
Layout och typografi i vetenskapliga artiklar: 
En kartläggning av konventioner gällande grafisk formgivning 
inom matematik, medicin och utbildningsvetenskap

Layout and typography in research articles: 
A survey of graphic design conventions in Mathematics, Medicine and Education research

Visual production (5,5 credits) and thesis (15 credits)
for Degree of Master of Arts (60 credits),
Main Field of Study: Audiovisual Studies

Thesis supervisor: Sven Hansell (she@du.se)
Examiner: Tomas Axelson (tax@du.se)

Dalarna University, Sweden – September, 2015

Nils Johansson (njh@du.se)

Gestaltning (5,5 hp) och uppsats (15 hp)
för Filosofie magisterexamen,
huvud område: Audiovisuella studier

Handledare: Sven Hansell (she@du.se)
Examinator: Tomas Axelson (tax@du.se)

Högskolan Dalarna – september 2015

Abstrakt på svenska
En deskriptiv visuell innehållsanalys genomfördes med en 
korpus bestående av vetenskapliga artiklar från 30 toppran-
kade tidskrifter jämnt fördelade på de tre disciplinerna ma-
tematik, medicin och utbildningsvetenskap, med syfte att 
undersöka om det fanns ett samband mellan tidskrifternas 
disciplintillhörighet och den grafiska formgivningen. Kart-
läggningen omfattade layout (bl.a. sidformat, spalter, mar-
ginalstorlek, användning av grafiska element, placering av 
tabeller, figurer och pagina) och typografiskt utseende hos 
titel, rubriker, brödtext och abstrakt (t.ex. teckenstorlek, 
textjustering, teckengrovlek, typsnitt, färg och radavstånd).

Resultaten visar att disciplinerna använde olika men 
även gemensamma konventioner i sitt grafiska utseende. 
Matematik uppvisade enkelspaltig layout med liten typo-
grafisk variation, genomgående användning av typsnitt 
från familjen Transitional eller Transitional/Didone för hela 
dokumentet, avsaknad av kulört färg och sällan användning 
av grafiska element. Medicin uppvisade större variation 
med användning av kulört färg, icke-centrerad typografi 
med både sansseriff- och seriff-typsnitt, grafiska element 
och ramar som förstärker det ofta använda dubbelspaltiga 
gridsystemet. Utbildningsvetenskap uppvisade en grafisk 
design som återfanns i båda disciplinerna, men påminde 
mest om matematik till utseendet.

Kodbok ingår i sin helhet som bilaga. Uppsatsen i sig är 
delvis formgiven med utgångspunkt i de erhållna resultaten.

Nyckelord: deskriptiv grafisk formgivning; layout; typografi; 
visuell stilistik; konventioner; forskningsartikel; vetenskaplig 
tidskrift

Abstract in English
A descriptive visual content analysis was conducted on 
research articles from 30 academic journals with highest 
impact factor equally distributed between Mathematics, 
Medicine and Education research, to examine whether a 
correlation could be established between academic disci-
pline and graphic design conventions used. The survey in-
cluded layout aspects (e.g. size of pages and margins, text 
columns, use of graphic elements, placement of tables, 
visuals and page numbers) and typographical appearance 
of title, sub-headings, body copy and abstract (e.g. char-
acter height, weight, alignment, typeface, use of colour 
and inter-line distance).

The results show that the disciplines used different but 
also shared some common graphic design conventions. In 
Mathematics often a single-column layout was used, with 
a small typographic variation, using a single Transitional 
or Transitional/Didone typeface for the entire document, 
not using any colour and seldom using any graphical ele-
ments. Medicine showed greater variation, using colour, 
non-centered typography combing sans-serif and serif 
typefaces, graphical elements and frames emphasising 
the often used double-column grid system. Education 
research shared appearance common for both disciplines, 
leaning mostly towards Mathematics.

This thesis is in its entirety written in Swedish and is 
typeset partially in accordance with the findings from this 
survey. Code book is included.

Keywords: descriptive graphic design; layout; typog-
raphy; visual stylistics; conventions; research article; 
academic journal
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Bakgrund

Hur visuellt material kommunicerar och används har 
varit föremål för omfattande forskning och teoribild-
ning, inte minst inom forskningsområden som mul-
timodala studier och sociosemiotik, lingvistik, visuell 
retorik, informationsdesign, technical communication 
och visuell litteracitet.

Som konsekvens har även området grafisk design 
blivit föremål för flera studier där layout och typografi 
börjat betraktas som ett eget kommunikationssätt 
som också kan förmedla information i sig. Flera empi-
riska studier och teoretiska arbeten har t.ex. tillämpat 
ett sociosemiotiskt, retoriskt och lingvistiskt förhåll-
ningssätt för att belysa hur eller vad olika grafiska 
lösningar kommunicerar1, hur typografi och layout kan 
samspela med verbalt språk eller används i lekmäns 
texter2, hur användningen av olika grafiska lösningar 
motiveras av grafiska formgivare själva3 och hur gra-
fisk design kan ses ur ett sociolingvistiskt perspektiv, 
genom att fungera som ett etablerat visuellt uttryck 
inom en grupp eller associeras till en viss grupp eller 
som identitetsmarkör4.

Konventioner inom grafisk formgivning

Två författare som belyser visuell kommunikation 
ur ett socialt–retoriskt perspektiv är Kostelnick och 
Hassett (2003) som i boken Shaping information: The 
rhetoric of visual communication framför olika perspektiv 
på visuell kommunikation i termer av socialt konstru-
erade konventioner – d.v.s. regler som människor 
inom en grupp kommit att acceptera eller förhålla sig 
till, och som möjliggör kommunikation och igenkän-
ning av information. Som exempel på konventioners 
betydelse nämner författarna en läsares inlärda för-
måga att kunna utläsa information från grafer och en 
läsares uppenbara förmåga att särskilja vissa typer av 
dokumentgenrer endast genom det grafiska utseendet, 
såsom nyhetsbrev, inbjudningar och manualer.

Förutom anekdotiska bevis finns även empiriskt 
stöd för att olika genrer har olika typografiska utse-

1 Se t.ex. Waller, 1987/2014, 1991/1996; van Leeuwen, 2006; Brumberger, 2003; Schriver, 1997.
2 Se t.ex. Melin, 2000 och Walker, 2001.
3 För motivering av t.ex. användning av white-space, se Olsen, Pracejus & O’Guinn, 2012.
4 För exempel på hur frakturstil associeras till nazism, se Spitzmüller, 2015.

enden – d.v.s. att det råder olika konventioner. T.ex. 
framkommer indirekt i Paterson och Tinkers (1940) 
kartläggning av dåtidens rådande typografiska praxis 
(printing practice) att vissa skillnader fanns i använd-
ning av bl.a. typgrad, format och antalet spalter mel-
lan amerikanska läroböcker, akademiska tidskrifter 
och magasin.

Även studier som involverat läsare antyder att 
också läsarna själva har tagit till sig av vissa grafiska 
konventioner. Exempelvis anses vissa typsnitt vara 
något bättre lämpade till vissa texttyper än andra – 
t.ex. Arial för professionella texter och Bauhaus för en 
text som upplevs mer ledig (Brumberger, 2003), eller 
seriff-typsnitt för en novell men sansseriff-typsnitt 
för en användar manual (Schriver, 1997, s. 288 ff); och 
att olika layouter associeras till olika textgenrer – t.ex. 
en kontrastrik och obalanserad layout associeras till 
reklamutskick eller en centrerad layout innehållande 
lite kontrast, användning av vitt utrymme och färre 
olika typsnitt konnoteras till vetenskapliga tidskrifter 
eller texter lämpad för mer sofistikerad djupläsning 
(Moys, 2014).

Waller (1987/2014, s. 229 ff, 1999) och Kostelnick 
och Hassett (2003, s. 82 ff) nämner flera anledningar 
till att konventioner av denna typ uppstår, och att de 
kan vara mer eller mindre formellt reglerade och va-
riera inom en och samma genre. T.ex. kan de uppstå 
av tekniska, ekonomiska eller sociala skäl som i fallet 
med att en skärms upplösning tillåter en viss typ av 
typsnitt för att bokstäverna ska visas tydligt eller om 
en viss papperstyp är alltför dyr eller det finns estetis-
ka preferenser som råder inom en viss kultur eller att 
vissa uttryck upplevs mer lämpliga än andra i ett givet 
sammanhang (att jämföras med vad som inom den 
verbala retoriken benämns decorum (Hariman, 2001)).

Vissa konventioner kan också vara tydligt befästa 
och få spridning när de finns reglerade i lag, som i 
fallet med vägskyltars utseende, eller specificerade i 
ett företags grafiska manual till syfte att styra orga-
nisationens interna grafiska konventioner med regler 

Introduktion
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kring användning av typsnitt, profilfärger och logotyp 
och så vidare, eller reglerade i nationella eller interna-
tionella standarder.

Förutom genom exponering eller nedskrivna strikta 
regleringar, förmedlas även generella grafiska kon-
ventioner i undervisningen vid designskolor och ge-
nom den praktiska designlitteraturen (för typografi, 
se t.ex. Heine, 2005 och Bringhurst, 2012). Dock visar 
van der Waarde (2002) vid en genomgång av 110 neder-
ländska årsredovisningar från 2001 att de typografiska 
regler gällande relationen mellan radlängd, x-höjd och 
radavstånd som litteraturen framhåller inte efterföljs 
i praktiken av professionella formgivare. Dessutom 
tycks den praktiska litteraturen i vissa fall framför 
allt fungera preskriptivt eller normativt (ge råd kring 
användning) snarare än generellt deskriptiv (beskriva 
verklig användning), även om exempel på varierande 
formgivning ibland ingår (för magasin-design, se t.ex. 
Moser, 2007).

Avsaknad av deskriptiva studier

Trots betydelsen av konventioner inom grafisk design 
och den ifrågasatta giltigheten i litteraturens före-
skrivna typografikonventioner, finns få studier som 
på systematisk och statistisk väg försökt kartlägga den 
faktiska förekomsten av olika typografiska resurser 
(typsnitt, typsnittsstorlek, färganvändning etc.) och 
layoutmässiga resurser (användning av marginaler, 
sidformat, bildplacering etc.) inom olika dokument-
genrer som på motsvarande sätt skett inom lingvistik 
och forskning kring språkanvändning. I de fall sådana 
studier förekommer, saknar de ofta tydliga definitio-
ner och mätmetoder vilket påverkar både reliabiliteten 
och validiteten.

Vetenskap som grafisk genre

En dokumentgenre som särskilt varit föremål för ling-
vistisk och visuell forskning men inte grafisk forsk-
ning är den vetenskapliga artikeln – detta trots att 
flera nya vetenskapliga tidskrifter uppstår årligen och 

den grafiska formgivningen inte ses som oviktig (se 
avsnittet Tidigare litteratur, forskning och teori).

Att det finns metodologiska och vetenskapsteore-
tiska skillnader mellan olika akademiska discipliner 
är allmänt känt inom akademin, liksom att språkan-
vändningen mellan olika discipliner skiljer sig åt. Viss 
forskning antyder t.o.m. att disciplintillhörighet även 
kan ha en viss påverkan på det grafiska utseendet hos 
doktorsavhandlingar (se Ravelli & Starfield, 2008). 
Dock saknas motsvarande jämförande deskriptiva stu-
dier om det grafiska utseendet i vetenskapliga artiklar 
från olika discipliner.

I ett större perspektiv skulle sådana undersökning-
ar kunna öka förståelsen kring hur vetenskap kommu-
niceras rent grafiskt både generellt och inom enskil-
da discipliner. Resultaten kan även användas direkt 
praktiskt av formgivare av vetenskapliga tidskrifter 
för att skapa en formgivning som differentierar eller 
konformerar mot de erhållna resultaten.

Syfte

Genom utveckling av en tentativ kodbok innehållande 
definitioner och mätmetoder syftar föreliggande stu-
die att genom en visuell innehållsanalys av vetenskap-
liga artiklar från disciplinerna matematik, medicin och 
utbildningsvetenskap kartlägga förekomsten av olika 
typografiska och layoutmässiga resurser i dessa, samt 
undersöka om det föreligger ett samband mellan den 
grafiska formgivningen (nyttjade konventioner) och 
artiklarnas disciplintillhörighet.

Resultaten kommenteras genom att framföra möj-
liga orsaker (vilka kräver vidare studier för att under-
sökas närmare) till eventuella mönster i data eller 
avsaknad därav.

De textkomponenter i artiklarna som varit föremål 
för specifikt typografisk granskning i denna studie är 
titeln, rubriknivåerna 1 till 4, brödtext samt texten i 
abstrakt.
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Tidigare litteratur, forskning och teori

Grafisk formgivning hos akademiska texter

Den vetenskapliga artikeln (forskningsartikeln eller 
den akademiska artikeln) dominerar idag som medi-
um för kommunikation av vetenskaplig information, 
och nya vetenskapliga/akademiska tidskrifter uppstår 
årligen5.

Hur vetenskapliga artiklar kommunicerar rent 
språkligt har varit föremål för omfattande lingvis-
tisk forskning, främst inom fältet English for specific 
purposes genom genre- och stilanalyser med fokus 
på stilmarkörer och strukturen hos texten (se t.ex. 
Swales, 1990).

Dock utgörs den vetenskapliga artikeln inte en-
dast av verbal kommunikation utan är i hög grad en 
multimodal dokumentgenre. Ett mode (kommunika-
tionssätt) som alltid förekommer i samband med skrift 
– och följaktligen också i vetenskapliga artiklar – är 
den grafiska formgivningen. Dock tycks detta inte vara 
ett välbeforskat område i detta sammanhang, annat än 
i tidigare läsbarhetsstudier där akademiska texter med 
tillhörande typografi ibland har ingått.

Akademisk publicering, stilguider och handböcker

Inom området akademisk publicering (scholarly pub-
lishing) finns omfattande forskning som rör strate-
giska frågor och publiceringsprocess i samband med 
publicering av vetenskap (se t.ex. Greco, 2009). Så vitt 
bekant har dock ingen forskning som specifikt berör 
grafisk formgivning inom området genomförts.

Inte heller de mer omfattande böcker som publi-
cerats inom området akademisk publicering behand-
lar formgivningsprocessen i sig mer än förbigående, 
även om formgivningen ibland nämns ge mervärde (se 
Morris et al., 2013, s. 115).

Inte heller de standard-stilguider som refereras till 
och används inom akademin (t.ex. The Chicago manual 
of style, Scientific style and format, Publication manual 
of the American Psychological Association och MLA style 
manual and guide to scholarly publishing), tidskrifternas 
egna motsvarigheter eller allmänna skrivhand böcker 
(t.ex. Day & Gastel, 2006; Rocco & Hatcher, 2011) 
innehåller djupare information kring formgivning 

5 The STM Report 2015 rapporterar att i slutet av 2014 fanns omkring 28 000 aktiva och kollegialt granskade engelskspråkiga akademiska 
tidskrifter registrerade i tidskriftsdatabasen Ulrichs web – och sedan 2009 har den årliga ökningen av antalet nya tidskriftstitlar varit 
cirka 2,5 % per år (Ware & Mabe, 2015).

mer än på teckennivå (t.ex. användning av fetstil, 
kursiv, exponentläge etc.) förmodligen eftersom dessa 
stilguider och handböcker i regel endast riktar sig till 
författare och berör hur manus förbereds och formate-
ras. (Det är i sin tur dessa manus som typograferas av 
en grafisk formgivare till sin slutgiltiga form för tid-
skriften, först efter att de accepterats för publicering.)

Vad gäller explicit formgivningen hos vetenskapliga 
tidskrifter så nämner The Chicago manual of style (The 
Chicago University, 2010, s. 47–48) att formgivningen 
bör vara enkel och flexibel eftersom den ska gälla för 
flera olika typer av texter och innehåll. Dock behandlas 
ämnet inte djupare.

Ett flertal aktuella och upphävda internationella 
ISO-standarder (och svenska anpassningar av dessa) 
finns som berör utformning av vetenskapliga och tek-
niska dokument, bl.a. ISO 8-1977, SIS 73 43 11 och 
ISO 5966-1982 om utformningen av facktidskrifter 
och rapporter, ISO 214-1976 och SS 03 82 04 om ut-
formning av abstrakt, ISO 7144-1986 om utformning 
av doktorsavhandlingar och liknande dokument, och 
ISO 6716-1983 och SS 23 63 10 om sidformat i tidskrif-
ter. Dock behandlar dessa sällan layout och typografi 
på särskilt specifik nivå.

Visuell vetenskaplig kommunikation

Inom fältet vetenskaplig kommunikation (scientific 
communication) finns en särskild gren som behandlar 
användningen av visuellt material, t.ex. fotografier 
och grafer (se t.ex. Pauwels, 2006). Det har även gjorts 
flera studier som på olika sätt berört användning av 
tabeller och grafer i tidskrifter från olika discipliner 
(se t.ex. Cabanac, Hubert & Hartley, 2013; Hutto, 2008; 
Desnoyers, 2011).

Dock tycks inte den grafiska formgivningen av ve-
tenskapliga artiklar behandlas i större utsträckning 
inom området. En förklaring till detta kan vara att 
oftast ansvarar manusförfattarna (forskarna) själva 
för att ta fram olika typer av bildmaterial som därefter 
publiceras i t.ex. en vetenskaplig artikel, medan lay-
outen och formgivningen av artikeln i övrigt styrs av 
den grafiska formgivaren.
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Vidare finns litteratur som beskriver den historiska 
utvecklingen av den vetenskapliga artikeln som kom-
munikationssätt, men inte heller den tycks fokusera 
på det grafiska utseendet i större utsträckning även om 
användning av bilder ibland diskuteras (t.ex. Gross, 
Harmon & Reidy, 2002; Harmon & Gross, 2007).

Studier av typografin i akademiska texter

Den forskning som berört typografi i vetenskapliga 
artiklar har främst bedrivits i form av och med ut-
gångspunkt i läsbarhetsstudier. Exempelvis författade 
Katzen (1977) en förstudie till ett projekt finansierat 
av British Library för att kartlägga förutsättningarna 
för att undersöka hur utseendet hos vetenskapliga 
tidskrifter kan påverka läsarens informationsinhämt-
ning från dessa.

Katzens förstudie utgjordes av en omfattande 
forsk ningsöversikt bl.a. kring teorier om läsprocessen 
och över tidigare läsbarhetsforskning, ibland direkt 
rörande en eller flera vetenskapliga tidskrifter – t.ex. 
inom enskilda discipliner såsom psyko logi (Soar, 1951) 
eller utbildnings- och datavetenskap (Hartley, Burn-
hill & Fraser, 1974) eller mer generellt (t.ex. Poulton, 
1959).

Dock innehåller endast i undantagsfall sådana läs-
barhetsstudier kartläggningar över hur den grafiska 
formgivningen faktiskt ser ut. Ett sådant undantag är 
Paterson och Tinkers (1940) forskningsöversikt över 
läsbarhetsforskning där författarna också inkluderat 
en kartläggning över typografisk praxis (printing prac-
tice) för bl.a. läroböcker, magasin och vetenskapliga 
tidskrifter och sätter dessa i relation till läsbarhets-
forskningens resultat.

Med tanke på de teknikförändringar och modeväx-
lingar som skett inom grafisk teknologi och formgiv-
ning under de senaste decennierna kan möjligen dessa 
resultat ha förlorat i giltighet. Dessutom har läsbar-
hetsforskningens resultat traditionellt inte anammats 
av typografkåren (Berkson & Enneson, 2013), varpå 
resultaten sällan kan användas som förklaringsmodell 
för t.ex. konventioners utseende.

Formgivning hos doktorsavhandlingar

En av få studier som har direkt koppling mot grafisk 
formgivning i ett akademiskt sammanhang är Ravelli 
och Starfields (2008) undersökning där de utifrån ett 
sociosemiotiskt perspektiv jämförde formgivning-

en hos framsidor och innehållsförteckningar i tjugo 
doktorsavhandlingar från historia och sociologi vid 
University of New South Wales i Australien.

Resultaten från undersökningen gav en viss indika-
tion på att det fanns ett samband mellan särskiljande 
formgivning och hur avhandlingen förhöll sig till den 
traditionella diskursen inom den egna disciplinen, där 
avhandlingar tillhörande New Humanities hade en mer 
icke-traditionell formgivning. 

På detta sätt kan den grafiska formgivningen, i 
likhet med Wallers (1981/1982) och Spitzmüllers (2015) 
resonemang, ses som ett socialt språk med socioling-
vistiska förtecken.

Huruvida det även finns ett samband mellan form-
givning i vetenskapliga artiklar och deras disciplintill-
hörighet är föremål för föreliggande studie.

Deskriptiv metodik och deskriptiva studier

Fördelen med innehållsanalyser

Det finns ett stort antal studier som utifrån ett multi-
modalt eller sociosemiotiskt perspektiv beskriver hur 
olika textgenrer kommunicerar mening genom sin 
grafiska formgivning och bildanvändning. Dock har 
den multimodala teoribildningens (tolkningarnas) 
giltighet ifrågasatts av flera forskare, bl.a. Bateman, 
Delin och Henschel (2004) som efterfrågar ett empi-
riskt stöd för att kunna utvärdera teorierna för att inte 
riskera att förklaringarna endast blir efterkonstruktio-
ner (se även Hiippala, 2015, s. 3).

Kritik kan också riktas mot att ofta analyseras i 
regel endast ett fåtal publikationer från varje text-
genre, såsom enskilda läroböcker (t.ex. Melin, 1999), 
och generaliserbarheten kring hur textgenren i stort 
kommunicerar – d.v.s. vilka konventioner som råder 
– blir därmed begränsad.

Ett sätt att studera konventioner inom just grafisk 
formgivning, för att nå mer generaliserbara resultat, 
är att genomföra deskriptiva (beskrivande) visuel-
la innehålls analyser med utgångspunkt i en större 
mängd material (en s.k. korpus) – d.v.s. kartlägga 
hur ofta olika typografiska och layoutmässiga re-
surser förekommer i ett innehåll, sett ur ett deno-
tativt perspektiv. (För metodologisk beskrivning av 
innehållsanalyser, se t.ex. Krippendorff, 2013 eller 
Neuendorf, 2002; för motsvarande metod för bildma-
terial, se t.ex. Bell, 2001.)
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Resultaten från en sådan innehållsanalys kan där-
efter, beroende på urvalsmetod, behandlas genom 
statistisk metod för att undersöka om eventuella sta-
tistiskt säkerställda skillnader föreligger t.ex. inom 
eller mellan olika genrer eller över tid, och nå resultat 
som kan generaliseras i större utsträckning.

Samma metodologiska tillvägagångssätt har bl.a. 
använts inom korpuslingvistik och inom lingvistisk 
stilistik och stilanalys6, där både tolkande och beskri-
vande analyser genomförts av verbala stilmarkörer i 
olika genrer (Lagerholm, 2008, s. 20) – ibland med 
huvudfokus på endast en av dessa.

Om grafisk formgivning, liksom annan typ av kom-
munikation, ses innehålla socialt konstruerade kon-
ventioner är det inte orimligt att anta att ju oftare en 
konvention upprepas desto mer förstärks och befästs 
den och bildar en slags norm. Sett ur detta perspektiv 
är kartläggning av faktiska förekomsten av olika typo-
grafiska och latoutmässiga resurser av stort intresse. 
För visuellt–grafiskt material har bl.a. Bateman (2008) 
utvecklat en modell för att skapa strukturerade visu-
ella korpusar som tillåter multimodala granskningar, 
även om modellen innehåller begränsningar (se vidare 
avsnittet GeM-modellens begränsningar).

