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Visual Type Instrument � VTI, is a tool containing a typeface and a set  

of geometric calculations that generates numerical data in spread sheets. 

The data is determined from the typefaces visual dimensions and is used 

to calculate leading, type size, margins and format. The aim is to offer, 

for all of those working with typography and design, a practical way to 

manage text, image and format in relationship to visual size. Instead of 

using point measurements, VTI uses a new device called Edo. An Edo is 

the same as one twelfth of a millimetre. This makes VTI compatible with 

the metric system and helps us to set text in relation to our own formats 

which applies namely in millimetres.

VTI uses logical arithmetic and geometry that is set in an auto mated 

process, and many choices that normally postpone the work ing process 

can be excluded. Simultaneously VTI is meant to discreetly make the 

user aware that more settings can be activated in line with the users 

own development, which makes the creative flow unaffected.

Using a metrics based on simple fractions, a mnemonic aware ness is 

developed with the user and an understanding of how every detail fits 

together becomes more obvious. The typography becomes the key to 

any design choices that follows. The user becomes aware of the visual 

size, and in a cognitive way stimulated to recreate a font size regardless 

of the fonts limitations.
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BAKGRUND/PROBLEMFORMULERING I de flesta europeiska länder 

används uteslutande mått baserat på metersystemet. Undantaget är 

typografi där millimeter byts ut mot punkter. Detta innebär att vi aldrig 

kan sätta text rationellt i förhållande till våra egna format, för där gäl-

ler fortfarande millimeter. Det saknas relevanta precisionsdrivna mätin-

strument och metoder för typografi och textsättning som är kompatibla 

med metersystemet.

SYFTE Jag har i mitt examensprojekt utvecklat VTI – Visuellt typin-

strument. VTI är kompatibelt med metersystemet och består dels av 

ett egendesignat teckensnitt, och dels av ett instrument som kan styra 

inställningarna för layout. Syftet är att VTI ska skapa bättre förutsätt-

ningar vid textsättning och därmed enklare kunna styra läsbarheten.

TEKNISK BESKRIVNING VTI består av ett teckensnitt och instrument. 

Teckensnittet innehåller en standarduppsättning latinska tecken, in-

doeuropeiska siffror samt stöd för de flesta germanska språken, och 

använder uteslutande rationella dimensioner för sin yta dvs. gemener 

och versaler följer konsekvent noggranna bråk om tolftedelar. Tecken-

snittet kan närmast beskrivas som en Sans-Serif. Instrumentet är namnet 

på serie geometriska uträkningar som genererar metrologiska talvärden 

i ett kalkylblad. Talvärdena utgår från teckensnittets visuella dimen-

sioner och används för att räkna ut radmellanrum, textstorlek, format, 

marginaler och spaltmellanrum. Instrumentet ger utökad precision och 

möjlighet att mäta och styra textstorleken utöver den vanliga metriken 

dvs. uppstapel till nedstapel. Tillsammans  utgör de en tänkbar lösning 

för formgivare som noggrannare vill kunna styra visuell storlek.



RESULTAT Genom att använda VTI kan många val som normalt stan-

nar upp arbetstakten uteslutas tack vare dess automatiserade funk-

tioner. Med hjälp av metrik som utgår från enkla bråk så utvecklas en 

mnemoteknisk vakenhet hos användaren, där förståelsen för hur varje 

detalj hänger ihop blir mera självklar. Typografin blir nyckeln till alla 

designval som följer som t.ex. marginaler, spaltbredd och bildhöjd. 

Användaren blir dessutom varse om den visuella textstorleken och på 

ett kognitivt sätt stimulerad att återskapa en textstorlek oberoende 

teckensnittets begränsningar. Just nu finns det inget gränssnitt för VTI. 

Mitt kortsiktiga mål är att skapa en diskussion kring ämnet typografi 

och mått, och mitt långsiktiga mål är att ta fram en applikation för både 

professionella och amatörer som arbetar med grafisk formgivning.



”Att i samma andetag och mening nämna både typografisk och rutnät-

system, är helt och hållet tautologiskt. Ordet typografi betyder att 

skriva och trycka med hjälp av standardelement; att använda standar-

delement innebär ett slags modulärt förhållande; eftersom ett sådant 

förhållande är tvådimensionellt, så innebär det en fastställning att 

dimensionerna är både horisontella och vertikala.” 

– Anthony Froshauge 01

01 Burnhill, Peter (2003). Type Spaces, In-house Norms in the Typography 

of Aldus Manutius. Hyphen Press, London. s. 8. ISBN 0-907259-19-7
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1.0.0 BAKGRUND

Efter att ha arbetat med grafisk kommunikation i snart 15 år, tycker jag 

att det är dags att kasta ljus på det slitna och osäkra sättet vi arbetar 

med typografi idag.

Min tid som formgivare tog sin början i reklambranschen i slutet på 

1900-talet, närmare bestämt 1999. Efter att ha praktiserat på K71 Rela-

tionsmarknadsföring, så blev jag efter studenten erbjuden arbete som 

AD-assistent på heltid. K71 var en mindre byrå som låg vid Kungsbro-

plan 71. K71 hade ca 13 anställda och var dotterbolag till Grey, som var 

en betydligt större byrå, och som på den tiden låg på Birger Jarlsgatan 

i de nyrenoverade spårvagnshallarna. Knappt ett år senare så lades K71 

ned och vi blev erbjudna anställning på Grey istället. Här kunde min 

karriär ha slutat. Efter ytterligare ett år kom finanskrisen, och många av 

oss, inklusive mig själv var tvungna att hitta nytt arbete. Det var 2001, 

strax efter elfte september. Domedagsstämningen låg tung över bran-

schen. I fyra år sökte jag arbete, konstskolor och frilansade under tiden 

som AD-assistent, illustratör, originalare och formgivare tills jag så små-

ningom blev antagen till Konstfack på fjärde ansökningsförsöket 2005.

