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Abstract

The right touch is a project investigating the necessity of the graphic designer in 
relation to prose text.  

The project is partly theoretical and partly practical. A series of interviews with 
graphic designers, publishers and writers has been conducted to discuss the 
relationship between content and form in prose. In addition to these interviews, 
I have done theoretical research on the historical, political and economical 
context of the designed prose. Based on the findings during the theoretical 
research, a series of practical experiments was also executed.  
 
This project has had several outcomes but one of the more noteworthy is two 
methods for challenging the references in the act of designing prose (choosing 
a typeface, for example) using algorithms. All discussions, research and 
experiments have been recorded and evaluated and I consider the working 
process a part of the final result. 
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1. Inledning 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för bakgrunden till projektet och 
varför jag har valt att arbeta med just detta ämne. Jag kommer även redogöra  
för min frågeställning och arbetsmetod.  

1.1 Bakgrund till projektet

A book burrows into your life in a very profound way because the experience  
of reading is not passive.
erica jong, o magazine, 2003

Det här är ett projekt som till stor del handlar om den grafiska forgivningen 
av det som finns mellan pärmarna av en roman, en novellsamling etc. 
Industritermen för detta är inlaga. Formgivningen kan handla om att välja 
typsnitt, sätta text och välja papper. Man skulle kunna säga att det är vad en 
formgivare gör för att presentera en författares text i bokform. 
 
En anledning till mitt intresse av just prosa är att man skulle kunna hävda att det 
är en av de former av grafisk design som är minst uppskattad och erkänd. Det 
finns en omedvetenhet från både läsarens sida om rollen – många människor 
känner inte till att detta är ett yrke. Men det finns också en omedvetenhet om 
textens visuella aspekt. Många människor, jag själv inkluderad innan jag började 
studera typografi, tänker inte på prosatextens visuella aspekt.  
 
Jag spekulerade att det här är ett problem som kanske orsakas av mig själv som 
formgivare och av branschen i allmänhet. Min egen professionella approach 
till formgivning av just prosa kan på många sätt härledas till min utbildning 
och tidigare arbetslivserfarenhet. Jag gick en typografiutbildning av det mer 
traditionella slaget och min vidare anställning hos bokformgivaren Peter B. 
Willberg präntade in idén om romantypografi efter vad Beatrice Warde redan 
på 1950-talet refererar till i sin uppsats The Crystal Goblet. Vad Warde menade på 
var att det formgivaren ska eftersträva i den typografiska tolkningen av text ska 
vara samma som vad det perfekt slipade kristallglaset är för ett fint vin. Den ska 
alltså bara vara en transparent behållare för innehållet. (Warde, 1955) Typografin 
ska alltså inte “synas” utan ta ett steg tillbaka och verka för maximal läsbarhet 
och föra texten den enklaste vägen från boksidan till läsarens öga. Den grafiska 
utformningen av de allra flesta bokinlagor inom prosa idag är formgivna på 
detta “osynliga” sätt och läsaren reagerar eller tänker därför ytterst sällan på 
textens utformning. 

Jag sökte till Konstfack med intentionen att experimentera med läsprocessen 
och nästan hela min tid på Konstfack och alla projekt jag har utfört har rört 
prosa på ett eller annat sätt. Min intention var att arbeta mer med prosa när 
jag var färdig. Det var en värld jag strävade efter att befinna mig i och bidra 
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till med den kunskap jag ansåg att jag besatt. Men ju mer jag undersökte och 
experimenterade med rollen desto svårare tyckte jag det blev att bena ut vad jag 
faktiskt bidrog med och vad värdet av mitt arbete och min kunskap var. Vem 
vill betala för en text formgiven av mig när samma text finns som eBok där 
läsaren själv kan välja typsnitt och storlek? Och om jag tar plats i formen, det 
vill säga om jag utmanar konventionen och “syns” som formgivare, flyttar jag 
då inte fokus från författarens text till min egen form och får läsaren och sluta 
läsa texten för att istället titta på den? Om jag använder mig av dyra material 
och skapar en dyr produkt, skapar jag inte då ett odemokratiskt “lyxobjekt” som 
motgår bokens historiska syfte att vara tillgängligt för alla? 

1.2 Artificiell intelligens och boken
 
Vilken process som helst som kan brytas ner i en serie av definierbara steg har potentialen 
att kunna göras av en robot. Och mycket av designprocessen i prosa går att lära ut och 
följer väletablerade principer. Vad som kommer bli mycket svårare – kanske omöjligt – 
för en robot är att göra processen kreativ. 
(Typophile-tråd ) 

Ett skäl till att jag tycker att detta är ett problem värt att diskutera just nu är 
en del av diskussionen om artificiell intelligens och robotens framfart och 
övertagande av många yrken som tidigare utfördes av människor. Eftersom 
formgivningen av prosasidan till stor del är baserad på konventioner är det 
kanske inte så underligt att robotar i en närliggande framtid kommer kunna 
utföra samma arbete utan att en läsare skulle märka någon skillnad. En annan 
viktig aspekt med det här projektet har alltså varit att försöka identifiera vad i 
formgivningen av prosa som inte kan göras av robotar. På vilket sätt kan jag, inte 
bara som professionell formgivare, utan även som tänkande människa, bidra till 
prosans form på ett meningsfullt sätt?

1.3 Frågeställning

Då problemet är stort hade jag inte för avsikt att undersöka det som en helhet 
utan snarare tackla mindre delar för att belysa olika underfrågor. Även om de 
frågor som ställdes under projektets gång blev fler och fler och mer och mer 
komplexa kan man sammanfatta fyra av de huvudfrågor som fick mest fokus 
som följande: 

1. Hur har den historiska kontexten påverkat formen av prosa?
2. Hur ser nutida formgivare på sin nödvändighet inom prosa?
3. Hur ser formgivarens arbetsprocess ut?
4. Hur mycket plats ska man ta som formgivare i relation till prosatext? 
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1.4 Metod 
 
Metodiken har varit främst undersökande och experimentell med varvad teori 
och praktiska experiment.  
 
En viktig aspekt av projektet har varit vikten av att låta processen ha sin gång i en 
undersökning av den här typen och inte låsa projektet i en idé med intentionen 
att skapa “ett snyggt designobjekt”. Jag förkastade tanken, om än ganska sent 
i terminen, på att över huvud taget skapa ett objekt som representerar hela 
undersökningen. 

En annan viktig aspekt av projektet har varit att inte fastna i idén om att arbeta 
mot ett definitivt avslutat projekt. Jag ansåg det varken nödvändigt eller realistiskt 
att kunna ha alla svar vid terminens slut och min intention har hela tiden varit att 
diskutera frågor som jag ansåg vara relevanta för mitt yrkesverksamma liv även 
efter Konstfack.  
 
Jag har varit noga med att dokumentera och utvärdera alla experiment, samtal 
och diskussioner. Eftersom jag har arbetat med frågeställningar till stor del 
rörande min egen roll har jag även varit noggrann med att dokumentera och 
utvärdera min egen process och mina tankar. 

