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Förord  

Detta är min studie för examensarbetet för en examen inom grafisk design. 

Den går igenom arbetsprocessen för en typsnittsdesigner. 

Jag vill tacka alla som ställde upp att delta i min studie, utan er så skulle 

detta aldrig varit möjligt. 

Beatrice Nilsson 
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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund  

Som McNeil (2017) skriver när människor hör orden ”typsnittsdesigner” 

får många ett blankt uttryck i ansiktet, som om man skulle prata ett annat 

språk. Varför är det så? Jämför detta med en illustratör, modedesigner eller 

arkitekt, så är typsnittsdesigner nästan ett helt okänt yrke där många inte 

förstår vad de som arbetar med detta gör. Även jag har upptäckt detta när 

jag berättar vad jag ska skriva om, jag har fått förklara vad det är. 

Jag hoppas med denna undersökning att inte bara redovisa hur en 

typsnittsdesigners arbetsprocess ser ut utan även att människor ska få upp 

ögonen för typsnittsdesign och se hur mycket som ligger bakom 

typsnittsdesign. För trots allt är det nästan omöjligt att se sig omkring och 

inte se ett typsnitt, det är i sms:en vi skickar, i reklamen vi ser, logotyperna 

hos företagen vi handlar och så vidare. I motsats till vad folk kanske tror är 

dessa designade bokstäver inte bara något som dyker upp, utan något som 

någon har spenderat tid och tanke på att skapa (List of Type Designers, 

2018).  

 

En annan personlig anledning till denna undersökning är att innan jag 

började med grafisk design, hade inte heller jag tänkt på typsnitt som något 

någon har suttit och skapat. Men efter en del gästföreläsningar där vi hade 

några typsnittsdesigners som pratade om sitt yrke fann jag snabbt 

fascination för ämnet, hur de tänkte när de skapade typsnitt för en kund och 

hur de gick till väga från möte med en kund eller egna skisser till en färdig 

produkt. Jag ville veta mer om ämnet och då jag under mina år i Högskolan 

inte hade något fokus på typsnittsdesign, var det något jag fick ta tag i på 

egen hand. Det slutade med att jag, efter några diskussioner med lärare, 

bestämde mig för att skriva om hur typsnittsdesigners skapandeprocess går 

till, om det var att skapa ett typsnitt mot en kund eller om det var något 

eget projekt. Det var så hela denna undersökning fick sin start. 

 

1.2 Syfte  

Utöver att försöka få folk att öppna ögonen för typsnittsdesigner är syftet 

med undersökningen att göra en kartläggning över hur svenska 

typsnittsdesigner arbetar när de tar fram typsnitt, och därmed att skapa ett 

ökat intresse för en yrkesgrupp som har liten till ingen vetenskaplig 

dokumentation. 

 

1.3 Kunskapsläget  

Det kan sägas att typsnittsdesign kom igång på riktigt med Johannes 

Gutenbergs uppfinning som var lösa och återanvändbara typer för varje 

bokstav, år 1455. Innan Gutenbergs uppfinning var det mest munkar som 

kopierade böcker för hand. Gutenbergs uppfinning, tillsammans med 

utvecklingen inom pappersindustrin, bidrog till en tillväxt på relativt kort 

tid, om man jämför med hur långsamt utvecklingen av kopieringen skedde 

innan den här tekniken. På bara 50 år så fanns det över 1000 tryckerier i 

över 200 europeiska städer. (McNeil, 2017) 
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I London under 1890 var tryckerier den näst största källan till arbete (Jury, 

2014).  Med hjälp av Gutenberg startade den första stora revolutionen för 

det tryckta ordet och typsnittsdesign. Följande sekler utvecklades 

typsnittshantverket långsamt, men många typsnitt som skapades tidigt är 

några av de som är populära än idag, som Garamond som skapades 

omkring år 1495, Caslon som skapades år 1722 Baskerville som skapades 

år 1756, och Bodoni som skapades år 1798, för att nämna några. Alla döpta 

efter typsnittsdesignerna som skapade dessa typsnitt. Nästa revolution 

inom typsnittsdesign kom under slutet av 1900-talet när vi kom till den 

digitala revolutionen där vi inte bara digitaliserade århundraden av typsnitt, 

utan detta ledde även till att det nu på 2000-talet blivit allt lättare för 

gemene man att skapa, sälja och leva på att arbeta med typsnitt. (McNeil, 

2017) 

 

Brownelee (2014) sammanfattade bra vad skillnaden mellan typsnitt (font) 

och teckensnitt (typeface) är han skrev ”A font is what you use, a typeface 

is what you see”. För att översätta betyder det att ett typsnitt är vad du 

använder och ett teckensnitt är vad du ser. Han går vidare med att ta 

Garamond som exempel, där han skriver att Garamond i sig är ett 

teckensnitt med alla tecken det innebär, men att Garamonds typsnitt 

handlar om de olika vikterna, bredden, lutningen. Brownelee skriver att 

typsnitt och teckensnitt är lite som skillnaden mellan en sång och ett 

album, det första utgör det andra. Brownelee påpekar dock att veta 

skillnaden mellan typsnitt och teckensnitt är något som inte ens alla som 

håller på med det dagligen vet skillnaden på, och att typsnitt och 

teckensnitt mer eller mindre är utbytbart, och något bara experter håller 

isär. 

 

I dagens läge kan nästan vem som helst skapa ett typsnitt, allt man behöver 

göra är att söka på internet om hur ett eget typsnitt skapas så finner man ett 

flertal hemsidor som kan hjälpa till med detta, såsom calligraphr.com, 

prototypo.io och fontstruct.com.  

 

Det finns ett antal olika webbplatser som säljer typsnitt, andra webbplatser 

har typsnitt som är gratis men oftast då bara för personligt bruk. Somliga 

webbplatser som säljer, erbjuder även prenumerationer på sina typsnitt. En 

sida är dafont, de har just nu 34 395 typsnitt (www.dafont.com). Google 

Fonts har 858 stycken (Google Fonts, 2018), Victoria Clayton på MyFonts 

skriver att de har omkring 15 000 typsnitt (personlig kommunikation, 19 

mars 2018) och Benjamin Welch på Typekit skriver att de inte vet hur 

många typsnitt de har på grund av att det ständigt kommer nya, både de 

typsnitt som de har till prenumeration, och de typsnitt som de säljer 

(personlig kommunikation, 12 mars 2018). Detta är bara några av alla 

webbplatser som ger ut typsnitt. 

 

Förr skapades typsnitt på papper för hand, som munkarna som kopierade 

bibeln för hand, senare kom man att använda typerna som skapades för 

tryck med hjälp av Gutenberg uppfinning. 

 

När ett typsnitt skapas idag finns det en del designers som börjar med att 

skissa för hand, precis som man gjorde förr, för att sedan digitalisera 

typsnittet medan andra börjar göra det digitalt med en gång. Somliga har 

olika steg för hur de börjar, om det är med en särskild bokstav eller om det 

är med versaler eller gemener. Något många har gemensamt är att de alltid 



8/35 

tittar på helheten av typsnittet och inte bara en bokstav i taget för att få ett 

typsnitt som arbetar som en enhet. (Mattsson, april 2010).  

 

Variable fonts, eller responsiva typsnitt, är ett av de nya verktyg som har 

kommit med teknikens utveckling (Kurtuldu, 2019). Det gör det möjligt att 

ha flera funktioner i samma fil för ett typsnitt. Detta kan handla om olika 

vikter, bredd, lutning (se figur 1). Det finns en hel del andra funktioner 

man kan få med responsiva typsnitt, det beror helt på vad 

typsnittsdesignern själv väljer att lägga in i filen, detta leder till att det 

krävs mindre filer för att få plats med en hel typsnittsfamilj, variable fonts 

kan leda till en mer responsiv design, speciellt på webbplatser och i appar 

(Taylor, 2017; Phinney, u.å; Ruderman, 2015). 

 

 
Figur 1        Illustration hur ett typsnitt kan vara responsivt, med olika vikt 

och höjd (Phinney, u.å.). 

 

Det finns många intressanta sätt som typsnitt har blivit skapade på. 

Utställningsformgivare Daniela Juvall och typsnittsdesignern Göran 

Söderström satt med en grupp barn som fick måla och rita typsnitt, och 

utifrån detta tillverkade ett användbart typsnitt som heter Östberga Type 

(Bedow, u.å.; Juvall, u.å.).  Arrels Fundació samlade in hemlösas handstil 

för att skapa typsnitt och sälja på Homelessfonts.org, för att öka 

medvetenheten om hemlösa, pengarna det samlar ihop går till deras arbete 

med att hjälpa hemlösa (Buch, 2014). 

