just eftersom det är standard att sätta text i svart på vitt papper blir det som 
avviker från detta blir synligt på ett annat sätt. Det är också lätt att läsa in en 
betydelse i färgen eller få associationer när den avviker från svart. Men eftersom jag 
inte skulle ta hänsyn till det och jag tycker om färg – valde jag att sätta all text i blått. 
Blått passade till min plan att använda ca. 100 st. färgade papper i olika pastellfärger 
som jag hade liggandes. Jag satte in dem på slumpmässiga ställen i publikationen för att 
jag gillade hur färgerna möttes mellan uppslagen. Alla inlagor blev alltså olika varandra.

Typografin valde jag efter att jag fastnade för typsnittet Bagnard, som jag även 
använder i detta dokument för rubriker. Brödtexten från detta dokument som är 
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Minion Pro ville jag också använda i den ”intuitiva” publikationen. Det finns en 
generell regel att man helst inte ska blanda två typsnitt som är lika varandra eller två 
typsnitt av samma typ. Jag tyckte i alla fall att det såg bra ut så därför valde jag att 
använda dessa tillsammans fast de är två liknande seriftypsnitt.

Man behöver aldrig motivera att en text går horisontellt, därför att det är så vi 
enklast läser text. Om man lägger en text 90 grader, alltså vertikalt, blir det direkt 
jobbigare att läsa därför att man måste vrida på publikationen. Men jag ville ändå 
göra det med fotnoterna, sidnummren, rubrikerna, bildtexter och vissa bilder. Fot-
noterna ville jag även skulle stå ut färgmässigt i olika passade färger. 
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Jag ville ha en enhetlig färgsättning på trycket i publikationen gjorde jag alla bilder 
blå därför att jag tycker att det ser snyggt ut. Det tydligaste för att förstå bilderna 
hade nog varit att ha kvar originalfärgerna, men att jag ville ha detta monokroma 
utseende fick gå före.  
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Jag valde på vissa ställen att ha figurformade textblock. Att frångå en rak vänsterkant 
innebär att texten kommer uppfattas som mer lekfull än om den är rak oavsett man 
vill det eller inte. 

Till sist hade jag bara framsidan kvar och det var en dag innan utställningen. Det var 
i princip bara att gå på den första idén. Hade jag haft mer tid att experimentera hade 
jag kanske gjort något annat. Jag testade olika färger på alla framsidor för att det är 
roligt med variation.
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Utställning

Utställningen känns som en viktig del av hela examensarbetet därför att det är där 
resultatet möter en publik. Jag hade som sagt haft som mål att göra en film därför att 
jag hade erfarenhet av att det mediet är enklare att ta in på en utställning än en try-
ckt publikation. P.g.a ljud och värme och mycket att titta på orkar/hinner inte folk 
läsa. Men nu hade jag mina publikationer och jag fick göra det bästa av situatuionen. 

Jag ville presentera mina publikationer på ett sätt som visade att det var skillnad 
på dem. Eftersom jag inte hade fått veta exakt vilken plats jag skulle vara på och jag 
jobbade för att bli klar med utskriften och bindningen av publikationerna till kväl-
len innan utställningen öppnade, var det svårt för mig att planera i förväg exakt 
hur det skulle bli. Jag fick ett hörn efter ett byte med en annan student. Då passade 
idén som jag hade att ena väggen kunde ha den ena publikationen på en hylla och 
likadant med den motsatta. Färger skulle skilja de två sidorna åt. Jag ville även ha en 
stor text som drog uppmärksamheten till mitt verk. Jag valde frågan ”Hur värderas 
typografi?” för att det sammanfattade vad mitt arbete handlade om och förhop-
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pningsvis skulle göra folk intresserade. Jag ville ha samma fråga på båda väggarna i 
olika typsnitt för att koppla till mina publikationer. Men i brist av tid hann jag bara 
skriva en text. Som en snabb lösning satte jag upp sidor ur den intuitiva publikationen 
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på den andra väggen. Eftersom jag stressat i så många veckor och särskillt dagarna 
innan öppningen fick det räcka trots att jag ville göra mer med min utställningsplats. 