2. Hur har den historiska kontexten  
påverkat prosaformen?
 
För att kunna diskutera prosans form på ett relevant och informerat sätt ansåg 
jag att en grundläggande kontextuell research som förberedelse var nödvändig. 
Jag valde att titta lite närmare på sex stycken nedslag ur den europeiska 
prosahistorien som specifikt belyste hur den politiska, ekonomiska och religiösa 
kontexten influerade formen av prosan på något sätt. Ett par exempel, så som 
Winchesterbibeln, föregår vad man normalt kanske anser är prosans uppkomst 
i Europa men jag ansåg det ändå relevant då mycket av den diskussion som förs 
idag om prosan oftast inte sträcker sig längre bak i tiden än 1700-talet.  

 
1. Winchester-bibeln 
Om kyrkans status, hur religion och lyx påverkade formen av illuminerade 
manuskript och “typsättarens” födelse som skriftlärd munk.  
 
2. Aldus Manutius och renässansen 
Om humanisten Manutius i Venedig. Om humanismens idéer och inverkan på 
boken och födelsen av vad man kanske kan kalla “den moderna prosaformen”. 
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3. Don Quijote och klass 
Om Cervantes Don Quijote under den spanska guldåldern. Hur det skapades två 
sociala klasser av läsare, en billig utgåva på mediokert papper för underklassen 
och en lyxutgåva för överklassen.  
 
4. Tristam Shandy 
Om den självreflekterande romanen och Laurence Sternes experiment med 
läsprocessen och textens visuella uttryck som en integrerad del i berättandet.

5. Chaucer: William Morris och Kelmscott Press
Om industrialismens England och boken som kommersiell produkt. Hur Morris 
återvände till traditionellt hantverk och starten av små, oberoende förlag. 

6. Jan Tschichold och Penguins standard
Om modernismen och Tchischolds regler, konventioner och standardisering av 
prosaformen. 

Baserad på grundläggande research inom dessa sex historiska nedslag 
designade jag två visuella “objekt”. 

1. Det första var en kontextuell tidslinje över prosanformens historiska 
utveckling. Formgivarens roll ställs i förhållande mot utvecklingen av läsande, 
skrivande och typografi, tryck och publicering, teknologi, politik och religion. 
Intentionen var att betraktaren skulle kunna se samband mellan prosaformen 
och dess kontext i ett historiskt sammanhang. Tidslinjen nådde inte längre än 
skisstadiet då jag, i samspråk med handledare ansåg att det arbete som skulle 
krävas för att slutföra tidslinjen skulle komma att handla mer om produktion än 
undersökning och därför kunde bordläggas till ett senare tillfälle.

 Det andra “objektet” var en historisk kartläggning över formgivarens roll 
i förhållande till andra delar av produktionsledet. Genom historien har 
formgivaren befunnit sig i olika skeden av produktionskedjan och vid flera 
tillfällen har formgivaren även agerat initiativtagare, producent, tryckare, 
distributör etc. På senare år har han/hon nästan alltid befunnit sig i slutet 
med den enda uppgiften att sätta texten efter de regler och konventioner som 
har blivit standard i västvärlden. Intentionen med kartläggningen var att se 
hur tidigare arbetsförhållanden och positioner i detta led har förändras och 
förflyttats. 

Jag hade för avsikt att prova ett par modeller men även denna “modell” lades 
även det åt sidan då jag dels ansåg att modellen var för avvikande från mina 
egentliga huvudfrågor och dels att jag ändå trodde att jag kunde få nytta av 
modellen och kunna applicera den vid ett senare tillfälle. 
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Martin Högström

Johan Melbi

Gabor Palotais Odysseus
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3. Hur ser nutida formgivare på sin 
nödvändighet inom prosa?

 
En stor del av projektet har utgjorts av intervjuer och diskussioner. Jag har utfört 
intervjuer med nio personer med anknytning till prosans form. Här presenteras 
de med en kort beskrivning: 

Peter Bodén: Ägare av antikvariat Hundörat, expert på bibliofila upplagor av 
böcker och delägare i förlaget Tragus. 
Johan Melbi: Grafisk formgivare och delägare i förlaget Tragus. 
Carolina Laudon: Grafisk formgivare och typsnittsdesigner. 
Sara Acedo: Grafisk formgivare med inriktning på bokomslag av romaner. 
Richard Embray: Förläggare och ägare av det brittiska förlaget Four Corners Books 
som har givit ut nya versioner av klassisk prosa.
Nina Ulmaja: Designchef på Bonniers
Eva Wilsson: Grafisk formgivare 
Gabor Palotai: Ägare av Gabor Palotai design och författare till boken Oddysseus 
– A graphic design novel. 
Martin Högström: Poet och grafisk formgivare. Författare till bland annat boken 
Transfutura, en blandning av grafisk design och poesi. 

Frågorna varierade från person till person beroende på yrke och inriktning. 
Några av huvudfrågorna som diskuterades med formgivarna var:

– Hur arbetar du med prosa?
– Varför är din roll viktig? 
– Vad är din syn på regler och konventioner?
– Vad anser du om lyx vs. budgetversioner av prosa?
– Hur ser du på framtiden?

Vissa personer intervjuades i relation till ett visst objekt, till exempel Gabor 
Palotais Odysseus. De flesta intervjuer genomfördes på formgivarens arbetsplats 
förutom ett par intervjuer som genomfördes via Skype. En intervju med 
Ögonkliniken på Bernadotte Lab ansåg jag inte vara tillräckligt relevant eller 
intressant för att redogöras för här. En nämnvärd missräkning var en utlovad 
intervju med det brittiska förlaget Visual Editions som arbetar enbart med s.k. 
hybridprosa – prosa där det textens visuella presentation är en medveten del av 
textens narrativ. Intervjun skedde dessvärre aldrig. Intervjuformen ansåg jag 
överlag var ett bra sätt att diskutera mina frågor och få en inblick i hur andra 
formgivare tänkte runt mitt ämne. 

Som kontrast till den ganska formella kontext mina intervjuer erbjöd startade 
jag också en tråd på internetforumet Typophile med syftet att diskutera mina 
frågor med folk som var anonyma och hade tillfället att uttrycka sig i en möjligt 
friare kontext utan vetande om syftet. Jag kommenterade inlägg och ställde 
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frågor. Problem och frågeställningar jag inte tidigare hade funderat över kom 
upp och diskuterades. Några exempel på dessa var: 

– Vad är det för skillnad på typsättning och design?
– Diskussion om kreativitet ställd mot “god smak”
– Rollen som författare ställd mot designern
– Den subtila innovationens konst
– Den grafiska designern som baneman för boken

Flera av deltagarna i tråden kommenterade på saker som sedan användes i 
senare delar av projektet. 