 

En annat spännande typsnitt som blev ”mördat” och sedan väckt till liv 

igen är Doves typsnitt (Sverigesradio, 2014). En av skaparna till typsnittet 

Doves, Thomas Cobden-Sanderson, slängde i hemlighet under ett halvårs 

tid ner sina blytyper och gjutformar, sammanlagt cirka ett ton typer, från en 

bro och ner i Themsenfloden år 1900. Detta i rädslan för att hans 

medarbetare, Emery Walker, skulle använda typsnittet på fel sätt (Steven, 

2015). Han räknade inte med att Robert Green nästan 100 år senare skulle, 

fascinerad och aningen besatt av historian, få tillstånd att dyka ner i floden 

och leta efter typsnittet. Där på botten av Themsen hittade Green typsnittet, 

precis där Thomas för länge sedan hade slängt ner det i hopp om att det 

skulle försvinna. Robert Green kom att digitalisera Doves, detta tog honom 

över fem år innan han blev nöjd (Wilk, 2016). 
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1.4 Problemformulering och frågeställningar  

Hur går det egentligen till från det att typsnittsdesignern får ett uppdrag? 

Finns det något gemensamt för hur olika typsnittsdesigners arbetar? Det 

finns mycket information om typografi, hur typografi används, samt hur 

man på ett enkelt sätt kan skapa ett typsnitt med några program. Men det 

finns lite information kring hur man arbetar med att ta fram ett typsnitt på 

ett professionellt sätt. Föreliggande arbete undersöker hur man på ett 

professionellt sätt arbetar fram ett typsnitt, från antingen en beställning 

eller som ett eget projekt. 

 

Den vetenskapliga dokumentation som finns i ämnet fokuserar mer på 

specifika detaljer angående typsnitt (Benson, Broden & Olewiler, 2014; 

Carpendale, Hinrichs & Nacenta, 2012; Correia, Costa, Machado & 

Martins, 2016; Dyson, 2013), och inte på hur typsnittsdesigners som 

yrkesgrupp arbetar. Det flesta böcker går in på detaljer hur typsnitt ska se 

ut men inte hur arbetsprocessen ser ut från början till slut (Hellström, 2018; 

Suttey, 2016). 

 

Därför är frågorna på denna studie ganska enkla: 

• Hur ser en typsnittsdesigners arbetsprocess ut? 

• Hur ser framtiden ut för en typsnittsdesigner? 

• Varför behövs det nya typsnitt? 

 

1.5 Avgränsningar  

Undersökningen fokuserar på typsnittsdesigners som är verksamma i 

Sverige. Undersökningen fokuserar endast på processen att skapa ett 

typsnitt och inte hur det sedan används i typografi. Undersökningen går 

inte heller in på detaljer för hur varje steg i skapandet går till. 
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2 Metoden 

2.1 Tillvägagångssätt  

Undersökningen inleddes med kartläggning över svenska 

typsnittsdesigners. För att samla in information sändes en förfrågan via 

mejl om de var villiga att delta i en undersökning om typsnittsdesigners 

arbetsprocess i form av en mailintervju, de som accepterade fick därefter 

ett mail med 26 frågor (se bilaga 1) att besvara. Dessa svar blev underlaget 

till denna undersökning. Malintervju valdes då skaran typsnittsdesigners i 

Sverige är liten och ganska utspridd, och blev därför lättast att nå ut till via 

mejl, detta gav också respondenterna tid att svara på frågorna när de hade 

tid. 

 

Utifrån svaren genomfördes en kartläggning. 

2.2 Typsnittsdesigner 

Typsnittsdesignerna togs fram utifrån ett bekvämlighetsurval med hjälp av 

ett antal poddar (Andersson & Möller, u.å; Bedow, u.å; Sverigesradio, 

2014), samt från personlig kontakt från tidigare möten med en 

typsnittsdesigner och tips från lärare. Alla som tillfrågades var verksamma 

i Sverige, även om de ibland arbetar för kunder i utlandet. 

 

Av de nio som kontaktades var det sex typsnittsdesigners som svarade på 

intervjufrågorna (se bilaga 2). Typsnittsdesignerna hade varit verksamma 

från 7 till 28 år inom yrket. De kom ifrån en bakgrund där de antingen var 

självlärda, självlärda med lite komplettering av någon utbildning eller en 

högre utbildning i ämnet. 

 

De använde en rad olika program för att skapa typsnitt, de mest populära 

var: Adobe Illustrator, Fontlab av olika versioner, Glyphs, Sublime Text 

och Robofont, i ingen speciell ordning. 

 

De sju respondenterna anonymiserades och anges endast med en bokstav 

från A till F. 

2.3 Teman 

Svaren delades olika teman som behandlar liknande frågor. 

 

Arbetsförhållande. Hur respondenterna arbetar, ensam eller i grupp, vad 

det är för uppdrag de kan tänkas säga nej till och tidsaspekten. 

Arbeta mot kund. Hur det går till att arbeta mot kund. Hur de får kunder, 

vad det är för kunder, svenska/utländska, och om det är nya eller 

upprepade kunder samt hur kontakten med kunden sker. 

Eget skapande. Hur det egna skapandet sker, var de säljer sina egna 

typsnitt.  

Inspiration och innehåll. Hur de finner inspirationen för att komma fram 

till hur ett typsnitt ska se ut. Vad ett typsnitt ska innehålla, med vilka 

tecken, såsom abc, och vilka specialtecken som ska förekomma, som 

€!?&*>. 
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Utveckling och framtidsutsikt. Hur de tror att framtiden ser ut för yrket 

och om hur teknologin utvecklas. Varför det behövs nya typsnitt både just 

nu och framöver. 

Fördelar och nackdelar. Vad det finns för fördelar och nackdelar med 

yrket, varför de har det yrket de har, deras motivation.  



3 Resultat och diskussion 

Resultaten presenteras tema för tema med en kort diskussion av varje tema. 

3.1 Arbetsförhållande 

Fem av sex respondenter arbetade oftast ensam i skapandet av typsnitt, den 

som arbetade i grupp var på en större designbyrå. Men fyra av 

respondenterna som arbetar ensam berättade att det ger många fördelar i att 

ha någon, eller några, som man kan få feedback ifrån för att få fram ett så 

bra resultat som möjligt. 

Respondenterna hade lite olika anledningar varför de inte skulle vilja tacka 

ja till ett uppdrag, fyra av sex svarade att det hade med etiska och 

moraliska principer att göra, uppdrag som de känner skulle vara destruktiva 

och inte vill bli kopplade till. C svarade att hen inte brukar tacka nej, utan 

hjälpa kunden till att skifta fokus för att få ett bättre resultat.  

E berättade att en annan anledning att tacka nej till ett uppdrag var att det 

finns för mycket att göra. När det kommer till att hålla igång flera projekt 

eller att arbeta med ett i taget var respondenterna delade till hälften, där 

hälften föredrog att arbeta med flera och den andra hälften ville arbeta med 

ett i taget. 

Att försöka komma fram till hur lång tid det tar att skapa ett typsnitt var 

inte lätt, detta beror på att det finns många faktorer som påverkar 

produktionstiden, exempelvis vad kunden ska använda typsnittet till, 

logotyp, typsnitt för ett företag etc. och vad som ska ingå i typsnittet.  

Diskussion. Även om många typsnittsdesigners arbetade ensamma så var 

de nästan helt överens om att det är bra att få feedback, då man kan bli lite 

hemmablind när man arbetat med ett projekt under en längre tid. 

Att följa sina principer kring arbeten man väljer att ta sig an avgör i 

slutändan hur man kommer uppfattas av kunder och medarbetare. Även om 

detta leder till några förlorade uppdrag i början kan den respekt man får 

komma att generera mer projekt under längre tid. 

När det kommer till vad som är bättre, att ta flera jobb samtidigt eller bara 

ett i taget, var det ett personligt val, beroende på hur typsnittsdesigners 

arbetar, och om de kan få lika mycket gjort vare sig om de hade flera eller 

bara ett uppdrag, detta berodde mest på hur de delar upp och planerar. 

3.2 Arbete mot kund 

Alla respondenter prioriterade att arbeta med kunder, men fem av sex 

arbetade även med egna projekt. 