Efter tre år på institutionen för Grafisk Design och Illustration, så 

avgick jag så småningom med en Bachelor och ett stipendium från Nils 

Johan Sjöstedts stiftelse. Mitt examensarbete tog sig uttryck i form av 

en begravning, där jag undersökte monumentalism och estetik i epigra-

fisk typografi dvs. typografi som är inhuggen i sten. Resultatet blev ett 

typsnitt och en gravsten som byggde på J. A. van de Graaf samt Raúl 

Rosarivos nyupptäckta, och av Jan Tschichold populariserade renässans-

proportioner 2:3 för bokformat. I mitt fall översattes proportionerna till 

svart granit, med hjälp och stöd från SBF Auktoriserade Begravningsby-

råer, GRF Gravvårdar och Naturstenskompaniet. Inskriptionerna som be-

stod av mitt monogram, för- och efternamn samt födelseår, sattes i min 

specifikt framtagna antikva med triangelschatteringar som bar inspira-

tion från gravar och minnestavlor som jag tyckte utryckte personlig och 

monumental storhet. (Fig. 1–2)

Innan mina studier på Konstfack arbetade jag mycket okritiskt i 

reklam- och designbranschen, eftersom jag saknade teoretisk bredd och 

djup inom det typografiska området. Mimande och stress var en sådan 

utstuderad del av vardagen att jag ofta inte hann med att inspektera det 

jag producerade. Jag minns inte en enda annons, hemsida eller broschyr 

från den tiden som jag fortfarande är stolt över. Efter studierna blev jag 

varse om hur illa utrustad branschen egentligen var gällande kunskap 

om typografi. Det lade i sin tur grunden till varför grafisk formgivning, 

i mina ögon, kändes som den genomgick en degenerering. Teknikskif-

ten har som bekant alltid satt spår i utvecklingen, och ofta eftersökts 

som orsaken till brister, från bly- till digitalsättning. Digital typografi 

kan idag som bekant förvrängas på en rad olika sätt av den som inte 

vet bättre. Friheten och möjligheten att kunna sätta text på ett sätt det 

inte var tänkt utövas ständigt, oftast till det sämre. Förr, när typer var 

90 cm

57,5 cm

60 cm

90 cm

15 cm 15 cm

5 cm

3,3 cm

Fig. 1 Personlig gravsten från  
”Begravningen” examensarbete från 

Konstfack (2008).

Fig. 2 Personlig gravsten från ”Begrav-
ningen” utställd på Allmänna Galleriet, 

Konstfacks vårutställning (2008).
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små gjutna blybitar som man kunde hålla i handen,02 fanns en utstude-

rad teknik och kunskap för hur alfabet skulle utformas, grupperas och 

sättas för att passa ihop. Kägeln, dvs. typkroppen som håller reliefen 

av bokstavsformen som gör avtryck mot pappret, tillät i regel inte att 

tecken sattes ovanpå varandra, drogs ut eller pressades ihop. För varje 

typstorlek anpassades dimensioner, vikt, terminaler och schatteringar 

för att göra typsnittet så praktiskt representativt som möjligt, så kallad 

optisk anpassning. Självklart finns det många bra kandidater av digi-

tala teckensnitt som produceras för olika optiska storlekar, vikter och 

papper. Men kunskapen om att se skillnaden och kunna avvända dem 

rätt saknas ofta.

Precis som alla svenskar och europeer så är jag utbildad att kunna 

använda viktmått, ytmått och volymmått baserade på metersystemet. 

Gram, meter och liter tillsammans med addition, subtraktion, multipli-

kation och division, representeras uteslutande av det decimala talsyste-

met, där bråk som tredje-, fjärde- och sjättedelar är praktiskt omöjliga. 

Kort sagt metersystemet utgör stommen för hur vi mäter och värderar 

omvärlden. (Fig. 3)

Så plötsligt, när det kommer till att mäta typografi, så väljer vi att 

göra avkall från metersystemet, och därmed också all logik som vi har 

fått från grundskolan. Millimeter byts ut mot punkter, ett ytmått som 

gruppers i tum (inch), vilket innebär att vi aldrig kan sätta text ratio-

nellt i förhållande till våra egna format, för där gäller nämligen forfa-

rande millimeter. Orsaken är enkel, de flesta verktyg för grafisk produk-

tion tillverkas i USA. USA är som bekant det sista industriella landet i 

värden där metersystemet inte har införlivats.

02 Carter, Harry (2002). A View of Early Typography Up to About 1600.  
Hyphen Press, London. s. 5. ISBN 0-907259-21-9

SI-prefix

Yotta Y   10 24

Zetta Z   10 21

Exa E   10 18

Peta P   10 15

Tera T   10 12

Giga G   10 9

mega M   10 6

Kilo k   10 3

Hecto h   10 2

    10 0

Deci d   10 −1

Centi c   10 −2

Milli m   10 −3

Micro µ   10 −6

Nano n   10 −9

Pico p   10 −12

Femto f   10 −15

Atto a   10 −18

Zepto z   10 −21

Yocto y   10 −24

Fig. 3 Egen tolkning av  
”Système International d’Unités” (2014).
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2.0.0 PROBLEMFORMULERING

Idag saknas det relevanta precisionsdrivna mätinstrument och sätt att 

mäta typografi och textsättning som är kompatibla med metersystemet. 

Istället används ett, enligt mig, förlegat punktsystem och metod för att 

mäta typografi. En pågående diskussion inom Stockholms Typografiska 

Gille, och som leddes av Arne Heine mellan 2012–2013 avhandlade just 

sådana frågor i ”Vart är typografin på väg”. Samtidigt som det finns re-

formvänliga inslag inom svensk typografi så blir man ständigt förvånad 

över hur konservativ branschen som sådan faktiskt är. De tillfällen som 

jag har föreslagit metersystemsreform har oftast mottagits med skepsis 

eftersom programvaror som används av formgivare idag inte tar någon 

hänsyn till våra metrologiska behov. Vi har helt enkelt gjort oss vana 

och anpassat oss till ett system som är sämre. Som jag ser det så krävs 

det två saker för att kunna förbättra typografin. Det första är ett typo-

grafiskt mätinstrument med högre precision och som är kompatibelt 

med metersystemet, det andra är ett duodecimalt talsystem som visuali-

serar och utrycker det typografiska mätinstrument – ett teckensnitt!