Efter analys av de intervjuer jag utförde med formgivare, förläggare etc. var 
frågan om formgivaren som tolk påtagligt närvarande och jag noterade hur 
olika formgivare hade olika syn på sin roll som tolk och vad det innebar för 
textens utformning. Två frågor var särskilt intressanta och mest diskuterade. 
Jag kommer redogöra för båda frågorna nedan. Den första frågan handlade 
om tillvägagångssättet – hur bär sig formgivarna åt i arbetsprocessen? Hur 
man väljer typsnitt, t.ex. Den andra frågan handlade om hur mycket plats en 
formgivare ska ta i förhållande till texten och dess författare.

4. Hur ser formgivarens  
arbetsprocess ut?
Formgivarens arbetsprocess är till stor del en fråga om referenser. Baserat på vilka 
referenser väljer man t.e.x ett typsnitt till en text? När det gäller tillvägagångssättet 
och hur formgivare väljer referenser kan man förvånas över en generellt likartad 
approach till de val formgivaren gör i utformningen av texten. Ett exempel är att en 
påtaglig del av de formgivare jag frågade valde t.ex. typsnitt baserat på den tid och 
plats handlingen i texten utspelade sig i. Stockholms-baserade formgivaren Johan 
Melbi berättar om hur han väljer typsnitt: 

...man väljer ett typsnitt som har med en viss epok att göra som skildras i en text.
(Melbi, 13.02.11)

Även Richard Embray kommenterar på en liknande approach för deras tolkning 
av Dracula: 

...Dracula är satt i flera olika typsnitt vilket är lite annorlunda men de är alla 
typsnitt som härstammar från förstaupplagan. Och delar av boken handlar mycket 
om framåtanda i teknologi och gammalt mot nytt. Så att ha alla dessa typsnitt på 
1800–1900-talet var en referens till tiden.  
(Embray, 13.02.13)
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Jag undersökte även mina egna arbeten som studieobjekt. I en bok jag arbetade 
med kallad Blod & Guld, använde jag t.ex. Adobe Jenson Pro, ett tidstypiskt 
typsnitt som reflekterade den tid då handlingen i texten utspelar sig. Jag 
noterade att fyra av fem böcker formgivna av mig hade typsnittsval refererade på 
detta sätt. 

4.1. Praktiskt experiment I: 
Dracula x 10 – En partiell synvinkel

Baserat på de indikationer jag fick via intervjuerna om var formgivarna hämtade 
sina referenser från i sin tolkning, och undersökning av de böcker jag själv 
har formgivit beslutade jag mig för att göra ett praktiskt experiment. Syftet var 
följande:

1. Det ena syftet var att se vad som händer om man som formgivare presenterar 
en subjektiv tolkning av en text. 
2. Jag ville även utmana, dels mina egna men också de indikationer jag fick via 
intervjuerna om var formgivarna hämtade sina referenser från i sin tolkning.  

Jag valde att arbeta med Dracula av Bram Stoker. Dels av det enkla skälet att hela 
texten finns tillgänglig digitalt, men dels också för att det är en text omgiven av 
en särskild historisk, ekonomisk och politisk kontext som kan tolkas på många 
sätt. För att utmana referenspunkterna jag och mina kollegor normalt inspireras 
av använde jag mig av en lista på några av de 100 vanligaste teman i prosa. Ur 
den listan valde jag 10 “temaord”. Temaorden var Religion, Ekonomi, Kolonialism, 
Språk, Misslyckande, Rädsla, Teknologi, Makt, Kön och Geografi. Tanken var att jag 
var tvungen att skapa tio stycken exempel på en titelsida och en textsida med 
dessa ord som bas att tolka texten utifrån. Jag skapade en design-matris där jag 
placerade de vanligaste leden i design och produktionsprocessen men placerade 
i det här fallet mina temaord som algoritmer före ”design” i min matris. Själva 
metoden för att skapa mina tio tolkningar var dels baserad på ytlig research, dels 
på rena designexperiment. Jag spenderade inte så lång tid med varje ord utan 
skapade lösningar relativt snabbt. 

Jag vill här exemplifiera en lösning av mina tolkningar. Lösningen till ordet 
Kolonialism är en tolking som hamnar i Draculas – och dess författares historiska 
och politiska kontext av sekelskiftets England. Genom research tittade jag på en 
teori om rädslan för inverterad kolonialism – dvs en kollektiv rädsla för sina, i detta 
fall Englands, före detta koloniers ambition att invadera England. Detta tolkade 
jag också som en allegori till textens handling där Dracula reser till England 
för att bosätta sig och sprida sin vampyr-smitta. Min lösning var en typografisk 
tolkning där jag digitaliserade en gammal Ungerskt runskrift – efter en teori 
om det språk Dracula faktiskt hade talat i Transylvanien. Typsnittet skulle sedan 
användas i boken vilket skulle innebära att i min tolkning är skadan redan 
skedd, Dracula har invaderat England och skapat en nation efter hans språk och 
värderingar. 
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COLONISATION

Decision-making process: Colonisation

In historical context: 
Victorian background. 
1890s

Fiction and realitiy– Fear 
of reverse colonialism. 

Britain – powerhouse of Europe
with colonies all over the world. 

Colonisation 
in the text, in his-
torical and contem-
porary contexts?

Russia?
India?
Africa?

The decay of the 
British Empire. 
Economical and 
political rise of 
Germany and USA. 

In the text:  
Dracula “invades” 
England. Intends to 
spread his minions 
– conquer england 
and create slaves. 

Dracula as conquer-
or/invader 

How would it affect 
england?  
 
Inversion from english 
as “word”-language in 
colonies: hungarian as 
primary language. 

Draculas language in 
its original form. Old 
hungarian runes. 

Books in runes only 
with a reference-
system for english? 
 
Double-language?

Imperial ideology
Psychoanalysis 

Reverse colonisation 
of england by  
“primitive forces”

Fear
Guilt
Racism
Sexism

Ungerska runor

Tematisk designmatris

Tvåspråkig Dracula

Processen
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Jag försökte även notera hela min process och mitt tillvägagångsätt för varje 
tolkning jag gjorde. Jag utvärderade sedan resultatet av alla tio tolkningar och 
kategoriserade försöket i positivt, negativt och intressanta noteringar. 

Några exempel på positiva kommentarer var:
– En bra modell för att hitta “en historia bakom historien”
– Bra modell för att skapa en början på ett projekt
– Ett bra sätt att göra läsare uppmärksamma på andra aspekter av en text. 

Några exempel på negativa kommentarer: 
– Svårt att, under så kort tid, utveckla ett helt koncept för en bok
– Flera lösningar mycket abstrakta och svårlästa
– Inga digitala lösningar, vissa ganska traditionella och refererade till ganska 
långt bakåt i historien.

Och slutligen några intressanta noteringar: 
– De flesta lösningar ignorerade totalt författaren
– Utmanar regler och konventioner i formgivning av prosa

Efter utvärderingen skapade jag två ytterligare lösningar. Den ena var en 
tvåspråkig variant där de ungerska runorna bara var överordnade den engelska 
texten. Den andra varianten var en mer “konventionell” variant där texten 
presenterades i typsnittet Tyrnavia, ritat av en ungersk typformgivare. 