Kunderna fann sin typsnittdesigner på en rad möjliga vis. En del hittade 

typsnittdesignerns material online, sociala medier, egen hemsida, etc. 
Sedan handlar det även om att bygga upp sitt varumärke som E 
poängterade, både F och C berättade hur det handlar om att bygga upp 
kontakter och att det är på så sätt många av arbetena fortsätter komma in. B 

beskrev hur nya kunder blir en kul process då det blir många aha-

upplevelser då de kommer med nya utmaningar. 

12/35 



Fyra respondenterna berättade att de har kunder som återkommer, A 

berättade hur de uppdragen ofta var kortare uppdrag som typsnitt till 

logotyper, samt att det även kunde handla om större uppdrag. 

Kontakten med kunden kan ske på mejl, Skype, möten, etc., beroende på 

vad som blir smidigast, både för kunden och för typsnittsdesignern. A 

svarade hur hen föredrog mejl då det inte behöver bestämmas möte utan 

skriver till kunden när behovet uppkommer, och att man då har 

informationen skriftligt så att man kan se över den när det behövs. B och C 

förklarade hur de vill ha en öppen, löpande dialog så man kan ha en mer 

agil process. 

Diskussion. Generellt är det klokt att sätta kunden i första hand då det är 

en mer säker inkomst, då egna projekt är något man kan ta upp mellan 

kunderna. 

När det kommer till att skaffa nya kunder är det bra att vara aktiv på 

sociala medier, där visas på ett enkelt sätt hur man arbetar och det kan bli 

mycket gratis reklam för en själv. När man har en kund är det viktigt att 

behålla en bra kontakt med kunden och visa upp sitt bästa så att kunden 

sedan tänker på typsnittsdesignern när en liknande situation dyker upp. 

Denne kan också nämna typsnittsdesignern till andra i kundens omgivning, 

detta är ett sätt att få reklam, då även den som rekommenderar kommer att 

ha sitt rykte på den rekommendationen. Vilket leder till att den som lyssnar 

har större förtroende för rekommendationen. (Entrepreneur. u.å.) 

3.3 Eget skapande 

A berättade hur egna projekt är enkla att ta paus ifrån, på så vis är hen 

alltid tillgänglig för kundbeställningar vilket ger en stor frihet och är en 

fördel med yrket. C påpekade hur hen oftast jobbar med kund då egna 

projekt har en förmåga att inte bli färdiga. 

Den stora skillnaden med att arbeta med egna projekt istället för mot en 

kund är friheten att kunna ta det egna projektet i valfri riktning, och att 

egna projekt inte har samma tidspress som kan finnas om man arbetar mot 

en kund. Respondenterna berättade även hur det inte var någon större 

skillnad på skapandeprocessen, annat än det att man inte har en kund att 

förhålla sig till. 

Egna projekt som respondenterna skapar brukar oftast säljas både i Sverige 

och ute i världen, en stor marknad ligger utanför Sveriges gränser, detta då 

hemsidorna de säljer ifrån tenderar att vara internationella. Samma gällde 

när de arbetar mot kund, fast där är den största marknaden i Sverige. Det 

finns även en marknad i omvärlden för mer skräddarsydda typsnitt, berättar 

respondenterna. 

Diskussion. Eget skapande har en tendens att ta längre tid att bli gjort. 

Detta kan bero på att kunder kommer före och att man då sätter paus för 

sina egna projekt. En annan anledning är att de inte har samma tidspress, 

vilket kan leda till att det blir en mer utdragen process. 

13/35 
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3.4 Inspiration och innehåll  

Att skapa och hitta inspiration till ett typsnitt var inte en rak process och 

skiljde sig ofta från gång till gång. C berättade om hur hen börjar med 

grundförutsättningar, som kan handla om vad som behövs och kundens 

preferenser, därefter började hen skissa. A och F tyckte båda om att gå 

tillbaka till historien för att finna inspiration, F gick vidare med att säga hur 

man kan använda ny teknik och tänja gränserna och utveckla koncepten. 

Det handlade om att omge sig av inspiration och hitta det i sin omgivning. 

Men när det kommer till att arbeta mot kund så handlade det slutligen om 

att arbeta med kunden och hålla en dialog, svarade respondenterna. 

 

Hur man finner inspirationen berodde även på vad kunden vill ha för 

tecken och vad man har tänkte vad för tecken typsnittet ska innehålla. 

Respondenterna berättade hur vi i Sverige använder det latinska alfabetet 

så det brukar fungera att använda samma mall för att skapa tecken till flera 

västerländska länder, då de har liknande tecken. När det kommer till 

specialtecken beror det på vad kunden begär och var behovet ligger. 

Utöver det så brukar vanliga standardtecken skapas, dessa är det man kan 

se på ett vanligt tangentbord. Det kan även ingå ornament, symboler och 

ikoner, på kundens begäran, eller att det är något typsnittsdesignern vill ha 

till ett eget projekt. Respondenterna berättade att allt detta beror på vilka 

funktioner typsnittet ska ha. 

 

Diskussion. När man börjar att skapa finns det fördelar i att ha en ritual 

och steg att följa. Som C berättade är det bra att börja med några 

grundförutsättningar för att sedan utveckla det vidare därifrån. Därefter var 

det en kombination att försöka veta vad kunden vill och att lita på sin 

professionella yrkeskunskap. de som utövat yrket en längre tid vet mer om 

vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det gäller att veta var man 

kan finna inspirationen om det är i ens omgivning eller om det är längre 

bak i historien. 

3.5 Utveckling och framtidsutsikt  

Alla respondenterna lyfte fram hur de under de senaste åren sett en 

förändring inom tekniken, att den delen inom yrket ständigt utvecklas med 

nya programvaror och liknande teknik. A berättade att detta leder till att 

fler kan skapa typsnitt som kan leda till typsnitt med lägre kvalité, men att 

detta inte behöver vara något dåligt. Det är något man måste ta, för att hade 

hen varit rädd att skapa lågkvalitativt material hade hen aldrig börjat arbeta 

med typsnitt. E berättade att hen inte har något större intresse för att ligga i 

framkant med tekniken, då detta handlar mer om trender, sådant ändras 

ständigt medan grunderna som till stora delar baseras på proportioner, 

optik och läsbarhet har varit desamma genom århundraden. 

 

När det kommer till responsiva typsnitt var samtliga informanter positiva 

till detta och tyckte att det har stor potential, samt en rolig utmaning i 

skapandet av typsnitt. F påpekade att det kommer att vara viktigt för mobil 

och webb, då typsnittens utseende och prestanda kan skräddarsys inne i 

applikationerna. Respondenterna poängterade dock att de tror att tekniken 

har en liten bit kvar att utvecklas, men att responsiva typsnitt till slut är 

något som kan komma att bli stort. 
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I allmänhet såg respondenterna en ljus framtid inom typsnittsdesign och att 

det är ett yrke där det sker många förändringar just nu. Flera människor har 

fått upp ögonen för yrket och med framstegen i tekniken som gör det 

lättare skapa nya typsnitt så blir det fler och fler som arbetar inom fältet. F 

jämförde denna utveckling med den som inträffade under 1900-talets 

tidigaste år – ”privatpressrörelsen” – när enskilda utövare kunde skapa 

storartad typografi inhouse, och hur detta nu kan göras i ännu större 

utsträckning. 

 

När frågan uppkom om varför det behövs nya typsnitt så ingavs känslan att 

detta är en fråga som ofta uppkommer inom deras yrke. De ställde då 

motfrågan varför det behövs ny teknik, ny musik, ny konst, ny teater, nya 

husritningar? E skrev ”Bara för att det finns massor med musik, litteratur 

och film, så slutas det inte att ständigt göras nytt. Varför skulle det vara 

annorlunda med typsnitt?”. B och D berättade om hur även typsnitt 

behöver följa tiden som allting annat och hur det behövs kontemporära 

tolkningar men också uppdaterad teknik då typsnitt är en programvara. 

 

Diskussion. Då typsnitt är något som har gått från att bara finnas på papper 

till att nu till stor del skapas på och för datorer visar detta på en stor 

utveckling inom yrket, då teknologin ständigt utvecklas så kommer även 

typsnittsdesignen att göra det. Denna utvecklingen leder även till att man 

vill ha tillgång till ett typsnitt digitalt så att man kan använda det vilket 

betyder att den kommer uppdateras och antagligen få en liten mer modern 

känsla för att passa både de nya programmen samt i en modernare värld. 

Frågan varför nya typsnitt behövs är en av de viktigare i denna 

undersökning, för även om svaret känns självklart när man tänker på det, är 

det anledningen till att det fortfarande skapas nya typsnitt. Respondenterna 

har rätt att jämföra det med vilket annat skapande yrke som helst. För som i 

mode som ibland tar något gammalt och gör till något nytt, eller försöker 

skapa något som inte har setts innan så kommer typsnittsdesigners göra 

samma sak.  