Resultaten från kartläggande innehållsanalyser 
av denna sort kan därefter kommenteras utifrån ett 
konnotativt perspektiv eller utifrån andra aspekter 
som kan ge möjliga förklaringar till hur konventionen 
yttrar sig, såsom produktionsmässiga begränsningar 
eller utifrån lässituation och målgrupp (jmf Kostelnick 
& Hassett, 2003, s. 82 ff; Bateman, 2008, s. 17 ff; för 
exempel, se Walker, 2012 och Waller, 1999).

Deskriptiv forskning inom grafisk design

En av de designforskare som inspirerats av stilistikens 
deskriptiva metodik är Susan (Sue) Walker som med 
hjälp av vad hon benämner ”checklistor” har kartlagt 
formgivningen hos lekmäns brevskrivande (Walker, 
1982) och formgivningen hos över 1000 läseböcker för 
barn från slutet av 1800-talet till början av 2000-talet i 
en slags visuell innehållsanalys (Walker, 2012, 2013). I 
sin forskning har också Walker sett till sammanhanget 
i vilket formgivningen tillkommit för att diskutera 

6 Alternativa termer för denna gren inom lingvistiken är stylometry, stylo statistics, statistical stylistics och stylometrics (Fialho & Zyngier, 
2014, s. 330).

och ge möjliga förklaringar till sina resultat. Dock 
tycks inte Walkers fokus vara att redovisa sina resultat 
kvantitativt eller tillämpa statistisk analys på resul-
taten. Vidare framkommer inte hur Walker definierat 
kategorierna i sin checklista (jmf Walker, 2012).

Andra exempel på deskriptiva studier är van der 
Waardes (2002) undersökning av x-höjd, radavstånd 
och radlängd (och korrelationer dem emellan) i 110 ne-
derländska årsredovisningar från 2001 i syfte att jäm-
föra i vilken utsträckning resultaten överensstämde 
med de rekommendationer som angavs i den praktiska 
typografi-litteraturen.

Ytterligare exempel på deskriptiva designstudier 
är den av Pettersson, Strand och Avgerinous (2009) 
i vilken de bland annat undersökte marginaler och 
paginaplacering i skön- och facklitteratur, och Karls-
sons (2014) kandidatuppsats i vilken den typografiska 
formgivningen hos hundra kokböcker från 2002 och 
2012 jämfördes.

Det finns även deskriptiva studier om textgenrer 
med ett historiskt fokus, förutom Walkers (2013) tidi-
gare nämnda studie om läseböcker för barn från om-
kring 1860 till 2000, t.ex. Sioki och Dysons (2012) un-
dersökning av formgivningen hos grekiska läseböcker 
under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. 
Dock förefaller inte Sioki och Dysan ha som fokus att 
nå generaliserbara resultat, redovisar inte resultaten 
kvantitativt och genomför ingen statistisk analys.

I både Walkers (2013) och Sioki och Dysons (2012) 
kartläggningar saknas således frekvenssammanställ-
ningar. Detta gör att det inte heller är möjligt att göra 
jämförelser med andra genrer eller över tid.

En studie som dock innehåller omfattande sam-
manställningar av förekomst är Paterson och Tinkers 
(194o) kartläggningar av typografisk praxis hos bl.a. 
1000 läroböcker, 200 amerikanska och 200 icke-ame-
rikanska vetenskapliga tidskrifter och 200 amerikan-
ska magasin, vilka sätts i relation till resultaten från 
deras läsbarhetsstudier. Dock beskriver inte författar-
na hur deras urval skett eller hur mätningarna genom-
förts av t.ex. bokstavsstorlek, varpå både reliabiliteten 
och validiteten är osäkra i detta avseende.

En annan forskare som berört grafisk formgivning i 
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en akademisk dokumentgenre är Robert S. Soar (1951) 
som undersökte i vilken utsträckning som typogra-
fin i 18 psykologi-tidskrifter från 1920 (eller första 
numret av första volymen av tidskriften) resp. 1950 
följde dåtidens evidensbaserade rekommendationer 
kring den typografi som gav bäst läsbarhet, bl.a. med 
utgångspunkt i Paterson och Tinkers (1940) forsk-
ningsöversikt. Dock presenteras Soars resultat endast 
i termer av optimal resp. inte optimal; mer detaljerad 
data erhålls således genom att jämföra med Paterson 
och Tinkers rekommendationer (1940, s. 156–157). 
Dock redogör inte Soars för hur t.ex. typgraden mätts 
eller om vissa typografiska arrangemang, som fortfa-
rande ryms inom Paterson och Tinkers rekommenda-
tioner, var vanligare än andra. Detta gör att resultaten 
inte kan användas för direkt jämförelser med andra 
forskningsresultat.

GeM-modellens begränsningar

För att analysera hur ett språk används i praktiken 
används inom viss lingvistisk forskning, som tidigare 
nämnts, s.k. korpusar – d.v.s. stora databaser med 
textsamlingar från t.ex. böcker, tidskrifter och dags-
tidningar. Genom att koppla varje ord i textsamlingen 
till en beskrivning om t.ex. dess ordklass (verb, sub-
stantiv etc.), tempus o.s.v. genom ordklasstaggning 
(inte helt olik taggning i XML eller HTML) möjliggörs 
för automatiska statistiska analyser kring ett språks 
uppbyggnad och hur det kommunicerar. Detta kan i 
sin tur ligga till grund för prövning och utveckling av 
lingvistiska modeller och teorier.

I och med att intresset för multimodalitet (d.v.s. 
hur olika typer av kommunikationssätt än endast tra-
ditionell text fungerar och samverkar, t.ex. bilder, färg, 
layout och typografi) har blivit starkare och att fors-
kare särskilt börjat intressera sig för hur även visuellt 
material kommunicerar (se t.ex. Kress & van Leeuwen, 

2006), har även ett behov av korpusar som beskriver 
strukturen i multimodala dokument uppstått.

Sådana multimodala korpusar skulle på sikt kunna 
användas på motsvarande sätt som traditionella text-
korpusar inom lingvistiken; t.ex. skapa underlag för 
deskriptiva studier genom innehållsanalyser, möjlig-
het att pröva giltigheten i aktuella multimodala teorier 
eller perspektiv, och jämföra på vilket sätt olika typer 
av dokumentgenrer kommunicerar eller förändrats 
över tid.

Det teoretiska ramverket för att utveckla en så-
dan multimodal korpus med olika dokumentgenrer 
ryms i GeM-modellen (Genre and Multimodality), vilken 
lingvisten John Bateman (2008) beskriver i sin bok 
Multimodality and genre tillsammans med den tekniska 
principen för att systematiskt märka upp innehållet i 
multimodala dokument.

Bland annat utgår Bateman från lingvistisk forsk-
ning, perceptionspsykologi och teori och praktik från 
grafisk design (bl.a. från Waller, 1987/2014) vid ut-
vecklingen av GeM-modellen (Bateman, 2008, s. 21 
ff) och har tillsammans med kollegor involverade i 
GeM-projektet författat en specifikation innehål-
lande ett antal märkord (taggar) som kan användas 
för att beskriva strukturen, innehållet och relationen 
mellan multimodala objekt på en sida (t.ex. en tryckt 
folder, en webbsida eller en lärobok) på motsvarande 
sätt som görs inom korpuslingvistiken (se Henschel, 
2003/2004).

Dock består GeM-korpusen i dagsläget endast av en 
handfull dokument från fyra dokumentgenrer, vilket 
inte möjliggör större analyser – t.ex. ryms inga aka-
demiska artiklar i databasen, vilket är relevant för 
denna studie.

Dessutom finns begränsningar på vilken detaljnivå 
den grafiska formgivningen beskrivs i taggarna, t.ex. 
med avseende på typsnittsklassificering (se Henschel, 
2003/2004, s. 6).
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En visuell innehållsanalys genomfördes med en kor-
pus bestående av akademiska artiklar i pdf-format 
från 30 tidskrifter jämnt fördelade på de tre akademis-
ka disciplinerna matematik, medicin och utbildnings-
vetenskap7 med syfte att undersöka om det fanns ett 
samband mellan disciplintillhörighet och det grafiska 
utseendet hos tidskrifternas artiklar.

De tre disciplinerna valdes med utgångspunkt i 
att få vetenskaplig bredd och undvika ämnesmäs-
sigt överlapp utifrån disciplinindelning i Journal Ci-
tation Report 2013 från Thomson Reuters. Ingen av 
de granskade tidskrifterna förekom mer än en gång i 
granskningen. Tidskrifterna valdes utifrån högst im-
pact factor då tidskrifter som citeras ofta får en större 
genomslagskraft och kan tänkas utgöra ett riktmärke 
för formgivningen av tidskrifter inom den aktuella 
disciplinen i stort.

Pdf-formatet valdes dels p.g.a. formatets möjlig-
het till mätning och analys, dels genom att allt fler 
forskare konsumerar textgenren elektroniskt, dels att 
dess utseende i många fall även helt överensstämmer 
med den pdf-fil som ligger till grund för tryck (Morris, 
Barnas, LaFrenier & Reich, 2013, s. 118).

Materialet för undersökningen inhämtades under 
mars och april 2015.

Urval

Tidskrifterna inom medicin och utbildningsvetenskap 
ingick bland de tio med högst impact factor inom res-
pektive disciplin enligt Journal Citation Report 2013. 
Då tillgång saknades till den tidskrift med åttonde 
högst impact factor inom matematik utgick denna 
och istället utökades studien till att här omfatta den 
tidskrift med elfte högst impact factor. Se tabell 1 för 
detaljer.

Från varje tidskrift eftersträvades att därefter välja 
de tio senaste publicerade artiklarna som ingick i ett 
publicerat nummet för att kunna bestämma det gra-
fiska utseendet hos de textkomponenter och objekt 
som inte nödvändigtvis förekom i alla artiklar (t.ex. 
rubriknivåer och placering av tabeller och figurer). För 
att ge jämförbara resultat mellan tidskrifterna, ingick 

7 Kategorierna ”Mathematics” och ”Medicine, General & Internal” i Journal Citation Report Science Edition 2013 och kategorin ”Education & 
Education Research” i Journal Citation Report Social Sciences 2013.

Metod

endast originalartiklar angivna som ”original artic-
les”, ”original research”, ”original investigation”, 
”research articles” eller motsvarande i studien. Sys-
tematiska översikter (systematic reviews) ingick om tid-
skriften endast helt bestod av sådana typer av artiklar.

Artiklar publicerade som förhandsvisning utan 
tilldelat tidskriftsnummer (t.ex. märkta ”provisional 
pdf” eller ”early view”) ingick inte i studien då dessa 
artiklar i regel ännu inte är typograferade enligt tid-
skriftens grafiska husstil.

P.g.a. förändringar i formgivningen mellan de tio 
senaste artiklarna (bl.a. eftersom artiklarna ännu inte 
typograferats), utelämnades senare fem medicinska 
artiklar från undersökningen vilket resulterade i att 
två av de medicinska tidskrifterna omfattade 7 res-
pektive 8 artiklar.

Kategorier och mätmetoder

De kategorier och mätmetoder som tillämpades vid 
kartläggningen valdes med utgångspunkt i att omfatta 
de typografiska och layoutmässiga resurser (såsom 
typsnitts klass, snittvariant, teckenstorlek, radav-
stånd, bildplacering, antal spalter, sidformat etc.) som 
en grafisk formgivare har att tillgå för att bestämma 
utseendet på titel, rubriknivåer, brödtext och abstrakt.

Som underlag för kategorierna och mätmetoderna 
användes förutom egna praktiska erfarenheter bl.a. 
praktisk litteratur inom grafisk design (t.ex. Bring-
hurst, 2012; Heine, 2005; Cheng, 2006), definitioner 
från svenska standarden SS 03 60 18, den brittiska 
standarden BS 2961:1967 för typsnittsklassificering, 
mätmetoder från Panose-systemet för bestämning 
av bl.a. tecken grovlek (Hewlett-Packard, 1997) och 
komponenterna i Walkers (2012) checklista.

För fullständig kodbok med definitioner och mät-
metoder, se bilaga A.

Reliabilitet och validitet

För att säkerställa en högre reliabilitet och validitet 
utformades kodbokens definitioner och mätmetoder i 
samråd med tre grafiska formgivare med professionell 
erfarenhet från typografi- och layoutarbete.
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Mindre förändringar i kategoriernas definitioner 
genomfördes löpande under analysens gång när så 
bedömdes nödvändigt, liksom att enstaka kategorier 
tillkom (d.v.s. användning av s.k. emerging categories) 
där det ansågs relevant. Vid förändringar i en kategori 
upprepades analysen av materialet på nytt.

Mätosäkerheten i layoutmått har uppskattats till 
±1 mm, medan mätosäkerheten på teckennivå upp-
skattas till ±0,05 mm och för teckenlutning ±5°.

Statistisk analys

Hypotesprövande statistik nyttjades för att under-
söka om det fanns statistiskt signifikanta (statistiskt 
säkerställda) skillnader i grafiskt utseende mellan 
disciplinerna. Beräkningarna utfördes med statistik-
programvaran SPSS 20.

För data bestående av metriska mått (kvot- eller 
intervallskala) – t.ex. bokstavshöjd och tecken grovlek 
etc. – har Mann–Whitneys U-test tillämpats då för-
delningen är okänd och den data som är föremål för 
analys kommer från oberoende urval. Korrektion för 
lika värden (ties) tillämpades inte.

För data bestående av kategorier (nominalskala) 
– såsom typ av typsnittsfamilj, typ av generell text-
justering etc. – har Likelihood-ratio χ²-test tillämpats 
i de fall då mer än 20 % av värdena hade en förväntad 
frekvens som understeg 5.

Alfanivå 0,05 har genomgående använts som gräns 
vid signifikansprövning liksom dubbelsidig hypo-
tesprövning.

För korrelationer har Pearsons produktmoment-
korrelationskoefficient använts.

Begränsningar

Medveten om att skalning av pdf-artiklarna kan ske 
vid utskrift eller vid läsning på skärm och användning 
av annat pappersformat, har detta inte tagits hänsyn 
till i denna undersökning då detta till stor del styrs av 
användaren.

Vid granskningen av artiklarnas utseende har an-
tagandet gjorts att formgivningen varit konsekvent 
genom varje artikel och mellan artiklarna i respektive 
tidskrift, t.ex. att brödtexten i en introduktion har 
samma grafiska form som brödtexten i ett metod-
avsnitt. Det har inte funnits anledning att misstänka 
att formgivningen varierat avsevärt hos de artiklar 
som ingått i kartläggningen.

Då urvalet av tidskrifter är förhållandevis litet kan 
en mindre variation i ett enskilt resultat påverka sig-
nifikansprövningen i större utsträckning. Med anled-
ning av detta bör fortsatta studier använda ett större 
urval, särskilt om resultaten ska generaliseras i större 
utsträckning än vad som här är möjligt.
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Tabell 1 – Information om tidskrifter och antalet artiklar i studien. Tidskriftsdata från Journal Citation Report 2013.

Rang
Impact 
factor Tidskriftsnamn ISSN

Antal 
nr per år Utgivare

Antal 
artiklar

Matematik

1 3,080 Communications on Pure and Applied Mathematics 0010-3640 12 Wiley-Blackwell 10

2 3,061 Journal of the American Mathematical Society 0894-0347 4 Amer Mathematical Soc 10

3 3,033 Acta Mathematica 0001-5962 4 Springer 10

4 2,822 Annals of Mathematics 0003-486X 6 Annal Mathematics 10

5 2,486 Fixed Point Theory and Applications* 1687-1812 4 Springer 10

6 2,152 Foundations of Computational Mathematics 1615-3375 6 Springer 10

7 2,123 Inventiones Mathematicae 0020-9910 12 Springer 10

9 1,724 Duke Mathematical Journal 0012-7094 12 Duke University Press 10

10 1,649 American Journal of Mathematics 0002-9327 6 Johns Hopkings University Press 10

11 1,625 Publications mathématiques de l’IHÉS 0073-8301 2 Springer 10

Medicin

1 54,420 The New England Journal of Medicine 0028-4793 52 Massachusetts Medical Soc 10

2 39,207 The Lancet 0140-6736 52 Elsevier Science 10

3 30,387 Journal of the American Medical Association (JAMA) 0098-7484 48 Amer Medical Assoc 10

4 16,378 British Medical Journal (BMJ) 1756-1833 12 BMJ Publishing Group 7

5 16,104 Annals of Internal Medicine 0003-4819 24 Amer Coll Physicians 10

6 14,000 PLOS Medicine* 1549-1676 12 Public Libary Science 8

7 13,246 JAMA Internal Medicine (Archives of Internal Medicine) 0003-9926 22 Amer Medical Assoc 10

8 7,413 Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle* 2190-5991 4 Springer 10

9 7,276 BMC Medicine* 1741-7015 — Biomed Central 10

10 5,939 Cochrane Database of Systematic Reviews* 1469-493X 12 Wiley-Blackwell 10

Utbildningsvetenskap

1 5,000 Review of Educational Research 0034-6543 4 Sage Publications 10

2 4,844 Educational Psychologist 0046-1520 4 Routledge Journals, Taylor & Francis 10

3 3,154 Journal of Research on Educational Effectiveness 1934-5747 4 Routledge Journals, Taylor & Francis 10

4 3,107 Educational Research Review 1747-938X 3 Elsevier Science 10

5 3,079 Learning and Instruction 0959-4752 6 Pergamon-Elseviere Science 10

6 3,020 Journal of Research in Science Teaching 0022-4308 10 Wiley-Blackwell 10

7 2,963 Educational Researcher 0013-189X 9 Sage Publications 10

8 2,921 Science Education 0036-8326 6 Wiley-Blackwell 10

9 2,862 Journal of the Learning Sciences 1050-8406 4 Routledge Journals, Taylor & Francis 10

10 2,717 Journal of Engineering Education 1069-4730 4 Amer Soci Endineering Education 10

* Publiceras endast online
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Layout: Sidor och spalter

I det följande presenteras och kommenteras de re-
sultat som rör kartläggningen av layout i de 30 veten-
skapliga tidskrifternas artiklar.

Resultaten inleds med att kommenteras allmänt, 
därefter följer kommentarer kring de enskilda disci-
plinerna. För definitioner, se kodbok i bilaga A.

Sidformat

Som framgår av resultaten i figur 1 förekommer de 
akademiska artiklarna i olika stående sidformat, där 
alla utom en ryms inom antingen något av standard-
formaten A4 (23 st: 210 mm × 297 mm) eller US Letter 
(28 st: 216 mm × 289 mm) eller båda formaten (12 st). 
En tänkbar anledning till möjlig anpassning till dessa 
storlekar är att sådana standardformat ryms inom 
flera tryckpressars pappersformat. De fyra tidskrifter 
som endast publicerades online (se tabell 1) rymdes 
alla inom US Letter-formatet (tre av dessa rymdes 
även inom A4-formatet), som även stöds av vanliga 
konsumentskrivare.

Generellt verkar ingen hänsyn tagits till den inter-
nationella standarden ISO 6716-1983 (upphävd 2000)
då ingen av tidskrifterna helt motsvarar formaten A4, 
A5 (148 mm × 210 mm) eller 169 mm × 239 mm som 
rekommenderas däri. Inte heller tycks tidskrifterna 
generellt följa någon gemensam sidproportion.

I jämförelse med Paterson och Tinkers (1940, s. 83) 
data kring sidstorlekar i 200 amerikanska och 200 
icke-amerikanska vetenskapliga tidskrifter finns en 
antydan att de trettio tidskrifter som ingick i denna 

studie generellt har en sidstorlek som var både bre-
dare och högre. Dock är det inte möjligt att göra några 
egentligt rättvisande jämförelser mellan dessa data ef-
tersom de är resultaten av olika urval och att Paterson 
och Tinker använder generösa indelningsintervaller 
om hela inch (1 inch = 25,4 mm).

Vid jämförelse av medelvärde för sidformat mel-
lan disciplinerna i tabell 2, ses att artiklarna från ut-
bildningsvetenskap hade ett mindre format, därefter 
följde matematik och därefter medicin med störst 
sidformat.

Till skillnad från övriga discipliner har de medicin-
ska artiklarna en mindre spridning i både bredd och 
höjd, vilket tyder på att det finns en stark konvention 
vad gäller sidformat inom denna disciplin. Skillnader-
na i höjd och bredd är dessutom signifikanta mellan 
medicin och utbildningsvetenskap, men inte vid jäm-
förelse med matematik (se tabell 2).

Skillnaderna i format mellan matematik och utbild-
ningsvetenskap var dock inte statistiskt signifikanta.

Council of Science Editors [CSE] (2014, s. 496–497) 
framför i Scientific style and format flera fördelar kring 
att vetenskapliga tidskrifter följer US Letter-forma-
tet (eller motsvarande standardformat); bl.a. att det 
större formatet tillåter mer text per sida, vilket i sin 
tur minskar pappersåtgången och minskar porto-
kostnaderna, att standardformatet underlättar för 
annonsörer, samt logistiska fördelar i att formatet 
ryms i de flesta bibliotekshyllor. Detta tycks, baserat 
på resultaten, framför allt gälla de medicinska tid-
skrifterna vars format närmast motsvarar US Letter.

Resultatbearbetning

Tabell 2 – Jämförelse i sidbredd och sidhöjd hos artiklar. Signifikansprövning med Mann–Whitneys U-test. 

Sidbredd (mm) Sidhöjd (mm)

Matematik* Medicin* Utbild.vet.* Matematik* Medicin* Utbild.vet.*

M (SD) U p U p U p M (SD) U p U p U p

Matematik 190,4 (25,45) — — — — — — 262,5 (20,12) — — — — — —

Medicin 210,8 (4,73) 35,0 0,280 — — — — 277,9 (4,20) 27,0 0,089 — — — —

Utbild.vet. 180,8 (24,04) 35,5 0,280 15,0 0,007 — — 255,2 (19,57) 39,0 0,436 14,5 0,005 — —

* Signifikanta skillnader markerade i fetstil
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Figur 1 – Artikelsidbredd och -sidhöjd per disciplin. Sidformaten A4 och US Letter inkluderade som referens. (Flera identiska format från 
samma disciplin framgår ej av diagrammet då punkterna helt överlappar.)
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läsupplevelse med tanke på de olika skärmlösning-
ar som läsekretsen använder (Costello, 2015) vilket 
kan tänkas vara angeläget då tidskriften endast gavs 
ut online. Fördelen med enspaltig layout för skärm-
enheter lyfts även fram av Willinsky, Garnett och Pan 
Wong (2012).

Vad gäller utbildningsvetenskap förekommer både 
en- och tvåspaltiga layouter. Detta tyder på att inom 
disciplinen råder inte lika starka konventioner som i 
de två övriga disciplinerna med avseende på någotdera 
antalet textspalter, även om enspaltig dominerar.

