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Konkret poesi: George Herbert's "Easter Wings", tryckt 1633 på ett uppslag, i sidled, så att linjerna skulle påminna 
om fåglar med utsträckta vingar.

Anfang i en mässbok tryckt 
i Venedig 1493

Bakgrund 
Innan det här examensprojektet har mitt intresse för grafisk formgivning, min 
utbildning och kunskap varit begränsad. Normkreativitet handlar om att bredda 
kunskapen, att det finns mer än ett sätt att göra och kunna saker. Jag har känt mig 
begränsad av hur bokstäver och typografi används inom grafisk design. Profes-
sionen har många regler, förutbestämda sätt hur typografi ska användas, hur man 
applicerar reglerna och hur man ska lära sig om typografi. Reglerna kommer från 
traditionell västerländsk kanon. 

Den mest välkända och mest upprepade är Beatrice Warde ansvarig för. I essän 
The crystal goblet, är det genomskinliga vinglaset en metafor för typografin, och vinet 
i glaset är texten. Ingenting ska vara i vägen för att läsa texten, vinet. The crystal gob-
let och mycket annan litterär text erkänner inte materialiteten i bokstäverna.  Två 
exempel på tryckt text som gör motsatsen är konkret poesi och anfanger. Konkret 
poesi formar texten till ett visuellt element, för att kommunicera diktens mening 
ytterligare. Anfang är inom kalligrafin och typografin en förstorad och ofta omar-
betad och utsmyckad initial (första bokstav) i en text.

I traditionell västerländsk grafisk form existerar två grenar av typografi, för att 
generalisera. Typografi som antingen verbal kommunikation eller en visuell form 
av kommunikation. De som efterföljer den verbala kommunikationen hävdar att 
det huvudsakliga syftet med typografi är att kommunicera textspråkliga budskap. 
Expressiv typografi, där typografi är en visuell form av kommunikation är uttrycks-
full med estetiska val som förstärker eller stör kommunikationen. Gemensamt för 
båda är att typografi alltid måste vara funktionell och att bokstäver inte är material.

Projektet vill ge fler perspektiv på att göra, titta och reflektera över typografi. Jag 
vill ge betraktaren fler sammanhang och mer kunskap om typografi.

Typografi och regler 
Min huvudsakliga målgrupp är andra grafiska formgivare. Regler har lett till att det 
inom visuell kommunikation finns en beröringsskräck inför typografi. Typografi 
måste vara funktionell och bokstäver får aldrig vara bara sin form. Det här syn-
sättet har begränsat mig och andra som formgivare. När man disciplinerar form 
disciplinerar man också sitt sätt att tänka om formgivning. Jag är intresserad av 
bokstävernas integritet som form. Att bokstäverna får leva ut sin tidslighet och kro-
ppslighet. Man blir lurad till att tro att man måste kunna alla regler och hur dom 
ska användas innan man kan bryta dom. Typografi är synonymt med planering, 
sortering och organisering, alla val som görs måste vara genomtänkta och rationel-
la. 

Dessa regler reproduceras på olika sätt, och det här manifestet som kallas Ban 
Comic Sans Manifesto1 är ett av dom mer extrema exemplen: 

1 Combs, Holly and David. 2011. Ban Comic Sans https://www.1000manifestos.com/ban-comic-sans/ 
(Hämtad 2019-04-01).

Beskrivning och reflektion över processen



“Technological advances have transformed  
typography into a tawdry triviality.
The patriarchs of this profession were highly educated men.
However, today the widespread heretical uses of this  
medium prove that even the uneducated have opportunties 
to desecrate this art form; therefore, destroying the  
historical integrity of typography. Like the tone of a spoken 
voice, the characteristics of a typeface convey meaning.
The design of the typeface is, in itself, its voice.
Often this voice speaks louder than the text itself.
Thus when designing a “Do Not Enter” sign the use 
of a heavy-stroked, attention-commanding font 
such as Impact or Arial Black is appropriate.”