3.6 Fördelar och nackdelar  

Respondenterna var överens om att fördelen med yrket var att det var 

roligt. A berättade om hur det bästa är att ha friheten att göra det man vill 

och att faktisk få skapa något. C gick vidare med att säga hur det bästa är 

att arbeta med bokstäver och att det sedan är något som kan användas och 

komma till liv i olika projekt. 

 

Tre av respondenterna berättade att den största svårigheten i yrket var 

tidsbrist. B skrev om hur vi i Sverige vill att allt ska gå superfort, men att 

ett bra typsnitt är ett gott hantverk och att sådant ska få ta sin tid. Ett annat 

problem som C tog upp är att många verkar tro att typsnitten föds i datorn 

och att de har en bristande förståelse för upphovsrätten, men gick vidare 

med att säga att detta nog är något som är ett problem i många skapande 

branscher. 

 

Diskussion. Tid är ett problem i alla yrken, särskilt när det kommer till att 

skapa, man har aldrig tillräckligt, medan man gärna kan sitta med en liten 

detalj och gå fram och tillbaka i åratal. Att vara effektiv och känna att ett 

projekt är bra är något man får lära sig. Upphovsrätten är ett problem i 

skapande yrken men till skillnad från kanske en tavla som de flesta vet att 

någon har skapat, så kan typsnitt ibland vara osynliga som hantverk. Det 
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kan vara svårt för gemene man att veta hur reglerna ligger till för något 

som folk inte alltid tänker på att någon har lagt ner sin själ för att skapa. I 

slutändan verkar det enkla svaret till varför de håller på med sitt yrke vara 

att de älskar vad de gör.  

3.7 Modell över arbetsprocessen 

En grov modell (se figur 2) över arbetsprocess är baserad på svaren. Svaren 

från intervjuerna och de gemensamma teman man kunde hitta i svaren är 

basen för den här modellen. Modellen är inte absolut, skulle 

undersökningen göras om finns en stor möjlighet att modellen skulle se 

annorlunda ut, speciellt med tanke på den ständiga utvecklingen inom yrket 

och beroende på vem som intervjuas. 

Figur 2        Principiell modell över typsnittdesignerns arbetsprocess, både 

för egna projekt och när de arbetar mot kund. 

Följande beskrivning av alla steg i "arbeta mot kund", gäller även 

motsvarande steg i "egna projekt". 

1. Möte med kunden för att ta reda på hur typsnittet ska användas och

vilka funktioner det ska ha.

2. Skisser kan ske antingen för hand på papper eller i datorn, här får

man en generell förståelse för hur typsnittet ska se ut och vad det

ska innehålla. Man framställer en skiss utifrån hur typsnittet ska

användas.

3. Kontroll med kunden som kan godkänna utseendet så att det

funkar utefter kundens vision för att kunna gå vidare. Är kunden
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missnöjd går man tillbaka till steg två för att tänka om, är kunden 

nöjd går man vidare med steg fyra. 

 

4. Detta steg finns bara med om man har skissat för hand, då man får 

skanna in skissen för att kunna gå vidare till steg fem. Även om 

inte alla gör detta så skissar en stor del för hand. Man skannar in 

sina skisser så att man kan digitalisera dem.  

 

5. Vektorisera alla tecken så de får samma vikt och andra estetiska 

detaljer, se till att de hör samman, och självklart så att det sedan 

ska kunna användas digitalt. 

 

6. Testa typsnittet så att allt fungerar som det ska till det behov det är 

tillverkat för, som läslighet, val av teckensnitt, teckengrad, 

radavstånd, radlängd, ordmellanrum, färg, språk etc. Fungerar allt 

för ändamålet typsnittet var skapat går man vidare till steg åtta, 

behövs justeringar gå man till steg sju. 

 

7. Justeringar sker för att fixa det som inte fungerade i steg sex. När 

det är fixat går man tillbaka till steg sex för att kontrollera att allt 

fungerar. 

 

8. Exporteringen i ett filformat för att sedan sända till kunden för 

kontroll. Detta kan vara i TTF-format, OTF-format eller andra 

format. 

 

9. Kunden kontrollerar materialet och göra fler tester, är allt bra så 

går man vidare till steg tio, då det anses klart. Om kunden inte är 

nöjd går man tillbaka till steg sju för att göra ytligare justeringar. 

 

10. Typsnittet är klart och redo för att användas. Här sker även 

betalning efter överenskommelse. 

 

Diskussion. Som man kan se är det inte stor skillnad på arbetsprocess för 

ett eget projekt och där man arbetar mot en kund. Skillnaden ligger i att 

man stämmer av med kunden under arbetet. Det är värt att upprepa igen att 

detta är en grov modell på hur typsnittsdesigner arbetar, det kan även skilja 

sig aningen från person till person. Somliga har mer kontakt med kunden 

genom arbetet, vissa får även feedback under sina egna projekt. De flesta 

typsnittsdesigners har sina avvikelser. Anledningen till att jag inte kunde få 

ett mer detaljerat svar var att många av typsnittsdesignerna både arbetar 

ensamma och har lärt sig sitt hantverk på så olika sätt, vilket betyder att de 

alla har sina egna sätt att arbeta på, även då beträttade de flesta att det mer 

eller mindre varierar mellan varje uppdrag. 

3.8 Metoddiskussion  

Mailintervjuer var en lämplig metod att använda under denna undersökning 

då det gjorde att jag kunde nå ut till alla respondenterna. Det gav även 

respondenterna tid att tänka igenom sina svar.  

Med mailintervjuer fanns även chansen att skriva tillbaka om man ville få 

ytterligare förklaring på några av svaren.  
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Dock skulle man behöva skriva när respondenterna senast skulle lämna in 

svaren då detta nu gick från att få svaren samma dag till att få vänta i ett 

par veckor. 



4 Sammanfattande diskussion 
och slutsatser 

Studiens syfte var att komma fram till hur en typsnittsdesigners 

arbetsprocess ser ut och utifrån svar från ett antal professionella 

typsnittsdesigner kunna hitta likheter och gemensamma teman för att 

komma fram till en grov modell av deras arbetsprocess.  

Varför det inte gick att få en mer detaljerad modell över arbetsprocessen 

var för att de alla erhållit sin kunskap från olika ställen, och på så sätt 

utvecklat sitt eget sätt att arbeta på. 

Det jag med säkerhet vet från detta är att det inte finns bara ett rätt sätt att 

arbeta på för en typsnittdesigner, precis som att det inte finns bara ett sätt 

att börja arbeta som typsnittsdesigner, om någon lär sig från en utbildning, 
är självlärd eller lite av båda.  

Typsnittsdesigners uppskattar att få feedback på sin produkt, detta kan vara 

från en kund de jobbar mot så att de vet att det rör sig åt rätt håll, eller bara 

någon utomstående om de arbetar på sina egna projekt. 

En annan punkt är att det är självklart att det är bra att söka inspiration i sin 

omgivning, om det så är från ett skylt man har fotat eller en sida ur en bok 

eller magasin som har rivit ut för att något ser bra ut. 

Samtliga respondenter ansåg att framtiden ser ljus ut inom yrket och att det 

sker många spännande utvecklingar inom området.  

Det blev även tydligt vad som drev dessa människor till att skapa nya 

typsnitt, en passion för sitt hantverk. De gillar verkligen vad de arbetar 

med, de älskar att skapa och sedan se vad andra människor gör med det. 

Som vilket annat yrke som helst som skapar kreativa produkter såsom film, 

kläder eller byggnader, så slutar man inte att skapa nya produkter bara för 

något annat finns. Typsnitt är något som kräver kontemporära lösningar 

och uttryck och en uppdatering av det gamla. Detta kan handla om variable 

fonts, där man får typsnitt i en ny förpackning vilket gör det lättare att 

skapa en mer responsiv design för bland annat webbplatser och appar. 

19/35 
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Bilaga/Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Allmänt:  

• Finns det något inom att designa typsnitt som har ändrats under de 

senaste åren? 

• Hur ser du på responsiva typsnitt? Är detta något du själv skapar?  

• Hur ser du på framtiden inom typsnittsdesign? 

• Varför behövs det nya typsnitt?  

• Finns de någon inom branschen som har inspirerat dig?  

 

Omständigheter:  
• Hur började du med och hur lärde du dig typsnittdesign?  

• Hur många år har du jobbat professionellt med typsnittsdesign? 