4.2 Praktiskt experiment II: 
Dracula i nutidens anda  

Titelsidan för en bok som kommunicerar “nutidens anda”, en tid av ergonomiska 
stålmöbler, aerodynamiska bilar och sateliter, kan bara vara en monstruös produkt  
av en obildad dåre. 
(Tchischold, s. 22)

Efter den första avslutade Dracula-workshopen och utvärderat resultat fanns 
det flera intressanta frågor och kommentarer som jag ansåg hade potential att 
utvecklas. En av de mest påtagliga var avsaknaden av moderna referenser i mina 
tolkningar, nästan alla tolkningar var refererade ur sekelskiftets England där 
både författaren och handlingen befann sig. Jag beslutade mig för att göra ett 
påbyggnadsexperiment med resultaten av det första experimentet som grund. 
Syftet var främst att föra in Dracula-texten i en modern kontext. 
 
Tillvägagångsättet var i princip identiskt med den tidigare workshopen. De tio 
“Temaorden” som jag var tvungen att använda var samma som tidigare. Den 
stora skillnaden var att kravet för tolkningar och referenser togs ur en nutida 
kontext. Jag lade därför till en kategori i min design-matris kallad ”kontext”. 
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Beroendeteorin

Min version av Dracula

Designmatris med fler parametrar
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I syfte att jämföra med tidigare tolkning vill jag återigen belysa en speciell tolkning 
baserad på ordet “Kolonialism”. Min moderna tolkning baserades på “Beroende-
teorin” – en teori som på ett ungefär innebär att fattigare stater är beroende av 
en starkare stat och den starkare staten utnyttjar den svagare staten för sin egen 
vinning. Jag hittade en specifik story på BBC som pekade på ett speciellt fall i 
den f.d. brittiska kolonin Zambia där ett kinesiskt gruvföretag utnyttjar zambisk 
arbetskraft. Jag såg flera symboler i min idé. Draculas beroende av blod av en 
svagare part kan till exempel ses som gruvbolagets beroende av Zambia. Eller 
färgen rött som förekommer både i Dracula och Kinas flagga. Min lösning blev 
en presentation av Dracula-texten i ett större format (A4) och i ett typsnitt 
som var taget rakt från gruvbolagets årsrapport. Jag illustrerade även texten 
med anonyma sk bildbyrå-foton, tagna direkt ur bolagets årsrapport. Återigen 
dokumenterade jag hela tanke- och idéprocessen från början till slutprodukt. 
En intressant notering var att jag hade en tendens att referera dels ur historier, 
men också ur teorier. I båda experimenten med ledordet “Kolonialism” baserade 
jag mina lösningar på ekonomiska och politiska teorier. Jag lade därför till både 
”teorier” och ”historier” i design-matrisen. 

4.3 Praktiskt experiment III:
Orlando – fördjupning 

En nyckel i rollen som grafisk formgivare är inte bara att vara intresserad av bokens 
innehåll utan även att kunna undersöka och förstå det. Kritisk analys av innehållet och 
applikationen av denna kunskap brukar utmynna i en väldesignad bok, estetisk och 
konceptuellt. 
(Goggin, s.31)

Efter de två Dracula-experimenten där jag tvingades referera min design baserat 
på tio “temaord” ville jag så att säga vända på processen och skapa mig en bild 
av en text och en författaren innan jag började designprocessen. Jag spekulerade 
att temaorden kanske inte behövdes om formgivaren kunde skapa sig en bild av 
inte bara texten i sig utan även författaren, författarens kontext etc. Syftet med 
det tredje experimentet om formgivaren som tolk blev alltså följande:

1. Att kritiskt granska en text och försöka förstå så många aspekter som möjligt 
av innehållet, författaren och kontexten innan designprocessen började. 

2. Att arbeta med en text jag inte hade läst innan, i motsats till Dracula. Jag ville 
försätta mig i situationen att se på en text med “färska ögon”. 

3. Att arbeta med en text skriven av en kvinna. Jag arbetar nästan uteslutande 
med texter skrivna av män och var intresserad av om det skulle bli en märkbar 
förändring i tolkningsprocessen om jag formgav en text skriven av en kvinna. 

Jag valde den här gången att arbeta med Orlando av Virginia Woolf. Till-
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vägagångsättet skilde sig en aning från de två tidigare tolkningsexperimenten. 
Inga tvingande “ledord” användes för det första. För det andra kartlade jag en 
så stor del av texten, kontexten och författaren som möjligt innan jag började 
arbeta med materialet. Då den tidigare Dracula-lösningen baserades på den 
visuella symbolen av “Beroende-teorin” inspirerades jag också att lägga till en 
kategori i formgivar-matrisen: symboler. 

Ett exempel på en av mina lösningar av Orlando refererade jag ur just en 
symbol: den inverterade triangeln. Den inverterade triangeln betyder olika i olika 
kontexter. Homosexuella tvingades t.ex. bära en rosa triangel i de nazistiska 
koncentrationslägren. Men symbolen kan också representera det kvinnliga 
könet. Det såg jag dels som en referens till Woolfs affär med Vita Sackville-
West – som Orlando också är dedikerad till – men teman som feminism och 
könsroller är också, enligt mig, centrala teman både i boken och i författarens 
kontext. Min lösning blev tre varianter på samma idé. I den första varianten 
utmanade jag den traditionella boksidan skapade en sida som var formad 
som en triangel. I den andra varianten ritade jag om några bokstäver i det 
modernistiska och geometriska typsnittet Futura. Jag vände uppochner på 
bokstaven A, som är baserad på en triangel. Detta var en mer subtil lösning då 
det nästan bara syntes i rubriker och meningar som började med ett versalt A. I 
min tredje variant vände jag på Van Der Graaf-kanonen. Van Der Graaf-kanonen 
är ett sätt att formge en boksida efter en teori om sidans proportion i förhållande 
till satsytan. Detta sätt att formge boksidor kan hittas i gamla medeltida 
manuskript. (Bringhurst, s.76). Denna teori är också baserad på en triangel som 
jag, i min version, vände upp och ner. Satsytan hamnade därför ganska långt ner 
på sidan. 

Som ett sidospår har jag under mina praktiska experiment även samlat på 
mig vad som kallas “A note on the type”-sidor. Detta är alltså en ibland 
förekommande notering, oftast sist i en bok, där formgivaren förklarar sina 
formval, som oftast handlar om valet av typsnitt. Dessa noteringar är ofta 
mycket generiskt formulerade men som idé – ett ställe där formgivaren förklarar 
sig – tyckte jag var intressant. I Orlando-experimenten skapade jag en ruta kallad 
“A note on the type” där jag förklarade idén och bakgrunden till formvalen.