Kluvenheten i det här manifestet är intressant och talande för hur formgivare 
förhåller sig till typografi. Det tycks på ett ironiskt sätt framhäva att traditionen av 
bildade män som typografer är något tramsigt och att teknologiska framsteg har 
demokratiserat möjligheten att formge. Men samtidigt vill författarna tala de som 
använder Comic Sans på “fel” sätt till rätta.

Vetskapen om vilka konventionerna är spelar stor roll när formgivare designar, 
att tänka över och ta beslut om typografins eget röstskapande. Kanske kan det vara 
så att digitaliseringen av typsnitt, närheten till formgivning för vem som helst, har 
gjort att formgivning automatiseras och strömlinjeformas, och i och med detta så 
upplever formgivare att  upplevda traditioner hotas och professionen förlorar sin 
status.

Att prata om att digitaliseringen har bidragit till demokratisering har också två 
sidor. Det finns cirka 4-5 riktigt stora typsnittshus som äger och marknadsför de 
flesta typsnitt. Dessa jättar gör det svårt för oberoende mindre typsnittshus att 
klara sig. Det handlar inte bara om teknologiska framsteg, det är också ekonomi.

Metod 
I mitt projekt har jag arbetat med metoden att praktiskt utforska mitt ämne. Jag 
börjar med att visuellt göra någonting, utifrån det materialet tar jag nästa steg. På 
det här viset blir efterforskningarna runt ämnet inte att läsa böcker eller intervjua 
sakkunniga. Jag har inte heller i förhand funderat ut hur olika delar av projektet 
ska visualiseras. Min praktik som designer har producerat frågorna och svaren, 
snarare än att en teori har testats i projektet. 

Expressiv typografi: Alison Carmichael & Herb Lubalin

Modernistisk typografi: Josef Müller Brockmann



Process 
I projektet har jag börjat med två dimensioner och allt eftersom gått över till tre 
dimensioner. Tillslut så jobbade jag med alla fyra dimensioner; höjd, djup, bredd 
och tid. Jag har också jobbat med båda analoga och digitala tekniker. Jag får ut my-
cket av att ändra och arbeta med många olika material. När jag jobbar med fysiska 
material informerar det valen och formen i det digitala senare, och tvärtom. Det 
är alltså en parallell metod. Det här projektet startade som ett deltagande projekt, 
med en strävan efter att tillsammans med andra genom workshops skapa bok-
stäver och hitta nya sätt att göra bokstäver på. Allteftersom har projektet blivit ett 
utforskande av min egen konstnärliga praktik och visuella språk.

Jag lämnade det deltagande pga jag har insett att låta inbjudna leka med typo-
grafi och bokstäver blir aldrig något annat än just en lek, vilket kan vara jättekul i 
vissa avseenden. Jag vill få en betraktare att reflektera över vad typografi kan vara 
och är, samt visa på normerna som bygger den. 

De normer jag reflekterar över är dom där typografin ska vara ren, neutral, bal-
anserad, klassisk, enkel, rationell, harmonisk. Att beskriva text på det här viset, att 
göra design och grafisk form som speglar de här begreppen gör någonting med 
människorna som ska ta in kommunikationen/budskapet. Är det en tillfällighet 
att västerländsk modernistisk typografi beskrivs i samma termer som den “ariska 
rasen”? Det här tankesättet disciplinerar inte bara bokstäverna utan också vårt sätt 
att tänka kring dem. Västerländsk typografi berättar fortfarande för få historier, vis-
ar på för få sätt att tänka, kritisera och visualisera kring typografi. 

På så sätt kan inte vem som helst utmana de normer som bygger typografi, de 
har inte den kunskapen, erfarenheten och synsättet som en typograf (jag) har.  

Jag är intresserad av bokstävernas integritet som form, deras förmåga att leva ut 
sin tidslighet och kroppslighet men fortfarande vara bokstäver. 

För att kunna utmana något så vanligt och kanoniserat som bokstäver måste 
man nog ha en speciell dragning till bokstäverna. Ha en intimitet till bokstäver och 
typografi som de flesta inte har. 