• Vad för sorts typsnittsdesign brukar du jobba med, har du någon 

specialitet?  

• Arbetar du oftast ensam eller i grupp, och hur delas ansvaret upp 

om ni är flera?  

• Fins det uppdrag du tackat nej till, och vad är det i så fall för slags 

uppdrag och varför?  

 

Kund och eget skapande:  
• Arbetar du mot kund eller skapar typsnitt för att själv sälja vidare? 

• Om du gör båda vad är det för skillnaden i skapandet?  

• Hur levererar du typsnittet när du är klar?  

• Var säljer du dina typsnitt som du inte skapar för en kund? 

• Har du några specifika steg du brukar ta när du skapar? Från start 

till färdig produkt, och är de olika stegen beroende om de är mot 

kund eller inte?  

 

Mot Kund:  
• Hur hittar du kunder och har du oftast samma kunder eller 

mestadels olika?  

• Hur sker kontakten med kunden under skapandet?  

• Arbetar du mestadels med Sverige eller även utländska kunder? 

Om du arbetar med utländska kunder är det någon skillnad i hur du 

arbetar i jämförelse med svenska kunder?  

 

Generellt skapande:  
• Vad använder du för program eller sätt för att skapa ditt typsnitt?  

• Arbetar du med flera projekt samtidigt eller ett i taget?  

• Hur lång tid brukar det ta att skapa ett typsnitt?  

• Hur kommer du fram till hur ett typsnitt ska se ut, var finner du 

inspirationen?   

• Hur bestäms det vilka specialtecken du ska skapa?  

• Skapar du bara utifrån ett språk eller flera?  

• Vilka svårigheter dyker mer ofta upp?  
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• Vad är det bästa och sämsta med att arbeta som typsnittsdesigner, 

varför?  

• Hur levererar du typsnittet när du är klar?   

• Hur bestämmer du hur mycket du ska ta betalt? Hur skiljer det sig 

mellan om du arbetar mot kund eller att typsnitt som du säljer 

vidare? 

Bilaga 2 – Intervjusvaren 

Allmänt: 

 

• Finns det något inom att designa typsnitt som har ändrats under de 

senaste åren? 

 

A – Har inga siffror på det, men jag tror det är fler som upptäckt 

typsnittsdesign.  

Det är lättare än någonsin med plugins och enkla program att göra ett 

typsnitt; många saker som vanligtvis tar tid har gjorts till användarvänliga 

och automatiserade processer. Dock ofta på bekostnad av kvalitet, vilket 

har gjort att jag efter att provat olika plugins och nya program ofta 

återvänder till det äldre, manuella sättet att sätta ihop fonts.  

Många gånger kan man dock kombinera automatisk och manuell process 

och på så sätt effektivisera arbetet.  

Att det är enklare nu än för fem eller t o m ett år sedan att skapa typsnitt 

innebär många fler alternativ att välja mellan. Det innebär givetvis även 

väldigt många lågkvalitativa typsnitt, samt många repetativa typsnitt.  

Dock tycker jag att det är helt OK; hade jag varit rädd för att skapa för 

lågkvalitativt material hade jag aldrig börjat arbeta med typsnitt.  

Förr eller senare kommer det bli lönlöst att pumpa ut repetativt och 

lågkvalitativt material. Jag tror på att kreativitet och kvalitet kommer betala 

tillbaka.  

 

B – Området utvecklas hela tider med nya programextensions och plugins. 

Nu senast med ett nytt format; OpenTypeVariable Fonts 

 

C – Förbättringar och justeringar, anpassning sker hela tiden. Jag har dock 

hängt med den tekniska utvecklingen lite dåligt de sista åren. 

 

D – Ja, programvaran har blivit så mycket bättre. 

 

E – Det är väldigt mycket som har ändrats i och med den digitala eran, men 

fortfarande sker stora teknikförändringar. Programmen för typsnittsdesign 

uppdateras också hela tiden. Personligen har jag som typsnittsformgivare 

valt att förhålla mig lite mer klassisk istället för att ligga i framkant med 

tekniken. Till stor del handlar mycket av de nya innovationerna om trender 

och tekniska framsteg. Grunden för typsnittsdesign är till stora delar 

baserad på proportioner, optik och läsbarhet som varit densamma genom 

århundraden. 

 

F – Hela branschen har snabbt förändrats. Detta beror i hög utsträckning på 

förbättrade programvaror för typsnittsproduktion, ett ändrat köpbeteende 

samt ökad medvetenhet att profilera via typografi. 

 

• Hur ser du på responsiva typsnitt? Är detta något du själv skapar? 

 



24/35 

A – Variable fonts?  

Jag har skapat många sådana, men inte publicerat nåt som ett typnitt utan 

istället som flera olika vikter.  

Igår släppte jag ett som heter Roona Sans, vilket är skapat och skulle kunna 

exporteras som en variable font.  

Men jag har inte sett någon större efterfrågan på det, och jag tror 

människor i allmänhet använder typsnitt på det klassiska sättet med olika 

typsnitt för varje vikt.  

 

B – Positivt. Ett typsnitt kan bli responsivt på många sätt: olika 

rendreringstekniker, kontextuella ändringar. etc. 

 

C – Responsiva typsnitt har stor potential. Allt som ger fler möjligheter är 

positivt. 

 

D – Om du menar Variable Fonts, så är det en ny teknik som möjliggör att 

man bakar in flera vikter i en fil och kan även bygga in olika funktioner i 

ett typsnitt. Det är kul och det skapar jag. 

 

E – En teknik som kanske inte kommer att blomma ut helt, eftersom 

kodningen av webbsidor är så bra nu, att webbsidorna istället anpassar sig 

efter vilken plattform betraktaren använder (dator, iPad eller mobil). 

Hanteringen av typsnitt generellt för webb, har gjort stora kliv och det 

mesta ser bra ut på skärm nu. Däremot tror jag Variable Fonts kommer att 

slå stort. 

 

F – Jag väljer att kalla dem följsamma typsnitt. De kommer att vara viktiga 

för webb och mobil, då deras utseende och prestanda kan skräddarsys inne 

i applikationerna. Problemet är att dåligt handhavande och kompetens kan 

ge dåligt visuellt resultat. 

 

• Hur ser du på framtiden inom typsnittsdesign? 

 

A – Jag hoppas att variable fonts kommer bli större, eftersom det finns en 

stor potential för designers. De är dessutom mycket kul och utmanande att 

skapa, men väldigt tidskrävande.  

Color fonts är en annan vidareutveckling av klassiska typsnitt. Jag ser inte 

samma potential i dem, men det är en kul idé, och roligt att skapa.  

 

B – Just nu blir vi fler och fler som arbetar inom fältet, 

Och den digitala tekniken går framåt och förändras väldigt mycket. 

Det händer väldigt mycket i Asien, vilket är kul. 

 

C – Intresset har verkligen ökat för både lettering och typsnitt, och dagens 

teknik, om man jämför med blytypstiden, har förenklat processen oerhört. 

Samtidigt krävs mer programmeringsfärdigheter och teknisk kunskap. Det 

handlar inte bara om hur det ser ut 

 

D – Den känns ljus. Men det krävs att folk anstränger sig för att göra nya 

saker och inte bara kopior. 

 

E – Tekniskt kommer den nog att fortsätta utvecklas en hel del. Vissa 

tekniska moment inom produktionen av typsnitt kan automatiseras mer. 

Däremot styr fortfarande de ”gyllene reglerna” inom typografi för optik 

och läsbarhet. God form är svårt för en dator att känna och kunna. en del 
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människor verkar ha glömt att typsnittsdesign till stor del är en konstart 

och och inte bara matematik. 

 

F – Som designer ser den ljus ut. Vi har möjligheter att arbeta med fonter 

som aldrig tidigare. Någon har jämför denna utveckling med den som 

inträffade under 1900-talets tidigaste år – privatpressrörelsen – när enskilda 

utövare kunde skapa storartad typografi inhouse. Nu kan vi göra det i ännu 

högre utsträckning. 

 

• Varför behövs det nya typsnitt? 

 

A – Jag är inte rätt person att svara på det; vad jag vet är att jag gillar att 

skapa dem och är mycket glad att de uppskattas så pass mycket att jag kan 

leva på det.  

För några decennier sedan klarade man sig med kanske 100 olika typsnitt, 

det skulle gå bra att göra det nu med. Men det skulle ta bort en stor del av 

identitet och variation i grafisk material.  

 

B – Vi behöver både kontemporära tolkningar med också uppdatera 

tekniken då typsnitt är en programvara. 