En generell iakttagelse för både Dracula och Orlando-experimenten var 
att de genererade lösningar som skulle kunna tolkas att vara politiska 
ställningstaganden inom ett postkolonialt eller en feministisk kontext. Min 
hypotes var att i fallet Orlando skapade materialet och det jag lärde mig om 
författaren en ganska naturlig förutsättning för mig att arbeta utifrån ett mer 
könspolitiskt perspektiv. Ett experiment för framtiden skulle kunna vara att tolka 
Orlando från ett helt annat perspektiv – fritt från mina “naturliga” associationer 
till texten. 
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it is, indeed, highly unfortunate, and much to be regret-
ted that at this stage of Orlando’s career, when he played a 
most important part in the public life of his country, we have 
least information to go upon. We know that he discharged 
his duties to admiration—witness his Bath and his Dukedom. 
We know that he had a finger in some of the most delicate 
negotiations between King Charles and the Turks—to that, 
treaties in the vault of the Record Office bear testimony. But 
the revolution which broke out during his period of office, 
and the fire which followed, have so damaged or destroyed 
all those papers from which any trustworthy record could be 
drawn, that what we can give is lamentably incomplete. Often 
the paper was scorched a deep brown in the middle of the 
most important sentence. Just when we thought to elucidate 
a secret that has puzzled historians for a hundred years, there 
was a hole in the manuscript big enough to put your finger 
through. We have done our best to piece out a meagre sum-
mary from the charred fragments that remain; but often it has 
been necessary to speculate, to surmise, and even to use the 
imagination.
 Orlando’s day was passed, it would seem, somewhat in 
this fashion. About seven, he would rise, wrap himself in a 
long Turkish cloak, light a cheroot, and lean his elbows on 
the parapet. Thus he would stand, gazing at the city beneath 

him, apparently entranced. At this hour the mist would lie 
so thick that the domes of Santa Sofia and the rest would 
seem to be afloat; gradually the mist would uncover them; 
the bubbles would be seen to be firmly fixed; there would be 
the river; there the Galata Bridge; there the green-turbaned 
pilgrims without eyes or noses, begging alms; there the pa-
riah dogs picking up offal; there the shawled women; there 
the innumerable donkeys; there men on horses carrying long 
poles. Soon, the whole town would be astir with the cracking 
of whips, the beating of gongs, cryings to prayer, lashing of 
mules, and rattle of brass-bound wheels, while sour odours, 
made from bread fermenting and incense, and spice, rose even 
to the heights of Pera itself and seemed the very breath of the 
strident multi-coloured and barbaric population.

Nothing, he reflected, gazing at the view which was now spar-
kling in the sun, could well be less like the counties of Surrey 
and Kent or the towns of London and Tunbridge Wells. To 
the right and left rose in bald and stony prominence the in-
hospitable Asian mountains, to which the arid castle of a rob-
ber chief or two might hang; but parsonage there was none, 
nor manor house, nor cottage, nor oak, elm, violet, ivy, or 
wild eglantine. There were no hedges for ferns to grow on, 
and no fields for sheep to graze. The houses were white as 
egg-shells and as bald. That he, who was English root and fi-
bre, should yet exult to the depths of his heart in this wild 
panorama, and gaze and gaze at those passes and far heights 
planning journeys there alone on foot where only the goat 
and shepherd had gone before; should feel a passion of affec-
tion for the bright, unseasonable flowers, love the unkempt 
pariah dogs beyond even his elk hounds at home, and snuff 

Inverterat A från Futura

Inverterad Van Der Graaf-grid

Tredelad boksida
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5. Hur mycket plats ska man ta?
Den andra frågan som diskuterats flitigt under intervjuerna handlade om hur 
mycket plats man ska ta som formgivare i sin tolkning i förhållande till författaren 
och prosatexten. Hur mycket frihet får man ta som formgivare att presentera sin 
version av en text? En övervägande del av de tillfrågade antog en hållnings som 
man kanske skulle kunna kalla modernistisk och mycket i linje med Beatrice 
Wardes förhållningssätt till typografi som det genomskinliga kristallglaset. 

Johan Melbi har en syn på sin roll som tolkare av en text som modest och vars 
syfte är att inte synas alls: 

På något sätt ligger det i yrkesrollen att man inte ska ta någon plats. Det är författaren 
som ska ge ut en bok och det är därför man ger ut boken. Och det man kan göra är då att se 
till att man gör sitt jobb så bra som möjligt och håller sig på mattan. 
(Melbi, 13.02.11)

Nina Ulmaja, designchef på Bonniers anser också att rollen som tolkare får 
absolut inte störa läsbarheten. 

... Grundfunktionen för bokstäver är att jag ska kunna ta till mig innehållet. Och kan 
jag inte göra det då har vi missat något på vägen, om man inte är ute efter att väcka 
uppmärksamhet. Grunden ska vara läsbart.
(Ulmaja, 13.03.01)

Richard Embray på Four Corners books å andra sidan, som diskuterade deras 
Four Corners Familiars, presenterar deras idé om att skapa ett mer partiellt synsätt 
där formgivaren har tolkat materialet – i detta fall klassiska texter – till mycket 
stor del efter eget huvud. 

Vad vi gör när vi arbetar med en designer och en konstnär är att vi presenterar en 
väldigt partiell synvinkel av en text. En väldigt speciell syn på en text ...  för oss 
handlade Familiars om att få folk att tänka på ett annat sätt om de här texterna och vi 
uppmanade formgivaren att göra något extremt om de ville det.  
(Embray, 12.02.13)

Man skulle alltså kunna argumentera att formgivaren får ta relativt mycket 
plats i deras publikationer. Är detta ett oproblematiskt förhållningssätt? Kan 
formgivaren tillåta sig att nästan likställas i status med författaren? Den brittiske 
formgivaren James Goggin kommenterar på detta problem i sin text The Matta-
Clark Complex. Han diskuterar detta som en av de centrala frågeställningarna i 
bokformgivarens roll: 

Frestelsen ligger i det enorma utbud formgivaren har i form och materialval kombinerat 
med till vilken grad formgivaren väljer att tolka ett visst innehåll... Eerme beskriver en 
situation där bokdesignern “inte har kunnat motstå frestelsen att tävla med konstnären 
( författaren)”. 
(Goggin, s. 23)
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Baserad på mina intervjuer formgav jag affischer med de mest extrema åsikter åt 
de ena och det andra hållet om hur mycket plats man får ta som formgivare. 
Jag skapade även en skala där den ena polen innehöll de lösningar där formen 
avviker som mest från konventionen (formgivaren tar mest plats) och den 
andra polen innehöll de lösningar som var som mer subtila och kanske var 
svåra att spåra formgivarens röst. Mina tolkningar av Dracula och Orlando kunde 
placeras där och jämföras. Dessa “ytterligheter” i affischerna ansåg jag dock 
saknade de nyanser som faktiskt kunde spåras i diskussionen, så ett ytterligare 
visuellt experiment jag skapade var en argumentations-mindmap där de större 
frågeställningarna nyanseras med argument och motargument i flera led. 
Tanken var dels att ge röst åt diskussion av de två “motpolerna” av approacher 
som uppenbarade sig men också att synliggöra för någon som inte befinner sig i 
den grafiska design-världen att problemet är komplext och mångdimensionellt. 