Spaltbredd

Spaltbredden för brödtext hos varje tidskrift per dis-
ciplin framgår grafiskt av figur 2 och numerärt i ta-
bell 3. I figur 2 markeras även de tidskrifter som hade 
enkelspaltig respektive dubbelspaltig layout, där de 
bredare spaltbredderna är hänförbara till de layouter 

Antalet spalter

Utifrån resultaten vid kartläggningen av antalet bröd-
textspalter per sida (se tabell 3) ses att de akademiska 
artiklarna förekom antingen i en- eller tvåspaltiga 
layouter, men inte fler. Denna konvention för doku-
mentgenren generellt framkommer även i Paterson 
och Tinkers (1940, s. 99) kartläggning, där endast 1 av 
400 vetenskapliga tidskrifter hade tre spalter – övriga 
hade en eller två spalter.

Generellt fanns en mediumstark positiv korrelation 
mellan sidbredd och antal spalter (r = 0,573), d.v.s ju 
bredare sidor, ju fler spalter.

En tänkbar fördel med flerspaltig layout är att den 
grafiska formgivaren kan arbeta med figur- och ta-
bellmaterial av flera bredder inom det gridsystem som 
uppstått, utan att låta brödtexten omsluta materi-
alet (jmf CSE, 2014, s. 502). I fyra av de medicinska 
tidskrifterna (The Lancet, The New England Journal of 
Medicine, BMJ och PLOS Medicine) utnyttjades även sido-
marginalerna i de fall figurerna eller tabellerna krävde 
mer utrymme än vad en eller två spalter tillät.

Från tabell 3 framgår att matematik genomgåen-
de består av enspaltiga layouter, vilket därmed tycks 
vara en stark konvention för denna disciplin. Utifrån 
iakttagelser vid kartläggningen kan en praktisk an-
ledning till denna layout vara att disciplinen kräver 
omfattande beräkningar och ekvationer, vilka skulle 
behöva uppdelas oftare på fler rader vid en flerspaltig 
layout på samma sidformat.

Inom medicin tycks den rådande konventionen vara 
att artiklar använder sig av tvåspaltig layout. Denna 
konvention nämner även Waller (1999) som bl.a. ar-
betat med en tidigare re design av The Lancet.

Den enda medicinska tidskrift i studien som idag 
använder enkelspaltig layout (PLOS Medicine) bytte till 
detta från tvåspaltig layout i pdf:en i slutet av 2014. 
Som anledning angavs bl.a. att detta skulle ge en bättre 

Tabell 3 – Antal brödtextspalter per sida och spaltbredd (mm; M (SD))

Spalter

Matematik Medicin Utbild.vet.

n Bredd n Bredd n Bredd

1 10 127,8 (7,83) 1 133,0 (—) 7 129,6 (17,34)

2 0 — 9 78,8 (5,21) 3 86,7 (2,52)

≥3 0 — 0 — 0 —
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Figur 2 – Spaltbredd hos brödtext per disciplin (  = dubbelspalt; 
 = enkelspalt)
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med enkelspalt och de smalare spaltbredderna till 
dubbelspaltig layout.

Som kan utläsas genom figur 2 och tabell 3 hade 
matematik samt medicin och utbildningsvetenskap för 
dubbelspaltig layout en relativt liten standardavvikelse 
i spaltbredd vilket tyder på att disciplinerna överlag 
har en stark konvention i detta avseende. Utbildnings-
vetenskap uppvisade dock till följd av ett extremvär-
de ett större medelvärde och standardavvikelse för 
enkelspaltig spaltbredd. Exkluderas detta värde är 
medelvärde och standardavvikelse i paritet med det 
hos matematik: M = 123,7 mm; SD = 8,24 mm.

Korrelationen mellan x-höjd hos brödtexttypsnittet 
och spaltbredd var svagt positiv (r = 0,384) och tycks 
därmed inte kunna ensamt förklara spaltbreddernas 
storlek.

Relativ storlek hos marginaler 
och andel spaltyta mot total sidyta hos verso

För att tillåta en likvärdig jämförelse mellan samtliga 
marginalers storlek visar tabell 4 marginalernas stor-
lek relativt till sidhöjden. Någon jämförelse i termer 
av absoluta millimeter har inte gjorts.

Som kan utläsas av tabell 4 är huvud- och fot-
marginalen ungefärligen lika stora inom varje disci-
plin med någon enstaka procentenhets skillnad. Detta 
resultat skiljer sig från Pettersson, Strand och Avge-
rinous (2009) kartläggning av marginalernas storlek i 
36 skönlitterära och 36 fackböcker där fotmarginalen 
var störst.

Inom matematik är samtliga marginaler på sidan 
ungefärligen lika stora (omkring 12 %), vilket antyder 
en centrerad satsyta, medan disciplinerna medicin och 
utbildningsvetenskap visar på större skillnader mellan 
marginalerna.

Inom utbildningsvetenskap är vänster- och höger-

marginaler ungefärligen lika stora, medan medicin 
har större differens. Anledningen till denna skillnad 
är att flera medicinska tidskrifter (bl.a. The Lancet) har 
en yttermarginal till vilken tabeller och figurer kan 
sträckas för att tillåta större bredder. Detta medför att 
marginalerna inte av nödvändighet behöver vara fria 
från grafiska objekt.

Data i tabell 4 indikerar även att matematik har 
relativt större marginaler i förhållande till sidforma-
tet än övriga discipliner. Ytterligare analyser visar 
att i genomsnitt upptog textspaltytan 52,3 % av den 
totala sidytan (SD = 8,7 procentenheter) inom mate-
matik, vilket är mindre jämfört med både medicin (M = 
60,3 %; SD = 5,7 procentenheter) och utbildningsveten-
skap (M = 64,6 %; SD = 6,1 procentenheter).

ISO 7144-1986, avsnitt 4.4 anger inga värden för 
marginalernas storlek, utan säger endast att margina-
lerna ska vara tillräckliga för att tillåta reproduktion 
och bindning.

Placering av pagina

Som framgår av figur 3 var överlag den vanligaste pla-
ceringen av paginan antingen i sidans övre yttre hörn 
eller nedre yttre hörn, förmodligen av praktiska skäl 
då den tycks synas bäst där om tidskriften trycks och 
ryggbinds. De fyra tidskrifter som på verso-sidan hade 
paginan placerad närmast ryggen var tidskrifter som 
endast publicerades online och de tycktes använde 
en layout som var baserad på enskilda sidor och inte 
tryckta uppslag (se vidare avsnittet Symmetri mellan 
verso och recto med avseende på spaltyte- och pagina-
placering).

Bland de vetenskapliga artiklarna fanns tydlig va-
riation mellan disciplinerna, där medicin oftare hade 
paginan placerad i sidans nedre del och då särskilt i 
yttre hörnet.

Som kontrast till detta tycks matematik och utbild-
ningsvetenskap dela konventionen att placera pagina 
i övre yttre hörn. I jämförelse med paginaplacering i 
skön- och facklitteratur skiljer sig dessa två discipliner 
från den konvention som däri råder, där paginan oftast 
placeras (i likhet med medicin) i sidans nedre yttre 
hörn, eller i skönlitteraturen centrerad i sidfoten (jmf 
Pettersson, Strand och Avgerinou, 2009). Centrering 
av pagina i sidfoten eller sidhuvudet förekom aldrig 
hos de vetenskapliga artiklarna.

Tabell 4 – Relationen marginal till sidhöjd hos verso (%; M (SD))

Marginal Matematik Medicin Utbild.vet.

Huvudmarg. 11,4 (2,6) 9,7 (2,6) 9,4 (2,1)

Fotmarg. 12,1 (4,2) 8,5 (2,7) 8,5 (1,8)

Vänstermarg. 11,8 (3,7) 11,7 (6,1) 6,9 (1,7)

Högermarg. 11,7 (3,1) 6,8 (2,0) 7,4 (2,0)
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Symmetri mellan verso och recto 
med avseende på spaltyte- och paginaplacering

Som grund för bestämning av symmetrityp mellan 
verso och recto användes spaltyte- och paginaplace-
ring. P.g.a. osäkerheter i mätningarna tilläts skillna-
derna i placering vara ±2 mm för att inte klassas som 
asymmetrisk. Se kodbok i bilaga A för detaljer.

Från tabell 6 framgår att speglingssymmetri var 
den vanligaste layouten för samtliga discipliner. En 
tänkbar orsak till detta är att majoriteten av tidskrif-
terna formges med utgångspunkt i uppslag eftersom 
de ges ut i tryckt och ryggbundet format, vid vilken 
speglingssymmetri tycks vara vanligt.

De tidskrifter som använde en translationssym-
metrisk layout publicerades endast digitalt och tycks 
utgå ifrån enkelsidig recto-layout som är anpassad 
till att endast en sida åt gången är synlig (både vid 
skärmläsning och vid utskrift). Ur teknisk synpunkt 
kan möjligen en sådan formgivning även vara enklare 
att framställa automatiskt då endast en mallsida krävs.

Användning av grafiska element

Vid kartläggningen av förekomst av grafiska element 
ses från tabell 7 att det råder tydliga skillnader mel-
lan disciplinerna; medicin innehåller betydligt oftare 
grafiska element (i sex av tidskrifterna användes dess-
utom en kulört färg för dessa) jämfört med matematik 
och utbildningsvetenskap.

En anledning till den högre frekvensen av grafiska 
element inom medicin kan vara att dessa tidskrifter 
eftersträvar utseendet hos magasin, i och med fler 
nummer per år (se tabell 1) och större spridning till 
följd av tidskrifternas högre impact factor. Det är inte 
orimligt att anta att de medicinska tidskrifterna också 
har en större spridning bland praktiserande professi-
onella, vilka kanske lockas till läsning genom en mer 
magasinlik grafisk formgivning. I Moys (2014) studie 

Figur 3 – Skalad placering av pagina på verso och recto. Rutor mot-
svarande 1⁄5 av sidans bredd och höjd inkluderade som referens.

verso recto

Matematik

verso recto

Medicin

verso recto

Utbildningsvetenskap

Tabell 6 – Typ av symmetri mellan verso och recto med avseende 
på spaltplacering och paginaplacering

Symmetrityp Matematik Medicin Utbild.vet.

Translationssymm. 1 3 0

Speglingssymm. 9 6 10

Asymm. 0 1 0
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menar läsare att en layout som påminner om den som 
här ses återfinnas inom medicin förväntas rikta sig 
till en bredare läsekrets men även till professionella, 
vilket kan ge visst stöd för detta resonemang.

Som kontrast till de medicinska tidskrifterna tycks 
matematik och utbildningsvetenskap istället efter-
sträva en mer traditionell bokformgivning där sådana 
grafiska detaljer sällan tycks förekomma. Istället före-
faller det finnas ett större fokus på funktionell läsning 
snarare än på dekorativ formgivning. Om det uttryck-
ligen ligger olika design-ideologiska ställningstagan-
den bakom formgivningen kan dock inte fastställas 
inom ramarna för denna studie.

Layout: Tabeller och figurer

I det följande presenteras och kommenteras de resul-
tat som rör layouten kring tabeller och figurer i de 30 
vetenskapliga tidskrifterna. Då den grafiska formgi-
varen i regel inte skapar det bildmaterial som inkom-
mer till tidskriften, förutom i fallet med vissa större 
tidskrifter som har egna illustratörer, kommer figurers 
utseende i sig inte att behandlas här.

Som figurer och tabeller har sådant visuellt mate-
rial klassats som haft en beskrivande text uttryckligen 
försedd med rubriken ”figure”, ”table” eller motsva-
rande i anslutning till sig. De figurer och uppdelade 
tabeller som innefattats av en gemensam bild- eller 
tabelltext har klassats som en figur eller en tabell.

Vertikal placering av tabeller och figurer

I tabell 8 framgår den vertikala placeringen av artik-
larnas tabeller och figurer i förhållande till brödtexten.

Eftersom antalet figurer och tabeller varierar be-
roende på artikel och tidskrift (jmf medelvärden och 
spridningsmått under ”Antal tabeller resp. figurer” i 
tabell 8) har data erhållits genom att räkna den relativa 
frekvensen för hur ofta respektive placering förekom-
mit för de tabeller och figurer som förekommer inom 
det urval av artiklar som ingått från varje tidskrift. 
Därefter har ett medelvärde för de relativa frekven-
serna beräknats för varje disciplin.

Tabell 7 – Grafiska element återkommande i samband med figurer 
och på brödtextsidor. Antalet tidskrifter.

Element Matematik Medicin Utbild.vet.

Ram/linje vid figur 1 7 1

Linje/yta i fot/huvud 2 7 0

Spaltlinje 0 0 0

Logotyp 2 2 0

Element vid rubrik 0 3 0

Tabell 8 – Antalet tabeller och figurer samt vertikal placering av tabeller eller figurer i förhållande till brödtext

Tabell Figur

Matematik Medicin Utbild.vet. Matematik Medicin Utbild.vet.

Antal tabeller resp. figurer

Totalt, n 7 244 370 202 273 164

Antal per artikel, M (SD) 0,07 (0,36) 2,57 (1,40) 3,70 (3,23) 2,02 (5,63) 2,87 (1,70) 1,64 (2,42)

Vertikal placering, %; M (SD)

Brödtext nedanför 100,0 (0,0) 61,3 (23,9) 55,3 (22,9) 81,9 (30,6) 61,0 (21,2) 64,3 (18,9)

Brödtext ovanför 0,0 (—) 22,5 (13,9) 23,6 (23,7) 18,1 (30,6) 23,7 (13,1) 21,6 (15,5)

Brödtext nedan- och ovanför 0,0 (—) 0,0 (—) 0,0 (—) 0,0 (—) 1,6 (5,0) 0,0 (—)

Ingen brödtext* 0,0 (—) 16,3 (16,4) 21,1 (16,5) 0,0 (0,0) 13,7 (11,3) 14,1 (16,1)

* Tabeller och figurer som enskilt eller i kombination upptar hela satsytans höjd, antingen i en eller fler spalter. Vertikal placering i relation till brödtexten kan 
därmed inte entydigt avgöras.
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Resultaten i tabell 8 tyder inte på några skillnader 
mellan disciplinerna med avseende på tabell- eller 
figurplacering, men visar stora skillnader i främst an-
vändningen av tabeller där matematik använde ytterst 
få tabeller, förmodligen eftersom denna vetenskap 
sällan nyttjar empirisk data. Noteras bör att utifrån 
resultaten i tabell 8 kan dock inte tabellernas omfatt-
ning utläsas.

Vad gäller placeringen av objekten var det vanligas-
te tillvägagångssättet att placera tabeller och figurer 
överst på satsytan med brödtext löpande under. Den 
näst vanligaste placeringen var nederst på satsytan 
med brödtext löpande ovanför figuren eller tabellen. 
(Figurerna och tabellerna kan också staplas uppifrån 
och ned, eller nedifrån och upp.) Detta förfarande att 
låta figurerna och tabellerna linjera med satsytans 
över- eller underkant stämmer även överens med vad 
som nämns i The Chicago manual of style kring hur bil-
der oftast placeras (The University of Chicago, 2010, 
s. 118).

En trolig anledning till denna konvention är att fi-
gurer eller tabeller placerade i mitten av satsytan (med 
brödtext nedanför och ovanför) kan orsaka ett avbrott 
i läsningen. Detta gäller särskilt vid tvåspaltig layout 
där en figur, som löper över båda spalter, skapar två 
läsvägar för läsaren; antingen att fortsätta läsningen 
i vänstra spalten nedanför figuren, eller gå till överst 
på den högra spalten och därefter fortsätta läsningen 
i vänstra spalten under figuren. Denna problematik 
beskrivs och studeras förbigående bl.a. av Hartley, 
Burnhill och Fraser (1974) och förekom endast i en 
medicinsk tidskrift.

Ytterligare undersökningar krävs för att se hur bil-
der och tabeller placeras i förhållande till den faktiska 
hänvisningen i den löpande texten.

Placering av tabell- och figurtext

Tabell- och figurtexter syftar till att beskriva vad ta-
bellen eller figuren åskådliggör. Var denna text place-
ras i förhållande till tabellen eller figuren är en layout-
fråga som den grafiska formgivaren ansvarar för.

Som framgår av tabell 9 är placering av tabelltext 
ovanför tabellen generellt den mest dominerande pla-
ceringen inom medicin och utbildningsvetenskap (an-
talet tidskrifter inom matematik innehållande någon 
artikel med tabeller är få, varpå inte några starkare 
slutsatser kan dras för denna disciplin).

Vad gäller placering av figurtexter framstår det 
som en stark konvention inom matematik och utbild-
ningsvetenskap att istället placera figurtexten under 
figuren. Inom medicin tycks dock denna konvention 
inte vara lika stark då figurtexten i flera tidskrifter 
placerades ovanför figuren.

Det finns åtminstone två tänkbara praktiska an-
ledningar till dessa konventioner: Tabeller använder 
ett verbalt språk som ofta använder läsriktningen 
uppifrån–ner (och vänster–höger). En beskrivande 
text fungerar då som en metatext som inleder läs-
ningen och beskriver hur tabellinnehållet ska tolkas, 
och vid uppdelning av tabellen på flera spalter eller 
sidor (vilket mer sällan tycks ske med figurer) behö-
ver läsaren inte läsa sista tabelldelen för att ta del av 
beskrivningen av innehållet (vilket annars sker t.ex. i 
fallet med The Lancet som placerar tabelltexten under 
tabellens sista del).

Några produktionstekniska orsaker som motive-
rar dessa konventioner har inte kunnat finnas, men 
konventionerna beskrivs uttryckligen i flera formel-
la stilguider (se t.ex. ISO 5966-1982, avsnitt 11.1.1; 
ISO 7144-1986, avsnitt 15.7.3; The University of Chi-
cago, 2010, s. 116; American Psychological Association, 
2010, s. 158).

Tabell 9 – Dominerande placering av tabell- och figurtexter. Antal tidskrifter.

Tabelltext Figurtext

Placering Matematik Medicin Utbild.vet. Matematik Medicin Utbild.vet.

Ovan 2 9 10 0 4 0

Under 1 1 0 9 6 10

Vid sidan 1 0 0 1 0 0

Saknar tabeller/figur 6 0 0 0 0 0
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Typografi: Titel och rubriker

I det följande presenteras och kommenteras de resul-
tat som rör typografin hos titlarna och rubrikerna hos 
de 30 vetenskapliga tidskrifternas artiklar. Resultaten 
inleds med att kommenteras allmänt, därefter följer 
kommentarer kring de enskilda disciplinerna. För de-
finitioner etc., se kodbok bilaga A.

Generellt ses att rubriker lägre ner i rubrikhierarkin 
närmar sig utseendet hos brödtexten.

Högst antal rubriknivåer

I tabell 10 redovisas de maximalt antal rubriknivåer 
som någon gång förekom i de 30 tidskrifterna (baserat 
på det urval av artiklar från varje tidskrift som ingick i 
undersökningen). Artikeltiteln har inte klassats som 
egen rubriknivå.

Som framgår av tabellen hade de flesta tidskrif-
ter upp till tre rubriknivåer. Detta går i linje med de 
rekommendationer om att inte använda fler än tre 
rubriknivåer i vetenskapliga och tekniska rapporter 
som framgår i ISO 5966-1982, avsnitt 5.2.4. För utbild-
ningsvetenskap var även fyra rubriknivåer vanligt fö-
rekommande, men i övrigt syns inga större skillnader 
mellan disciplinerna.

Matematik är unik i det hänseendet att artiklar-
na från denna disciplin särskilt markerar teorem, 
hjälpsatser (lemman) etc. på ett sätt som påminner 
om rubriker (följt av texten i kursiv stil), men vars 
typografiska utseende inte förändras även när de är 
placerade under olika rubriknivåer (jmf The Univer-
sity of Chicago, 2010, s. 606–607). Detta oförändrade 
typografiska utseende gör att sådana utmärkningar 
inte klassats som rubriker, men kan ändå bidra till 
att lättare navigera i dokumenten som kunde omfatta 
upp till 185 sidor.

Numrering av rubriker

Förutom att differentiera rubrikernas nivå genom ty-
pografisk variation (t.ex. tjocklek eller storlek) kan 
även numrering fylla motsvarande funktion. I tabell 11 
redovisas antalet tidskrifter som använde respektive 
inte använde numrering för rubriknivåerna 1–4.

Resultaten tyder på tydliga skillnader i konven-
tioner mellan disciplinerna; samtliga artiklar inom 
matematik har numrerade rubriker, även om inte alla 
nivåer behöver vara försedda med siffror längre ner i 
hierarkin (se t.ex. rubriknivå 3 i tabell 11), medan inom 
medicin är numrerade rubriker istället ett undantag, 
liksom inom utbildningsvetenskap. Skillnaden mel-
lan matematik och övriga discipliner är statistiskt 
säkerställd.

I samtliga numrerade fall (oavsett disciplin) an-
vändes arabiska versala siffror som separerades med 
punkt (så: 2.3.1). Detta går i linje med de rekommen-
dationer som anges för numrering av avsnitt i ISO 
2145-1978. Dock använde sex av de matematiska tid-
skrifterna och två av de utbildningsvetenskapliga tid-
skrifterna en avslutande punkt efter sista nivå-siffran, 
vilket inte följer den tidigare nämnda ISO-standardens 
rekommendationer. De övriga tidskrifterna använde 
endast ett mellanrum mellan numreringen och rub-
riktexten.

En tänkbar anledning att numrerade rubriker an-

Tabell 10 – Högsta rubriknivå. Antal tidskrifter.

Rubriknivå Matematik Medicin Utbild.vet.

1 0 0 0

2 2 1 0

3 8 8 4

4 0 0 4

5 0 0 1

6 0 1 1

Tabell 11 – Förekomst av numrering av rubriknivåerna 1–4

Rubriknumering Matematik Medicin Utbild.vet.

Rubriknivå 1

Numrering 10 1 2

Ej numrering 0 9 8

Rubriknivå 2

Numrering 10 1 2

Ej numrering 0 9 8

Rubriknivå 3

Numrering 6 0 2

Ej numrering 2 9 8

Rubriknivå 4

Numrering 0 0 1

Ej numrering 0 1 5
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vänds som stark konvention inom matematik kan inte 
förklaras av att den typografiska variationen mellan 
rubrikerna skulle vara liten (förutom vad avser antalet 
olika typsnittsfamiljer, se figur 7, och x-höjd, se tabell 
14) eftersom matematik inte skiljer sig mycket från 
övriga discipliner med avseenden på typografisk diffe-
rentiering mot brödtexten. Istället kan två mer troliga 
förklaringar vara dels att artiklarna generellt har ett 
större sidomfång (uppemot 185 sidor) varpå numre-
ring tydligt indikerar ett avsnitts hierarki i relation 
till övriga delar i dokumentet utan att dessa rubriker 
måste finnas att tillgå som direkt jämförelse; dels att 
i matematiska resonemang kan det möjligen vara mer 
förekommande med hänvisningar till andra avsnitt i 
texten, varpå hänvisning med hjälp av numrering kan 
vara mer effektiv (av samma anledning som teorem, 
hjälpsatser, ekvationer etc. numreras).

Användning av versaler, 
kapitäler och gemener i rubriker

Förutom genom typsnittets utformning kan även rub-
riker särskiljas genom användning av versaler (eller 
kapitäler) och gemener. I engelsk text, i jämförelse 
med svenska, finns större variation på hur versaler 
och gemener kan användas, s.k. case styles, i titlar och 
rubriker. För definitioner, se kodbok i bilaga A.