När jag inte fäste mina publikationer någonstans med ett snöre var det tre sty-
cken som försvann de två första dagarna. Två av den ”tydliga” och en ”intuitiv”. Den 
bästa komplimangen en kan få är väl när någon stjäl ens verk. Men det var ändå lite 
tråkigt såklart. En vän till mig hade en skämtsam teorin att den tydliga blev stulen 
för att personen kanske trodde att det var den ”riktiga essän” eftersom den boken var 
mer ”seriöst” formgiven. Jag hade en teori om att det var för att den såg mer basic 
ut som någon trodde att det var versionen man kunde ta med sig hem. Jag satte fast 
sedan dem.  

Jag var inte mycket vid min utställningsplats under utställningen. Jag var där i 
början och det var lite som jag hade förväntat mig – att de flesta bläddrade i publika-
tionen och gick sedan vidare. Det som förvånade mig var att så många som dröjde 
sig kvar och tittade länge på sidorna som var uppsatta på väggen inte ens tog upp en 
publikation. Jag som tycker om trycksaker tänker att det är där man vill ”uppleva” 
verket. Men jag förstår att man inte orkar läsa när det finns så mycket man ska hinna 
titta på under sitt besök. 

Även fast jag vet att alla sorters projekt inte kan passa in i utställningssamman-
hang blir jag avundsjuk på de som gjort visuella projekt som det går att titta på i en 
minut och bli imponerad av. Eftersom jag hade den stora texten på väggen till höger 
och ingenting liknande till vänster förstår jag att det är svårt att läsa av i vilken ord-
ning som man skulle titta på saker på min utställningsplats. 

Jag fick några komplimanger för ett intressant arbete av några som tog sig tid att 
läsa. Det var roligt. Vissa frågade även om publikationerna var till salu. Jag bestämde 
innan utställningen att jag inte skulle sälja mina publikationer. Mest därför att vad 
det kostade mig i tid, papper och skrivarkostnader inte vägdes upp av pengarna som 
jag trodde att folk skulle vilja betala för ett ex. Hade jag blivit klar tidigare och hade 
haft tid att beställa från ett tryckeri hade det kanske blivit lönsamt att sälja dem. 
Även att jag inte var 100% nöjd med layouten och det var många korrfel i som jag 
missat gjorde att jag ville vänta med att sälja den. Jag ville egentligen mest att folk 
skulle läsa texten och därför hoppades jag på att folk skulle ladda ned PDF'en som 
jag hänvisade till. Men jag har ingen aning om någon faktiskt laddade ned den.
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Reflektion & Sammanfattning  

Det här projektet har varit en ventil för många tankar som jag haft. Ett försök att 
dela dem med andra när jag upplevt att det är ett i princip helt frånvarande ämne i 
samtal om grafisk form (i alla fall former som jag kunnat ta del av). Jag har fått en 
del positiv respons om att jag gjort ett intressant projekt. Det har varit jätteroligt att 
höra, men det har inte lett till att jag personligen haft en faktisk djupare diskussion 
om hur typografi värderas med någon. Men jag får se vad det kan leda till i former av 
diskussion i framtiden. 

Presentation & Opponering

Presentationen var upplagd så att man presenterade projektet i 20 minuter, samta-
lade med en opponent i 20 minuter och fick frågor av publiken i tio minuter. Jag hade 
en förhoppning att kunna dela med mig av innehållet i min essä på presentationen, 
men jag upptäckte att under 20 minuter hinner man knappt berätta någonting djup-
gående förutom själva arbetsprocessen. Det var tråkigt därför att jag förutsatte att de 
flesta inte hade läst min essä innan de såg presentationen. Jag hoppas att de som blev 
intresserade läste min text efteråt.