3.0.0 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

Jag har i mitt examensprojekt utvecklat ett instrument som kan styra 

inställningarna för layout. För att kunna visualisera instrumentet har 

jag valt att formge ett teckensnitt. Instrumentet och teckensnittet är 

lika viktiga och kompletterar varandra, och från och med nu kommer 

jag referera till dessa som VTI – Visuellt typinstrument. Syftet är att 

VTI ska kunna styra inställningarna för visuell textstorlek och format i 

layoutprogram och på sätt skapa bättre förutsättningar vid textsättning 

och därmed enklare kunna styra läsbarheten. VTI ska vara kompatibelt 

med metersystemet. Detta leder oss till min frågeställning: Hur kan VTI 

påverka metrologin för den grafiska industrin och på så sätt förbättra 

produktionstakt, kvalité och läsbarhet där litteratursystem är rådande?

4.0.0 ÖVERSIKT

Efter den inledande delen ovan, presenteras mina primära källor. Däref-

ter kommer teoridelen som främst går in på en förklaring av det duo-

decimala systemet och äldre måttsystem. Kapitlet ”Metod, process och 

teknisk beskrivning av VTI” presenterar min arbetsmetod och process, 

men går även in för att i detalj beskriva hur VTI är tänkt att fungera. Det-

ta kapitel är därför tyngst och mest omfattande. Jag presenterar sedan 

resultatet där jag valt att visuellt ge exempel på hur VTI kan användas. 

Avslutningsvis för jag en diskussion där jag svarar på min frågeställning 

gällande hur och varför VTI kan förbättra produktionstakt, kvalité och 

läsbarhet. Jag kommer dessutom ge förslag på vem VTI är tänkt att 

gagna. Slutligen föreslår jag vidare forskning i ämnet metrologi och 

nummersymboler.



10

5.0.0 LITTERATUR OCH KÄLLKRITIK

Som underlag till mitt examensprojekt har jag valt att studera ett antal 

böcker som berör typografi, metrologi, antropologi, nummersymboler 

och perception. Nedan presenteras mina primära litteraturkällor kort-

fattat.

”TYPE SPACES” AV PETER BURNHILL Det här är boken som ledde 

in mig på banan gällande typografi, mått och duodecimalism. Boken 

jämför fyra verk av Aldus Manutius producerade mellan 1495–1522, och 

försöker fastställa att det fanns noga utvecklade system för mått som 

är återkommande i alla fyra verken. Arbetet är ovärdeligt på så sätt att 

det ger oss tillgång till Aldus metrologi och normer för bokproduktion 

genom inskannade förlagor som vanligtvis inte finns tillgängliga, då de 

är mycket ömtåliga. Genom att mäta och anteckna direkt på de inskan-

nade bokbladen lyckas Peter Burnhill ge en tydlig bild av hur arbetet 

kan ha gått till i det Aldinska stilgjuteriet. Tyvärr lyckas inte boken 

bevisa historisk fakta gällande människorna inblandade i produktionen 

som t.ex. stämpelskäraren Francesco Griffo av Bologna som sägs ligga 

bakom de matriser och patriser som användes. Boken listar även två av 

min andra primära källor Measures and Men av Witold Kula samt Studies 

in the Legibility of Printed Text av Bror Zachrisson.

”MEASURES AND MEN” AV WITOLD KULA Aldrig har jag blivit så hän-

förd av en bok som handlar om människans behov av att mäta. Boken 

redogör människans historia i relation till mått, från bibeldagar fram till 

franska revolutionen – besattheten, kontrollbehovet och rättvisan. Bok-

en avhandlar inte typografi i någon form, men visar ett tydlig släktskap 

hur atropologiska mått har uppstått ur människan behov av att skipa 

rättvisa och samtidigt utöva makt. Den som kontrollerar måtten kontrol-

lerar världen!

”NUMBER WORDS AND NUMBER SYMBOLS” AV KARL MENNINGER

Det här verket har jag inte läst från pärm till pärm, utan mer använt som 

ett uppslagsverk, då mitt intresse främst har handlat om ämnet kopplat 

till min egen kultur och skriftspråk. I boken får vi bl.a. följa varifrån 

våra räkneord, siffersymboler och talsystem kommer. Med en rik upp-

sättning bilder och exempel, blir ett brett ämne som rör både språk och 

matematik tillgängligt för den som i första hand inte är akademiskt 

lagd.
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”A VIEW OF EARLY TYPOGRAPHY UP TO ABOUT 1600”  

AV HARRY CARTER Det här är elementär läsning för alla som vill rita 

alfabet. Precis som titeln avslöjar får vi veta praktiskt taget allt om de 

kända typsnitt som togs fram i västeuropa, från Gutenberg till Guillau-

me Le Bé. Med hjälp av kartor och bildregister över stilprov, blir såväl 

den geografiska och den estetiska utvecklingen tydlig.

”STUDIES IN THE LEGIBILITY OF PRINTED TEXT”  

AV BROR ZACHRISSON Det här är en avhandling som jag inte förstår 

varför den inte lyfts fram mer. Idag när politiker och intresseorganisa-

tioner ständigt diskuterar varför människor läser i mindre utsträckning, 

redogör Zachrisson om de flest studier, både sina egna och andras, 

gjorda på människor avseende läsning och läsförståelse. Avhandlingen 

tar indirekt upp punktmåttens begränsningar och föreslår samt myntar 

uttrycket visuell storlek. Visuell storlek, som numera är tongivande i 

allt jag formger.
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6.0.0 TEORETISK BAKGRUND

Det teoretiska kapitlet nedan behandlar främst historiska mått. 

 Jag har valt att ta med detta eftersom det är viktigt för läsaren att  

förstå förutsättningarna till Visuellt typinstrument (VTI).

”Mått är ingen konvention utan ett värde, som aldrig är neutralt. Det 

är bra eller dåligt, eller snarare, det finns oräkneliga dåliga mått, och 

endast ett fåtal bra, som är både rättvisa, sanna och goda”

– från ”Measures and Men” av Witold Kula 03

Mått är nära associerat vid ting och idéer som människan värderar fram-

för andra, således ligger det något speciellt i de gamla punktmåtten 

som styr storleken av typsnitt. Punkt, tum, fot och aln har alla gemen-

samt att de är antropologiska ytmått dvs. de utgår från människan.04 

Regeln tillämpar sig ofta så att ju dyrare varan är, desto finare är måttet. 