De största typsnittshusen på www.fonts.com

Process i keramikverkstaden



Visuella efterforskningar Vikgubbe / Exquisite corpse
Den visuella startpunkten i mitt projekt är ett “Exquisite corpse”. Den här 

barnleken var när jag var ett barn en karaktär i tre delar, huvud, torso och ben som 
viks och ritas i grupper om två eller fler. I mina workshops har vi vikt bokstäver ur 
det latinska alfabetet. Jag har hållit denna workshop med andra grafiska formgi-
vare och illustratörer. Men även med barn och vuxna som inte har erfarenhet av 
formgivning. 

Syftet med vikgubben är att göra bokstäver som utmanar hur bokstäver brukar 
se ut, och att göra dom ihop med andra. Att se transformationen som bokstäverna 
går igenom när flera personer gör samma bokstav. Jag har fått reaktioner att det är 
ett roligt och nytt sätt att göra och titta på bokstäver. 

Instruktioner till typografisk vikgubbe



Typografiska vikgubbar av: Mira Cederwall Victorin, Oscar Emanuel, Ida Holmedal, Mette Jensen Bystrup, Disa Wallander & Lisa Winter.



GIF på blädderboken

Blädderbok 
Jag delade upp ett av alfabeten som skapats under en workshop på tre igen och 
satte samman dem till en blädderbok. Komponenterna från bokstäverna kan skapa 
hundratals nya kombinationer, form som skulle kunna vara en bokstav, och form 
som är någonting annat. Från bekant till abstrakt, de transformeras beroende på 
hur du bläddrar i boken. En reaktion från en klasskamrat var att det stod i kontrast 
till annars traditionell orörlig typografi, fastän det var på papper. Även fast det är 
tryckt, och därför fixerat och statiskt kan bokstäverna ändras genom interaktivitet, 
det är olika bokstäver vid olika tidpunkter, så jag hade redan här börjat jobba med 
tidslig typografi. 





Bookman Old Style av Unknown

Marcia av Victoria Rushton Introduktionsruta till videon

Tutorials 
Swash Font Tutorial  
Inom typografi finns det en kategori av typsnitt som kallas Swash Fonts eller Alter-
nate Character. Ett Swash-typsnitt är bokstäverna i ett typsnitt som har dekoration-
er och ornament som avviker från standardkaraktären på typsnittet. Tecknen i ett 
Swash typsnitt är oftast, men inte alltid, ett alternativ till de vanliga standardteck-
nena. Jag använde det här konceptet som en startpunkt till en tutorial-video där jag 
instruerar tittaren att göra sitt eget Swash-typsnitt. I processen att återuppfinna 
min kunskap om typografi skrev jag ett manus som jag ville skulle ha en mix av ord 
som bara används i det typografiska språket och ord inom DIY-rörelsen. Mitt första 
utkast till manuset var väldigt nördigt och kompakt, det innehöll bla hur man klas-
sificerar typografi på olika sätt, vilket namn alla de olika delarna av bokstaven har 
osv. 

Min slutliga tutorial leker med den seriositet och professionalitet som omger 
typografi utan all onödig information om typografi. Jag ville att en potentiell 
DIY-publik skulle fortsätta titta. Att göra ett Swash-typsnitt/bokstäver analogt och 
inte digitalt var ett sätt för mig att närma mig typografi utan att bli uppskrämd. 
Helt enkelt att leka och ha kul. Det är viktigt att använda material som svarar på 
min lust att göra. Det måste vara roligt, och om det är roligt kan man lära sig saker. 



Lorem Ipsum Tutorial 
Till vårutställningen ville jag ha en till tutorial, eftersom jag hade fått feedbacken 
att som betraktare vill man gärna se många video som ingår i samma serie. Så som 
YouTube-kanaler är. 

Under projektets gång har jag använt mig mycket av förfabricerade klistermärk-
en, jag har samlat dessa och köpt på mig en hel del. Dessa kom till användning i den 
här tutorialen, som också blandar fakta om Lorem Ipsum med DIY-språk. 