Resultaten från kartläggningen av hur versaler, 
kapitäler och gemener används hierarkiskt i titeln och 
i rubriknivåerna 1–4 visas i figur 4. I de fem medicinska 
tidskrifter där rubriknivå 1 genomgående utgjordes av 
enordsrubriker (t.ex. ”Results” eller ”RESULTS”) kunde 
användningen av versaler, kapitäler och gemener inte 
entydigt bestämmas till Title case, Sentence case eller 

Start case (eller motsvarande där gemener ersatts av 
kapitäler). I figur 4 har dock bokstavsanvändningen 
för rubriknivå 1 för dessa berörda tidskrifter tolkats 
utifrån övriga rubriknivåers bokstavsanvändning.

Från figur 4 framgår att överlag dominerade an-
vändningen av antingen Title case eller Sentence case 
hos de tre disciplinerna, medan användning av kapi-
täler istället för gemener måste ses som förhållandevis 
ovanligt och förekom endast i en medicinsk och tre 
matematiska tidskrifter.

Från resultaten kan utläsas enstaka disciplinära 
skillnader med avseende på titelns utformning, men 
inte vad gäller rubrikernas utformning; matematik 
var den enda disciplin som använde endast versaler/
kapitäler i titeln (men generellt inte i någon av rubri-
kerna), inom utbildningsvetenskap fanns en relativt 
stark konvention att använda Title case i titeln, medan 
förekomsten av Title case och Sentence case var lika 
stor inom medicin.

Vid närmare analys av de enskilda tidskrifterna ses 
att den relativa hierarkin hos rubriknivåerna generellt 
var Endast versaler/kapitäler, därefter Title case, följt 
av Sentence case, där rubriknivåer genomgående kun-
de ha samma bokstavsanvändning eller utesluta någon 
hierarkinivå, men aldrig bryta den interna ordningen. 
Att använda endast versaler för samtliga rubriknivå-
erna förekom inte i någon tidskrift.

Vad avser titeln sågs att det fanns undantag från 
denna hierarkiska följd i tre medicinska och fyra ut-
bildningsvetenskapliga tidskrifter. Detta tyder på att 
titeln förmodligen inte betraktas som en egen rubrik-
nivå på samma sätt då dess nivå inte förekommer på 
nytt i artikelns löpande text.
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Figur 4 – Användning av versaler (vers.)/kapitäler (kap.) och gemener för titel och rubriknivåer uppdelade efter disciplin. Varje linje motsvarande en tid-
skrift. Tidskrifter markerade med punkt för rubriknivå 1 nyttjade enordsrubriker som inte entydigt kunnat klassificerats. (Observera att inte alla tidskrifter 
innehåller samtliga rubriknivåer, varpå linjerna ibland är ofullständiga.)
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Horisontell textjustering av titel och rubriker

Vad gäller den horisontella textjusteringen av artikel-
titlarna och rubrikerna på respektive nivå framgår från 
tabell 12 att ingen av disciplinerna använde högerjus-
tering och att det finns antydan om vissa skillnader 
mellan disciplinerna, även om skillnaderna inte alltid 
är signifikanta; centrering nyttjades i störst utsträck-
ning av matematik och utbildningsvetenskap för tit-
larna och för första rubriknivån, medan inom medi-
cin dominerade istället vänsterjustering. För alla tre 
discipliner nyttjades vänsterjustering med eventuellt 
indrag för efterföljande rubriknivåer.

Möjligen finns historiska orsaker till denna skill-
nad, där centrerad (axial eller s.k. symmetrisk) ty-
pografi används traditionellt i boktypografi medan 
linjerande (s.k. asymmetrisk) typografi kan associeras 
till Den nya typografin.

Vid signifikansprövning med Likelihood ratio χ²-
test ses att skillnaderna endast är signifikanta för 
rubriknivå 1 och rubriknivå 3 mellan medicin och ut-
bildningsvetenskap. Vid ett större urval är det möjligt 
att fler resultat hade blivit signifikanta, t.ex. rubrik-
nivå 1 mellan medicin och matematik som låg nära 
alfanivån 0,05.

Tabell 12 – Horisontell textjustering av titel och rubriknivåer 1–4. Antal tidskrifter. Signifikansprövning med Likelihood ratio-test.

Text- 
komponent

Textjustering Matematik* Medicin* Utbild.vet.*

Centrerad Vänster Vä. + indrag χ² p χ² p χ² p

Titel

Matematik 6 4 0 — — — — — —

Medicin 2 8 0 3,452 0,063 — — — —

Utbild.vet. 6 4 0 0,000 1,000 3,452 0,063 — —

Rubriknivå 1

Matematik 4 5 1 — — — — — —

Medicin 1 9 0 4,473** 0,107 — — — —

Utbild.vet. 5 5 0 1,498** 0,473 4,070 0,044 — —

Rubriknivå 2

Matematik 0 8 2 — — — — — —

Medicin 0 10 0 2,995 0,084 — — — —

Utbild.vet. 1 9 0 4,218** 0,121 1,439 0,230 — —

Rubriknivå 3

Matematik 0 6 2 — — — — — —

Medicin 0 9 0 3,318 0,069 — — — —

Utbild.vet. 0 6 4 0,457 0,499 6,097 0,014 — —

Rubriknivå 4

Matematik 0 0 0 — — — — — —

Medicin 0 1 0 —  — — — — —

Utbild.vet. 0 3 3 —  — 1,243 0,265 — —

* Signifikanta skillnader markerade i fetstil
** df = 2; för övriga df = 1
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Rubriktyp

Vad gäller rubriktyp ses från tabell 13 att rubrik på 
egen rad är dominerande för första rubriknivån i samt-
liga discipliner, medan infälld rubrik (d.v.s. rubrik 
på brödtextraden) är vanligt förekommande för läg-
re rubriknivåer främst hos matematik (från nivå 2) 
och utbildningsvetenskap (från nivå 3). Inom medicin 
dominerade användning av rubrik på egen rad, och 
förekomst av infälld rubrik får ses som ett undantag.

Teckenstorlek hos titel och rubriker

Vid kartläggning av x- och versalhöjden hos titel 
och rubriker framgår från figur 5 samt tabell 14 ett 
generellt mönster i att rubrikhierarkin återspeglas 
i teckenhöjd, där titeln har störst x- och versalhöjd 
och ju lägre ner i rubriknivåerna ju mindre skiljer sig 
teckenhöjden mer från brödtextens x-höjd. Ingen av 
rubrikerna understiger brödtextens x-höjd med mer 
än 0,1 mm för någon av disciplinerna.

Vad gäller disciplinära skillnader ses från tabell 14 
att medicin har signifikant större storlek på titeln, 
i genomsnitt omkring 0,5 mm högre x-höjd jämfört 
med övriga discipliner. Vad gäller rubriknivåernas 
storlek ses överlag inget direkt mönster i signifikanta 
skillnader mellan disciplinerna annat än en tendens 
att matematik har något större rubrikstorlekar, vilket 
även gäller för brödtextens storlek (se vidare avsnitt 
Teckenstorlek hos brödtext).

Vidare nyttjade åtta av de matematiska tidskrifter-
na samma x-höjd för rubrikerna som för brödtexten 

Tabell 13 – Förekomst av rubriktyper. Antal tidskrifter.

Rubriktyp Matematik Medicin Utbild.vet.

Rubriknivå 1

Rubrik på egen rad 9 10 10

Infälld rubrik 1 0 0

Rubriknivå 2

Rubrik på egen rad 6 10 10

Infälld rubrik 4 0 0

Rubriknivå 3

Rubrik på egen rad 2 7 4

Infälld rubrik 6 2 6

Rubriknivå 4

Rubrik på egen rad 0 1 0

Infälld rubrik 0 0 6
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Figur 5 – x-höjd relativt till brödtext för textkomponenter upp-
delade efter disciplin. Varje linje motsvarande en tidskrift. Grå zon 
markerar osäkerhet i skillnad i x-höjd för brödtext.

vilket antyder att denna disciplin inte främst använder 
teckenstorlek för att differentiera rubrikerna sinse-
mellan och mot brödtexten, till skillnad från medicin 
och utbildningsvetenskap där skillnaderna i x-höjd 
mellan rubrikerna och brödtexten var större.
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Tabell 14 – Teckenhöjd per textkomponent uttryckt i x- och versalhöjd mellan discipliner. Medelvärden av teckenhöjd illustrerade i skala 1:1 
som visuell referens (bredd 10 mm). Signifikansprövning med Mann–Whitneys U-test för x-höjd.

x-höjd (mm) Versalhöjd (mm)

Text- 
komponent

Matematik* Medicin* Utbild.vet.*

n M (SD) Visuell ref. U p U p U p n M (SD) Visuell ref.

Abstrakt

Matematik 8 1,47 (0,19) — — — — — — 8 2,22 (0,23)

Medicin 10 1,53 (0,14) 33,5 0,573 — — — — 10 2,20 (0,14)

Utbild.vet. 10 1,41 (0,03) 35,0 0,696 18,5 0,015 — — 10 2,10 (0,15)

Brödtext

Matematik 10 1,62 (0,09) — — — — — — 10 2,47 (0,15)

Medicin 10 1,50 (0,09) 20,5 0,023 — — — — 10 2,19 (0,13)

Utbild.vet. 10 1,53 (0,08) 27,5 0,089 32,5 0,190 — — 10 2,28 (0,11)

Titel

Matematik 6 2,68 (0,73) — — — — — — 10 3,53 (0,95)

Medicin 10 3,20 (0,44) 11,0 0,042 — — — — 10 4,47 (0,59)

Utbild.vet. 10 2,66 (0,55) 29,0 0,958 20,0 0,023 — — 10 3,86 (0,74)

Rubriknivå 1

Matematik 9 1,72 (0,11) — — — — — — 10 2,55 (0,15)

Medicin 7 1,86 (0,23) 23,5 0,146 — — — — 10 2,50 (0,33)

Utbild.vet. 6 1,65 (0,12) 17,0 0,181 6,5 0,020 — — 10 2,42 (0,25)

Rubriknivå 2

Matematik 10 1,66 (0,10) — — — — — — 10 2,50 (0,15)

Medicin 9 1,67 (0,21) 37,5 0,549 — — — — 10 2,26 (0,36)

Utbild.vet. 10 1,65 (0,15) 43,0 0,631 36,5 0,497 — — 10 2,39 (0,19)

Rubriknivå 3

Matematik 7 1,65 (0,11) — — — — — — 8 2,53 (0,17)

Medicin 9 1,53 (0,06) 14,0 0,036 — — — — 9 2,18 (0,14)

Utbild.vet. 10 1,58 (0,16) 27,5 0,274 39,0 0,661 — — 10 2,32 (0,15)

Rubriknivå 4

Matematik 0 — — — — — — — 0 —

Medicin 1 1,30 (—) — — — — — — 1 1,93 (—)

Utbild.vet. 6 1,53 (0,07) — — 0,0 0,286 — — 6 2,30 (0,15)

* Signifikanta skillnader markerade i fetstil
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Teckengrovlek

Teckengrovleken har här bestämts som kvoten mellan 
streckbredd och versalhöjd (se kodbok i bilaga A).

Resultaten från tabell 15 och figur 6 visar att gene-
rellt för matematik och medicin hade texten i titeln 

och rubrikerna en grövre teckengrovlek i jämförelse 
med brödtexten, med enstaka undantag. Störst teck-
engrovlek uppvisar de rubriknivåer som är hänförbara 
till högre nivåer för att på de lägre nivåerna närma sig 
brödtextens grovlek.

Vid jämförelse mellan disciplinerna sågs generellt 
ingen signifikant skillnad (tabell 15).

Teckenlutning

Vid kartläggningen av användning av lutande stil i titel 
och rubriker framgår av tabell 16 att lutande stil endast 
förekommer från rubriknivå 2 eller 3 och vidare ner i 
rubrikhierarkin.

Hierarkiordningen för samtliga discipliner var rak 
stil följt av lutande stil, eller rak stil för samtliga ni-
våer. Denna ordning bröts inte av någon tidskrift och 
tycks således vara en stark konvention för dokument-
genren i stort och beskrivs även i vissa stilguider (se 
t.ex. CSE, 2014, s. 513; Bringhurst, 2012, s. 66–67).

Inga tydliga disciplinära skillnader framgår från 
resultaten, annat än att medicin nyttjar lutande stil 
fr.o.m. rubriknivå 3 medan övriga discipliner intro-
ducerar denna stilvariant redan fr.o.m. rubriknivå 2 i 
vissa tidskrifter.

Användning av färg i rubriktypografin

Studeras användning av färg i rubriktypografin hos 
disciplinerna ses att det finns en tydlig konvention 
inom matematik och utbildningsvetenskap i att ingen 
av dessa tidskrifter använder annat än svart för rubri-

Tabell 15 – Teckengrovlek per textkomponent mellan discipliner. Signifikans-
prövning med Mann–Whitneys U-test.

Text- 
komponent

Matematik* Medicin* Utbild.vet.*

n M (SD) U p U p U p

Abstrakt

Matematik 8 0,111 (0,019) — — — — — —

Medicin 10 0,118 (0,025) 36,5 0,762 — — — —

Utbild.vet. 10 0,119 (0,015) 30,5 0,408 41,5 0,529 — —

Brödtext

Matematik 10 0,115 (0,014) — — — — — —

Medicin 10 0,121 (0,012) 39,0 0,436 — — — —

Utbild.vet. 10 0,124 (0,011) 33,0 0,218 42,5 0,579 — —

Titel

Matematik 10 0,173 (0,045) — — — — — —

Medicin 10 0,158 (0,033) 41,5 0,529 — — — —

Utbild.vet. 10 0,157 (0,042) 36,0 0,315 48,5 0,912 — —

Rubriknivå 1

Matematik 10 0,191 (0,040) — — — — — —

Medicin 10 0,189 (0,041) 46,5 0,796 — — — —

Utbild.vet. 10 0,184 (0,047) 47,0 0,853 48,5 0,912 — —

Rubriknivå 2

Matematik 10 0,145 (0,044) — — — — — —

Medicin 10 0,180 (0,042) 29,0 0,123 — — — —

Utbild.vet. 10 0,135 (0,037) 40,0 0,481 23,0 0,043 — —

Rubriknivå 3

Matematik 8 0,132 (0,050) — — — — — —

Medicin 9 0,160 (0,043) 33,0 0,218 — — — —

Utbild.vet. 10 0,130 (0,031) 34,5 0,247 41,0 0,529 — —

Rubriknivå 4

Matematik 0 — — — — — — —

Medicin 1 0,212 (—) — — — — — —

Utbild.vet. 6 0,120 (0,018) — — 0,0 0,286 — —

* Signifikanta skillnader markerade i fetstil

Tabell 16 – Teckenlutning hos titel och rubriknivåer

Textkomponent Matematik Medicin Utbild.vet.

Titel

Rak (90°) 10 10 10

Lutande (<90°) 0 0 0

Rubriknivå 1

Rak (90°) 10 10 10

Lutande (<90°) 0 0 0

Rubriknivå 2

Rak (90°) 7 10 5

Lutande (<90°) 3 0 5

Rubriknivå 3

Rak (90°) 3 4 3

Lutande (<90°) 5 5 7

Rubriknivå 4

Rak (90°) 0 1 0

Lutande (<90°) 0 0 6
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Figur 6 – Teckengrovlek relativt till brödtext för textkomponenter 
uppdelade efter disciplin. Varje linje motsvarande en tidskrift.

ker. Medicin var istället den enda disciplin som nyttja-
de färg annat än svart i eller i samband med rubriker. 
Detta förekom i fem av de medicinska tidskrifterna, 
och tycks här fungerar som ytterligare särskiljare mel-
lan de olika rubriknivåerna.

En tänkbar anledning till detta kan vara trycktek-
nisk och ekonomisk då tryck med flera tryckfärger är 
dyrare, vilket inte är någon begräsning hos skärm-
medier. Även om färg förekom i flera av tidskrifternas 
figurer (oavsett disciplin) är det möjligt att dessa ändå 
trycks i svart-vitt, och att den färginformation som 
återfinns i de digitala pdf:erna senare konverteras till 
gråskala hos tryckeriet.

Typsnittsfamilj

Som kan utläsas från figur 7 och tabell 17 skiljer sig 
användning av antalet olika typsnittsfamiljer sig åt 
mellan disciplinerna. Störst skillnad ses mellan ma-
tematik och medicin där den förra disciplinen an-
vänder sig av en och samma typsnittsfamilj genom 
hela artikeln, medan medicin använder oftast två 
olika typsnitts familjer. Inom utbildningsvetenskap 
förekommer båda konventioner; antingen ett eller två 
typsnitt. Att använda fler än två typsnitt är mycket 
sällsynt, oavsett disciplin.

Från figur 7 ses att det även finns vissa skillnader 
med avseende på vilka typsnittsfamiljer som används 
inom de olika disciplinerna. Matematik använder i 
störst utsträckning genomgående seriff-typsnitt 
från familjerna Transitional och Transitional/Didone 
(främst typsnitten Times och Computer Modern) för 
både rubriker, titel och brödtext.

Genom att inte kombinera flera olika typsnitt tycks 
disciplinen på denna punkt använda ett typografiskt 
uttryck som påminner om den traditionella typografi 
som dominerade innan Den nya typografins intåg på 

Tabell 17 – Fördelning i högst antal typsnittsfamiljer hos artiklar 
med avseende på abstrakt, brödtext, titel och rubriknivåer 1–4

Antal Matematik Medicin Utbild.vet.

1 9 1 5

2 1 8 5

3 0 1 0

≥4 0 0 0
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Figur 7 – Typsnittsfamilj för textkomponent uppdelade efter disciplin. Varje linje motsvarande en tidskrift.
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1920-/1930-talet, och som till viss del även återfinns 
idag inom skönlitterär typografi.

Till skillnad från matematiken uppvisar medicin 
en större typografisk variation med avseende på typ-
snittsfamilj i förhållande till brödtexttypsnittet, då 
disciplinen framför allt använder sans seriff-typsnitt 
från familjerna Neo-grotesque och Lineale Humanist 
eller kombinationer av dessa familjer för rubriker och 
titel (exempelvis typsnitten Scala Sans och Guardian 
Sans). Endast enstaka tidskrifter använde seriff-typ-
snitt för rubrikerna, även på de lägre nivåerna. På 
denna punkt påminner utseendet om den grupp som 
Moys (2014) benämner ”moderate differentiation” 
som uppvisar större typografisk variation.

Utbildningsvetenskap å sin sida har i flera avse-

enden en större spridning i användning av flera oli-
ka typsnittsfamiljer i de olika rubriknivåerna, både 
sansseriff- och seriff-typsnitt förekommer, och tycks 
inte heller ha en lika stark konvention vad gäller an-
vändning av specifika typsnittsfamiljer. Som framgår 
av figur 5 blir dock seriff-typsnitt vanligare på lägre 
rubrikhierarkier för disciplinen.

Analyseras resultaten statistiskt (se tabell 18) ses 
att skillnaderna i typsnittsfamiljer för titel och rub-
riknivåerna 1 och 2 mellan discipliner är signifikanta. 
Vid rubriknivå 3 är skillnaderna signifikanta mellan 
matematik och utbildningsvetenskap, och nära sig-
nifikant mot medicin. Detta stärker uppfattning om 
vissa disciplinära skillnader vad gäller typsnittsan-
vändning hos titel och rubrikerna.
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där endast en medicinsk tidskrift hade en avvikande 
justering i form av vänsterjustering. Samtliga tidskrif-
ter utom en nyttjade avstavning.

Olika perspektiv kring för- och nackdelar och prin-
ciper för sättning av marginaljusterad och vänsterjus-
terad text diskuteras av Stiff (1996) som bl.a. menar att 
marginaljusterad text ofta används i dokumentgenrer 
som är mer formella och har längre varaktighet, till 
skillnad från mer tillfälliga och informella dokument-
genrer där vänsterjusterad text upplevs vara vanligare 
(s. 129). Också Heine (2005, s. 242) nämner att ”[...] 
sättning med jämn vänster/höger ger ett sakligt och 
tekniskt intryck”.

Även om Stiff (1996) vidare framhåller att förhål-
landet inte på något sätt är absolut, tycks resulta-
ten från denna studie ge stöd åt kopplingen mellan 
marginaljusterad brödtexttypografi och formell text, 
vilket den vetenskapliga artikeln får anses vara ett 
exempel på.

Vad gäller markering av nytt brödtextstycke använ-
de samtliga tidskrifter, utom en medicinsk tidskrift, 
indrag på första raden. Ingen tidskrift använde blank-
rad för att markera nytt stycke. Förutom historiska 
skäl kan ytterligare anledning vara ekonomiska, då 
detta förfarande ger mer utrymme för brödtext.

Användning av baslinjeraster

Trots att baslinjeraster kan ses som en form av ett fin-
maskigt horisontellt gridsystem och formgivare såsom 
Joseph Müller-Brockman (1981/1996, s. 10) menar att 
användningen av gridsystem antyder ”en önskan att 
systematisera, [...] att uppmuntra objektivitet istället 
för subjektivitet” (min övers.), vilket är ideal som även 
tycks förekomma inom vetenskapen, så kan använd-
ning av linjering av brödtext mot baslinjeraster inte 
betraktas som kutym för någon av disciplinerna då 
detta förekom i endast tre tidskrifter (samtliga till-
hörande medicin).

Att inte baslinjeraster nyttjas oftare, framför allt i 
dubbelspaltiga tidskrifter där annars bristen på linje-
ring kan bli mer uppenbar när vertikala placeringen 
av text i två motstående spalter lättare kan jämföras, 
kan vara av praktiska skäl då en sådan formgivning 
kan bli mindre flexibel eftersom raderna kan ses som 
fasta moduler. Eventuellt påverkas också möjligen att 
skapa balanserade spalter vars textrader linjerar i övre 
och undre kant.

Tabell 18 – Signifikansprövning med avseende på typsnittsfamilj för titel och 
rubriker

Text- 
komponent

Matematik* Medicin* Utbild.vet.*

df χ² p df χ² p df χ² p

Titel

Matematik — — — — — — — — —

Medicin 6 19,212 0,004 — — — — — —

Utbild.vet. 4 9,795 0,044 6 15,727 0,015 — — —

Rubriknivå 1

Matematik — — — — — — — — —

Medicin 5 13,666 0,018 — — — — — —

Utbild.vet. 4 11,770 0,019 7 16,497 0,021 — — —

Rubriknivå 2

Matematik — — — — — — — — —

Medicin 5 13,666 0,018 — — — — — —

Utbild.vet. 5 11,770 0,038 8 16,497 0,036 — — —

Rubriknivå 3

Matematik — — — — — — — — —

Medicin 7 14,001 0,051 — — — — — —

Utbild.vet. 5 17,141 0,004 8 14,909 0,061 — — —

Rubriknivå 4

Matematik — — — — — — — — —

Medicin — — — — — — — — —

Utbild.vet. — — — 3 5,742 0,125 — — —

* Signifikanta skillnader markerade i fetstil

Typografi: Brödtext

Brödtexten hos artiklarna utgör den största typogra-
fiska delen hos artiklarna och analyseras i det följande. 
Hos samtliga tidskrifter användes rak stil för bröd-
texten (förutom för enskilda utmärkningar etc.). För 
detaljer kring klassificering etc., se kodbok i bilaga A.