Typografiska mått är mycket fina. Varje stilgjuteri hade ofta sin egna 

metriska tolkning som utgick från punktmått och som vid den här tiden 

inte reglerades efter någon nationell standard, därför kunde värdet 

variera stort mellan platser.05 Punktmåtten mäter bråkdelar av millime-

ter, men har efter århundraden inte mer gemensamt än sin duodecimala 

gruppering dvs. tolv.06 Duo betyder två och decimal betyder tio, till-

sammans denoterar de talvärdet och talsystemet tolv på latin. Praktiska 

textstorlekar som ”Cicero” fick sitt namn från de verk som den först 

användas till: ”Ciceros Brev”, eller från sitt utseende ”Pica” som bety-

der skata på latin och förknippas med den kontrastrika svarta och vita 

stil som de första böckerna började tryckas med.07 Både ”Cicero” och 

”Pica” är idag samlingsnamn för tolv punkter i två olika måttsystem för 

typografi. (Fig. 4)

Punktmåttsystemets uppfinning tillskrivs Sebastien Truchet, 1657–

1729,08 men liknande system förkom långt tidigare, ett exempel är Aldus 

Manutius system vid slutet av 1400-talet.09 Problemet med Truchets sys-

tem var att det aldrig införlivades eftersom det ansågs för komplicerat.10

03 Kula, Witold (1986). Measures and Men. Princeton University Press. 

USA, ISBN 0-691-05446-0 

04 Ibid.

05 Carter, Harry (2002). A View of Early Typography Up to About 1600.  
Hyphen Press, London. ISBN 0-907259-21-9

06 Hoch, Ernest (1977). Typographic metrication. Penrose. International Review of the 

Graphic Arts, Vol. 70, Northwood Publications, London, 1977, s. 123. [www] Hämtad 

från <http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/metric-typo/hoch77.pdf>. Hämtad 2013.

07 André, Jacques and Girou, Denis (1999). TeX Users Group. TUGboat. 

Volume 20 (1999), No. 1. s. 8. [www] Hämtad från <http://www.

tug.org/TUGboat/tb20-1/tb62andr.pdf>. Hämtad 2013.

08 Ibid.

09 Burnhill, Peter (2003). Type Spaces, In-house Norms in the Typography 

of Aldus Manutius. Hyphen Press, London. ISBN 0-907259-19-7

10 André, Jacques and Girou, Denis (1999). TeX Users Group. TUGboat. 

Volume 20 (1999), No. 1. s. 8. [www] Hämtad från <http://www.

tug.org/TUGboat/tb20-1/tb62andr.pdf>. Hämtad 2013

Punktsystem (mm)

1 pkt Truchet = 0,188

1 pkt ATA = 0,376

1 pkt TeX = 0,3514598035

1 pkt Postscript = 0,376

1 pkt IN = 0,4

1 pica ATA = 4,2175176

1 pica TeX = 4,217517642

1 pica Postscript = 4,233

1 cicero Didot = 4,531

Fig. 4 Egen tolkning av ”Metric typograp-
hic units” Kuhn, Markus (1999). 
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Tolv är ett klassikt och mycket praktiskt tal, eftersom det har fler 

delare. Det betyder att till skillnad från talet tio, som bara går att dela 

med fem och två, så kan tolv delas i två, tre, fyra och sex. På så vis 

utgjorde ”Cicero” och ”Pica” den metriska grupperingen av kägeln för 

två olika måttsystem. Kägeln stod förr för den avståndsfunktion som 

alla tecken i ett typsnitt förhöll sig till, eftersom alla tecken var anpas-

sade efter de fysiska begränsningar som kägeln erbjöd. Det rationella 

typografiska spärrmåttet som t.ex. en ”Em”, utgick som bekant från det 

vertikala avståndet där kägeln börjar tills att den slutar, för att sedan 

utgöra samma mått horisontellt (Em kvadrat). Historiskt sätt har detta 

mått varierat, och lär ha börjat kallas för ”Em” av den anledning att den 

ibland kunde utgöras av bredden på ett versalt ”M”. (Fig. 5) Ett versalt 

”M” var när det begav sig den romerska bokstaven i ett latinskt alfabe-

tet som var bredast, det var alltså innan ”W”, som är ett yngre tecken.

Tio, eller det decimala talsystemets popularitet brukar förklaras med 

att ”människans natur föredrar det” eftersom den ”obildade” människ-

an räknar på sina fingrar och just nu råkar ha tio stycken. Denna före-

ställning bygger på vår tids antagande, där vi inte längre har tillgång 

till våra fötter. Med tårna inräknade så har vi plötsligt tjugo fingrar.11 

Räknar man segmenten på fingrarna endast understödd av sin egen 

tumme, kan man på två händer även räkna till sextio utan problem. 

Sextio är det första talet efter tolv som är mångsidigare, sextio är som 

bekant fem gånger tolv och började användas i Mesopotamien tusentals 

år före vår tidräkning. Sextio är talet för timmars indelning, medan dyg-

net dvs. dagen och nattens tolv timmar är en uppfinning av de gamla 

egyptierna.12

Det största problemet med alla mätinstrument är dålig kalibrering. 

En kvicksilvertermometer som sänks ned i kopp med varmt vatten 

sänker temperaturen, och således ursprungsvärdet, det s.k. primärvär-

det.13 Mätosäkerhet inom typografi gäller främst precision. Så sent som 

fram tills idag, så mäts i regel endast kägeln och inte det representativa 

bokstavsbilden som ryms på den. Detta ger en godtycklig jämförelse av 

teckenstorlekar mellan olika alfabet och teckensnitt i förhållande till 

varandra, trots att det utgår från samma kägelmått. Således blir läsbar-

heten lidande, eftersom teckensnitt har varierande förhållande till de 

olika visuella dimensioner som styr upp- och nedstaplars höjd, versaler 

och gemener på en gemensam yta. (Fig. 6)

Häri ligger nyckeln för att kunna förstå och vidareutveckla ett sys-

tem som inte är godtyckligt gällande visuell representation.

11 Kula, Witold (1986). Measures and Men. Princeton 

University Press. USA, ISBN 0-691-05446-0

12 Menninger, Karl (1977) . Number Words and Number Symbols, A Cultural 

History of Numbers. The M.I.T Press, USA, ISBN 0-262-63061-3

13 Wikipedia, Ymnighetsindex [www] hämtad från <http://

sv.wikipedia.org/wiki/Mätteknik> Hämtad 2013.

hg hg
12 point ‘Helvetica Neue Regular’ 12 point ‘Adobe Garamond’

Fig. 6 12 punkter tv. Adobe Garamond, 

th. Helvetica Neue.