Introduktionsruta till videon

Lorem Ipsum exempelbilder

Lorem Ipsum med klistermärken



Materiella efterforskningar Plastellina / Plasticine 
Jag började arbeta med fysiska material, K:et på bilden är gjort av plasticine, mod-
ellera som inte torkar. Det är ett vanligt material när man jobbar med barn, men 
också för stop motion. När jag väljer material så försöker jag att inte värdera det 
innan jag börjar arbeta med det. Jag tittar inte på aspekter som hållfasthet, varifrån 
det kommer, var materialet hamnar vid slutet på sin livscykel, aspekter som annars 
är viktiga när produkter produceras för en marknad. Mina klasskamrater associ-
erade K:et med grenar, kolonner, hud, läder och godis.



Kartong 
Jag har gjort bokstäver av reklamkartong från tunnelbanan. Till bokstäverna an-
vända jag mig av typsnitten Futura, Helvetica, Times New Roman och Greta Text. Jag 
undersökte bokstäverna från deras digitala form och typsnitt, och hittade sen deras 
tredimensionella form i materialet. 

Jag började att ännu mer se mina bokstäver som individuella och inte som en del 
av ett ord eller en mening. Bokstäverna fick kropp. Bokstäver på skärmen eller på 
pappret upplever jag har större strävan efter att bli ihopfogade med andra bokstäver. 
De vill bli ett verktyg, som ska användas av någon annan. 

De här materialefterforskningarna kan stå på egen hand och ha en egen röst.



Keramik 
När jag började arbeta med keramik blev bokstäverna ännu mer solitärer. Varje bok-
stav har sin egen kropp med oregelbundenheter, en framsida och en baksida. Dem 
fick mig att våga göra mina egna bokstavsformer, till skillnad från att börja med ett 
redan existerande typsnitt eller ha vikgubben som förlaga.



Silikon 
I silikon gjorde jag enkla gjutformar samt blandade i glitter i silikonet när det var 
flytande. I efterforskningarna runt leran och silikonet lärde jag mig att materialens 
egenskaper inspirerar och har inflytande över min kreativa process när jag anime-
rar eller formger digitalt. Flexibiliteten hos leran inspirerade till en av mina anima-
tioner. Det kladdiga, dropplika och sega silikonet inspirerade till en annan.

Att skifta mellan materialet som jag fysiskt kan ha i mina händer, som reagerar 
på hur jag trycker på det och skärmen och datormusen är viktigt för mig. I datorn 
kan jag försöka återskapa och fånga känslan som jag får när silikonet rinner från 
hinken ner i gjutformen. I datorn kan den rörelsen och känslan loopas för alltid. 

Video på silikongjutning





Kinetisk typografi

Video: bokstäverna överger inte sin identitet som bokstav.

Video: bokstäverna förlorar sin identitet som bokstav, och blir till något annat.

Flytande typografi 
Kinetik (grekiska kinētiko’s ’hörande till rörelse’, av kine’ō ’sätta i rörelse’, ’röra’) 
beskriver sambandet mellan kroppars rörelse och den energi de genererar.

I boken Transforming Type, New Directions in Kinetic Typography skriver Barbara 
Brownie om klassificering inom kinetisk typografi, hon har delat upp och jobbat 
med olika spår av detta medium. Ett av hennes spår är flytande typografi (fluid 
typography).

“Flytande typografi presenterar bokstavsformer som 
är övergående och ombytliga, en flytande form utveck-
las över tid, den kan anta flera olika identiteter. Den 
kan presentera en bokstavsform och sedan utveck-
las till en annan. Den kan till och med utvecklas och 
anta en identitet som inte är en bokstavsform alls.”

