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1.a
textens huvudbeståndsdelar



Titel • Författare • Ingress • Rubriker • Brödtext • Referenser • Bilder • Bildtext
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1.b
textens huvudbeståndsdelar 

ska kontrastera mot varandra



Kontraster: Rubriker skiljer sig från brödtext som skiljer sig från ingress och figurtext, osv.



2
avstånd/mellanrum, radlängd, 

radavstånd, styckebrytning, 
justering



Avstånd/mellanrum: blankrader (undvik)

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶



Avstånd/mellanrum: sträva efter dynamiska avstånd/mellanrum



Radlängd och radavstånd: sträva mot ”kortare” rader och fungerande radmellanrum



Styckebrytning: indrag (typografisk fyrkant)



Styckebrytning: halv radhöjd



Justering: vänsterjusterat (varning för orolig/taggig högerkant)



Justering: vänsterjusterat + avstavat



Justering: marginaljusterat (varning för stora ordmellanrum)



Justering: marginaljusterat + avstavat



Jobba vidare! Här framför allt speciellt titel + författare samt byte av typsnitt till Avenir & Baskerville. 



3
sammanfattning och olika 

begrepp



Textens beståndsdelar
Titel, författare, ingress, rubriker, brödtext, referenser, 
bilder & bildtext, med mera…

Textens olika beståndsdelar ska kontrastera varandra
Rubrik ofta i (betydligt) större typsnittsstorlek, ingressen 
avvikande gentemot brödtexten, bildtexter ofta satt i 
mindre typsnittsstorlek och annorlunda typsnitt än 
brödtexten, etc.

Avstånden mellan textens olika beståndsdelar viktig
Till exempel mer luft ovanför rubrik än under och ”luft” 
kring bild och bildtext.

Textens viktigaste parametrar
Radlängd, radavstånd, styckebrytning och justering.

Bild & bildtext
Avstånd/mellanrum och justering.



(Bröd)textens viktigaste parametrar

Radlängd: Bäst(?) kring 60-70 tecken per rad; i alla fall inte 
mer än ca. 90 tecken per rad.

Radavstånd: Ca. 1,0 till 1,4 (gånger typsnittets storlek).

Styckebrytning: Ca. halv radhöjd/typsnittshöjd eller typo-
grafisk fyrkant (kvadrat med sidan = radhöjd/typsnittshöjd).

Justering: Vänsterjusterat eller marginaljusterat.
NB. Oavsett justering måste man se över behovet av 
avstavning. Vänster-justerad text ger i regel en ”orolig” 
(taggig) högerkant; marginaljusterad text medför i regel 
stora ordmellanrum i vissa rader.



LITE ÖVERKURS (?)
Ensamrad (änkerader/widows & hittebarn/orphans): ensamma 
(avkopplade) styckerader i början av en sida eller slutet av en sida.





änkerad/widow

hittebarn/orphan



änkerad/widow

hittebarn/orphan



LITE ÖVERKURS (?)
Ensamrad (änkerader/widows & hittebarn/orphans): ensamma 
(avkopplade) styckerader i början av en sida eller slutet av en sida.

Typografisk fyrkant: kvadrat av typsnittets (eller radhöjdens) 
storlek.



Typografisk fyrkant
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
WLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
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enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
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reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
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reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.



LITE ÖVERKURS (?)
Ensamrad (änkerader/widows & hittebarn/orphans): ensamma 
(avkopplade) styckerader i början av en sida eller slutet av en sida.

Typografisk fyrkant: kvadrat av typsnittets (eller radhöjdens) 
storlek.

Ordmellanrum (word spacing): ska (traditionellt) vara ”så litet som 
möjligt”.

Spärrning (tracking): att lägga till lika mycket luft mellan alla 
tecken.

Kerning (kerning): att lägga till olika mycket luft mellan teckenpar 
beroende på vilken teckenkombination det är.

NB. Genom dynamisk hantering av intervallet för spärrning – i kombination 
med välfungerande kerning – kan ett riktigt layoutprogram (som InDesign) 
”lugna ner” variationerna i radlängd (vänsterjustering) och/eller 
variationerna i ordmellan-rummen (marginaljustering).



Kerning (eng. kerning)
Att lägga till olika mycket 
luft i teckenmellanrummet 
mellan de olika teckenparen.

Spärrning (eng. tracking)
Att lägga till lika mycket 
luft i teckenmellanrummen. 
Främst för versaler (ca. 10% 
som grundregel).



Kerning (eng. kerning)

Att lägga till olika mycket luft i 
mellan- rummet mellan de olika 
teckenparen (enligt typsnittets 
teckentabell).

teckentabell



Några vanliga typografiska fel…

– Tumtecken (") i stället för citat (” eller »).

– Divis (-) i stället för tankstreck (– /—), eller tvärt 
om.

– För stora ordmellanrum i text med rak högerkant.
Med andra ord: Ej avstavat!

– Vänsterställd text med orolig/taggig högerkant.
Med andra ord: ej avstavat!

– Nytt stycke med blankrad eller för stort/litet 
indrag.
(Använd halv radhöjd eller typografisk fyrkant.)

– Änkerader & ensamrader.