 

C – Varför behövs nya husritningar? I takt med att samhället utvecklas 

behöver även typsnitt hänga med och anpassas, och varje tid har rätt till sitt 

uttryck. 

 

D – För att typsnitt behöver följa med tiden som allt annat gör, t.ex. mode, 

musik. 

 

E – Detta är en av de vanligaste frågorna jag får. Och ett svar kommer 

alltid att vara ja. det finns alltid nya behov att tillfredsställa. Som med alla 

konstyttringar finns det ofta en önskan att göra något nytt. Så hoppas jag 

att det alltid kommer att vara. Om människan inte vill göra något nytt går 

vi i min mening bakåt i utvecklingen. Bara för att det finns massor med 

musik, litteratur och film, gör vi ständigt nytt. Varför skulle det vara 

annorlunda med typsnitt? Vid sidan av mina custom type för olika kunder 

har jag ett dussin idéer som jag hela tiden bollar i mitt huvud och jobbar på 

när tid ges. Framtiden får utvisa hur många som blir färdiga. 

 

F – Varför behövs ny teknik, ny musik, ny konst, ny teater? 

 

• Finns de någon inom branschen som har inspirerat dig? 

 

A – Ingen jag kommer på just nu. Det finns typsnitt jag gillar men de 

varierar. Typsnitt som jag inte hade kunnat komma på är de som jag 

imponeras och förmodligen även inspireras av mest.  

 

B –  

 

C – Många! 

 

D – Väldigt många. För att nämna några nutida så känns Kris Sowersby, 

Berton Hasebe väldigt intressanta. 

 

E – Det finns alltid fantastiska människor att inspireras av. En av dessa är 

min forna mentor Rodrigo Cavazos, Psy/Ops, som lärde mig massor om 
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typsnittsdesign och typografi i början av min karriär. Andra stora 

inspirationskällor i början var Neville Brody, Emigre, Barry Deck och Erik 

Spiekermann. 

 

F – Bo Berndal, Matthew Carter, André Gürtler, Günther Lange 

 

Omständigheter: 

 

• Arbetar du oftast ensam eller i grupp, och hur delas ansvaret upp om ni är 

flera? 

 

A – Jag arbetar oftast ensam. Har vid ett fåtal tillfällen köpt 

typsnittsrättigheter från andra designers, och då har jag generellt 

genomarbetat typsnittet innan publicering, bland annat för att höja kvalitet 

och lägga till stöd för fler språk.  

 

B – Jag arbetar alltid själv. 

 

C – Jag arbetar oftast ensam eller med underleverantörer. I det senare fallet 

fungerar jag också som projektledare. 

 

D – Jag samarbetar ofta med folk som inte ritar typsnitt, där ritar jag snittet 

och tar in feedback och idéer från andra i gruppen. 

 

E – Jag har kört egen firma sedan 1994 och själva typsnittsdesignen sker på 

egen hand. Däremot är det nästan alltid en designbyrå som ger mig 

uppdraget och jag försöker att ha en gemensam process med dem när det 

gäller input och avstämningar, för att det ger bäst resultat. 

 

F – Jag arbetar alltid i grupp, förr arbetade jag ensam men jag tror stenhårt 

att det blir bättre resultat när fler är involverade. Numera är jag mest 

involverad i idé och designstadiet medan andra sköter digitalisering och 

teknisk anpassning. 

 

• Fins det uppdrag du tackat nej till, och vad är det i så fall för slags 

uppdrag och varför? 

 

A – Jag tackar vanligtvis inte nej till uppdrag, utan sätter hellre ett pris som 

jag tycker är i proportion med min uppoffring.  

 

B – Ja. Jag har mina principer. 

 

C – Inte vad jag kan komma ihåg, men det finns uppdrag där jag hjälpt 

kunden att skifta fokus. 

 

D – Jag brukar tacka nej om någon vill göra en kopia på ett befintligt 

typsnitt eller om idén de presenterar inte känns intressant. Brukar också 

tacka nej om det prutas för mycket, då lägger jag hellre tid på att jobba på 

något av mina egna typsnittsprojekt. 

 

E – Låter kanske lyxigt, men några gånger har jag varit tvungen att tacka 

nej för att jag redan varit fullbelagd. Om jag blev tillfrågad att göra ett 

typsnitt för till exempel Bofors eller Marlboro, skulle jag säga nej, 

eftersom de står för något destruktivt som jag inte vill bli kopplad till. 
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F – De gånger jag har tackat nej till uppdrag har det handlat om 

uppdragsgivare som gått förbi upphovsman/tillverkare och vill göra 

justeringar eller förändringar i fonter som de inte har rättigheter eller 

licenser till. 

 

Kund och eget skapande: 

 

• Arbetar du mot kund eller skapar typsnitt för att själv sälja vidare? 

 

A – Jag arbetar gärna mot kund, men de flesta är inte villiga att betala för 

arbetsinsatsen, vilket är fullt förståeligt då det tar mycket tid att skapa ett 

typsnitt.  

Detta leder till att jag vanligtvis skapar typsnitt på eget initiativ som jag 

säljer licenser till. Men då mina egna projekt är enkla att sätta på paus är 

jag alltid tillgänglig för kundbeställningar. Det är en stor frihet och 

fördel med mitt jobb.  

 

B – Bara mot kund än så länge. 

 

C – Oftast mot kund. Egna projekt har en förmåga att inte bli färdiga! 

 

D – Både och. 

 

E – Både och. 

 

F – Både och. 

 

• Hur levererar du typsnittet när du är klar? 

 

A –  

 

B – Jag levererar typsnittet efter kundens önskemål  

 

C –  

 

D – Via mail. 

 

E – Till kunder är det alltid systemtypsnitt och speciellt genererade 

webbfiler. Om kund behöver någon typ av skräddarsydda filformat etc, så 

ordnas givetvis detta. För kommersiella typsnitt gäller i princip samma sak. 

 

F –  

 

o Var säljer du dina typsnitt som du inte skapar för en kund? 

 

A Jag säljer det via Myfonts, Monotype och min egen hemsida. 

 

B –  

 

C – Egna typsnitt – när de nu blir klara – har jag tänkt sälja via en kollegas 

foundry, annars levererar jag digitalt till kund. 

 

D – Egen hemsida 
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E – Jag har valt att sälja genom flera distributörer, för att slippa all logistik 

bakom. Personligen vill jag lägga så mycket tid som möjligt på 

formgivningen. Visserligen får du hela förtjänsten själv om du själv 

distribuerar dina egna typsnitt. Det krävs dock betydligt mer administrativt 

arbete. 

 

F – Jag har typsnitt på Linotype, Berthold, FontFont och Monotype. 

 

o Om du gör båda vad är det för skillnaden i skapandet? 

 

A – Mina egna projekt kan jag ta i vilken riktning jag vill, sätta på paus i 

ett år om jag önskar, lägga ned helt och hållet, eller få klart på mycket kort 

tid om jag arbetar intensivt.  

Fördelen med beställningsjobb - bortsett från fast garanterad inkomst - är 

att man får en tydlig utmaning att göra något jag kanske aldrig hade försökt 

i egna projekt.  

De är dessutom nästan alltid kul att göra, trots att en kund ibland kan ha 

önskemål som jag inte tycker är tekniskt eller estetiskt bra.  

 

B –  

 

C –  

 

D – Företagstypsnitt har en beställare och tidspress. Kommersiella typsnitt 

kan man jobba med hur länge som helst. 

 

E – Ingen vad det gäller formgivningsprocessen. 

 

F – De uppdrag när en kund är uppdragsgivare är i allmänhet mer styrda 

och där finns oftast en initial idé eller varumärkeskoppling som styr. 

 

• Har du några specifika steg du brukar ta när du skapar? Från start till 

färdig produkt, och är de olika stegen beroende om de är mot kund eller 

inte? 

 

A – Ett första steg är eventuella skisser - dock brukar jag ofta starta direkt i 

Illustrator.  

Annars är andra steget att rita upp vektorerna i Illustrator, och matcha 

bokstäverna med varandra i tjocklek och form. Är det ett scripttypsnitt så 

bör man redan nu försöka anpassa bokstäverna så de kan anslutas med 

varandra.  

Nästa steg är att lägga in bokstäverna i ett typsnitt, varje tecken i sin glyph. 

Vectorerna behöver inte vara helt perfekta innan detta steget, men ju bättre 

de är ju enklare blir det. Åtminstone jag föredrar Illustrators verktyg 

framför de i Fontlab - programmet jag använder för att skapa typsnitt - och 

tycker Illustrator har bättre överblick.  