Jag arbetar med dramatiserade bokstäver, animation, tidslig typografi eller 
kinetisk typografi. Att animera bokstavsformer passade min ambition med det här 
projektet. Animationer kan vara både statiska och rörliga. De förväntningar som 
mottagaren har på bokstäver är lätta att manipulera med animationen som medi-
um. När jag gjorde visuell research upptäckte jag att den vanligaste förändringen i 
kinetisk typografi är rörelse, och inte andra typer av förändring, som metamorfos, 
att bokstaven antar en helt ny personlighet. I mina första försök (översta videon) 
överger inte bokstäverna sin identitet som bokstav. I fortsatta efterforskningar 
(nedersta videon) antar bokstäverna en ny identitet i slutet av loopen.

Läsbarhet och inlärning 
Inom typografi pratas det mycket om läsbarhet. Mina flytande bokstavsformer har 
lager av läsbarhet. Bokstavsformen kommunicerar en sak vid startpunkten, där 
man ser bokstavsformen så som den vanligtvis ser ut, en annan när bokstaven har 
utvecklats till slutformen. De former som uppstår mellan början och slut kommu-
nicerar något annat. När bokstaven är nära att vara en bokstav men på väg mot 
något annat, ibland odefinierbart. Läsningen skiftar från bekant till abstrakt, verbal 
till illustrerad. Betraktaren är mer en åskådare än en läsare. En betraktare måste 
förstå dessa animationer visuellt snarare än verbalt. I traditionell typografi förvän-
tar sig betraktaren att form och identitet är fixerade, i kinetiskt typografi introduc-
eras ytterligare en identitet utan att en ny form tillkommer. 

Jag har fått återkopplingen av en grafisk formgivare att bokstavsanimationernas 
uttryck växte ju mer hon tittade. “Uttrycket växer ju mer man tittar på dem, längre 
och längre bort från att kunna beskrivas som en stil, det är mer en känsla. En känsla 
av ett naivistiskt skapade och ett avståndstagande från regler.”  Hon beskriver 
också att en betraktare får möjligheten att gå in i leken bakom formen och utfor-







Sesame Street: Psychedelic alphabet, 1976

Fem myror är fler än fyra elefanter, 1973-74

ska det ostyriga och dekorativa. Hon sa också att en yngre publik kan uppskatta 
undersökandet av de samtidigt abstrakta och bekanta bokstavsformerna. Att det 
kunde vara ett sätt att bjuda in en yngre publik till att reflektera över vad typografi 
är och normerna som omger det. Betraktaren får möjlighet att ladda formen med 
egna känslor och frågor, att få betraktaren att känna någonting inför något som 
man vanligtvis inte tillåts känna någonting inför. 

I dessa exempel från Sesame Street och Fem myror är fler än fyra elefanter strävar 
skaparen efter att vara pedagogisk. Berättaren tillsammans med bokstavsformerna 
lär barn ljudet av bokstaven men också dess utseende och vilken ordning de kom-
mer i alfabetet. Morfningen* av bokstäverna visar ny mening och kunskap, rörelsen 
ger betraktaren ny information om bokstäverna. Något som tidigare varit främ-
mande blir något som barnet kan identifiera, förstå och lära sig från.   

Flytande bokstavsformer är inte statiska, och därför måste ett nytt vokabulär för 
att prata om detta också finnas. Barbara Brownie menar i sin bok att låna uttryck 
från den traditionella typografin, så som bold (fet) och italic (kursiv) bara beskriver 
en bråkdel av den uttrycksfulla potential som rörlig typografi kan ha. 

Flytande bokstavsformer kan ha en egen kropp och själ som påkallar uppmärk-
samhet. De kan förmedla mer än bara språklig mening. Bokstäver som hoppar och 
dansar kan förmedla glädje, de som vissnar kan förmedla sorg och de som vibrerar 
kan förmedla frustration. 







Memoryspel 
Resultatet av mina experiment runt animation och flytande typografi kom tillslut 
att resultera i ett memory. Eftersom mitt mål med projektet är att öppna upp och 
tillgängliggöra typografi ville jag att mina animationer skulle ha ett syfte. Under 
skissutställningen jag hade i Kårgalleriet på Konstfack visade jag mina animation-
er på en skärm. Betraktarens enda uppgift blir då att betrakta. Jag ville aktivera 
mina besökare till vårutställningen.