Generell textjustering av brödtext 
och markering av nytt stycke

Den klart dominerande generella textjusteringen av 
brödtext hos samtliga discipliner var marginaljusterad, 
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LaTeX förefaller inte erbjuda standardfunktioner 
för linjering av text mot baslinjeraster, men även för 
matematik i stort kan användning av linjering mot 
baslinjeraster vara svår att uppnå då ekvationer, t.ex. 
vid division med horisontellt bråkstreck, inte alltid 
tycks följa eller lätt kan anpassas efter en modulär 
design på samma sätt som t.ex. rubriker och konti-
nuerlig brödtext.

Siffertyp, anfanger och kapitäler

Några av de resurser som kan vara karaktäristiska för 
klassisk typografi är bl.a. användning av vissa typo-
grafiska detaljer såsom användning av gemena siffror, 
anfanger och kapitäler i brödtexten. I moderna pro-
gramvaror kräver sådana detaljer i regel aktiva val från 
formgivarens sida och ses inte som standard.

Vid granskning av de akademiska tidskrifternas 
brödtext framkom tydliga konventioner i att doku-
mentgenren generellt inte använde sig av gemena 
siffror utan av versala siffror (med undantag från två 
medicinska tidskrifter) samt att kapitäler inte nytt-
jades i brödtexten (med undantag från en medicinsk 
tidskrift där kapitäler användes i samband med en 
anfang). En tänkbar anledning att användningen av 
versala siffror dominerar kan vara siffrornas lämpliga 
utformning med gemensam höjd vilket i större siffer-
sammanställningar (t.ex. i form av numerisk data i 
tabeller) möjligen kan upplevas mindre iögonfallande. 
En annan tänkbar anledning kan vara av teknisk natur 
i att vissa typsnitt (t.ex. Times New Roman) endast 
innehåller versala siffror eller att formgivare måste 
medvetet aktivera användning av gemena siffror i 
programvaror såsom Adobe Indesign för att dessa ska 
visas.

Användningen av anfanger skiljer sig dock mellan 
disciplinerna. Inga av de matematiska tidskrifterna 
nyttjade anfanger, medan fyra av de medicinska och en 
av de utbildningsvetenskapliga tidskrifterna använde 
en flerradig anfang för att markera inledningen på in-
troduktionen. I dessa fall markerades inte inledningen 
med någon rubrik utan anfangen tycks fungera som 
tillräcklig markör och sattes i samtliga fall utom hos 
en medicinsk tidskrift i sansseriff-typsnitt.

Utifrån detta resultat kan därmed utläsas att an-
fanger inom matematik och utbildningsvetenskap får 
ses som icke-konventionellt, medan användningen 
av anfanger inom medicin förekommer i enstaka fall. 
Eventuellt kan användningen av anfang i den utbild-
ningsvetenskapliga tidskriften motiveras genom dess 
annars magasinliknande utformning som påminner 
om de medicinska tidskrifterna.

Radavstånd

Från tabell 19 framgår att radavståndet för brödtex-
ten var signifikant större för matematik jämfört med 
övriga discipliner (M = 4,72 mm). Skillnaden mellan 
medicin och utbildningsvetenskap var inte signifikant.

Vid ytterligare analys ses att radavståndet korrele-
rar måttligt starkt med x-höjden (r = 0,448). Detta kan 
därmed till viss del förklara det större radavståndet 
hos matematik eftersom denna disciplin i genomsnitt 
även hade en större x-höjd jämfört med medicin och 
utbildningsvetenskap (även om skillnaderna inte var 
signifikanta).

Vid jämförelse av skillnaderna mellan radavstånd 
och x-höjd ses att även här uppvisar matematik en 
signifikant större skillnad mot de övriga disciplinerna. 
Även om skillnaden i genomsnitt mellan matematik 

Tabell 19 – Radavstånd och skillnad mellan radavstånd och x-höjd hos brödtext per disciplin. Signifikansprövning med Mann–Whitneys U-test.

Radavstånd (mm) Skillnad radavstånd och x-höjd (mm)

Matematik* Medicin* Utbild.vet.* Matematik* Medicin* Utbild.vet.*

n M (SD) U p U p U p n M (SD) U p U p U p

Matematik 10 4,72 (0,33) — — — — — — 10 3,10 (0,34) — — — — — —

Medicin 10 4,14 (0,23) 9,5 0,001 — — — — 10 2,63 (0,22) 10,0 0,002 — — — —

Utbild.vet. 10 4,07 (0,23) 8,0 0,001 45,0 0,739 — — 10 2,53 (0,24) 10,0 0,002 44,0 0,684 — —

* Signifikanta skillnader markerade i fetstil
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och medicin samt utbildningsvetenskap endast är ca 
0,5 mm kan detta bidra till att brödtexten inom denna 
disciplin upplevs vara mindre kompakt satt.

Teckenstorlek hos brödtext

Vid granskning av teckenstorleken hos brödtexten i 
termer av x-höjd framgår från tidigare tabell 14 att 
matematik i genomsnitt hade en något större x-höjd 
i jämförelse med övriga discipliner (ca 1,6 mm mot 1,5 
mm). Denna skillnad var signifikant i jämförelse med 
medicin, även om den praktiska, visuella skillnaden 
är relativt liten (i paritet med 10,3 pt mot 9,5 pt Times 
New Roman eller 8,8 pt mot 8,2 pt Arial). Det fanns 
ingen signifikant skillnad mellan brödtextens storlek 
hos medicin och utbildningsvetenskap eller mellan 
matematik och utbildningsvetenskap.

Tidigare studier (t.ex. Paterson & Tinker, 1940 och 
Soar, 1951) uttrycker textstorlek hos vetenskapliga ar-
tiklar i punkter och har inte definierat hur mätningen 
av teckenstorlek skett. Vid traditionell bestämning av 
typgrad avsågs höjden på hela blytypen (kägelhöjden), 
vilket inte entydigt kan användas för att bestämma 
höjden på det faktiska tryckta bokstäverna. Med an-
ledning av detta är det inte möjligt att sätta resultaten 
från dessa studier i relation till resultaten erhållna här.

Teckengrovlek

Som framgår av tidigare tabell 15 var den genomsnitt-
liga teckengrovleken hos brödtexten för alla tre disci-
pliner omkring 0,12. Det fanns ingen signifikant skill-
nad i teckengrovlek mellan disciplinernas brödtext.

Typsnittsfamilj

Som framgår av tidigare figur 7 hade samtliga tid-
skrifter (utom en medicinsk tidskrift) seriff-typsnitt 
i brödtexten, dock uppvisar de olika disciplinerna olika 
spridning bland typsnittsfamiljer inom denna grupp.

Inom matematik hade 9 av 10 tidskrifter ett typsnitt 
tillhörande familjen Transitional eller Transitional/
Didone, vilket tyder på en stark konvention med avse-
ende på typsnittsfamilj, med bl.a. typsnitten Times (4 
tidskrifter) och Computer Modern (3 tidskrifter) som 
mest populära. Förekomsten av det senare typsnit-
tet, som är baserat på 1800-talstypsnittet Monotype 
Modern 8A (Knuth, 1986, s. vi), har tekniska orsaker 
då typsnittet är standard i ordbehandlaren och kod-
språket LaTeX som är speciellt framtaget för att sätta 

matematik. Även Times (tecknat på 1930-talet) stöds 
av LaTeX. För att se om det finns andra historiska an-
ledningar till denna typografi krävs ytterligare studier.

Vad gäller disciplinen medicin dominerade istället 
användningen av typsnitt tillhörande familjen Garalde 
och dess kombinationer (t.ex. Garalde/Transitional och 
Garalde/Didone). Disciplinen tycks använda en större 
variation av olika brödtexttypsnitt mellan tidskrif-
terna med flera relativt nytecknade originaltypsnitt 
såsom Scala och Minion Pro från början av 1990-talet, 
Warnock från slutet av samma årtionde och Guar-
dian Egyptian Text från 2009. Garalde-typsnittens 
karaktärsdrag, med en vinklad betoning i strecken och 
mindre kontrast mellan strecken i bokstavsformerna, 
återfinns till viss del även i disciplinens rubriktyp-
snitt i sansseriff som i flera fall hade Humanist-drag. 
Huruvida Garalde-typsnitt blivit vanligare i liknande 
dokumentgenrer kräver ytterligare undersökning, men 
om så vore fallet i t.ex. magasin (som de medicinska 
tidskrifterna i flera avseenden påminner om) skulle 
möjligen detta kunna förklara trenden vad gäller ty-
pografin i de medicinska tidskrifterna.

Vad gäller disciplinen utbildningsvetenskap do-
minerade användningen av Transitional-typsnitt för 
brödtexten – där typsnittet Times förekom i sex av 
tidskrifterna. För de övrig fyra tidskrifterna användes 
Garalde-influerade typsnitten Caslon, Garamond och 
Gulliver. I detta hänseende förefaller utbildningsve-
tenskap typografiskt sett dela karaktärsdrag med både 
medicin och matematik.

Analyseras resultaten statistiskt ses att skillna-
derna mellan matematik och medicin är signifikanta 
(χ²(6) = 18,165; p = 0,006), liksom mellan matematik 
och utbildningsvetenskap (χ²(4) = 11,090; p = 0,026). 
Dock är skillnaderna inte signifikanta mellan medicin 
och utbildningsvetenskap (χ²(5) = 10,527; p = 0,062).

Studeras litteraturen ses att inga djupare diskussio-
ner förs kring typsnittsvalet för akademiska tidskrifter 
vilket annars skulle kunna förklara typsnittsanvänd-
ningen. I den internationella standarden ISO 8-1977, 
avsnitt 8.2 nämns dock att typsnittet i en akademisk 
tidskrift bör väljas även med hänsyn till att innehållet 
ska kunna läsas genom andra läsmetoder, såsom vid 
läsning av mikrofilmade sidor eller vid automatiserad 
optisk avläsning. Dock tycks detta inte vara av lika stor 
betydelse idag i och med att materialet produceras, 
sprids och arkiveras främst digitalt.
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Typografi: Abstrakt

Samtliga medicinska och utbildningsvetenskapliga 
tidskrifter innehöll ett abstrakt (referat). Detta sakna-
des dock i två av de matematiska tidskrifterna.

Genomgående (förutom i två av de matematiska 
och en av de medicinska tidskrifterna) särskildes tex-
ten i abstrakt från brödtexten, förmodligen för att 
betona dess annorlunda innehållsmässiga funktion.

För vidare diskussion kring formgivning av särskilt 
strukturerade abstrakt, se Hartley (2000).

För detaljer kring klassificering, definitioner etc., 
se kodbok i bilaga A.

Spaltbredd och abstrakt på egen sida

Att särskilja abstrakt från brödtexten genom layout i 
att använda en annan spaltbredd var vanligt förekom-
mande i dokumentgenren i stort (tabell 20). Omkring 
hälften av de matematiska och medicinska och endast 
en tredjedel av de utbildningsvetenskapliga tidskrif-
terna hade en spaltbredd för abstrakt som var likvärdig 
med brödtextens spaltbredd.

Anledningen att spaltbredden för abstrakt inom 
medicin inte var mindre än den för brödtexten kan 
hänföras till disciplinens dubbelspaltiga layout, som 
utgjorde ett tydlig gridsystem där spalterna sällan 
halverades. I de fall spaltbredden för abstrakt var stör-
re betydde detta att abstrakt sträckte sig över de två 
brödtextspalterna (2 tidskrifter) eller var placerade på 
första sidan fri från brödtexten som istället började på 
efterföljande sida (4 tidskrifter), se tabell 20.

Konventionen att låta abstrakt alltid stå på egen 
sida förekom därutöver i endast en utbildningsveten-
skaplig tidskrift där abstrakt också efterföljdes av en 
innehållsförteckning.

Av de matematiska och medicinska tidskrifter med 
enkelspalt som använde en kortare spaltbredd för ab-
strakt var abstrakt hos 3 tidskrifter från varje disciplin 
försedd med indrag på ömse sidor från sidomargina-
lerna.

ISO 214-1976, avsnitt 5.3 nämner att den maximala 
storleken för abstrakt för avhandlingar och liknande 
publikationer bör vara 64 mm × 95 mm för att kunna 
klippas ut och monteras på katalogkort. Dock rymdes 
inga av de abstrakt som ingick i denna studie i sin 
helhet inom dessa dimensioner, förmodligen eftersom 
fysiska katalogkort blivit överflödiga då indexering 
idag främst sker i databaser.

Generell textjustering

Vid granskning av den generella justeringen av texten 
i abstrakt (tabell 20) ses att för matematik och utbild-
ningsvetenskap dominerade, i likhet hos brödtexten, 
användning av marginaljusterad text för abstrakt – 
endast en matematisk och en utbildningsvetenskaplig 
tidskrift använde vänsterjustering för abstrakt.

Inom medicin däremot skiljde sig abstrakts juste-
ring från brödtextens justering i större utsträckning 
jämfört med övriga discipliner; hälften av tidskrifterna 

Tabell 20 – Särdrag hos abstrakt i relation till brödtext. Antal tid-
skrifter.

Särdrag jämfört 
med brödtext

Matematik
(n = 8)

Medicin
(n = 10)

Utbild.vet.
(n = 10)

Spaltbredd

Större 0 6 3

Likvärdig 4 4 3

Mindre 4 0 4

Abstrakt på egen sida 

Ja 0 4 1

Nej 8 6 9

Textjustering

Annan 1 4 1

Samma 7 6 9

x-höjd

Större 1 2 0

Likvärdig 3 7 2

Mindre 4 1 8

Teckenlutning

Likvärdig (= 90°±5°) 9 10 9

Annan (≠ 90°±5°) 1 0 1

Teckengrovlek

Större 0 1 0

Likvärdig 7 8 10

Mindre 1 1 0

Typsnittsfamilj

Samma 7 5 9

Annan 1 5 1

Tonplatta/ram/linje

Ja 1 4 3

Nej 7 6 7

 30 | 65LAYOUT OCH TYPOGRAFI I VETENSKAPLIGA ARTIKLAR NILS JOHANSSON | HÖGSKOLAN DALARNA | 2015



nyttjade vänsterjustering, hälften nyttjade marginal-
justering, vilket antyder en inte lika stark konvention 
åt endera justeringstyp.

Skillnaderna mellan medicin och utbildningsve-
tenskap var signifikant (χ²(1) = 4,070; p = 0,044), men 
inte mellan medicin och matematik p.g.a. av att färre 
tidskrifter hade abstrakt (χ²(1) = 3,023; p = 0,082).

Inga produktionstekniska orsaker har funnits som 
kan förklara denna tendens.

Teckenstorlek som x-höjd

Vad avser den absoluta x-höjden för abstrakt hos de 
olika disciplinerna ses inga signifikanta disciplinära 
skillnader (se tidigare tabell 14), däremot ses signi-
fikanta skillnader mellan disciplinerna kring hur ab-
strakt skiljer sig mot brödtexten. I endast enstaka fall 
översteg x-höjden hos abstrakt den hos brödtexten 
(tabell 20).

Hos utbildningsvetenskap framgår från tabell 20 att 
8 av 10 tidskrifter hade ett abstrakt med lägre x-höjd 
än brödtexten (skillnad på mindre än 0,10 mm). Öv-
riga utbildningsvetenskapliga tidskrifters abstrakt 
var inom felmarginalen för att betraktas som att ha 
samma x-höjd som brödtexten. Denna disciplin tycks 
därmed följa rekommendationerna i ISO 8-1977, av-
snitt 8.2 i att abstrakt bör särskiljas från övrig text till 
exempel genom annan teckenstorlek.

Hos matematik syntes två tydliga konventioner: 
4 av de 8 tidskrifterna med abstrakt hade en lägre 
x-höjd hos texten i abstrakt, medan 3 tidskrifter hade 
likvärdig x-höjd mot brödtexten.

Inom medicin dominerade istället användningen av 
x-höjd hos abstrakt som var likvärdig mot brödtextens 

storlek (7 av 10 tidskrifter). Detta går därmed inte i lin-
je med rekommendationerna i ISO 8-1977, avsnitt 8.2.

Vid jämförelse mellan medelvärden av skillnad 
mellan abstrakts och brödtextens x-höjd, ses att ut-
bildningsvetenskap och matematik hade en signi-
fikant lägre x-höjd i relation till deras brödtexters 
x-höjd (tabell 21).

Teckenlutning

Vid granskning av teckenlutning i förhållande till 
brödtext (tabell 20) ses att endast en matematisk och 
en utbildningsvetenskaplig tidskrift använde ett lu-
tande typsnitt för abstrakt. Övriga tidskrifter i under-
sökningen använde, i likhet med brödtexten, rak stil 
för texten i abstrakt. Att inte sätta abstrakt i särskil-
jande lutning tycks därmed vara en stark konvention 
inom dokumentgenren i stort. Avvikande teckenlut-
ning är inte heller något som förespråkas uttryckligen 
i ISO 8-1977.

Teckengrovlek

Från tabell 20 framgår att endast en matematisk och 
en medicinsk tidskrift hade en teckengrovlek hos ab-
strakt som understeg den hos brödtexten (ca 40 % 
tunnare) och endast en medicinsk tidskrift hade en 
teckengrovlek för abstrakt som översteg den hos bröd-
texten (ca 50 % grövre) (se även tidigare figur 6). Övriga 
tidskrifters abstrakt hade således en teckengrovlek 
som motsvarade den hos brödtexten. Inga disciplinära 
skillnader tycks föreligga (se tidigare tabell 15).

Trots att teckengrovlek nämns uttryckligen i 
ISO 8-1977 som ett rekommenderat sätt att särskilja 
abstrakt från övriga texten i tidskriften får detta där-
med ses som ovanligt i praktiken.

Typsnittsfamilj

Från tidigare figur 7 framgår att det finns vissa skill-
nader mellan disciplinerna kring vilken typsnittsfamilj 
som nyttjas för den löpande texten i abstrakt. (Samt-
liga medicinska tidskrifter samt en utbildningsve-
tenskaplig använde strukturerade abstrakt (abstrakt 
försedd med rubriker), varpå abstraktrubrikerna kan 
härma de vanliga rubrikernas utseende och den lö-
pande texten i abstrakt naturligt följer brödtextens 
utformning.)

För matematik och utbildningsvetenskap domine-
rade användning av samma typsnittsfamilj för abstrakt 

Tabell 21 – Skillnad i x-höjd mellan abstrakt och brödtext uttryckt i millimeter 
(negativa värden indikerar mindre x-höjd för abstrakt jämfört med brödtexten). 
Signifikansprövning med Mann–Whitneys U-test.

Matematik* Medicin* Utbild.vet.*

M (SD) U p U p U p

Matematik −0,18 (0,23) — — — — — —

Medicin 0,03 (0,10) 16,0 0,034 — — — —

Utbild.vet. −0,12 (0,08) 35,0 0,696 15,5 0,007 — —

* Signifikanta skillnader markerade i fetstil
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som för brödtexten, vilket tyder på en stark konven-
tion att inte nyttja annat typsnitt för att särskilja 
abstrakt. I den matematiska och den utbildningsve-
tenskapliga tidskrift som använde ett annat typsnitt 
för texten i abstrakt användes här samma sans seriff-
typsnitt som annars användes i tidskriftsartiklarnas 
titel och första rubriknivå.

Inom medicin framgår från figur 7 däremot att 
dubbla konventioner förekommer, där sex av tidskrif-
terna nyttjade sansseriff-typsnitt för abstrakt (i regel 
samma typsnitt som för titel eller rubriknivå 1) och där 
övriga fyra nyttjade serifftypsnitt av samma typsnitts-
familj som brödtexten.

Orsaken till att annan typsnittsfamilj nyttjas för 
abstrakt jämfört med brödtexten inom vissa medi-

cinska tidskrifter har förmodligen ingen teknisk orsak 
utan återspeglar den typografiska variationen som 
används i disciplinen i stort.

Annan utmärkning av abstrakt

Att använda en ram runt, tonplatta och/eller linjer i 
anslutning till abstrakt för att särskilja abstrakt från 
brödtexten förekom i endast en matematisk tidskrift, 
men förekom oftare inom medicin och utbildningsve-
tenskap (tabell 20). Detta korrelerar väl mot skillna-
derna mellan hur disciplinerna också använder grafis-
ka element (se tidigare tabell 7).

Sett till samtliga discipliner överlag var det dock 
vanligast att inte särskilja abstrakt genom användning 
av grafiska element av detta slag.
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Syftet med föreliggande studie har varit att genom en 
visuell innehållsanalys med en korpus bestående av 
artiklar från 30 topprankade vetenskapliga tidskrifter 
inom matematik, medicin och utbildningsvetenskap 
kartlägga huruvida det finns ett samband mellan tid-
skriftsartiklarnas disciplintillhörighet och nyttjade 
layoutmässiga och typografiska konventioner i deras 
grafiska formgivning.

Utifrån de erhållna resultaten från undersökningen 
ses att det finns påtagliga skillnader i formgivnings-
konventioner mellan tidskrifter av olika disciplintill-
hörighet. Detta återspeglar till viss del resultaten från 
tidigare forskning som indikerat ett möjligt samband 
mellan disciplintillhörighet och formgivningen hos 
doktorsavhandlingar (se Ravelli & Starfield, 2008) och 
kan i förlängning ge stöd åt att grafisk formgivning 
kan ses som ett sociosemiotiskt eller sociolingvis-
tiskt uttryck för att skapa differentiering mellan olika 
vetenskaper.

Utifrån resultaten i denna studie ses att det även 
förekommer vissa konventioner som tycks vara ge-
mensamma för samtliga tre discipliner och tycks gälla 
för dokumentgenren i stort.

Resonemang kring möjliga orsaker till konventio-
nerna har presenterats i samband med diskussion av 
resultaten i tidigare avsnitt, men ytterligare studier 
behövs för att grundligare undersöka detta, liksom att 
undersöka om det föreligger skillnader i formgivning 
hos webb versionen av artiklarna, särskilt om dessa på 
sikt kommer att ersätta den statiska pdf:en.

Särskiljande konventioner

I flera avseenden tycks medicin och matematik utgöra 
varandras motsatser rent formgivningsmässigt med 
flera starka konventioner som skiljer formspråken för 
disciplinerna åt, medan utbildningsvetenskap delar 
karaktärsdrag från båda discipliner.

Matematik

Matematik tycks bl.a. generellt ha en mindre typo-
grafisk variation, med oftast ett enda typsnitt (främst 
Transitional- eller Transitional/Didone-typsnitt) som 
används genomgående för titel, rubrik, abstrakt och 
brödtext. Användningen av Times och Computer Mo-
dern dominerade som typsnitt.

Inom matematik finns även en viss tendens att 

oftare nyttja centrerad (symmetrisk) titel- och rub-
riktypografi och använda en något större x-höjd 
hos brödtexten jämfört med övriga discipliner. En-
kelspaltig layout användes uteslutande, med bredare 
marginaler, liksom numrerade rubriker och svart-vit 
typografi. Grafiska element (t.ex. i form av linjer och 
dekorelement) förekom ytterst sällan. Pagina place-
rades generellt i övre yttre hörnet.

När formgivningen hos de medicinska artiklarna 
sätts i relation till Moys (2014) indelning av magasin-
layouter ses att matematik närmast liknar de layouter 
som Moys benämner ”low differentiation”, som bl.a. 
karaktäriseras av hög användning av vitt utrymme 
med breda marginaler. I gruppen omges rubriker (dis-
play texts) ofta av vitt utrymme och är vänsterjusterade 
eller centrerade. Användning av färgade bakgrunder 
och grafiska element är sparsam. Moys menar också 
att den typografiska stilmässiga variationen är liten i 
denna grupp, med användning av kursiv eller versal 
variant (och i samma typsnitt som hos brödtexten) för 
differentiering, snarare än användning av fetstil eller 
annat typsnitt. Här skiljer sig dock matematik i att 
fetstil faktiskt var förhållandevis vanligt hos rubriker.