Fig. 5 Egen tolkning av blytyp ”M”



14

7.0.0 METOD, PROCESS OCH TEKNISK BESKRIVNING AV VTI

Nedan presenteras kort min metod och arbetsprocess, för att sedan gå 

in på framtagningen av VTI.

7.1.0 ARBETSPROCESS Under 2012–2014 har jag lagt mycket energi 

på att studera olika talsystem, främst det duodecimala, i detalj. Jag har 

jämfört olika verktyg för layout och produktion av teckensnitt samt 

studerat, formulerat och testat geometri och aritmetik, för att med 

hjälp av ett datablad samla ihop alla uträkningar som behövs för att 

skapa ett praktiskt litteratursystem som styrs av noga representerade 

mått. Jag har dessutom fört diskussioner med programmerare gällande 

möjligheten att bygga en applikation som kan styra ledande layoutpro-

gram på marknaden.

7.2.0 TEKNISK BESKRIVNING Följande del förklarar de olika delarna 

som VTI består av mer detaljerat dvs. teckensnittet och instrumentet. 

För att kunna hålla en rimlig längd på denna del utgår jag från att 

läsaren har vissa förkunskaper kring aritmetik och typografi. Samtidigt 

kommer jag att göra mitt bästa för att förenkla vissa begrepp och ut-

räkningar, vilket kan medföra att den mer insatta läsaren upplever vissa 

upprepningar. Jag vill dessutom poängtera att jag inte har någon aka-

demisk utbildning inom matematik, därför kan mina förklaringar verka 

simpla för personer som erhåller högre kunskaper inom ämnet. För att 

uträkningar ska bli så okomplicerade som möjligt, för ej ännu insatta 

personer, så används endast det decimala talsystemet för uträkningar i 

detta dokument.

7.2.1 TECKENSNITT Teckensnittet som jag har designat är i själva 

verket en programvara, som installeras i en vanlig persondator eller 

server. Teckensnittet innehåller en standarduppsättning latinska tecken, 

indoeuropeiska siffror samt stöd för de flesta germanska språken. Teck-

ensnittet använder uteslutande rationella dimensioner för sin yta dvs. 

gemener och versaler följer konsekvent noggranna bråk om tolftedelar. 

Gemener har en höjd om 5/12 medan versaler kan anpassas från 5/12 till 

8/12. Teckensnittet kan närmast beskrivas som en Sans-Serif och används 

uteslutande i det här dokumentet. Konceptet bygger på Aldus Manutius 

system från 1400–1500-talet, men har här utvecklats ytterligare för att 

passa dagens teknik. (Fig. 7)

7.2.2 TECKENSNITT OCH DIMENSIONER Teckensnittet har en höjd 

och bredd som är rationellt uträknade på en Em-kvadrat som mäter 

1440×1440 enheter. Kvadraten delas sedan in 24-delar där varje del 

motsvara 60 enheter (60×24=1440). Utifrån denna yta fastställs typsnit-

tets vertikala och horisontella dimensioner stegvis om 2/24, dvs. 1/12 eller 

120 enheter. Det betyder att gemener får en höjd av 5/12 från baslinjen, 

versaler 6/12, uppstaplar 7/12 och nedstaplar 7/12 (räknat från mellan-

linjen och ned under baslinjen). Detta lämnar minst 1/12 som inbyggt 

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

0123456789

Fig. 7 Teckensnitt
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radmellanrum. Grupperingssystemet kan ses som en generell del av 

teckensnittets designproportioner, som förhåller sig till optiska avvikel-

ser som t.ex. ”overshoot” och terminalers schatteringar eller exentriska 

designval samt fungerar som ett mnemotekniskt stöd för att vidhålla 

stringens under arbetets gång. Att alltid veta att versaler har en höjd 

om 6/12 underlättar arbetet avsevärt varje gång nya designbeslut ska 

tas som exempelvis ”var ska tvärstrecket på ’H’ placeras”, eller ”vilken 

bredd ska ’O’ ha i förhållande höjden” osv. (Fig. 8) Teckensnittet är så 

småningom tänkt att användas på millimeter nivå. Normal textstorlek 

kan då variera mellan 4–5 millimeter (mm), Em-kvadraten räknas då om 

till 12-delar, således blir en 1/12 av 4 mm 0,333 mm. Det ger gemener en 

höjd motsvarande 1,667 mm (5/12), versaler 2 mm (6/12) och uppstaplar 

på 2,333 mm (7/12). Nu kan vi mäta textstorlek samt representera visuell 

storlek på riktigt!

7.2.3 SPÄRRVIDD Varje tecken har en spärrvidd, en definierad yta, som 

rymmer bokstavsformen samt dennas avgränsning gentemot andra 

tecken. Teckensnittet utgår från rationella spärrvidder som ökar med 

1/24 del åt gången. Det innebär att alla bokstäver designas för att passa 

in på en fördefinierad breddyta som utgår från Em-kvadratens gruppe-

ringssystem med utrymme inräknat, i stället för tvärtom, som brukar 

gälla generellt inom typsnittsdesign idag. Det betyder inte att tecken-

snittet är en s.k. ”monospaced”, där varje tecken har samma bredd, utan 

en snarare en ”polyspaced” dvs. olika bredder fast snålare till antal, i 

förhållande till de flesta andra teckensnitt som inte vidhåller en ratio-

nell stegökning för bredd. De underlättar omfångsräkning vid sättning 

eftersom ett rationellt textomfång som stegrar i förhållande till den 

egna kägeln för varje nytt tecken som adderas ger en tydlig ökning med 

1/24 åt gången. (Fig. 9)

7.2.4 STAPELBREDD OCH VIKTVARIATION Teckensnittets normala 

stapelbredd utgår från 1/12, men varierar för de olika alfabeten för att 

bibehålla den optiska känslan av jämnvikt. I traditionell typografi behö-

ver versaler ofta en utökad vikt gentemot gemener för att upplevas som 

optiskt jämbördiga. I teckensnittets fall betyder det att gemener utgår 

från en stapelbredd om 102/1440 och versaler från 108/1440. Stapelbredden 

följer en stegrande skala beroende på hur många 12-delar teckenhöj-

den är. Skulle versaler göras större i förhållande till gemener t.ex. 8/12, 

som är fallet för många renässansantikvor, så medför det en ökning om 

stapeln med 6 enhet per 1/12, vilket på 8/12 skulle ge en bredd på 120/1440 

enheter och 7/12 på 114/1440 enheter. (Fig. 10)

onn
Letter side bearings

160 180

O
840

‘O’ Letter width

120

960

Stem weight variation (uppercase) 8/12

Fig. 10 Stapelbredd 8/12

Fig. 9 Spärrvidd

Fig. 8 Proportioner ”O”
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7.2.5 INSTRUMENTET Instrumentet, är namnet på serie geometriska 

uträkningar som genererar metrologiska talvärden kalkylblad (Excel). 