Jag ordnade en workshop där jag visade mina animationer för en grupp, grup-
pens uppgift var att associera det bokstäverna gjorde med ett adjektiv. Utvalda 
adjektiv från den workshopen är animationens par i spelet. Jag hade en önskan om 
att alla animationer skulle gå att para med alla ord, eftersom många adjektiv skulle 
kunna fungera på fler animationer och ännu en gång styr jag betraktarens uppfat-
tning och känsla kring bokstaven. Men det var för tekniskt komplicerat. 

Resultatet av mina flytande kinetiska bokstäver, www.letterville.se

Video på när memoryt spelas





Vårutställningen 
Till vårutställningen hade jag svårigheter till en början att hitta en koncept där be-
traktaren inte bara är en passiv betraktare, utan också aktiveras. Samtidigt ville jag 
att utställningen skulle se professionell ut, jag ville inte ha ett överflöd av material 
och pyssel, eftersom jag inte heller skulle kunna vara där hela tiden för att hålla 
efter osv. Men mitt projekt har samtidigt varit ett överflöd av material, bokstäver 
och tekniker så jag vill att det på något sätt skulle synas, ett frosseri av allt det 
förbjudna. Ett sätt att göra detta är med färg, jag ville komma bort från vita väggar i 
mitt utställningsutrymme, samt upplevelsen av svarta tecken på vit botten, som är 
närvarande inom grafisk design.

Under skissutställningen fick jag feedbacken att mina färgval tillsammans 
med väggmålningen föreställande förstorade bokstäver inte visade på den mång-
fald som jag ju vill peka på i mitt projekt. Så till vårutställningen fick mina egna 
bokstäver ta plats tillsammans med standardkaraktärer, där mina former alltid är 
större än de andra. Jag gick också ifrån den rosa färgpaletten.

Skissutställning i Kårgalleriet, Konstfack, mars 2019

Konceptskiss till vårutställningen 





Pyssel för typografinördar
Till vårutställningen ville jag göra en pysselbok. Det kändes nödvändigt med något 
som inte var digitalt presenterat. Pysselbokens innehåll är en ihopsamling av idéer 
jag haft under utbildningen och klassiska pysselboksuppgifter. 

Typografins anatomi är mina tankar om att mycket av det typografiska språket 
också går igen när vi pratar om människokroppen. Som exempel ordet typeface på 
engelska. Min pysselbok var dock begränsad till svenska språket så jag valde ut tre 
benämningar som återfinns i typografi och kropp; öga, hår och öra.

Från prick till prick är en klassisk övning i pysselböcker. Genom prickar kan man få 
uppleva hur det känns att rita ett helt typsnitt.

Versaler, gemener och kapitäler handlar om att versaler och gemener har en tredje 
kompis som kallas kapitäler, som mest används inom typografiska kretsar. Utifrån 
att kapitäl också är något arkitektonisk, skapade jag ett versalt alfabet gjort av 
pelare och kapitäler. 

Typografisk vikgubbe har varit med mig så länge under projektets gång så jag ville 
ha med aktiviteten på något sätt. Instruktionerna med pysselboken blev också an-
vändbar när jag höll just en sådan workshop i mitt utrymme under vårutställnin-
gen.

Pysselbokens form är liggande A3, med en risotryckt inlaga och en fyrfärgstryckt 
fram- och baksida. Valet av risotryckt inlaga på vanligt kopieringspapper och en 
mer påkostad fram- och baksida är en referens till vanliga pysselböcker, som ofta 
är producerade på det sättet, med skillnaden att inlagan är tryckt med bara en färg 
(svart) i offsettryck. Spiralryggen är dels för att bokens otympliga avlånga format 
ska bli något mer otympligt, men också för att boken ska kännas att den går att 
pyssla i och använda. 

Till vårutställningen tillverkade jag ett podium med tillhörande pennställ med 
färgpennor där besökaren kunde pyssla i boken. 