Man kommer dock alltid behöva göra justeringar senare.  

Samma sak gäller alla extratecken; allt går att göra i Fontlab, men gillar 

man Illustrator mer är det bra att ha så mycket som möjligt klart innan 

exportering till Fontlab.  

Sedan skapa glyphs för alla språk man vill ha i typsnittet.  

Exportering som TTF, OTF eller format man önskar.  

Sist skriva beskrivningar, göra grafik för att visa typsnittet och göra det 

redo för publicering.  

Allt ovan är lite kortfattat givetvis, och detaljerna kan variera mycket.  
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Processen blir ungefär samma med kund, dock utan sista biten med grafik 

och publiceringsmaterial samt att man hela tiden checkar av, får feedback 

och gör justeringar enligt önskemål. Detta kan vara mycket tidskrävande; 

inte nödvändigtvis arbetstidskrävande, men det kan ta veckor för ett team 

som beställt ett typsnitt att få chans igenom det och komma med feedback.  

 

B – Först bör man bestämma var typsnittet ska användas och sedan vilka 

delar som ska ingå. 

Detta sätter de första parametrarna och därefter är det designarbete och 

slutligen testar jag typsnittet i olika miljöer. 

 

C – Jag skissar alltid för hand på papper och med olika verktyg, skannar 

eller fotar, vektoriserar, tillriktar, testar osv. 

 

D – Nej, inte direkt. 

 

E – Inte heller här speciellt stora skillnader. Mot kund kan det bli lite fler 

tester i början för att hitta rätt spår, vinning etc. När jag gör egna typsnitt 

finns det framförallt mer frihet och framförallt ingen tidspress. 

 

F – Vi arbetar alltid enligt en insiktmodell och agilt mot kund. Vi levererar 

betafonter som de kan testa istället för tjusiga pdf:er. Vi försöker vara nära 

kunden i deras beslut och säkerställer att typsnitten fungerar i deras digitala 

miljöer. Viktigt! 

 

Mot Kund: 

 

• Hur hittar du kunder och har du oftast samma kunder eller mestadels 

olika? 

 

A – Jag får kunder genom att de hittar mitt material online.  

Jag har några återkommande kunder som med jämna mellanrum ger mig 

uppdrag, men även många kortare uppdrag. Det handlar främst om loggor 

snarare än typsnitt.  

 

B – Mina kunder beställer ofta ett typsnitt en gång och då är det den första 

och sista gången. 

Vilket gör processen kul. Det blir många aha-upplevelser.  

Jag har nytta av att jag undervisar i typsnittsteknik och typsnittshistoria.  

 

C – Det varierar. Jag har båda slags kunder och de hittar oftast mig. 

Började med Instagram för ett och ett halvt år sedan och det har gett en hel 

del. Annars är det oftast via kontakter och tidigare kunder. 

 

D – Dom hittar mig. 

 

E – Jag har byggt upp mitt varumärke rätt bra efter många år i branschen. 

Alla jobb jag gjort talar för sig själv och byråerna kontaktar ofta mig först. 

Sedan har jag genom åren också byggt upp ett bra samarbete med några av 

Sveriges bästa byråer. Jag är mycket tacksam för detta faktum. 

 

F – Vi får 80% av nya typsnittskunder på kontakter. 

 

• Hur sker kontakten med kunden under skapandet? 
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A – Oftast email, ibland telefon/Skype.  

Jag tycker email är överlägset då man inte behöver bestämma möte och har 

möjlighet att se igenom önskemål noggrant och när man känner för det.  

 

B – Vi har mötet och stämmer av allt eftersom. 

Det skiljer sig inte från annat design arbete. 

 

C – Jag föredrar alltid en öppen och löpande dialog. 

 

D – Möten, telefon, Skype, mail. 

 

E – Relativt lite om jag jobbar direkt mot en designbyrå. I vissa fall är det 

kunden som själva tar kontakt. 

 

F – Kontakten med kunden sker via Slack eller mail. Vi har även möten. 

 

• Arbetar du mestadels med Sverige eller även utländska kunder? Om du 

arbetar med utländska kunder är det någon skillnad i hur du arbetar i 

jämförelse med svenska kunder? 

 

A – Främst med utlänska - kanske 10% svenska kunder. Förenklat så är det 

nog 50% USA, 40% EU och Sverige och 10% andra. Det vill säga ganska 

jämt fördelat i västvärlden med BNP osv i åtanke.  

Det är även ungefär så det ser ut med licensköp.  

Ingen större skillnad på hur jag arbetar med svenska respektive utlänska 

kunder - givetvis lite närmare till telefonkontakt med svenska kunder, men 

jag föredrar som sagt email. 

 

B – Jag arbetar främst med svenska kunder och de hittar ofta mig som tur 

är. 

 

C – Jag har kunder både i Sverige och utomlands. Utländska kunder är 

generellt bättre på återkoppling. 

 

D – Båda och. Alla är olika. 

 

E – Mest med svenska kunder, men även en del utomlands. Mitt namn var 

mer känt utomlands i början och har sedan slagit igenom mer i Sverige. 

Det är alltid svårt att bli profet i sitt eget land. :-) 

 

F – Mina kommersiella typsnitt har gjorts mot en internationell marknad. 

Bespoke (skräddarsydda typsnitt) har främst gjorts i Sverige. 

 

Generellt skapande: 

 

• Vad använder du för program eller sätt för att skapa ditt typsnitt? 

 

A – Adobe Illustrator och Fontlab 5 och 6 

 

B – Robofont, glyphs FontLab, Sublime Text och många mera program. 

 

C – Jag lärde mig att arbeta i FontLab, men håller på att övergå till Glyphs. 

Kommer nog att köra med båda. (Och använder Adobe CC som 

komplement.) 
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D – Glyphs. 

 

E – Jag jobbar fortfarande i FontLab, även om en del gått över till Glyphs. 

 

F – Glyphs 

 

• Arbetar du med flera projekt samtidigt eller ett i taget? 

 

A – Jag arbetar med flera i taget.  

Det är inte omöjligt att jag börjar med ett typsnitt en dag och är klar till 

nästa, men det sträcker sig oftast över en längre period.  

Det har hänt att det har tagit flera år för mig att göra klart ett typsnitt, t ex 

om jag hittar något påbörjat, bortsorterat eller bortglömt från 2014 som jag 

ändå gillar och ser potential i, och bestämmer mig för att göra klart. Då har 

det ju tagit 4 år att göra klart det.  

Så i skrivande stund har jag säkert nära hundra påbörjade idéer. En del som 

aldrig kommer bli något annat, utan fick fungera som träning, men flera 

som jag bara måste slutföra. Många av dem är dessutom klara men måste 

namnges och publiceras.  

Efter kreativa perioder kan jag ha en ganska lång kö av typsnitt; jag 

föredrar att inte publicera alla på en gång utan hellre släppa med jämna 

mellanrum.  

 

B – Helst ett i taget. 

 

C – Flera projekt samtidigt. 

 

D – Flera. 

 

E – Företrädelsevis med ett i taget, men det blir ibland fler projekt 

samtidigt. Jag har svårt att säga nej, eftersom jag älskar det jag gör. 

 

F – Flera samtidigt. 

 

• Hur lång tid brukar det ta att skapa ett typsnitt? 

 

A – Som sagt, det kan på pappret ta allt från en dag till år att skapa ett 

typsnitt.  

Även om man tänker arbetstimmar så är det svårt att ge en bra siffra, men 

jag ska försöka.  

Säg att man använder alla de automatiserade processerna/plugin jag 

nämnde tidigare, och att man bara vill ha A-Z. (Det är vad jag anser vara 

minimum för vad man kan kalla ett typsnitt) 

Då skulle man kunna göra ett typsnitt på en timme. Kvaliteten kommer 

givetvis vara låg och med smalt användningsområde. 

Om detta är minimum så skulle maximum vara ett multi-vikt typsnitt, 

kanske till och med med olika breddalternativ och andra stilar. Ett sådant i 

hög kvalitet är något man kan sitta och pilla med för evigt, och man får 

nästan tvinga sig själv vara nöjd efter en viss punkt om man vill bli klar 

med det över huvud taget.  

Två veckor 10 timmars arbetsdagar tror jag att man lätt kan spendera på ett 

sådant.  

Genomsnitt borde alltså ligga någonstans däremellan, säg 12-48 timmar. 

Då kanske man kan säga, mycket förenklat, att ett typsnitt tar 24 timmar att 

skapa.  
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B – Ungefär hundra timmar för en vikt och skärning. 