Layouter av typen ”low differentiation” bedömdes 
av läsarna i Moys (2014) studie tillhöra genren akade-
miska tidskrifter, med associationer såsom ”formell” 
och ”högt anseende” (eng. reputable), vilket stämmer 
väl överens med resultaten i denna kartläggning och 
bekräftar på denna punkt läsarnas associationer.

Vidare ansåg undersökningsdeltagarna att layouten 
bl.a. signalerade tung läsning och förutsatte en djuplä-
sande och reflekterande läsare med ett specialintresse 
inom publikationens område, vilket också tycks ligga 
väl i linje med hur de matematiska artiklarna konsu-
meras.

Medicin

Inom de medicinska tidskrifterna förekom bl.a. en 
större grafisk variation med seriff-typsnitt med 
Garalde-drag för brödtext och sansseriff-typsnitt med 
Neo-grotesque– eller Neo-grotesque/Humanist-drag 
för titel och rubrik.

Vad gäller justering av titel och rubrik dominerade 
vänsterjustering. Även användning av kulört färg hos 
rubrikerna förekom i motsats till övriga discipliner, 
liksom grafiska element och viss förekomst av inle-

Slutdiskussion och slutsats
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dande flerradiga anfanger. Användning av dubbelspal-
tig layout dominerade och pagina placerades i nedre 
yttre hörnet. Det fanns en viss tendens att nyttja ett 
större sidformat, med relativt liten spridning.

Inom disciplinen var texten i abstrakt i större ut-
sträckning vänsterjusterad och kunde även förekom-
ma på egen sida, skild från brödtexten.

När formgivningen sätts i relation till Moys (2014) 
indelning av magasinlayouter ses att medicin på flera 
punkter liknar de layouter som Moys benämner ”mo-
derate differentiation”, som karaktäriseras i de flesta 
fall bl.a. av en uppenbar användning av ett gridsystem 
med användning av rutor och linjer i layouten som för-
stärker gridsystemets vertikala och horisontella struk-
tur. Även rubriker (display texts) är vänsterjusterade 
och linjerar med andra objekt i gridsystemets struktur. 
Inom gruppen finns en större typografisk variation 
med vanligare förekomst av fet stil för differentiering 
till skillnad från versaler som endast används i enstaka 
fall. Färger används i profilerande syfte, men med en 
begränsad färgpalett.

Layouter av typen ”moderate differentiation” upp-
levdes av läsarna i Moys (2014) studie som ordnade, 
strukturerade och tilltalande, och associerades till 
journalistiska texter eller nyheter och signalerade fak-
ta och professionella angelägenheter. Utformningen 
bedömdes rikta sig till en bred eller professionell lä-
sekrets och förutsatte seriös, aktiv läsning. Detta tycks 
stämma särskilt väl för de medicinska tidskrifterna i 
denna undersökning vilka förmodligen har en större 
professionell spridning jämfört med de inom mate-
matik och utbildningsvetenskap.

Utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskap tycks nyttja en formgivning 
som i flera avseenden påminner om både matematik 
och medicin, men med en något starkare tendens att 
följa samma formspråk som återfinns hos matematik.

Inom de utbildningsvetenskapliga tidskrifterna do-
minerade enkelspaltig layout (även om dubbelspaltig 
också förekom). Inom disciplinen fanns vidare de tid-
skrifter som endast använde ett typsnitt för samtliga 
text komponenter, men även de tidskrifter som an-
vände olika typsnitt för brödtext och titel och rubriker.

Vad gäller brödtexten så dominerade användningen 
av Transitional-typsnittet Times med en x-höjd som 
motsvarade den hos medicin. Paginan placerades, lik-
som hos matematik, i övre yttre hörnet. Ingen kulört 
färgsättning nyttjades i rubrikerna. Disciplinen nyttja-
de generellt aldrig grafiska element. I jämförelse med 
medicin använde utbildningsvetenskap ett mindre 
sidformat.

En tänkbar anledning till variationen i formspråk 
inom disciplinen kan vara att de tidskrifter som ingick 
i studien kom från olika ämnesområden, såsom psy-
kologi och pedagogik, vilka i sin tur kan nyttja olika 
konventioner, eller att disciplinen är relativt ung och 
ännu inte etablerat några fasta konventioner.

Gemensamma konventioner

Dokumentgenren i stort uppvisade flera gemensam-
ma konventioner, oberoende av disciplin. Ytterligare 
studier krävs för att se på vilka sätt dokumentgenren 
i stort skiljer sig från andra genrer.

Exempel på gemensamma konventioner var bl.a. 
seriff-typsnitt och marginaljustering för brödtext. 
Disciplinerna nyttjade sällan linjering av brödtext mot 
baslinjeraster, och inte heller användning av gemena 
siffror och kapitäler.

Tabeller och figurer placerades oftast överst eller 
nederst på satsytan. Tillhörande beskrivande tabell- 
respektive figurtext placerades oftast över respektive 
under det visuella objektet.

De flesta tidskrifter utmärkte abstrakt på något 
sätt från brödtexten, t.ex. genom annan storlek eller 
spaltbredd.

Som generell princip vad gäller rubrikernas typo-
grafiska utseende sågs att ju lägre rubriknivå, desto 
mindre kontrast fanns mellan rubrik och brödtext 
som därmed tycktes närma varandras utseende; t.ex. 
var det vanligare med samma användning av versaler 
genom Sentence case, vanligare med infälld rubrik 
(d.v.s. ingen vertikal skillnad mot brödtexten), lik-
nande teckengrovlek och x-höjd (teckenstorlek) och 
samma textjustering. Denna konvention vad gäller 
rubrikernas utseende delas förmodligen av fler doku-
mentgenrer.
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Gestaltning

Inom huvudområdet Audiovisuella studier vid Hög-
skolan Dalarna studeras ur ett tvärvetenskapligt per-
spektiv olika aspekter av dokument och situationer 
där audiell och visuell information (tillsammans eller 
enskilt) förekommer. Då huvudområdet även betonar 
praktiska kunskaper jämte teoretiska, inrymmer det 
självständiga arbetet – förutom en vetenskaplig upp-
sats på 15 hp – också en gestaltning (d.v.s. resultat av 
en egen designproduktion) på 5,5 hp med tillhörande 
reflektion, i likhet med Donald Schöns koncept om 
Den reflekterande praktikern.

I föreliggande självständiga arbete har jag aktivt 
integrerat min visuella gestaltning med min uppsats 
genom att välja att formge uppsatsen med inspira-
tion från de resultat jag erhållit från min kartlägg-
ning av det grafiska utseendet hos de vetenskapliga 
artiklarna. Inspiration har framförallt hämtats från de 
medicinska tidskrifternas utseende då dessa innehöll 
större typografisk variation, även om anpassningar 
skett efter de förutsättningar som råder i detta fall. 
Den formgivning som karaktäriserade de medicinska 
tidskrifterna motsvarar på flera punkter den typ av 
formgivning som Moys (2014) benämner ”moderate 
differentiation” och som läsare upplevt vara lättill-
gänglig och användarvänlig och som associerades till 
seriös läsning och bl.a. upplevdes signalera sakprosa. 
Detta var egenskaper som bedömdes vara eftersträ-
vansvärda även för denna text.

I det följande beskrivs i korthet vilka ställnings-
taganden och reflektioner jag tagit och gjort i sam-
band med att jag genomfört denna gestaltning. Min 
förhoppning är att detta ytterligare ska belysa de val 
som en grafisk formgivare kan ställas inför, speciellt 
i samband med formgivning av vetenskapliga texter, 
och vilka överväganden som här gjorts.

Tekniska förutsättningar: Skrivare och skärm

Vid formgivningen av denna uppsats har särskilt läs-
situationen och de tekniska förutsättningarna för att 
återge dokumentet tagits hänsyn till. Då utskrift på 
svart-vit skrivare bedömdes erbjuda störst begräns-
ningar har formgivningen till störst del anpassats ef-
ter detta medium, även om visning på skärm också 
erbjuder sina unika begränsningar.

Ett sidformat som kan skrivas ut utan skalning

Sidformatet för dokumentet (210 mm × 272 mm) är 
anpassat för att rymmas inom de båda standard-
formaten US Letter och A4.

Undviker formgivning efter uppslag

Eftersom vanliga kontorsskrivare (när denna text 
skrevs) inte alltid har möjlighet att skriva ut häften 
eller dubbelsidigt, och att i regel endast en sida åt 
gången visas vid läsning på skärmar för datorer och 
läsplattor, har layouten för denna text inte utgått ifrån 
visning som uppslag. Detta har bl.a. fått som konse-
kvens att symmetrin mellan verso och recto är trans-
lationssymmetrisk och att tabeller och figurer helt 
ryms på en sidan (vilket dock riskerar att tabeller och 
figurer skapar avbrott i läsning från en sida till nästa).

Pagina som inte riskerar att skymmas

Eftersom dokumentet kan skrivas ut med eller utan 
dubbelsidig utskrift och därefter häftas, kan en pagina 
som placeras i någon av sidans hörn riskera att hamna 
i innermarginalen och bli svårläst. Med anledning av 
detta har paginan placerats närmare mitten av sats-
ytan.

Marginaler anpassade efter eventuell hålning

Yttermarginalerna (20 mm) hos dokumentet har an-
passats för att kunna rymma eventuell hålning vid 
utskrift utan att inkräkta på text eller grafik.

Anpassning till svart-vit utskrift

Eftersom många skrivare inte har möjlighet att skriva 
ut i färg, har färganvändningen för figurer, tabeller och 
typografi begränsats till gråskala.

Användarvänlighet: Navigation och funktion

Förutom de tekniska förutsättningarna för visning 
av dokumentet har även särskild hänsyn tagits till 
lässituationen i sig.

Bokmärken och interna länkar i pdf

Eftersom dokumentet kan komma att läsas direkt på 
datorskärm eller läsplatta eller motsvarande, har tex-
ten försetts med bokmärken och hyperlänkar som 
lättare tar läsaren till olika avsnitt i texten, t.ex. till 
referenser i referenslistan, till figurer och tabeller och 
webbsidor. I pdf-läsare som Adobe Reader finns funk-
tioner som gör att läsaren också kan återgå till tidigare 
vy, på motsvarande sätt som sker i en webbläsare.

Nytt huvudavsnitt på ny sida för tydlig avskiljning

Trots att det inte förefaller vara kutym hos veten-
skapliga artiklar börjar här varje huvudavsnitt (så-
som Introduktion eller Metod) på ny sida för att skapa 
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tydligare avskiljning. Detta verkar vara vanligare i 
fackböcker där mer utrymme finns att tillgå.

Antalet totala sidor som indikation på fullständighet

I paginan visas det aktuella sidnumret i relation till det 
totala antalet sidor som dokumentet omfattar. Detta 
för att läsaren ska ha möjlighet att se om dokumentet 
är ofullständigt, t.ex. vid utskrift.

Sidnumrering samma som i pdf

För att underlätta för läsare som navigerar i doku-
mentet via en pdf-läsare stämmer sidnumreringen 
i dokumentets pagina överens med det löpande sid-
numret, i de fall pagina inkluderats. Till exempel in-
går framsidan i den löpande sidnumreringen och har 
således sidnummer 1 (och inte romerska siffran i eller 
motsvarande).

Kolumntitel om sidor skiljs åt

Samtliga sidor är försedda med en kolumntitel inne-
hållande författarens namn och en kortform av doku-
mentets titel för att läsaren ska ha möjlighet att lättare 
identifiera källan om någon sida skulle läsas separat 
och dokumentet vara ofullständigt, vilket kan ske både 
digitalt vid manipulering av pdf:en eller efter utskrift.

Estetiska och konventionella överväganden

Vid formgivningen av dokumentet har även konven-
tionella och estetiska överväganden gjorts, särskilt 
med hänsyn till de resultat som nåtts i undersökning 
gällande de medicinska tidskrifternas utseende.

Gridsystem som delar vetenskapens värderingar?

Den schweiziske grafikern Josef Müller-Brockmann 
kommenterar fördelarna och filosofin bakom använd-
ningen av gridsystem (1981/1996, s. 10, min övers.):

Att arbeta med gridsystem är att efterfölja universellt gil-
tiga principer.
Användningen av ett grid innebär

en vilja att systematisera, att skapa tydlighet
en vilja att nå kärnan, att koncentrera
en vilja att uppmuntra objektivitet istället för 

subjektivitet
en vilja att rationalisera de kreativa och tekniska 

produktionsprocesserna [...]

Vad som är intressant är att dessa värden också delvis 
tycks återfinnas inom vetenskapen; att arbeta me-
todiskt, att systematisera och hitta mönster, efter-
strävan att nå kärnan i ett fenomen. Kanske en sådan 
formgivning därmed kan förstärka det vetenskapliga 
intrycket.

Att gridsystem skapar mer ordning visas även ma-
tematiskt av Bonsiepe (1968) genom beräkning av en-
tropi, i och med att objekten i layouten linjerar i större 
utsträckning och inte tillåts variera lika mycket i höjd 
och bredd.

Med utgångspunkt i denna reflektion eftersträvades 
att så strikt som möjligt följa ett gridsystem bestående 
av två textspalter med justering mot baslinjeraster för 
brödtexten, och en bredare vänstermarginal som tillät 
bredare tabeller och figurer (se figur 8), och linjering av 
figurer och tabeller mot ned- eller överkant. Centrerad 
layout undveks av denna anledning.

Figur 8 – Nyttjat principiellt gridsystem för uppsatsen
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I detta fall utgörs dock gridsystemet inte lika tydligt 
av fasta moduler, i och med att figurer och tabeller 
inte kan beskäras lika lätt. I förekommande fall har 
även satsytans höjd justerats för att undvika olyckliga 
ombrytningar eller skapa spalter med jämnare höjd.

Dubbelspaltig layout som konvention

Den dubbelspaltiga layouten inspirerades från de med-
icinska tidskrifterna där denna typ av layout domine-
rade. Även om enkelspalt kan vara lättare att läsa på 
skärmenheter där inte textsidans båda spalter lätt kan 
överblickas, har dubbelspalt här använts för att rymma 
mer text på sidan. I digitala sammanhang finns dock 
ingen motsvarande materialåtgång att ta hänsyn till.

Den nyttjade spaltbredden (75 mm) ryms inom den 
variation som medicin uppvisade.

Grafiska element som inspiration från medicin

Ytterligare inspiration kom från de medicinska tid-
skrifternas användning av dekorelement för att ge en 
ytterligare estetisk dimension. Dekorelementen har 
samma höjd som brödtextens x-höjd och placerades 
i huvud- och vänstermarginalen. Till skillnad från 
dekorelementen inom medicin är elementen här dock 
inte kulörta.

Förutom användning av dekorelement har inspira-
tion även hämtats från de medicinska tidskrifternas 
användning av linjer och rutor i samband med figur- 
och tabelltexter. På en viktig punkt skiljer sig dock 
tabellernas utformning från vad som tycktes vara van-
ligast inom medicin (men som av utrymmesskäl inte 
behandlas i denna uppsats); de har här inte försetts 
med färgad bakgrund, men väl med en omgivande ram 
för att förstärka gridsystemets struktur.

Val av typsnitt: Nytecknad seriff och sansseriff

I dokumentet ingår i princip två huvudtypsnitt; Merri-
weather för brödtext (med detaljer som påminner om 
Garalde men med relativt markanta seriffer utan tydlig 

konsollanslutning) och Merriweather Sans (med drag 
från familjen Neo-grotesque/Humanist) för rubriker, 
tabeller och figurer.

Båda typsnitten är tecknade av Eben Sorkin under 
2010-talet och distribueras gratis av Google Fonts.

Typsnitten valdes dels p.g.a. att de är nytecknade 
och upplevs ännu inte vara lika exploaterade och ris-
kerar uppfattas som kliché som t.ex. Times, dels p.g.a. 
att liknande typsnitt används i stilguiderna Scientific 
style and format och The Chicago manual of style.

x-höjd och radavstånd hos brödtext

x-höjden hos brödtexten är ca 1,5 mm, vilket ungefär-
ligen motsvarar medelvärdet för brödtextens storlek 
inom medicin men även inom utbildningsvetenskap. 
Denna textstorlek tycks därmed fungera väl. Radav-
ståndet bestämdes till 4 mm och fungerade även som 
minsta modul i gridsystemet.

Rubrikernas formgivning efter medicin

Med inspiration från medicin används genomgående 
sansseriffer för rubriknivåerna. Rubrikerna begränsa-
des till fyra nivåer då fler än detta sällan förekom i de 
granskade tidskrifterna. Konventionen att låta lägre 
rubriknivåer nyttja kursiv (lutande) stil följdes.

Placering av tabeller och figurer

I likhet med rådande konventioner har tabeller och 
figurer placerats så att de linjerar med textspalternas 
över- eller nederkant. För att inte störa läsvägen för 
läsaren har inga figurer eller tabeller placerats så att 
de går över flera spalter så att brödtext både löper över 
och under. Figur- och tabelltextens placering följer de 
vanligaste konventionerna som gäller för dokument-
genren i stort.
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Kodbok
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BILAGA A

Introduktion

Denna kodbok innehåller termer, kategorier och me-
triska strategier för klassificering av layout och ty-
pografi1.

Till grund för kodboken ligger en rad olika källor 
som redogörs för vid respektive term eller metrisk 
strategi i de fall så bedömts relevant. Allmänna termer 
saknar dock källhänvisning.

Inspiration kring vilka aspekter som kan vara före-
mål för typografisk och layoutmässig granskning har 
bl.a. hämtats från författarna Heine (2005), Bring-
hurst (2012) och Walker (2012).

Kodboken har utvecklats i samråd med tre grafiska 
formgivare med professionell erfarenhet av grafisk 
design för att öka validiteten och reliabiliteten i kod-
boken. Dock har ingen formell jämförelse vad gäller 
intercoder reliability gjorts.

Dessutom finns ytterligare aspekter kring grafisk 
formgivning att undersöka som inte täcks in i denna 
kodbok. Med anledning av detta bör kodboken ses som 
tentativ, med möjlighet till fortsatta förbättringar och 
tillägg.

1 Kodboken ingick som analysverktyg i uppsatsen Layout och typografi i vetenskapliga artiklar: En kartläggning av konventioner gällande grafisk 
formgivning inom matematik, medicin och utbildningsvetenskap av Nils Johansson, framlagd vid Högskolan Dalarna i september 2015 för 
filosofie magisterexamen med huvudområde Audiovisuella studier.
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BILAGA A

Systematisk termöversikt

Termerna i det följande är sorterade i bokstavsordning 
och är skrivna på svenska och engelska. Definitionerna 
i sig är dock endast författade på svenska.

Den systematiska termöversikten nedan inordnar 
termerna i grupper för lättare överblick (kursiva och 
fetade ord ingår inte i kodboken).

Tecken och teckenutseende
tecken
 teckenelement
  streck
  stapel
   uppstapel
   nedstapel
 grundform
 teckenbild
  teckenbildsgräns
 snittvariant
  teckenlutning
  teckengrovlek
referenstecken
referenslinjer
 versallinje
 uppstapellinje
 mittlinje
 baslinje
teckenhöjd
 versalhöjd
 x-höjd
typsnittsfamilj

Layout
sidstorlek
uppslag
 verso
 recto
 symmetrityp
  asymmetri
  speglingssymmetri
  translationssymmetri
  identisk symmetri
spalt
 spaltyta
  spaltbredd
  spalthöjd
marginaler
 innermarginal
 yttermarginal
 huvudmarginal
 fotmarginal

Typografering och sättning av tecken
baslinjeraster
radavstånd
generell textjustering
 textjustering
  marginaljusterad
  centrerad
  vänsterjusterad
  högerjusterad
avstavning
indrag
hängande interpunktion
pagina
 paginaplacering
grafiskt element
anfang
 enradig anfang
 flerradig anfang
användning av versaler, kapitäler och gemener
 kapitäl  
siffror
 gemena siffror
 versala siffror

Textkomponenter
rubrik
 rubriknivå
  numrerad rubrik
 rubriktyp
  infälld rubrik
  rubrik på egen rad
brödtext
abstrakt



 42 | 65LAYOUT OCH TYPOGRAFI I VETENSKAPLIGA ARTIKLAR NILS JOHANSSON | HÖGSKOLAN DALARNA | 2015

BILAGA A

Termer, kategorier och metriska strategier

abstrakt, referat
abstract
ett kortare sammandrag av en vetenskaplig artikels 
innehåll

anfang
initial
bokstav som inleder avsnitt och som kännetecknas 
av att den till storleken är större än och eventuellt 
även till formen skiljer sig från de övriga bokstäverna 
i textavsnittet

Källa: Anpassad efter SS 03 60 18

användning av versaler, kapitäler och gemener
case style
gruppering av konsekvent användning av versaler, 
kapitäler och gemener i en text, t.ex. rubriker, enligt 
ett visst mönster

Anmärkning: För grupperingar och definitioner, se tabell A1.

asymmetri
asymmetry
symmetrityp karaktäriserad av avsaknad av symme-
trisk regelbundenhet

Metrisk strategi: För metriska strategier för bestämning av 

symmetrityp hos uppslag, se termen symmetrityp.

Anmärkning: För visuellt exempel, se figur A8.

Anmärkning: Inom grafisk formgivning används ibland ter-

men asymmetri för att beskriva icke-centrerad layout (eng. 

non-centered typography, non-axial typography). Här används 

inte begreppet i denna specifika typografiska bemärkelse.

avstavning
hyphenation
införande av nytt bindestreck (divis) följt av raddel-
ning för att möjliggöra uppdelning av ett ord på flera 
textrader

Anmärkning: Raddelning efter ett redan existerande binde-

streck (t.ex. i ord som tv-tittare, berg-och-dal-bana eller 

non-participation) ses i denna undersökning inte som en 

aktiv användning av avstavning.

Tabell A1 – Principer för användning av versaler, kapitäler och gemener

Grupp Definition Exempel

Endast versaler/kapitäler 
(All caps)

Genomgående används endast versaler eller kapitäler 
för samtliga ord.

STOCKHOLM IS THE LARGEST CITY IN SWEDEN

Start case Alla ord inleds med versal följt av gemener. Stockholm Is The Largest City In Sweden

Start case (kapitäler) Som Start case, där kapitäler ersätter gemener. STOCKHOLM IS THE LARGEST CITY IN SWEDEN

Title case Normal användning av versaler (se Sentence case) 
liksom att vissa huvud ord som i regel inte är pre-
positioner, verb och artiklar inleds med versal. Övrig 
text sätts med gemener.

Stockholm is the Largest City in Sweden

Title case (kapitäler) Som Title case, där kapitäler ersätter gemener. STOCKHOLM IS THE LARGEST CITY IN SWEDEN

Sentence case Normal användning av versaler och gemener i löpande 
text, t.ex. egennamn, vissa förkortningar och första 
ordet i texten inleds med versal, i övrigt gemener.