Talvärderna utgår från teckensnittets visuella dimensioner och används 

för att räkna ut radmellanrum, textstorlek, format, marginaler och 

spaltmellanrum. Instrumentet ger utökad precision och möjlighet att 

mäta och styra textstorleken utöver den vanliga metriken dvs. uppsta-

pel till nedstapel. För att här även ge användaren direkt tillgång från 

baslinje till gemeners höjd, baslinje till versalers höjd och baslinje till 

uppstapel, i relation till kägeln dvs. radhöjden. När kägel och textstor-

lek är satt, fastställs ett rutnät baserat på radhöjden med en vertikal 

förskjutning för antingen gemeners-, versalers- eller uppstaplars höjd. 

Därefter väljs hur många repetitioner av rutnätet som ska representera 

formatets bredd, höjd, marginaler och slutligen sidytan. Traditionellt 

mäts typografi mellan de s.k. vertikala teckenvidden. I ett latinskt 

alfabet utgörs det av gemenernas upp- och nedstaplar; eftersom vi i 

väst bl.a. använder två olika romerska alfabet: versaler och gemener; 

som dessutom står på samma baslinje, så har det påverkat den vertikala 

tillriktningen och bokstävernas dimensioner. Beroende på de gemena 

tecknens storlek från baslinje till ”mellanlinje” så påverkas alfabetets 

storlek på den fixerade kägeln. (Fig. 11)

7.2.6 ENHETER OCH TALSYSTEM För att mäta typografi har jag valt en 

avståndsfunktion baserad på metersystemet. (Fig. 12) Två system som 

redan använder metersystemet för mätning av typografi är det Japan-

ska Q-systemet och det tyska DIN-systemet. Systemen fungerar snarlikt 

med en växande gradskala på 0,25 mm åt gången, men där det japan-

ska system har skapat en ny metrisk enhet på 0,25 mm som heter Q och 

står för quarter, 1q motsvarar 0,25 mm.14 Tyvärr får vi inte tillgång till 

dessa system, vare sig i Sverige eller i Europa, eftersom ledande mjuk-

vara inom grafisk produktion utvecklas i USA, ett land som ännu har att 

införa metersystemet. Millimetern dvs. en tusendels meter är idag den 

vanligare enheten för att mäta bok- och arkformat i europa. Personligen 

tycker jag att millimetern är ett klumpigt mått för att mäta typografi. 

Men vad ska man avvända istället? Nästa suffix i metersystemet är micro 

(µ) som betyder en miljontedels meter, om millimetern är för klumpig 

så är micrometern för fin. Jag föreslår därför enheten edo-millimeter. 

Edo är en etablerad term som redan används för att beskriva den första 

negativa kraften av 12,15 (Fig. 13) och skulle i det här fallet ge ett mått 

som motsvarar 1/12 millimeter dvs. ca 0,083 mm. För att göra det enkla-

re att förstå utan att ändra talsystem eller se jobbiga avrundningar så 

föreslår jag samma framtoning som Pica-systemet. 1 Pica är det samma 

som 12 punkter, därför representerar begreppet ”1p6” det samma som 

14 Kuhn, Markus (1999). Metric typographic units. [www] Hämtad från <http://

www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/metric-typo/hoch77.pdf> Hämtad 2013.

15 Duodecimal Society of America, The (1950). The Duodecimal Bulletin, 

Volume 6 – No. 1, February – 1950. [www] Hämtad från <http://

www.dozenal.org/archive/archive.html> Hämtad 2013.

H
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

4.167

4.167

Margin 4.167 mm

Fig. 12 Tidig beskrivning av meterns 

längd, jordens meridian från polen till 

ekvarton delat i 10 000 000.

Fig. 11 VTI uträkning av marginaler
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18 punkter dvs. 1 pica och 6 punkter i ledande mjukvara som InDesign. 

I mitt fall förkortas ”edo” till ”e” för ”4e4” (dvs. 4,333 mm eller 4 mil-

limeter och 4 edo-millimeter), ”4e6” (4,5 mm) och ”4e8” (4,667 mm). 

Eftersom metriken bygger på millimetermåttet så blir alla textstorlekar 

kompatibla med metersystemet, utan långa avrundningar för decimaler 

samt att tredje- och sjättedelar blir nu en naturlig del att arbeta med.

Duodecimala-prefix

Tri-mo   12 6

Bi-mo   12 5

Gro-mo   12 4

Do-mo   12 3

Mo   12 2

Gro   12 1

Do   12 0

Edo   12 −1

Egro   12 −2

Emo   12 −3

Edo-mo   12 −4

Egro-mo   12 −5

Ebi-mo   12 −6

Fig. 13 Egen tolkning av ”Numrical 

progression” The Duodecimal Bulletin, 

Volume 6, No. 1, February – (1950).
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8.0 RESULTAT

Syftet med mitt projekt var att ta fram ett teckensnitt och ett instrument 

(VTI) för styra visuell textstorlek och format i layoutprogram. Tanken 

var skapa bättre förutsättningar vid textsättning och därmed läsbarhet. 

Teckensnittet och instrumentet skulle ska vara kompatibelt med meter-

systemet.