Meningen med samtalet med opponenten var att få fler perspektiv på projektet 
vilket var givande då det gav mig plats att prata om saker som jag inte hade kunnat 
ta upp i presentationen. Jag har alltid haft bilden av att en opponering ska handla 
om att påpeka fel och missar i ett projekt, men detta sättet kändes mer generöst och 
ger en chans till utveckling. Min opponent var formgivaren Brita Lindvall Leitmann 
som jag refererade till min essä. Hon hade i princip bara positiv feedback om jag 
uppfattade det rätt. Det är svårt att minnas hela samtalet och vad jag svarade, så jag 
kommer att ta upp några exempel på vad vi pratade om och lägga till fler utvecklade 
tankar som jag funderat på efter presentationen. 

Brita kommenterade min uppgivenhet som avslutade essän där jag kom fram till 
att det inte finns mycket jag kan göra än att förhålla mig till de regler som finns och 
hon undrade om jag verkligen hade en sådan negativ syn på det hela. Då svarade jag 
att eftersom jag varit stressad under hela projektet ville jag ha en färdig avslutning på 
essän för att lugna nerverna. Även att tiden på projektet har satt begränsningar i hur 
mycket jag hunnit skriva och att jag inte hann skriva eller ändra vissa saker. Sedan sa 
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jag att jag tror att det går att förändra saker också tycker att det verkligen är viktigt 
att se grafisk formgivning som en kollektiv handling eftersom det är vad många 
formgivare väljer att göra som påverkar vad som blir standard. Nu i efterhand har jag 
tänkt mer på detta och jag vill försöka formulera det jag tänkt på. Även fast jag tror 
att genom att många formgivare gör saker, alltså att kollektivet kan förändra saker, är 
jag på samma gång väldigt skeptisk till hur enskilda designprojekt med maktkritik 
kan förändra människors värderingar kring formgivning. För att kunna förstå att 
t.ex. ett formgivningval görs utifrån att en formgivare vill förändra en norm inom 
formgivning – måste en betraktare känna till vilka normer grafisk formgivning har. 
Det är något som folk i allmänhet inte känner till. Just eftersom grafisk formgivning 
är ett visuellt språk där formerna inte berättar varför de blev placerade som de blev, 
känns det som att många projekt som jobbar med detta talar främst till dem som 
redan känner till maktkritisk/normkritisk formgivning. De som är okunniga förstår 
nog inte att det som de tittar på är formgivet utifrån ett försök att vidga en norm. Jag 
upplever att till och med jag som är väldigt insatt och intresserad av grafisk form-
givning och som ser olika projekt varje dag på internet på exempelvis Instagram och 
i verkligheten har svårt att förstå olika estetiker och formgivningsval. Det går att i 
anslutning till verket upplysa läsaren om tankarna bakom formgivningen genom att 
förklara dem i en text. Men det är inte bara maktkritisk formgivning som behöver 
förklaras, utan egentligen skulle all formgivning behöva ha en förklaring för att 
synliggöra vad man som formgivare egentligen menar. Det är oftast något man på 
sin höjd har på portfoliosidor som Behance eller bloggar, men ibland inte ens där.
Detta var något som jag funderade på att ha i mina publikationer, men inte hann 
förverkliga p.g.a tidsbrist. Att vara mer transparent med referenser och förklaringar 
tror jag skulle kunna skapa mer förståelse för området.

 En annan sak jag tänk på är att ofta anses det passande att använda maktkritisk 
formgivning i projekt som innehåller normbrytande ämnen av alla typer, såsom 
avvikande sätt att leva, det kan handla om allt från arkitektur till grupper som är 
normbrytande som rasifierade eller HBTQ-personer o.s.v. Om man enbart gör form-
givningsval som frångår normer inom grafisk form när projektet handlar om sådant 
som jag nämnde tidigare, så tänker jag att det är lätt att ett visst formspråk kopplas 
ihop med en viss kontext. För att maktkritisk formgivning ska bli lika självklar som 
normföljande formgivning, eller kanske på nåt sätt bli en del av normen, för det är 
väl det som är målet? Måste det inte bara göras utan att motiveras på det sättet för 

64



att inte kopplas ihop med en särskild kontext? Att det är lika självklart att göra dessa 
formgivningsval som bryter mot det som vi tar för givet, utan att vilja göra en poäng 
med det. Eftersom grafisk form är mycket ett helhetsintryck som ger associationer 
är det så lätt att färgglad formgivning förknippas med exempelvis kvinnor. Hur gör 
man för att inte befästa idén att rosa används för att signalera att nu kommer det 
handla om kvinnor, utan det kan handla om vad som helst? Jag tycker det här är 
svåra frågor som är svåra att formulera, men detta var i alla fall ett försök.