6. Samarbete med författare
Någonting som diskuterades  både i intervjuer och i typophile-tråden är 
formgivarens position i förhållande till textförfattaren som en outnyttjad 
plattform för samarbeten. 

Jag anser, både i det här fallet och generellt, att formgivaren borde träda in i processen 
i ett tidigare stadium. Den bästa lösningen skulle vara om en formgivare kunde arbeta 
ihop med en författare med prosa. Formgivaren borde inte sitta i sin studio och arbeta 
med texten isolerad efter allt skrivande var avklarat utan snarare I skrivprocessen, MED 
författaren. 
(sondre m, typohile-diskussion)

Dagens standardarbetsmodell för produktion av prosa är relativt linjär och det 
är få tillfällen då författare och formgivare möts och diskuterar texten. Denna 
tradition har inte alltid sett ut så. Det finns omskrivna exempel då formgivaren 
(dåtidens formgivare var tryckare) och textförfattaren producerar en text i nära 
samarbete. James Joyce, t.ex. arbetade med Ulysses i mycket nära samarbete 
med sin typsättare och skrev text direkt i tryckproverna. Han hade en önskan 
om exakt var vissa rader skulle hamna och vikten av att de hamnade just där han 
ansåg att de borde hamna. (McKenzie, s.84)

Dock har i nästan alla fall samarbeten skett på författarens premisser. 
Formgivaren har i de flesta fall bara försökt uppfylla författarens intentioner om 
hur han eller hon ville presentera en text. 

Samarbetet
 
Det fjärde praktiska experimentet baserades på idén om ett samarbete mellan 
formgivare och författare. Efter kontakt med Biskops Arnös skrivarskola kom 
jag i kontakt med författaren Jesper Eklund. Efter ett initialt möte beslutade vi 
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oss för att inleda ett förbehållslöst samarbete i experimentsyfte.  

Tillvägagångsätt 
 
Vi inledde vårt samarbete med en diskussion vad vi ville undersöka och hur 
premisserna skulle se ut.  
 
Vi diskuterat och beslutade oss för följande:  

• Vi bör ha en nära arbetsrelation med öppen dialog om förändringar och 
idéer. Vi bör inte jobba på respektive håll för länge

• Initialt behöver vi en karaktär, tema eller liknande att börja med
• Projektet handlar om processen, inte slutresultatet
• Projektet måste vara demokratiskt – på bådas lika villkor.  

I det första steget beslutade vi oss för att jag skulle skriva en kort synopsis på en 
karaktär. Jag skrev en kort scen baserad på en artikel i DN om de papperslösas 
situation i Malmö där personen Sohrab beskrivs. Jesper skrev sedan en fyra sidor 
lång text baserad på min synopsis som vi sedan diskuterade. Idén var att vi skulle 
arbeta som en slags visklek. Vi skulle skicka material mellan oss och tolkar våra 
respektive innehåll med några dagars mellanrum för individuellt arbete. 

Då vi var osäkra på hur formen skulle arta sig beslutade vi oss också för att spela 
in alla samtal och dokumentera processen. Vi tänkte att arbetsprocessen och de 
diskussioner vi förde om form, innehåll och våra respektive roller kunde vara väl 
så intressanta som slutresultatet.  
 
Min första tolkning av Jespers första texter gick jag tillväga på ett likartat sett 
som i Orlando-experimentet. Jag analyserade först Jespers text utifrån analys-
modellen jag använde till Orlando. Jag började sedan experimentera med en 
ganska liten del av hans text. En speciell miljöbeskrivning som jag fastnade 
för och som jag ansåg hade potential att användas. Jesper och jag hade tidigare 
diskuterat möjligheten att ha en “disponibel bank” av text som jag kunde 
använda. Då jag fritt kunde välja att exkludera material skapade det en mycket 
intressant situation för mig som är van att all text måste inkluderas. 

Det jag presenterade för Jesper blev i andra rundan en slags visuell “moodboard” 
för, vad jag ansåg vara den papperslösa flyktingens visuella och språkliga värld 
i den scen jag hade valt, gömd på en kvarterskrog/pizzeria. Efter diskussion 
med Jesper konstaterade vi att mina lösningar var intressanta men Jesper ansåg 
det problematiskt att arbeta med en så “färdig” idé om en karaktär som han 
inte kunde identifiera sig med och därför inte trodde sig kunna beskriva på ett 
övertygande sätt. 
 
Vårt samarbete fortsätter och i skrivande stund befinner sig materialet på Jespers 
bord för att skriva i och redigera.  
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7. Övrig research 

Jag kommer här redogöra kort för ett par typer av material som inte fick plats i 
huvudmaterialet eller för tillfället befinner sig i projektets periferi. Man kanske 
också kan se detta material som en “disponibel bank” med material jag tar från 
vid behov. En del av materialet nedan kan fungera som en slags teoretisk kuliss 
till huvudfrågorna. 

Författarintentioner

Författarinentioner är en samling exempel och research runt när en 
textförfattare har en idé om hur han eller hon vill att en text ska presenteras 
visuellt i tryckt form. Jag har tittat på både historiska exempel från bl.a. William 
Congreaves, James Joyce och W.B. Yeats, men också modernare exempel som 
J.D. Salinger och Dave Eggers. Huvudparten av detta material kommer från The 
Book History Reader av David Finkelstein. 

Om textens materialitet

Jag har även samlat och redigerat ett antal textextrakt som relaterar till 
diskussionen om textens materialitet, d.v.s om en text i sig är skiljbar eller inte 
från dess visuella utformning. Texterna är främst tagna ur Making Meaning – 
Printer’s of the Mind and Other Essays av D.F. McKenzie. 

Regler och konventioner

Regler och konventioner är en samling artiklar, åsikter, historiska och nutida 
exempel på hur regler och konventioner har applicerats i prosa. Störst fokus 
ligger på Jan Tschicholds reglerverk, men också nutida exempel, som Bonniers 
sättningsregler.  
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8. Examinationen

Presentationen ansåg jag i ett tidigt stadium skulle bli en avgörande del 
i projektet som helhet. För att publiken skulle förstå min approach och 
tillvägagångsätt lade jag ner en hel del möda och tid på den muntliga 
presentationsdelen där jag försökte skapa ett så pedagogiskt narrativ som 
möjligt men en bra balans av teori och djupdykningar i mina praktiska exempel. 
Tanken var att göra projektet begripligt för en allmän publik utan att behöva 
banalisera eller förenkla frågeställningarna och resultaten. 

Presentationsdelen gick utmärkt och utan missöden. Jag är i efterhand mycket 
nöjd med den delen. 

Jag hade höga förväntningar på min opponent, Stefania Malmsten. 
Förväntningarna infriades dessvärre inte helt och hållet – opponenten ställde 
frågor som jag ansåg var aningen oinformerade och, enligt mig, kanske snudd 
på irrelevanta. Min opponents allmänna uttalanden som “all formgivning 
ska vara modern” gjorde att jag kände mig tvungen att ställa motfrågor. Detta 
skapade ett aningen olustigt skifte i diskussionen som kantrade från att kunna 
ha blivit en nyanserad diskussion till att opponenten nästan var tvungen att 
försvara sina egna uttalanden. 