På nästa sida presenteras visuella exempel av teckensnittet och instru-

mentet och hur de är tänkta att användas. (Fig. 14–29)



Fig. 14 VTI (Instrument), Excelgränssnitt



ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

0123456789

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

0123456789

Fig. 15 Teckensnitt Regular

Fig. 16 Teckensnitt Bold
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Fig. 17 VTI schematskt gränssnitt: teckenstorlek

Fig. 18 VTI schematskt gränssnitt: teckenstorlek, uppstapelhöjd
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Fig. 19 VTI schematskt gränssnitt: teckenstorlek, versalhöjd

Fig. 20 VTI schematskt gränssnitt: teckenstorlek, gemenhöjd
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Fig. 21 VTI schematskt gränssnitt: teckenstorlek, nedstapelhöjd

Fig. 22 VTI schematskt gränssnitt: radmellanrum



5.000Line Space

Line Spacing

Type Size

Vertical Grid

Grid Group

Margins

Format

Type Area

Horizontal Grid

Grid Margin a 1.667

1.667

1.667

30.000Gridline

0.833O�set

5.000Space

6Group

Vertical Grid

Line Spacing

Type Size

Grid Group

Margins

Format

Type Area

Horizontal Grid

Grid Margin

a 5.000

Fig. 22 VTI schematskt gränssnitt: radmellanrum 5:4 (ger en gemenhöjd på 1/3 av radmellanrummet)

Fig. 23 VTI schematskt gränssnitt: vertikalt rutnät baserat på radmellanrum
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Fig. 24 VTI schematskt gränssnitt: vertikalt rutnät gruppering

Fig. 25 VTI schematskt gränssnitt: vertikalt rutnät gruppering (mått)
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Fig. 26 VTI schematskt gränssnitt: horisontellt rutnät baserat på radmellanrum

Fig. 26 VTI schematskt gränssnitt: horisontellt rutnät gruppering (mått)
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Fig. 27 VTI schematskt gränssnitt: marginaler

Fig. 27 VTI schematskt gränssnitt: gruppering rutnät
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Fig. 28 VTI schematskt gränssnitt: gruppering rutnät 6×9 (180×270 mm)
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Fig. 29 VTI schematskt gränssnitt: marginalsteg, satsyta och format (exempel: tidig rapportlayout)
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8.1.0 EXAMINATION

8.1.1 OPPONERING

Datum: 23 april, 2014

Plats: Konstfack, Mandelgren

Opponent: Carolina Laudon

Efter presentation av VTI fördes diskussion med opponent Carolina Lau-

don. Exempel på frågor som diskuterades var: Vilken typ av typsnitts-

formgivare är jag egentligen? Är jag endast en meta-designer? Hur ser 

jag på Sverige som land gällande design och typografi? Vem riktar sig 

VTI egentligen till? Det togs upp att VTI främst är till för en liten klick 

insatta, men där syftet ändå är att starta en diskussion som kan leda 

vidare till att VTI i någon form kan nå och påverka i en större skala. Op-

ponenten ville dessutom veta mer kring själva typsnittet; vad är det för 

process som lett fram till typsnittets faktiska utseende? Samt vikten av 

s.k. tyst kunskap som är svår att förmedla verbalt. Orsaken till att denna 

fråga inte får något konkret svar är att typsnittet i sig inte är det som jag 

betraktar som primärt i just detta projekt. Typsnittet fungerar här mest 

som verktyg för att kunna visualisera funktionerna av VTI. Sedan finns 

det givetvis tankar och estetiska regler kring varför typsnittet ser ut 

som det gör, men det är inget jag låtit ta större plats i detta arbete. Dis-

kussionen fortsatte även kring hur jag kan presentera VTI under vårut-

ställningen, samt att min roll i framtiden kan handla om att utbilda och 

föreläsa.
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8.1.2 UTSTÄLLNING

Datum: 15–25 maj, 2014

Plats: Konstfack, Ateljé 3

Det är författarens åsikt att ett grafiskt geometriskt designprojekt som 

VTI är svårt att ställa ut. Särskilt eftersom besökaren har lite tid att 

lägga ned på respektive utställare. Därför kändes det viktigt att mar-

kera platsen för VTI med något som enkelt beskriver innehållet, tar för 

sig och skapar en mötesplats för samtal kring projektet. Markören blev 

en väggdekor i tyg som mäter 6 kvadratmeter. Förutom projektets titel 

och författarens namn, blev ämnet kring typografi och mått tydlig med 

hjälp av avbildandet av en typometer som använder min nyfunna metro-

logiska skala. För att förstärka platsen och argumenten lät jag uppföra 

ett podium med plats för en bärbar dator där jag personligen kunde ta 

emot, förklara och demonstrera projektet. Som komplement till dekoren 

lät jag trycka upp ett hundratal affischer som främjare av projektet och 

som deltagaren kunde gå hem med. (Fig. 30–32) Affischen innehåller 

förutom ett stilprov en kort beskrivning på engelska, en bild på typo-

metern samt steg för steg hur instrumentet och teckensnittet fungerar. 

Intresset var stundvis svalt medan diskussionerna och utbytet av idéer 

som ägde rum var desto hetare. Framför allt var intresset stort hos gra-

fiska formgivare dvs. min primära målgrupp, som kunde tänka sig att 

ha nytta av VTI i sitt dagliga arbete. Frågor som: – När kan jag använda 

det? Eller går det att köpa teckensnittet? förekom ofta.
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Fig. 30 Utsällningskoncept och platsbeskrivning (Ateljé 3, Konstfack)



Fig. 31 Konstfack vårutställning: VTI (foto: Kristian Möller)

Fig. 32 Konstfack vårutställning: affisch (foto: Kristian Möller)
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9.0.0 AVSLUTANDE DISKUSSION

Min frågeställning i det inledande kapitlet löd: Hur kan VTI påverka 

metrologin för den grafiska industrin och på så sätt förbättra produk-

tionstakt, kvalité och läsbarhet där litteratursystem är rådande?

VTI använder rationell aritmetik och geometri som sätts i en process 

där mycket automatiseras, detta leder till att många val som normalt 

stannar upp arbetstakten kan uteslutas, samtidigt är VTI tänkta att på 

ett diskret sätt göra användaren varse om att fler inställningar går att 

påverka i takt med sin egen utveckling, på så sätt blir inte kreativitet 

lidande. Med hjälp av metrik som utgår från enkla bråk så utvecklas en 

mnemoteknisk vakenhet hos användaren, där förståelsen för hur varje 

detalj hänger ihop blir mera självklar. Typografin blir nyckeln till alla 

designval som följer som t.ex. marginaler, spaltbredd och bildhöjd – 

självklart hänger bra resultat ihop med viljan att bryta mönster och 

göra undantag! Precis som kvalitéten så blir användaren varse den visu-

ella textstorleken och på ett kognitivt sätt stimulerade att återskapa en 

textstorlek oberoende teckensnittets begränsningar. 