Stockholm is the largest city in Sweden

Sentence case (kapitäler) Som Sentence case, där kapitäler ersätter gemener. STOCKHOLM IS THE LARGEST CITY IN SWEDEN
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baslinje
base line, baseline
den tänkta linje som majoriteten av de versala och 
gemena bokstäverna upplevs linjera mot i nederkant

Metrisk  strategi: För metrisk strategi för bestämning av 

baslinjens position, se sida 44.

baslinjeraster
base-line grid
ett tänkt flerradigt linjesystem i ett dokument mot 
vilket baslinjerna i en satt text linjerar för att skapa 
regelbunden placering av textrader, främst i brödtext

brödtext
body copy, straight matter, main text
större textmängd i ett dokument, i motsats till exem-
pelvis rubriker

Källa: Anpassad efter SS 03 60 18

centrerad
centred
textjustering där avståndet mellan första tecknet i en 
textrad och spaltytans vänstra sida upplevs som lika 
stort som avståndet mellan sista tecknet i samma 
textrad och spaltytans högra sida.

Anmärkning: Om avståndet mellan tecken och spaltens sida 

är noll (t.ex. hos rubriker), definieras textjusteringen som 

marginaljusterad.

enradig anfang, uppåtsträvare
elevated cap
anfang skriven på samma rad som efterföljande bok-
stäver, med eller utan indrag

flerradig anfang, inbyggd anfang
drop cap
anfang helt eller delvis infälld i den efterföljande tex-
ten

fotmarginal
foot margin
det vertikala avståndet mellan nedre kanten på en 
färdigskuren sida och närmaste brödtextspaltyta på 
samma sida

Anmärkning: Se anmärkning till termen spaltyta.

gemena siffror
non-lining figures, old-style figures
arabiska siffror där siffrorna har varierande tecken-
höjd och deras form och position ungefärligen mot-
svarar vad som visas i exemplet nedan

Exempel: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Anmärkning: Siffrorna 0, 1 och 2 motsvarar oftast ungefärli-

gen typsnittets x-höjd och upplevs linjera i nederkant mot 

baslinjen. Siffrorna 3, 4, 5, 7 och 9 är oftast försedda med 

nedstapel och upplevs linjera i överkant mot mittlinjen. 

Siffrorna 6 och 8 är oftast försedda med uppstapel och 

upplevs linjera i nederkant mot baslinjen.

generell textjustering
general text alignment, general justification
den vanligast förekommande textjusteringen av text-
raderna i ett textstycke

Anmärkning: För rubriker avgörs den generella textjuste-

ringen genom att granska textjusteringen hos samma rub-

riknivå på flera ställen i dokumentet.

grafiskt element
graphic element
ett grafiskt objekt som inte är en del av ett narrativ 
men som kan ha en avskiljande, utmärkande och/eller 
estetisk funktion

Exempel: Tonplattor, ramar och linjer, dekorelement, 
logotyper.

Anmärkning: Tabeller och figurer och andra grafiska objekt 

som uttryckligt hänvisas till i den löpande texten eller som 

direkt illustrerar det som den löpande texten berör (utan 

uttrycklig hänvisning) klassas inte som grafiska element 

enligt denna definition.

grundform
basic character shape
den mest grundläggande form som majoriteten av 
teckenbilder som representerar ett viss gemensamt 
tecken delar och som särskiljer tecknet från andra 
tecken.

Exempel: Grundformen hos bokstaven A är två diago-
nala streck som möts upptill och som förenas i mitten 
av ett horisontellt streck. Grundformen hos bokstaven 
V är två diagonala streck som möts nedtill.

Anmärkning: Grundformen kan ornamenteras med t.ex. 

seriffer eller slängar, och dess streck varieras i grovlek etc.
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Bestämning av baslinjens position
Saknas tillgång till någon av de gemena bokstäverna 
a, b, c, d, e, f, envånings-g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, 
t, u, v, w, x, z eller någon av de versala bokstäverna A, 
B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, 
Y eller Z kan baslinjens position hos ett typsnitt inte 
fastställas med tillräcklig precision.

Ju fler bokstäver som kan analyseras, desto mer tillför-
litliga resultat kan nås som beskriver typsnittet gene-
rellt. Bestämningsprincipen förutsätter att bokstäverna 
är skrivna på en gemensam, rak textrad.

Prioritera användningen av övre horisontella tecken-
bildsgränser (Metod 1) eftersom dessa i flera typsnitt 
tycks korrespondera bäst mot den generella upplevda 
baslinjen (se t.ex. Cheng, 2006, s. 22).

Vid små typgrader är skillnaderna mellan metoderna 
1–3 i regel dock försumbara.

Bestämningsprinciper – Metod 1
Dessa villkor gäller för horisontella teckenbildsgränser 
och baseras på egen erfarenhet kring bestämning av 
referenslinjeplacering hos olika typsnitt:

• teckenbildsgränsens längd är lika med eller översti-
ger staplarnas grövsta tjocklek i det aktuella typ-
snittet,

• teckenbildsgränsen får ha en vinkelskillnad mot den 
tänkta horisonten på högst 5°,

• en icke-rak teckenbildsgräns får användas som re-
ferenspunkt om skillnaden mellan lägsta och högsta 
punkten på teckenbildsgränsen inte överstiger 10 % 
av staplarnas tjocklek i det aktuella typsnittet. I ett 
sådant fall bestäms referenspunkten till den punkt 
på teckenbildsgränsen som ger den vertikalt sett 
högst placerade baslinjen.

1. Lokalisera den punkt som utgör mitten på den allra 
nedersta teckenbildsgränsen hos de gemena bokstä-
verna (inklusive deras ev. seriffer) som återfinns på en 
textrad enligt de givna villkoren. Till teckenbildsgrän-
sen räknas inte fristående diakritiska tecken, punk-
ter eller de nedre delarna hos de gemena bokstäverna 
envånings-g, p och q. Bokstäverna tvåvånings-g och 
y lämpar sig inte för bestämning av baslinjeposition.

2. Dra en rak, horisontell linje som tangerar majori-
teten av dessa punkter. Låt denna tangentlinje utgöra 
typsnittets baslinje.

Not: I flera typsnitt kan följande bokstäver användas tillsam-
mans med mätmetod 1 för att bestämma baslinjens placering: 
A, B, D, E, F, H, I, K, L, M, N, P, R, T, V, W, X, Y och Z (eller 
deras motsvarande kapitälvarianter), samt f, h, i, k, l, m, n, 
r, v, w, x och z.

Se figur A1.

Figur A1 – Princip för bestämning av baslinjens position enligt Metod 1
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Bestämning av baslinjens position (forts.)

Bestämningsprinciper – Metod 2
Denna metod används om inte Metod 1 är tillämpbar.

1. Dra en linje längs med mitten av det streck som ut-
gör stapeln i en gemen bokstav men som i nederkant 
inte helt övergår i en kurva som tillhör bokstavens 
grundform (se figur A3) eller utgör den nedre delen på 
bokstäverna J, j, p eller q.

2. Markera den punkt där den vertikala linjen i stapeln 
skär stapelns nedersta teckenbildsgräns.

3. Dra en rak, horisontell linje som tangerar majoriteten 
av dessa punkter. Låt denna linje utgöra typsnittets 
baslinje.

Not: I flera typsnitt kan dessa bokstäver användas tillsammans 
med Metod 2 för att bestämma baslinjens position: a, b, d, f, 
h, i, k, l, m, n, r och u.

Se figur A2.

Figur A2 – Princip för bestämning av baslinjens position enligt Metod 2

Figur A3 – Bokstavsform där Metod 2 är inte tillämp-
bar då den i nederkant övergår i en kurva som tillhör 
bokstavens grundform
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Bestämning av baslinjens position (forts.)

Bestämningsprinciper – Metod 3
Denna metod används om inte Metod 1 eller Metod 2 
är tillämpbara.

1. Lokalisera den punkt som utgör den allra nedersta 
icke-horisontella teckenbildsgränsen (enligt villkoren i 
Metod 1) hos de gemena bokstäverna (inklusive deras 
ev. seriffer) som återfinns på en textrad. Till tecken-
bildsgränsen räknas inte fristående diakritiska tecken, 
punkter eller den nedre delen hos bokstäverna p och 
q eller envånings-g. Bokstäverna tvåvånings-g, j och 
y lämpar sig inte för bestämning av baslinjeposition.

2. Dra en rak, horisontell linje som tangerar majori-
teten av dessa punkter. Låt denna tangentlinje utgöra 
typsnittets mittlinje.

Figur A4 – Princip för bestämning av baslinjens position enligt Metod 3. Observera skillnaden mot den optiska baslinjen.

Not: I I flera typsnitt kan dessa bokstäver användas för be-
stämning av baslinje: C, G, O, S, U, V, W samt b, c, e, o, p, q, 
s, t, u, v och w.

I kursiva typsnitt är i regel endast denna mätmetod till-
lämpbar, men det bör beaktas att vissa bokstavsformer kan 
ändra sig markant och därmed upphöra att vara lämpliga som 
referenstecken (t.ex. gemena f som i vissa kursiva typsnitt 
förses med nedstapel: f).

I flera typsnitt lämpar sig inte de versala bokstäverna J och Q 
för bestämning av baslinjens position.

Se figur A4.
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huvudmarginal
top margin, head margin
det vertikala avståndet mellan övre kanten på en 
färdigskuren sida och närmaste brödtextspaltyta på 
samma sida

Anmärkning: Se anmärkning till termen spaltyta.

hängande interpunktion
hanging punctuation
sättning där vissa skiljetecken i slutet eller början av 
textrad sätts omedelbart utanför spaltbredden (t.ex. 
punkt, bindestreck, komma och citattecken)

Källa: Anpassad efter SS 03 60 18

högerjusterad
flushed right
textjustering i vilken sista tecknet i en textrad linje-
rar med spaltytans högra sida och där första tecknet 
i samma textrad inte linjerar med spaltytans vänstra 
sida

identisk symmetri
symmetrisk regelbundenhet som inte entydigt kan 
härledas till spegelsymmetri eller translationssym-
metri p.g.a. att figuren uppvisar ett sådant utseende 
som gör att figuren får samma utseende vid både en 
spegling som vid en förflyttning

Metrisk strategi: För metriska strategier för bestämning av 

symmetrityp hos uppslag, se termen symmetrityp.

Anmärkning: För visuellt exempel, se figur A8.

indrag
indentation
ett markant horisontellt avstånd infört för att skilja en 
textrads mest vänstra tecken från spaltytans vänstra 
sida, eller för att skilja en textrads mest högra tecken 
från spaltytans högra sida

Anmärkning: Indrag används bl.a. för att markera nytt stycke 

i brödtext och särskilja textens linjering i t.ex. listor eller 

tablåer.

infälld rubrik
run-in header
rubriktyp där rubriken direkt efterföljs av brödtext på 
samma rad

innermarginal, bunt
spine margin, back margin
det horisontella avståndet mellan högra sidkanten på 
en färdigskuren verso-sida eller vänstra sidkanten på 
en färdigskuren recto-sida och närmaste brödtext-
spaltyta på samma sida

Anmärkning: Se anmärkning till termen spaltyta.

kapitäl
small cap
versal bokstav med versalhöjd ungefärligen motsva-
rande gemen x-höjd när skriven direkt i anslutning till 
gemena eller fullstora versala bokstäver

Exempel: ABCDEFGUHJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

Anmärkning: Utan referens till gemena eller fullstora versala 

bokstäver kan bokstäverna inte entydigt betraktas som 

antingen små versaler eller kapitäler.

marginaljusterad, utsluten
justified
textjustering i vilken första tecknet i en textrad linje-
rar med spaltytans vänstra sida och där sista tecknet 
i samma textrad linjerar med spaltytans högra sida

mittlinje
mean line, midline
den tänkta linje som upplevs tangera den översta 
teckenbildsgränsen för majoriteten av de gemena 
bokstäverna a, c, e, m, n, o, p, q, r, s, u, v, w, x, y och 
z i ett typsnitt

Metrisk strategi: För metrisk strategi för bestämning av mitt-

linjens position, se sida 48.

nedstapel
descender
det vertikala teckenelement hos en gemen bokstav 
som markant understiger baslinjen

Exempel: De nedre delarna av bokstäverna g, j, p, q 
och y.

numrerad rubrik
numbered subhead
rubrik försedda med en eller flera siffror vars ordning 
återspeglar rubrikens nivå i dokumentet
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Bestämning av mittlinjens position
Saknas tillgång till de gemena bokstäverna a, b, c, d, 
e, f, g, h, i, j, k, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z kan 
mittlinjens position hos ett typsnitt inte fastställas med 
tillräcklig precision.

I flera typsnitt linjerar inte den övre teckenbildsgränsen 
på kapitäler och uppstapellösa gemen med varandra 
varpå kapitäler inte lämpar sig för bestämning av mitt-
linjens placering.

Ju fler bokstäver som kan analyseras, desto mer tillför-
litliga resultat kan nås som beskriver typsnittet gene-
rellt. Bestämningsprincipen förutsätter att bokstäverna 
är skrivna på en gemensam, rak textrad.

Prioritera användningen av övre horisontella tecken-
bildsgränser (Metod 1) eftersom dessa i flera typsnitt 
tycks korrespondera bäst mot den generella upplevda 
mittlinjen (se t.ex. Cheng, 2006, s. 22).

Vid små typgrader är skillnaderna mellan metoderna 
1–3 i regel dock försumbara.

Bestämningsprinciper – Metod 1
Dessa villkor gäller för horisontella teckenbildsgränser 
och baseras på egen erfarenhet kring bestämning av 
referenslinjeplacering hos olika typsnitt:

• teckenbildsgränsens längd är lika med eller översti-
ger staplarnas grövsta tjocklek i det aktuella typ-
snittet,

• teckenbildsgränsen får ha en vinkelskillnad mot den 
tänkta horisonten på högst 5°,

• en icke-rak teckenbildsgräns får användas som re-
ferenspunkt om skillnaden mellan lägsta och högsta 
punkten på teckenbildsgränsen inte överstiger 10 % 
av staplarnas tjocklek i det aktuella typsnittet. I ett 
sådant fall bestäms referenspunkten till den punkt 
på teckenbildsgränsen som ger den vertikalt sett 
lägst placerade mittlinjen.

1. Lokalisera den punkt som utgör mitten på den allra 
översta teckenbildsgränsen hos de gemena bokstäverna 
(inklusive deras ev. seriffer) som återfinns på en text-
rad enligt de givna villkoren. Till teckenbildsgränsen 
räknas inte fristående diakritiska tecken, punkter eller 
uppstaplarna hos de gemena bokstäverna b, d, f, h, k, 
l och t.

2. Dra en rak, horisontell linje som tangerar majori-
teten av dessa punkter. Låt denna tangentlinje utgöra 
typsnittets mittlinje.

Not: I flera typsnitt motsvarar mittlinjen den tänkta linje som 
följande gemena bokstäver linjerar mot i överkant (ingen 
hänsyn tas till punkterna): i, j, u, v, w, x, y, z

eller den linje som tangerar överkanten på tvärstrecket i de 
gemena bokstäverna f och t

eller den linje som tangerar den övre armen i gemena bok-
staven k.

Se figur A5.

Figur A5 – Princip för bestämning av mittlinjens position enligt Metod 1
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Bestämning av mittlinjens position (forts.)

Bestämningsprinciper – Metod 2
Denna metod används om inte Metod 1 är tillämpbar.

1. Dra en linje längs med mitten av det streck som utgör 
stapeln i en gemen bokstav men som i överkant inte 
helt övergår i en kurva som tillhör bokstavens grund-
form (t.ex. arkaden hos gemena n) eller utgör den övre 
delen på bokstäverna b, d, f, h, k, l eller t.

2. Markera den punkt där den vertikala linjen i stapeln 
skär stapelns översta teckenbildsgräns.

3. Dra en rak, horisontell linje som tangerar majoriteten 
av dessa punkter. Låt denna linje utgöra typsnittets 
mittlinje.

Not: I flera typsnitt kan dessa bokstäver användas för be-
stämning av mittlinjens position genom denna metod: i, j, 
m, n, p, q, r, u

Se figur A6.

Figur A6 – Princip för bestämning av mittlinjens position enligt Metod 2
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Bestämning av mittlinjens position (forts.)

Bestämningsprinciper – Metod 3
Denna metod används om inte Metod 1 eller Metod 2 
är tillämpbara.

1. Lokalisera den punkt som utgör den allra översta 
icke-horisontella teckenbildsgränsen (enligt villkoren i 
Metod 1) hos de gemena bokstäverna (inklusive deras 
ev. seriffer) som återfinns på en textrad. Till tecken-
bildsgränsen räknas inte fristående diakritiska tecken, 
punkter eller den övre delen hos bokstäverna b, d, f, 
h, k, l eller t.

2. Dra en rak, horisontell linje som tangerar majori-
teten av dessa punkter. Låt denna tangentlinje utgöra 
typsnittets mittlinje.

Not: I flera typsnitt kan dessa bokstäver användas för bestäm-
ning av mittlinjens position genom denna metod: a, b, c, d, e, 
g, h, k, m, n, o, p, q, r och s.

Se figur A7.

Figur A7 – Princip för bestämning av mittlinjens position enligt Metod 3. Observera skillnaden mot den optiska mittlinjen.
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pagina
page number
på en sida anbragd siffra som anger sidans ordnings-
följd i ett dokument

paginaplacering
pagination placement
x- och y-positionen på en sida som anger den punkt 
där baslinjen för paginan skär paginanumrets vänstra 
tangent i det fall paginan är vänsterjusterad eller skär 
paginanumrets högra tangent i det fall paginan är 
högerjusterad eller skär mitten av paginanumret i det 
fall paginan är centrerad

radavstånd
interline distance
det vertikala avståndet mellan baslinjerna hos två på 
samma sida efterföljande textrader

Anmärkning: För mätning av radavstånd hos brödtext gäller 

att textraderna tillhör samma textstycke på samma sida.

recto
recto
sida försedd med en udda pagina

Anmärkning: Ofta motsvarar detta den högra sidan i ett 

uppslag.

referenslinjer
reference lines
gemensam term för nedstapellinje, baslinje, mittlinje, 
versallinje och uppstapellinje

referenstecken
reference character
tecken vars teckenbildsgräns kan nyttjas för att be-
stämma positionen av en referenslinje

rubrik
heading
en kort text placerade i anslutning till ett efterföljande 
textavsnitt och som genom sitt innehåll vanligtvis 
refererar till textavsnittets innehåll (t.ex. ”EU:s jord-
brukspolitik 1995–2005”, ”FN – ett resultat av andra 
världskriget”), funktion (t.ex. ”Introduktion”) eller 
sekvens i dokumentet (t.ex. ”Kapitel 5”)

Anmärkning: Rubriker fyller ofta en navigerande funktion i 

ett dokument och är sällan formulerade som en fullständig 

mening.

rubrik på egen rad
heading on separate line
rubriktyp där rubriken står på en egen textrad i förhål-
lande till efterföljande textavsnitt

rubriknivå
subheading level
indelning av rubriker utifrån deras sätt att på olika 
detaljnivå organisera en text i olika avsnitt

sidstorlek
pagesize
längd och bredd på färdigskuret sidformat (recto eller 
verso)

Anmärkning: I denna undersökning bestäms sidstorleken 

hos ett pdf-dokument som dimensionerna hos sidrutan 

TrimBox.

snittvariant, formvariant
typestyle
speciellt tecknad variant av typsnitt där tecknen i hu-
vudsak tycks dela samma teckenlutning, teckengrov-
lek och horisontella skalning

Exempel: Kursiv; rak; halvfet; kursiv fet; kondenserad 
(smalad) rak mager

Källa: Anpassad efter SS 03 60 18

spalt
column
lodrät följd av textrader

Källa: Anpassad efter SS 03 60 18

spaltbredd
column width, measure
avståndet mellan den lodräta tangentlinjen till vänster 
om det tecken längst till vänster i en spalt och den 
lodräta tangentlinjen till höger om det tecken längst 
till höger i en spalt

Anmärkning: Vid mätning i denna undersökning bortses 

ifrån anfanger och hängande interpunktion.
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spalthöjd
column height
avståndet mellan uppstapellinjen eller versallinjen 
(beroende på vilken som ger längst teckenhöjd) på en 
spalts första och baslinjen på en spalts sista textrad

Anmärkning: Detta avstånd motsvarar hur textrutor be-

handlas i bl.a. ombrytningsprogramvaran Indesign där 

nedstaplar kan ligga utanför satsytan.

Anmärkning: Eftersom formgivare ibland justerar spalthöj-

den för att justera radfallet i en layout, sker mätning av 

spalthöjd i denna undersökning på flera sidor för att finna 

den höjd som generellt tycks användas i dokumentet.

spaltyta
columnarea
den maximala yta som en spalt tillåts rymmas inom, 
begränsad av spaltbredden och spalthöjden

Anmärkning: Då formgivare ibland justerar spalthöjden hos 

enskilda sidor för att anpassa den generella ombrytningen, 

bestäms i denna undersökning spaltytans storlek utifrån 

den spaltbredd och spalthöjd som motsvarar utseendet hos 

flest sidor i det aktuella dokumentet.

speglingssymmetri, spegelsymmetri
reflection symmetry
symmetrisk regelbundenhet där en figur speglats i en 
symmetriaxel

Anmärkning: För visuellt exempel, se figur A8.

stapel
stem
ett teckenelement som utgörs av ett vertikalt rakt 
streck i ett tecken eller motsvarande streck i en lutan-
de variant av samma tecken

streck
stroke
en enkel linje, antingen rak eller kurvad

symmetrityp
kind of symmetry
samlingsnamn för asymmetri, identisk symmetri, 
speglingssymmetri och translationssymmetri

Metrisk strategi: För metrisk strategi för bestämning av sym-

metrityp hos uppslag, se sida 53.

Anmärkning: För visuella exempel, se figur A8.

tecken
character
ett samlingsnamn för bokstäver, siffror och andra 
grafiska symboler

Källa: Anpassad efter SS 03 60 18

teckenbild
character image
synligt resultat till följd av t.ex. tryckning eller skärm-
visning av ett tecken

Källa: Anpassad efter SS 03 60 18

teckenbildsgräns
boundary of character image
den eller de gränser som omger en teckenbild och som 
därmed skiljer teckenbilden från dess omgivning

Anmärkning: Denna term har tagits fram endast för denna 

kodbok och har så vitt bekant inte tidigare använts i lit-

teraturen.

teckenelement
character element
detalj i teckenbild som kan särskiljas och namnges

Källa: SS 03 60 18

Figur A8 – Symmetrityper visade för uppslag med spaltytor och paginaplacering

Asymmetri Speglingssymmetri

Translationssymmetri Identisk symmetri



 53 | 65LAYOUT OCH TYPOGRAFI I VETENSKAPLIGA ARTIKLAR NILS JOHANSSON | HÖGSKOLAN DALARNA | 2015

BILAGA A

Metrisk bestämning av symmetrityp hos uppslag

Variabel-förklaring för figur A9

H: Huvudmarginal

F: Fotmarginal

L: Vänstermarginal

R: Högermarginal

Px: Paginaplacering i x-led

Py: Paginaplacering i y-led

w: Sidbredd

h: Sidhöjd

Indexbokstav V: Mått hänförbara till verso

Indexbokstav R: Mått hänförbara till recto

Speglingssymmetri
Följande villkor gäller för att ett uppslag ska katego-
riseras som speglingssymmetriskt:

• antalet spalter hos verso och recto är samma och 
har samma bredd

• sidstorlek hos verso och recto är samma

•  HV = HR; FV = FR; Py, V = Py, R

• (LV = RR) ≠ (RV = LR); Px, V = wR − Px, R

Translationssymmetri
Följande villkor gäller för att ett uppslag ska katego-
riseras som translationssymmetriskt:

• antalet spalter hos verso och recto är samma och 
har samma bredd

• sidstorlek hos verso och recto är samma

•   HV = HR; FV = FR; Py, V = Py, R

• (LV = LR) ≠ (RV = RR); Px, V = Px, R

Identisk symmetri
Följande villkor gäller för att ett uppslag ska katego-
riseras som identiskt symmetriskt:

• antalet spalter hos verso och recto är samma och 
har samma bredd

• sidstorlek hos verso och recto är samma

•   HV = HR; FV = FR; Py, V = Py, R

•  LV = LR = RV = RR; Px, V = Px, R = 0,5 × wV = 0,5 × wR

Asymmetri
Ett uppslag kategoriseras som asymmetriskt när upp-
slaget inte kan kategoriseras som speglingssymme-
triskt, translationssymmetriskt eller identiskt sym-
metriskt.