Hon undrade om jag känt mig ensam under projektet. Jag har funderat över 
varför jag ville skriva den här texten om typografi och jag har kommit fram till att 
den största anledningen är därför att jag inte har haft någon att diskutera på ett djup-
gående sätt om hur typografi värderas. Hade jag känt att det här ämnet verkligen 
diskuterades på utbildningen skulle jag kanske upplevt att det redan fanns en med-
vetenhet och ett engagemang kring frågan. Men så har jag inte känt.

En av de sista saker som Brita nämnde var att essäer som skrevs av enskilda per-
soner fick stort inflytande på många människor i designvärlden. Det var en koppling 
mellan att jag valde mediet essä och att andra gjort det tidigare som jag själv inte 
hade tänkt på, men skulle kunna vara en fin motivering till varför jag valde att skriva 
en essä i en efterkonstruktion. Jag har inte sett på min essä som att den kommer att 
förändra någonting, utan mer som ett resultat av tankarna jag behövde få ur mig, 
men det är ett spännande att tänka att den skulle kunna få det.

Efter presentationen fick jag positivt respons om att jag var tydlig och lätt att 
förstå och eftersom jag velat att fler ska förstå ämnet och bli medvetna är jag nöjd 
med den delen. 

Hur har min praktik utvecklats genom projektet?

Det är svårt att utvärdera vad jag lärt mig så pass tätt inpå. Det jag kan se är att pro-
jektet har gjort att jag har kunnat forumlera många idéer i ord kring hur och varför 
jag vill jobba med visuell kommunikation. Kring vad det är och hur det kan påverka 
samhället. Jag har på många olika sätt fått se att det är viktigt hur man formulerar 
sig i ord för att andra ska förstå vad man menar och för att de ska kunna ta till sig 
ens projekt. Både i situationer kring presentationer och handledning, som i vilka ord 
man väljer när man beskriver historiska händelser. T.ex. läste jag historien om graf-
isk formgivning eller en historia om grafisk formgivning?

Det roligaste var att jag upptäckte en ny uttrycksform för mig själv i skrivandet. 
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Jag hade en idé innan jag började examensprojektet att jag inte skulle eller ville lägga 
tid på att skapa innehåll till mitt projekt, utan att jag skulle göra formgivning. Men 
när jag tog mig an uppgiften på det sättet jag gjorde var det oundvikligt att skapa 
innehåll. 

Det har fått mig att inse att jag vill jobba med andra människor i framtiden. Just 
därför att jag har känt mig väldigt ensam och jag har verkligen saknat att kunna dis-
kutera saker med någon annan som jobbar med samma sak och inte bara prata med 
någon under en lunchpaus eller en timmes handledning. 

Vad händer här näst?

Eftersom det finns aspekter av ämnet jag undersökt i det här projektet som jag 
inte hade tid att ta upp skulle jag vilja få tid att skriva vidare. Jag skulle även vilja 
översätta texten till engelska för att kunna nå en större publik. Ett tips jag fått är att 
jag skulle kunna hålla föreläsningar om ämnet. Jag får se vad det kan bli av detta. I 
framtiden kanske jag vill göra en film om hur typografi värderas. När jag har bud-
skapet helt färdigt. 

Tack till 

Alla som hjälpt mig under mitt projekt(!!)

Speciellt tack till:
Rikard Heberling
Sara Kaaman
Vicke Mattsson
Hannes Högberg
Bitte Andersson
Mathilda Sundström
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Bilaga

Inscannade bilder av

Publikation ”Tydlig/seriös”
sid. 68–75

Publikation ”Intuitiv”
sid. 76–86
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Publikation ”Intuitiv”
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