Du som läsare kanske får en bild av VTI som något överdrivet avance-

rat och som inte görs tillgängligt för vardaglig arbetssituationer. Detta 

stämmer till en viss del eftersom jag i första hand vänder mig till den 

grafiska industrin i syfte att etablera nya normer som sedan kan påverka 

alla led. Just nu finns det dessutom inget gränssnitt för VTI. Mitt kortsik-

tiga mål är att skapa en diskussion kring ämnet typografi och mått och 

mitt långsiktiga mål är att ta fram en applikation för både professionel-

la och amatörer som arbetar med grafisk formgivning. Det som just nu 

kanske kan framstå som komplicerat kommer göras lättillgängligt. Den 

framtida användaren kommer inte behöva förstå min teori och metod 

för att kunna använda VTI.
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10.0.0 VIDARE FORSKNING

Jag har under arbetets gång samlat på mig mycket som har utgått, men 

som samtidigt har påverkat mina designbeslut. Eftersom de har bidragit 

till en sådan stor del av min forskning så kan jag inte låta dem utgå från 

den här rapporten. Därför föreslår jag vidare forskning inom ämnet.

10.1.0 METERSYSTEMET OCH MÄNNISKAN Metersystemet har idag 

etablerat sig själv som en kult för en av homosapiens största bedrifter, 

rationell och intellektuellt fulländad. Fri från vidskepelse och traditio-

nalism. Till skillnad från de korrupta antropologiska metrologin, så ut-

går denna inte från människan, utan från en sekulariserad ordning som 

endast kan uppskattas genom utbildning.16 Metersystemet utgår som 

bekant från jordens meridian, medan tum, aln och fot utgår från männ-

iskans behov av vardagliga förvärv i en tid när precision var mindre vik-

tig. Här föreslår jag vidare forskning på hur metersystemet kan påverka 

och ibland till och med hämma människans kreativa förmåga.

10.2.0 NUMMERSYMBOLER OCH RÄKNEORD Vi har nio nummersym-

boler, förutom noll, för att representera våra tal. Det decimala syste-

mets framgång ligger inte i talsystemet utan snarare av uppfinnandet 

av nollan.17 Nollan står för positioneringen, så att vi förstår att varje 

nolla till höger om heltalet betyder multiplar med 10.18 Våra siffersym-

boler kallas indoeuropeiska för de härstammar från det indiska språket 

Brahmi som ligger till grund för både öst- och västarabiska siffrorna. 

De indoeuropeiska siffrorna började sitt intåg i Europa på 1000-talet. 

Först i form som de krångliga monastiska ”apicessiffrorna” i en tid när 

människor utanför klostren inte var redo för dem, vare sig deras ut-

formning eller fördelar. Det dröjde ytterligare två hundra år innan de 

via Spanien kom tillbaka via handel och översättningar av matematiska 

verk från arabiska.19 Räkneord hör till de ord i alla språk som klarar sig 

längst över tid. De förlorar sin ursprungliga betydelse mycket tidigt, 

och förändras lite, om ens överhuvudtaget med den kultur de tillhör.20 

Våra räkneord med enfaldiga morfem uppgår idag redan till tolv (ett, 

två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva och tolv). Såhär långt är 

det inga konstigheter, det är först efter tolv som frågorna gällande 

resterande räkneord dyker upp. Eftersom tolv utgör talsystemet så 

saknar vi två nummersymboler, en för tio och en för elva. Precis som 

det decimala talsystemets siffersymboler slutar på nio, så slutar det 

duodecimala på elva. I Storbritannien respektive Nordamerika finns det 

två organisationer som säger sig ha lösningen gällande räkneord och 

16 Kula, Witold (1986). Measures and Men. Princeton University Press.  
USA. s. 12. ISBN 0-691-05446-0

17 Ibid.

18 Menninger, Karl (1977) . Number Words and Number Symbols, A Cultural 

History of Numbers. The M.I.T Press, USA. s. 349. ISBN 0-262-63061-3

19 Ibid. s. 417

20 Ibid. s. 89
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symboler, The Dozenal Society of America samt The Dozenal Society of 

Great Britain. Tillsammans har det tagit fram alternativa system för räk-

neord och nummersymboler. Ordet dozenal kommer från orden dozen 

som betyder just dussin. Anledningen till varför just tolv som talsystem 

är så slående förutom ymnighet, är att det är ett relativt lågt tal. Hade 

talsystemet istället varit 60, som är nästa tal efter tolv i mångsidighet, 

så hade vi varit i behov av 50 nya nummersymboler. Om vi här i Sverige 

skulle byta talsystem och utöka våra siffror med två nya symboler hur 

ska då dessa formges för att passa in i vårt språk?
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ORDLISTA

Metrologi är läran om mätteknik (och är inget som ska förväxlas med 

väder och vind).

Metrik avser avståndsfunktion inom matematik (inte versmått).

Overshoot syftar till den del av bokstavsformen som överskrider be-

stämda proportioner i avseende att förbättra den optiska känslan av 

visuell storlek.

Decimal decim betyder tio på latin och syftar till talsystemet med tio 

som bas.

Duodecimal duodecim är en ihopskrivning av två och tio, betyder tolv 

på latin och syftar till talsystemet med tolv som bas.

Aritmetik räknelära dvs. plus, minus, multiplikation och division.

Mnemoteknik, minnesteknik.

Litteratursystem, syftar till alla regler och inställningar som styr utseen-

det på textsättning bl.a. – typsnitt, textstorlek, radavstånd, spalt-

bredd och indrag.

Terminal grundlinjeavslut på bokstavsformer.

Schattering Tvärlinje på grundlinjeavslut t.ex. serif.

Monospaced syftar till teckensnitt där alla tecken har samma spärrvidd 

dvs. bredd.

Polyspaced Påhittat ord. Syftar till teckensitt där alla tecken har ett 

begränsat antal spärrvidder.