 

C – Svårt att säga, det beror på en hel del faktorer. 

 

D – Allt mellan 1 månad och 4 år. 

 

E – Det går inte att svara enkelt, för det finns så många olika saker som 

påverkar produktionstiden. 

 

F – 3–6 månader 

 

• Hur kommer du fram till hur ett typsnitt ska se ut, var finner du 

inspirationen? 

 

A – Ibland har jag en specifik idé, men ofta handlar det bara om att rita och 

prova olika versioner av bokstäver för att hitta något unikt, snyggt, 

intressant eller vackert.  

Jag samlar även material för inspiration, jag gillar särskilt 50-tals annonser, 

då de änvände mycket handskriven typografi. Det är en utmaning som jag 

gillar att få någonting genuint handskrivet att fungera som ett 

scripttypsnitt.  

 

B – Eftersom jag arbetar med kund, så är det ofta genom samtal med 

kunden som formgivningen bestäms. 

 

C – Det är inte en rak process. Man börjar med några grundförutsättningar, 

som kan handla om vad som behövs och vilka preferenser kunden har. 

Sedan är det lite så här: skissar, utvärderar, förkastar, skissar osv. T. ex. 

kan tillriktning kräva att man ritar om något, eller att man lägger till en 

glyph. 

 

D – Olika för varje projekt. 

 

E – De jag gör åt kunder har ofta en ganska klar idé från början. Mitt jobb 

där är att göra ut en bra idé på bästa sätt och bidra med mina 

expertkunskaper och goda förmaningar när jag tycker det behövs. Mina 

egna typsnitt kan komma ur så många olika idéer. Gamla bortglömda 

typsnitt ur alla de typsnittsprover jag har i min samling. En gammal 

trycksak eller förpackning från förr som har något handgjord text kan 

också inspirera. Någon gammal skulle har också inspirerat ibland. Listan 

kan göras lång och jag fotograferar typografi hela tiden runt omkring mig, 

så jag har inspiration så det räcker livet ut. 

 

F – Historien är alltid den bästa rådgivaren. Ny teknik kan tänja gränserna 

och utveckla koncepten. 

 

• Hur bestäms det vilka specialtecken du ska skapa? 

 

A – I Fontlab finns en grunduppsättning som jag alltid gör. Den täcker allt 

människor i allmänhet kommer använda.  

 

B – Det bestämmer kunden. Jag gör ju specialritningar. 

 

C – Behovet. 
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D – Vi gör alltid samma teckenuppsättning för att täcka in det mesta. 

 

E – Utgångspunkten är ofta ”Basic Latin language support”, vilket innebär 

att typsnittet ska ha de grundläggande tecken som krävs för att täcka 

västlatinska språk. Dessutom är det en del specialtecken, punktaionstecken 

och diakriter (accenter etc). Ibland behöver en kund täcka fler språk och 

kanske speciella symboler, beroende på hur de jobbar mot andra länder och 

så vidare. För mina egna kommersiella typsnitt bygger jag sedan länge ut 

alla vikter med betydligt fler språk för att täcka ett större behov på 

marknaden. Dessutom gillar jag ornament, symboler och ikoner mycket, så 

ett typsnitt får ofta ett paket med det för att den grafiska formgivaren ska få 

lite extra att jobba med. 

 

F – Vi bestämmer teckenuppsättning utifrån kundens krav och önskemål t 

ex i vilka länder de är verksamma. 

 

• Skapar du bara utifrån ett språk eller flera? 

 

A – Jag skapar alltid de tecken i bilden jag bifogar, vilket täcker nordiska 

och västeuropeiska språk.  

Utöver dessa skapar jag alltid centraleuropeiska språk, baltiska, keltiska 

och några till.  

Har även gjort typsnitt som stöder grekiska och kyrilliska. Dock är jag inte 

bekväm med det då jag inte har tillräcklig erfarenhet av hur bokstäverna 

ska se ut.  

Jag gillar arabiska mycket, det är en helt annan utmaning, men ändå inte 

helt olik att skapa scripttypsnitt då det handlar om att få varje tecken att 

hänga ihop med andra.  

 

B – I sverige använder främst Latinska alfabetet och de språk som man kan 

skriva med fungerar bra i mina typsnitt. 

 

C – Beror på behov 

 

D – Jag ritar Latinska språk och kyrilliska språk. 

 

E – Se ovan 

 

F – Alltid flera, standard är Latin med CE-stöd (Centraleuropeiska) 

 

• Vilka svårigheter dyker mer ofta upp? 

 

A - 

 

B – Tiden är ofta det största problemet. Vi i Sverige vill att allt ska gå 

superfort, men ett bra typsnitt är ett gott hantverk och det tar tid. 

 

C – Olika. 

 

D – Inga speciella som jag tänker på. 

 

E – Det vanligaste med kunder är att de ofta har en väldigt skräddarsydd 

miljö inom företaget och kanske använder ett speciellt program som inte är 

särskilt bra på hantera typografi. Då får man ofta göra speciallösningar. 
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Mycket tekniska detaljer som man ibland får hitta speciallösningar på. 

Annars blir det generellt mer och mer smidigt med tekniken. 

 

F – Hintning för att återge typsnitt i gamla browsers är ett återkommande 

problem, som löses med tidens gång. 

 

• Vad är det bästa och sämsta med att arbeta som typsnittsdesigner, varför? 

 

A – Bäst är friheten att kunna göra vad jag vill, när jag vill. Att ha ett jobb 

som innehåller skapande.  

Kan inte komma på något dåligt som är värt att nämna.  

Jag tror andra människor kan ha svårt med diciplinen, att man hela tiden 

måste producera och leverera med jämna mellanrum - men det handlar inte 

om diciplin för mig, utan att jag bara gör vad jag vill. 

 

B – Det bästa är att det faktiskt är väldigt kul. 

 

C – Det bästa är att man får arbeta med bokstäver och sedan se dem 

användas! Det sämsta är att många tycks tro att typsnitt föds i datorn och 

att det finns dålig förståelse för upphovsrätt, men det gäller nog i många 

skapande branscher. 

 

D – Konstigt fråga :) 

 

E – Jag har svårt att hitta nackdelar, förutom tidspressen som ibland kan 

vara lite frustrerande. Men som jag har lärt mig bra från min tid i 

reklambranschen. Det var bråttom från dag ett… som frilansare måste man 

kunna hantera stress på ett bra sett. Försöker dock vara tydlig med 

produktionstider från början. 

 

F – Jag är inte bara typsnittsdesigner men det har varit en stor del av mitt 

yrkesliv. Jag har alltid älskat bokstäver och att få möjlighet att arbeta med 

deras formgivning är stort. 

 

• Hur levererar du typsnittet när du är klar? 

 

A – Oftast som en demofil i TTF-format för gratis, icke-kommersiellt bruk, 

samt ett komplett typsnitt i TTF och OTF-format för kommersiellt bruk.  

 

B – Jag levererar typsnittet efter kundens önskemål 

 

C – Som en typsnittsfil eller, om det gäller logotyper och annan artwork, 

som eps, tiff och/eller png. 

 

D – Mail. 

 

E – Se ovan 

 

F – Det brukar vara leveranser i formaten OT, TT, eot, woff och woff 2 

(print och webb). 

 

• Hur bestämmer du hur mycket du ska ta betalt? Hur skiljer det sig mellan 

om du arbetar mot kund eller att typsnitt som du säljer vidare? 
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A – Runt €59 EUR. Jag valde det priset tidigt, sedan har jag för enkelhets 

skull gjort det till rutin att sätta det priset. Sannolikt högre än genomsnitt, 

vilket leder till färre köp men säkerligen har sina andra fördelar.  

B – Det beror på vad som ingår i ett typsnitt, dvs antalet vikter, skärningar, 

och teckenuppsättning. 

 

C – Det är svårt! Det är mitt ständiga dilemma. Jag har en tendens att lägga 

ner betydligt mer arbete än vad jag tar betalt för 

. 

D – Det beror helt på projektet. Offererar alltid uppdrag separat. 

 

E – Svårt att svara generellt. Ibland finns det en budget färdig, då är det 

upptill dig själv som formgivare att vilja om det är värt jobbet eller inte. 

Annars är det offerter med mina marknadsmässiga priser som gäller. När 

det gäller kommersiella typsnitt är det väldigt reglerat. 

 

F – Vi har en kostnadsbild för kustomiserade typsnitt baserad på hur 

många fonter och vikter av resp. font det gäller. När det gäller typsnitt som 

säljs kommersiellt får man royalty (om det säljer vill säga). 

 

 