Destå mer intressant blev interaktionen med publiken där flera frågor om 
eböcker, formgivarens roll och vem man arbetar åt ställdes. Jiri Novak kom 
med relevant feedback om att en del som han ansåg saknades i undersökningen 
handlade om läsaren och läsarens förväntningar. Detta tog jag fullkomligt till mig. 

En annan diskussion som fördes av både Martin Frostner och flera i publiken 
handlande om slututställningen och hur man ställer ut ett projekt av den här 
typen. Jag presenterade flera uppslag till lösningar för utställningen men då jag 
hoppades på feedback från publiken hade jag medvetet inte bestämt en slutgiltig 
gestaltning.  Martin, med flera, ansåg att ett projekt av den här typen inte ska 
banaliseras i en publikfriande lösning utan låta det vara ett researchprojekt.
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9. Vårutställningen och reflektioner

Arbetet med vårutställningen började i princip efter presentationerna. I motsats 
till de flesta andra studenter i min klass hade jag ett projekt mer eller mindre 
utan gestaltning men med flera alternativa sätt att gestalta på. Jag resonerade 
att jag var tvungen att välja en liten del av projektet att ställa ut då det skulle bli 
omöjligt att gestalta projektet som helhet. 

Jag valde att visa mina två lösningar för Dracula och Orlando i var sin 
designmatris. Tanken var att besökaren skulle kunna följa designprocessen från 
manus till färdiga uppslag, och se de val som görs – eller tvingas göras – under 
processens gång. På så sätt kunde jag exemplifiera både problem och lösningar 
på ett sätt som gav mitt arbete rättvisa utan att behöva visa det som helhet. 

Utförandet visade sig vara mycket tidskrävande. I originalplanen ville jag 
gestalta mina två lösningar med vinyltext på väggen. Då detta visade sig 
omöjligt på grund av hög kostnad och för kort leveranstid handmålade jag båda 
matriserna direkt på väggen. Alla ord stencilerades och målades på med en liten 
roller. Lösningarna och den teoretiska delen skrevs ut direkt på papper och 
klistrades upp med spraylim. Detta skapade två nivåer på väggen som fungerade 
bra.

Då arbetet med gestaltandet av matrisen visade sig vara otroligt tidskrävande 
lämnade det tyvärr lite för lite tid för min andra del av gestaltandet: min 
presentation. Jag hade även för avsikt att, som ett komplement till min 
väggbaserade lösning, hålla en del av min slutpresentation i Vita Havet. Jag 
utförde detta under den första söndagen efter vernissagen. Det gick, precis 
som min tidigare presentation, bra och jag fick mycket bra respons från 
publiken. Kommentarer efteråt i stil med “nu förstår jag hela ditt projekt” 
skapade en känsla av att jag kanske inte gjorde projektet rättvisa i alla fall med 
min väggestaltning. Jag tror i efterhand att jag kanske hade valt en annan, och 
kanske mer allmänt hållen lösning – någonting i stil med en mindmap – för att 
visuellt komplettera min presentation. 

Feedback från utställningen var i allmänhet sparsmakad med i princip bara 
två kommentarer. Den ena kom från en formgivare som gav mycket positiva 
ord i allmänhet till hela projektet och designmatriserna i synnerhet. Den andra 
kom från en annan formgivare som var besviken över att jag inte hade ställt ut 
något mer tillgängligt eller visat mer “min egen röst” i projektet. Jag förstod 
hans kritik men anser att projektet till stor del ÄR min egen röst och att han 
misstolkade projektet för maskinellt när det handlar om precis motsatsen – 
människan som formgivare. Att detta misstolkades kan jag dock förstå då 
gestaltningen för tankarna till maskinella processer med algoritmer. 
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En mer generell notering om Vårutställningen – kanske snarare än mitt 
projekt i sig – var att formatet inte kändes gynnsamt för teoretiska projekt och 
gestaltande som kräver en betraktares tid och uppmärksamhet. Jag hade önskat 
att teoretiska projekt fick en mer gemensam plattform där ett bra möte med 
betraktare skulle kunna bli möjligt. 

Det här projektet har varit ganska avgörande på vissa sätt för mitt arbetssätt och 
min syn på yrkesrollen. Som helhet anser jag att projektet har såväl styrkor som 
svagheter. I efterhand tror jag att jag skulle kunna ha haft glädje av att smalna av 
projektet någonstans längs vägen. Å en sida skulle kanske en snävare fokus ha 
skapat bättre förutstättningar för ett aningen “djupare” projekt. En relativt stor 
del av den research jag har samlat på mig fick bara en ytlig behandling och den 
delen jag arbetade mer aktivt med rörde i princip bara två frågor. Å andra sidan 
kanske detta projekt inte behöver ses som definitivt avslutat, vilket var en av 
intentionsparametrarna i början av projektet. 

Ett positivt resultat skulle jag utan tvivel kunna säga är att klyftan mellan en 
kreativ arbetsprocess och en mer konventionell och regelbaserad process, som 
kanske mer handlar om att göra “läsbart” snarare än intressant och utmanande. 
Jag har fram tills nu sett det som två olika saker som inte är kombinerbara i en 
professionell kontext. I och med det här projektet känner jag att den klyftan har 
minskat och att min inlärda approach till konventioner och applicering av regler 
och “bara göra snyggt” har jag börjat ifrågasätta värdet av börjat se på med mer 
kritiska ögon. 

Delar av projektet, framför allt designmatrisen, innehåller element jag är 
övertygad om att jag kan använda i en såväl professionell kontext som till 
personliga projekt. Processen i sig har varit ett mycket viktigt element – att låta 
processen ha sin gång och inte låsa ett projekt i idén om ett slutresultat har 
varit ett problem jag har kämpat med länge men nu äntligen har börjat bryta 
mig fri från. Att utföra ett projekt där processen till stor del är slutresultatet är 
någonting jag har haft svårt att göra tidigare. 
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Utdrag ur loggbok

25.03
 
Noteringar från intervjuer. 

Ofta förekommande ord: 
 
Ton 
Känsla 
Kvalitét
fint och fult 
Bra och dåligt
Disposition
Upplevelsen 
Materialitet
Mästaren 
amatören 
God läsbarhet
Balansgång
Budskap
Designmedvetenhet
Prägel

Ofta förekommande uttryck: 

“Hålla sig på mattan”
“Ser inte skogen för alla träd”
“Göra sin del av jobbet”
“se till att man gör sitt jobb så bra som möjligt”
“det ligger i yrkesrollen att man inte ska ta någon plats”
“det mest handlar om att göra texten läsbar”
“Ser man det har man gjort något fel”

Noterat:

– En klar majoritet av de intervjuade ansåg att formgivaren och formen inte får störa läsningen
– Majoriteten ansåg att läsbarhet är högsta prioritet. Formgivaren är underordnad. 
– Tendens till åsikt om läsaren “ser” texten i inlagan har formgivaren gjort fel.
– De flesta läste manus. 
– Likartade val av referenser i tolkningar. T.ex. typsnitt väljs främst pga en speciell tidsepok. 
– En majoritet ansåg att man måste kunna regler för att bryta dom. 
– Majoritet: kreativitet hör främst hemma på omslaget, där kan formgivaren också ha störst 
“spelrum”. I andra hand i detaljer som pagina och rubriker. 
– Mycket värderat i “bra” och “dåligt”, “amatör” och “mästare” etc. 
– Liknelser vid andra arbeten och ting. Så som “kocken” som lagar god mat med samma ingre-
dienser som amatören. Arkitekten som ritar huset, operasångaren etc.  
– Många ansåg att det finns outnyttjat rum för samarbete mellan författare och formgivare
– Majoriteten trodde på en ökad skiljning på böcker för rika(limited editions etc) och fattiga. 
– Ca hälften såg det som oundvikligt och hade inget problem med det. 
– Majoriteten ansåg dock att deras yrkesroll inte var hotat av eBoken, AI etc.
– Självpubliceringing och ansvar för att få saker att hända, snarare än vänta på uppdrag.

Minus

– Mindre specifika frågor, mer allmänna 
ämnen att diskutera runt. 
– Frågor/ämnen kunde ha “skräd-
darsytts” till formgivare. 
– Fler utländska formgivare, författare 
etc. 
–För lite fokus på annan teknik, ebok etc. 
– Flera likartade formgivare, gav ungefär 
samma svar.  
–Många “standardsvar”. 

Plus

– Bra ratio av män/kvinnor. 
– Vissa frågor ledde till utvecklade och 
intressanta diskussioner
– Vissa tillfrågade hade inte funderat så 
mycket runt vissa frågor. 
– Intressanta förslag på experiment med 
samarbeten, författarintentioner etc. 
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5.03

Quotes and questions from typophile-thread:

Any process that can be broken down into a series of definable steps has the 
potential to be done by a computer. And much of the design process is teachable 
and follows well-established principles. What will be much harder — perhaps 
impossible — will be for a computer to bring creativity to the process.
—

All the decisions associated with book design--choosing a style and size of type 
and arranging it on the page with suitable linespacing, margins, headers, etc.-
-were made quite competently by printers until the introduction of the Linotype 
and Monotype machines in the 1880s. The Linotype and Monotype were the 
first steps toward automating page production, a process that has evolved to the 
point where these decisions can be made, if not by robots, then at least without 
human intervention. It’s the typographic equivalent of fast food: Quick, cheap, 
and good enough for many customers. But there will always be customers for 
whom the one-size-fits-all product isn’t good enough, and they will want pro-
fessionals who know how to make custom-tailored designs for specific works of 
prose.
— 

My two cents is that, both in this case and generally, designers should enter the 
process at an earlier stage. The best solution was that if a graphic designer would 
work with an author on prose, the designer shouldn’t sit in his studio and work 
on it isolated after all the writing was done, but work IN the process, WITH the 
author.
—

Creativity is one thing, good taste another.

Rather than despair at what would at first glance appear to be diminished ty-
pography and bemoan what’s lost, isn’t there a huge opportunity here to inno-
vate, and fill the void with something new, different and wonderful?
We’ve been here before so many times, this is the fundamental dynamic of 
graphic communication.
—
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“den rätta känslan” – historical context

1. The Winchester Bible: The status of the Church

– Concieved about 1160

Economics: 
– Production costs very high
– Monasteries could not afford the production: books usually given by a patron. 
Wealthy bishop or priest and the giving of such an object to a monastery was a 
symbol of status. A bishop’s responsibilities to his diocese included the provisions 
of books.
– The weight and materiality made to look “sacred”. Made to be carried to the altar 
during mass.
– 250 Calf-skins, vellum (died purple, colour of luxury from antiquity and Christ 
during passion) 
(context: Parchment used. Price rose for papyrus, over-harvested and monopoly by 
the Nile)
– Expensive inks from Afghanistan
– The book as a collecatble commodity

Typography: 
– Not made for reading silently: For reading aloud and for display. 
– Scriptura continuum, unformated text.
– To save space on the expensive vellum: shorten words and begin chapters on 
same page

St Jerome in protest:
– The luxury was not what God had intended
– The materiality of the text was distracting from the message.

2. Terence: The Aldine Classics and humanism

Aldine Press:
– Prime work: Terence? (Drama)

Typography:
– Font: Humanist antigua (Griffo) – a development from the Carolingian Minuscle
– Word-spacing, punctuation etc.
– Robert Estienne + introduction of the paragraph 1551. (John Locke reluctant in 
the Bible, aphorisms)
– (Blackletter vs roman?)

Format:
– Quarto, tall and thin. No marginalia or comments
– Less costly, larger editions (1000 ex+), from max 250
– The spread of the octavo: imitators in Italy and the rest of the world

Renassiance:  
–Aimed to revive ancient ideas and apply them in a contemporary setting for the 
moral regeneration of society
– Umanisti tented to be educated laymen, lecturers, techares, noaries, lawyers, 
secretaries, and chancellors. 
– Increase in litteracy in Europe created demand for a bigger variety of texts
– Less dependent on the church and holy texts
– The renaissance man: taking responsibility for the content and the whole 
production-line. 
– Re-publishing classic Greek and Roman litterature that otherwise would get 
ruined by damp, war etc. 
– Act as publisher, designer and printer. Typography and format inventions follows 
the overall philosophy.

3. Don Quijiote and the Enlightenment 
– two version for upper and lower class

Context: The Enlightenment and Spain
– Promoting science and university research, facilitating trade and commerce, 
modernizing agriculture. 
– The Golden Age: High power of the court.
– Colonization of central and south-america. Status of the noble. 
– The noble: strong and rich
– The novel, like Spain itself, was caught between the Middle Ages and the modern 
world.

Cervantes
– The fi rst part made Cervantes famous (1605 – the fi rst edition)
– Pirated copies, people printed their own versions
– In 1636 – 37, both parts of the novel were published at the spanish court – a major 
step in the canonization of Cervantes

Class
– Two volume quarto-editions on mediocre paper: cheaper for the lower class
– 1780 Luxury “limited edition” in four volumes by the printer Joaquin Ibarra for 
the Royal Spanish Academy
– The “corrections” of the luxury edition
– Made to “look” like a canonized and serious work. Including maps, “interpreta-
tions” etc.
– Early version of the luxury versions of today (Penguin Design Classics etc)
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Models for author/designer working relationship:

1. Collaboratively with the author (Contextually this leads back to instances such as the 
Case of William Congreave where the author worked closely with the printer (designer 
of the day) as a collaborate effort. 

2. The Case of James Joyce, where author was constrained? by the design. Adapt to the 
format. 

3. Designer as publisher, printer and distributor – designing the bigger context (The 
Case of William Morris, Aldus Manutius etc.) 

Designer

Designer

Designer

Printer

Distributor

Producer

Concept Output

Output

Output

Writer

Writer

Writer