Not: Hänsyn ska även tas till den uppskattade mätosäkerhe-
ten för layout-måtten. I denna undersökning uppskattades 
osäkerheten vara ±1 mm, varpå skillnaden mellan två mått 
tilläts variera ±2 mm.

Lv RR

RV LR

HV HR

FV FV

Py, V

Px, V

Py, R

Px, R

wRwV

h

Figur A9 – Principiella mått för bestämning av symmetrityp för uppslag. Spaltyta i grått och paginaplacering som svart punkt.
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Metrisk bestämning av teckengrovlek
Ingen hänsyn tas här till att i vissa typsnitt kan bredden 
hos horisontella eller diagonala streck vara justerad för 
att ge samma optiska bredd som ett vertikalt streck.

Prioritera mätning av gemena bokstäver eftersom 
strecken i versala bokstäver är bredare i flera typsnitt 
(se Cheng, 2006, s. 74). Prioritera även raka (och ver-
tikala) streck för att minska risken för att formgivaren 
infört optisk kompensering.

Mätprinciper
1a. Lokalisera det bredaste raka (helst vertikala) 
strecket i en bokstav (som inte utgörs av en seriff) 
och lokalisera därefter mitten av strecket och mät den 
vinkelräta bredden vid denna punkt.

1b. Om ett rakt streck inte finns att tillgå, lokalisera det 
bredaste kurvade strecket i bokstaven. Bestäm därefter 
den punkt där strecket är som bredast, och mät den 
vinkelräta bredden vid denna punkt.

2. För att beräkna teckengrovleken, dividera streck-
bredden med versalhöjden för typsnittet i den aktuella 
snittvarianten.

Se figur A10.
Figur A10 – Princip för bestämning av teckengrovlek (w) genom streckbredd (c) 
och versalhöjd (a). Versalhöjden är här identisk inom de visade snittvarianterna 
för de tre olika typsnitten.

a = 37,78 mm

c = 7,50 mm

w = 
c

a
 = 

7,50 mm

37,78 mm
 ≈ 0,1985

c = 3,52 mm

w = 
c

a
 = 

3,52 mm

37,78 mm
 ≈ 0,0932

a = 34,26 mm

w = 
c

a
 = 

6,97 mm

34,26 mm
 ≈ 0,2034 w = 

c

a
 = 

4,10 mm

34,26 mm
 ≈ 0,1197

c = 6,97 mm

c = 4,10 mm

c = 3,33 mm

a = 35,04 mm

w = 
c

a
 = 

3,33 mm

35,04 mm
 ≈ 0,0950

teckengrovlek
weight
relationen mellan tjockaste streckbredd hos ett tecken 
och versalhöjden i typsnittet i samma snittvariant

Anmärkning: Detta motsvarar en anpassning av det inver-

terade värdet av variabeln WeightRat i Panose-systemet 

(se Hewlett-Packard, 1997) för att ge en skala där högre 

värden motsvarar tjockare teckengrovlek och lägre värden 

motsvarar tunnare teckengrovlek.

Metrisk strategi: För metrisk strategi för bestämning av sym-

metrityp, se nedan.
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teckenlutning, teckeninklination
slope, character inclination
vinkelmått för teckens lutning i förhållande till baslin-
jen

Anmärkning: Detta motsvarar en anpassning av variabeln 

Slant i Panose-systemet (Hewlett-Packard, 1997).

Metrisk  strategi: För metrisk strategi för bestämning av 

tecken lutning, se nedan.

Metrisk bestämning av teckenlutning
Mätmetoden tar inte hänsyn till att teckenlutningen 
kan variera något mellan flera tecken i ett visst typ-
snitt, särskilt mellan gemener och versaler. I typsnittet 
Adobe Garamond Pro Italic varierar t.ex. lutningen 
mellan ca 68° och ca 75°. I denna undersökning an-
vänds dock teckenlutning endast i termer av vinkelrät 
eller icke-vinkelrät.

I flera typsnitt kan de stapelförsedda bokstäverna ge-
mena b, d, f, h, i, j, k, l, m, n, p, q, r, t och u eller ver-
sala B, D, E, F, H, I, J, K, L, N, P, R och T användas vid 
bestämning av teckenlutning.

Mätprinciper
Mät den högra vinkeln mellan tangenten mot en sta-
pels vänstra sida och baslinjen (eller en parallell linje 
till denna).

Se figur A11.

74° 76°

Figur A11 – Princip för bestämning av teckenlutning

textjustering
text alignment, justification
tecknens placering i en textrad i förhållande till spalt-
ytans högra och vänstra sida

translationssymmetri
translational symmetry
symmetrisk regelbundenhet där en figur förflyttats 
vertikalt och/eller horisontellt utan att speglas

Anmärkning: För visuellt exempel, se figur A8.

typsnittsfamilj, typsnittskategori, typgrupp
typeface family, typeface category
grupp av typsnitt härledda från en gemensam grund-
läggande utformning och som kan variera i vikt, bredd 
eller på annat sätt

Källa: Egen översättning av term från BS 2961:1967

Anmärkning: Definitionerna av typsnittsfamiljerna i den 

brittiska standarden BS 2961:1967 Typeface nomenclature and 

classification har använts vid klassificering av typsnitten i 

denna undersökning, med möjlighet att kombinera maxi-

malt två familjer. Se tabell A2, sida 56.

uppslag
spread
verso- och efterföljande recto-sida placerade bredvid 
varandra.

Anmärkning: I tryckt format motsvarar detta de sidor som 

samtidigt är synliga i en öppnad bok eller tidskrift.

uppstapel
ascender
det vertikala teckenelement hos en gemen bokstav 
som markant överstiger mittlinjen

Exempel: De övre delarna av bokstäverna b, d, f, h, k 
och l.
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Tabell A2 – Typsnittsfamiljer (typsnittskategorier) enligt brittiska standarden BS 2961:1967. Egen fri översättning från engelska. Bilder på exempel tillagda och ingår i sig inte i standarden.

Kategori
Beskrivning Exempel

Nr Namn

I Humanist Typsnitt där tvärstrecket hos gemena e är diago-
nalt; rundningarnas axel är vinklad åt vänster; liten 
kontrast mellan tunnare och tjockare linjer; serifferna 
har konsollanslutning; serifferna hos de gemena 
bokstävernas uppstaplar är snedställda.

Anmärkning: Denna grupp var tidigare känd som 
”Venetian” med bakgrund i 1400-talets minuskler 
skrivna med varierande linjetjocklek genom en sned-
hållen bredpenna.

Verona 

����
www.linotype.com

SG Verona SB Roman

 

For further information please contact: info@linotype.com

24 pt

36 pt

48 pt

60 pt

72 pt

84 pt

96 pt

Centaur 

����
www.linotype.com

Centaur® Regular

Centaur is a trademark of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be 
registered in certain jurisdictions.

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefonstiv60 pt

OHamburgefon72 pt

OHamburgef84 pt

OHamburg96 pt

Kennerley 

����
www.linotype.com

LTC Kennerley Regular

 

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefonst60 pt

OHamburgefo72 pt

OHamburge84 pt

OHambur96 pt

II Garalde Typsnitt där rundningarnas axel är vinklad åt vänster; 
generellt högre kontrast mellan tunnare och tjockare 
linjer än i grupp I Humanist; serifferna har konsollan-
slutning; tvärstrecket hos gemena e är horisontellt; 
serifferna hos de gemena bokstävernas uppstaplar är 
snedställda.

Anmärkning: Hit hör typsnitt som följer traditionen 
hos Aldus och Garamond och benämndes tidigare 
”Old Face” och ”Old Style”.

Bembo 

����
www.linotype.com

Bembo® Roman

Bembo is a trademark of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be 
registered in certain jurisdictions.

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefonst60 pt

OHamburgefo72 pt

OHamburge84 pt

OHambur96 pt

Garamond 

����
www.linotype.com

Monotype Garamond™ Roman

Garamond is a trademark of Monotype Imaging Inc. and may be registered in certain jurisdictions.

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefonsti60 pt

OHamburgefo72 pt

OHamburge84 pt

OHamburg96 pt

Caslon 

����
www.linotype.com

Caslon™ #540 by Adobe Roman

Caslon is a trademark of The Monotype Corporation and may be registered in certain jurisdictions.

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefons60 pt

OHamburgef72 pt

OHamburg84 pt

OHambur96 pt

Vendôme 

Vendome Com

����
www.linotype.com

24 pt

36 pt

48 pt

60 pt

72 pt

84 pt

96 pt

For further information please contact: info@linotype.com

Forts.
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Kategori
Beskrivning Exempel

Nr Namn

III Transitional Typsnitt där rundningarnas axel är vertikal eller nå-
got vinklad åt vänster; serifferna har konsollanslut-
ning och är snedställda hos de gemena bokstävernas 
uppstaplar.

Anmärkning: Dessa typsnitt influeras av kopparstick-
arens bokstavsformer. Gruppen kan betraktas som en 
övergång från grupp II Garalde till grupp IV Didone 
och nyttjar båda gruppers karaktärsdrag.

Fournier 

Fournier™

����
www.linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefonstiv60 pt

OHamburgefon72 pt

OHamburgef84 pt

OHamburg96 pt

Fournier is a trademark or a registered trademark of The Monotype Corporation in the United States and/or other countries.

For further information please contact: info@linotype.com

Baskerville 

����
www.linotype.com

Monotype Baskerville™ Roman

Baskervillle is a trademark of The Monotype Corporation and may be registered in certain jurisdictions.

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefonst60 pt

OHamburgefo72 pt

OHamburg84 pt

OHambur96 pt

Bell 

����
www.linotype.com

Bell® Regular

Bell is a trademark of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be 
registered in certain jurisdictions.

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefonst60 pt

OHamburgefo72 pt

OHamburge84 pt

OHambur96 pt

Caledonia 

����
www.linotype.com

New Caledonia® Roman

New Caledonia is a trademark of Linotype Corp. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in 
certain other jurisdictions in the name of Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefons60 pt

OHamburgef72 pt

OHamburg84 pt

OHambur96 pt

(Columbia)

IV Didone Typsnitt med tydlig kontrast mellan tunna och tjocka 
linjer; rundningarnas axel är vertikal; serifferna hos 
de gemena bokstävernas uppstaplar är vågräta; serif-
ferna saknar ofta konsollanslutning.

Anmärkning: Typsnitt utvecklade av Didot och Bodo-
ni. Benämndes tidigare ”Modern”.

Bodoni 

����
www.linotype.com

Monotype Bodoni™ Book

Bodoni is a trademark of The Monotype Corporation and may be registered in certain jurisdictions.

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefonst60 pt

OHamburgefo72 pt

OHamburge84 pt

OHambur96 pt

Corvinus 

����
www.linotype.com

AP Corvinus Skyline Regular

 

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefonstiv60 pt

OHamburgefonstiv72 pt

OHamburgefonstiv84 pt

OHamburgefons96 pt

Modern 

����
www.linotype.com

Monotype Modern™ Extended

Modern is a trademark of The Monotype Corporation and may be registered in certain jurisdictions.

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefons60 pt

OHamburgef72 pt

OHamburg84 pt

OHambur96 pt

 
Extended 

V Slab-serif Typsnitt med tjocka, fyrkantiga seriffer med eller 
utan konsollanslutning.

Rockwell 

����
www.linotype.com

Rockwell® Roman

Rockwell is a trademark of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be 
registered in certain jurisdictions.

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefon60 pt

OHamburge72 pt

OHamburg84 pt

OHambur96 pt

Clarendon 

����
www.linotype.com

Monotype Clarendon® Regular

Clarendon is a trademark of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in 
certain other jurisdictions.

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefons60 pt

OHamburgefo72 pt

OHamburg84 pt

OHambur96 pt

Playbill 

Tabell A2 – Forts.

Forts.
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Kategori
Beskrivning Exempel

Nr Namn

VI Lineale† Typsnitt utan seriffer.

Anmärkning: Benämndes tidigare ”sans-serif”.

a Grotesque Lineale-typsnitt med ursprung i 1800-talet. Det 
finns en viss kontrast mellan tjockleken hos linjerna. 
De har fyrkantiga rundningar, och svängda slutna 
skär. R har vanligen ett svängt ben och G är försedd 
med sporre. Avsluten hos de rundade linjerna är 
vanligtvis horisontella.

(SB Grot. No. 6)

(Cond. Sans No. 7)

Monotype 

����
www.linotype.com

Headline™ Bold

Headline is a trademark of The Monotype Corporation and may be registered in certain jurisdictions.

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefons60 pt

OHamburgef72 pt

OHamburge84 pt

OHambur96 pt

Headline Bold

b Neo- 
grotesque

Lineal-typsnitt sprungna ur gruppen VI a Grotesque. 
De har mindre linjekontrast och ett återkomman-
de formspråk. Skären är mer öppna än i de typiska 
typsnitt tillhörande gruppen VI a Grotesque, och g 
är ofta försedd med en öppen ögla. Avsluten hos de 
rundade linjerna är vanligtvis snedställda.

(Edel/Wotan)

Univers 

����
www.linotype.com

Univers® 55 Roman

Univers is a trademark of Linotype Corp. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain 
other jurisdictions in the name of Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH. 

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefo60 pt

OHamburge72 pt

OHamburg84 pt

OHambu96 pt

Helvetica 

����
www.linotype.com

Helvetica® Roman

Helvetica is a trademark of Linotype Corp. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain 
other jurisdictions in the name of Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefon60 pt

OHamburgef72 pt

OHamburg84 pt

OHambur96 pt

c Geometric Lineal-typsnitt skapade utifrån enkla geometriska 
former, cirklar eller rektanglar. Vanligen utan varia-
tion i linjetjocklek och har oftast envånings-a. Futura 

����
www.linotype.com

Futura® Book

Futura is a registered trademark of Bauer Types SA. 

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefons60 pt

OHamburgef72 pt

OHamburg84 pt

OHambur96 pt

Erbar 

����
www.linotype.com

Erbar® Book

Erbar is a registered Trademark of Bauer Types. 

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefonstiv60 pt

OHamburgefon72 pt

OHamburgef84 pt

OHamburg96 pt

Eurostyle* 

����
www.linotype.com

Eurostile® LT Roman

Eurostile is a trademark of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain 

other jurisdictions. 

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefon60 pt

OHamburgef72 pt

OHamburg84 pt

OHambur96 pt

 

d Humanist Lineal-typsnitt baserade på proportionerna hos den 
romerska versalskriften och de gemena bokstäverna 
från grupp I Humanist eller grupp II Garalde, snarare 
än proportionerna hos tidiga grotesker. De har viss 
kontrast i linjerna, med tvåvånings-a och -g.

Optima 

����
www.linotype.com

Optima® Roman

Optima is a trademark of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain 
other jurisdictions.

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefons60 pt

OHamburgef72 pt

OHamburg84 pt

OHambur96 pt

Gill Sans 

Gill Sans™ Medium

����
www.linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefonst60 pt

OHamburgefo72 pt

OHamburge84 pt

OHambur96 pt

Gill Sans is a trademark or a registered trademark of The Monotype Corporation in the United States and/or other countries.

For further information please contact: info@linotype.com

(Pascal)

Tabell A2 – Forts.

Forts.† Benämns ofta linjär på svenska. Termen sansseriff används dock genomgående i den här uppsatsen.
* Bilden visar typsnittet Eurostile från 1962 av Aldo Novarese.
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Kategori
Beskrivning Exempel

Nr Namn

VII Glyphic Typsnitt som påminner om inskription till formen 
snarare än kalligrafi.

(Latin)

Albertus 

����
www.linotype.com

Albertus® Roman

Albertus is a trademark of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be 
registered in certain jurisdictions.

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefons60 pt

OHamburgef72 pt

OHamburg84 pt

OHambur96 pt

Augustea** 

����
www.linotype.com

Augustea Open™ Regular

Augustea Open is a trademark of International Typeface Corporation and may be registered in certain jurisdictions.

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefon48 pt

OHamburgef60 pt

OHambur72 pt

OHambu84 pt

OHamb96 pt

VIII Script Typsnitt som imiterar löpande handstil/handskrift.

Palace Script 

����
www.linotype.com

Palace Script™ by Adobe Regular

Palace Script is a trademark of The Monotype Corporation and may be registered in certain jurisdictions.

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefonstiv60 pt

OHamburgefonstiv72 pt

OHamburgefonstiv84 pt

OHamburgefonsti96 pt

(Legend)

Mistral 

����
www.linotype.com

Mistral® Regular

Mistral is a trademark of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain 
other jurisdictions.

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefonstiv60 pt

OHamburgefonst72 pt

OHamburgefon84 pt

OHamburgef96 pt

IX Graphic Typsnitt vars tecken antyder att de präntats snarare 
än skrivits som löpande handstil/handskrift.

Libra 

Cartoon*** 

Old English 

����
www.linotype.com

Monotype Old English Text® Plain

Old English is a trademark of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may 
be registered in certain jurisdictions.

For further information please contact: info@linotype.com

OHamburgefonstiv24 pt

OHamburgefonstiv36 pt

OHamburgefonstiv48 pt

OHamburgefonst60 pt

OHamburgefo72 pt

OHamburge84 pt

OHambur96 pt

(Monotype) 

Tabell A2 – Forts.

** Bilden visar typsnittet Augustea Open från 1951 av Alessandro Butti och Aldo Novarese.
*** Bilden visar typsnittet Cartoon Script av Linotype Design Studios.
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BILAGA A

uppstapellinje
ascender line
den tänkta linje som upplevs tangera den översta 
teckenbildsgränsen för majoriteten av de gemena 
bokstäverna försedda med uppstapel (t.ex. b, d, k, f 
och l) i ett typsnitt

Anmärkning: Uppstapellinjen sammanfaller med versallin-

jen i vissa typsnitt, men inte i andra.

Metrisk strategi: För metrisk strategi för bestämning av upp-

stapellinjens position, se sida 61.

versala siffror
lining figures
arabiska siffror där samtliga siffror upplevs linjera mot 
baslinjen i nederkant och ungefärligen linjerar mot 
versal- eller uppstapellinjen i överkant eller mot en 
gemensam övre tangentlinje

Exempel: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

versalhöjd
capital height
det vertikala avståndet mellan baslinjen och versal-
linjen i ett visst typsnitt

versallinje
capital line, cap line
den tänkta linje som upplevs tangera den översta 
teckenbildsgränsen för majoriteten av de versala bok-
stäverna i ett typsnitt

Anmärkning: Versallinjen sammanfaller med uppstapellin-

jen i vissa typsnitt, men inte i andra.

Metrisk strategi: För metrisk strategi för bestämning av ver-

sallinjens position, se sida 64.

verso
verso
sida försedd med en jämn pagina

Anmärkning: Ofta motsvarar detta den vänstra sidan i ett 

uppslag.

vänsterjusterad
flushed left
textjustering i vilken första tecknet i en textrad linje-
rar med spaltytans vänstra sida och där sista tecknet 
samma textrad inte linjerar med spaltytans högra sida

x-höjd
x-height
det vertikala avståndet mellan baslinjen och mittlinjen 
i ett visst typsnitt

yttermarginal
fore-edge margin, front margin
det horisontella avståndet mellan vänstra sidkanten 
på en färdigskuren verso-sida eller högra sidkanten 
på en färdigskuren recto-sida och närmaste brödtext-
spaltyta på samma sida

Anmärkning: Se anmärkning till termen spaltyta.
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Bestämning av uppstapellinjens position
Saknas tillgång till någon av de uppstapelförsedda ge-
mena bokstäverna b, d, f, h, k eller l kan ett typsnitts 
uppstapellinje inte fastställas med tillräcklig precision.

Ju fler bokstäver som kan analyseras, desto mer tillför-
litliga resultat kan nås som beskriver typsnittet gene-
rellt. Bestämningsprincipen förutsätter att bokstäverna 
är skrivna på en gemensam, rak textrad.

Prioritera användningen av övre horisontella tecken-
bildsgränser (Metod 1) eftersom dessa i flera typsnitt 
tycks korrespondera bäst mot den generella upplevda 
uppstapellinjen (se t.ex. Cheng, 2006, s. 22).

Vid små typgrader är skillnaderna mellan metoderna 
1–3 i regel dock försumbara.

Bestämningsprinciper – Metod 1
Dessa villkor gäller för horisontella teckenbildsgränser 
och baseras på egen bestämning av referenslinjeplace-
ring hos olika typsnitt:

• teckenbildsgränsens längd är lika med eller översti-
ger staplarnas grövsta tjocklek i det aktuella typ-
snittet,

• teckenbildsgränsen får ha en vinkelskillnad mot den 
tänkta horisonten på högst 5°,

• en icke-rak teckenbildsgräns får användas som re-
ferenspunkt om skillnaden mellan lägsta och högsta 
punkten på teckenbildsgränsen inte överstiger 10 % 
av staplarnas tjocklek i det aktuella typsnittet. I ett 
sådant fall bestäms referenspunkten till den punkt 
på teckenbildsgränsen som ger den vertikalt sett 
lägst placerade uppstapellinjen.

1. Lokalisera den punkt som utgör mitten på den allra 
översta teckenbildsgränsen hos de uppstapel försedda 
gemena bokstäverna (inklusive deras ev. seriffer) som 
återfinns på en textrad enligt de givna villkoren. Till 
teckenbildsgränsen räknas inte fristående diakritiska 
tecken eller punkter.

2. Dra en rak, horisontell linje som tangerar majoriteten 
av dessa punkter. Låt denna tangentlinje utgöra typ-
snittets uppstapellinje.

Not: I flera typsnitt motsvarar detta den tänkta linje som 
följande gemena bokstäver linjerar mot i överkant: b, d, h, 
k och l.

Se figur A12.

Figur A12 – Princip för bestämning av uppstapellinjens position enligt Metod 1. Observera att de uppstapelförsedda gemena bokstäverna i det nedre typsnittet inte uppfyller villkoren för övre 
horisontella teckenbildsgränser enligt Metod 1 varpå uppstapellinjen inte kan bestämmas med denna metod.
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Bestämning av uppstapellinjens position (forts.)

Bestämningsprinciper – Metod 2
Denna metod används om inte Metod 1 är tillämpbar.

1. Dra en linje längs med mitten av det streck som utgör 
en gemen bokstavs uppstapel men som i överkant inte 
helt övergår i en kurva som tillhör bokstavens grund-
form (t.ex. överhänget hos bokstaven f).

2. Markera den punkt där den vertikala linjen i stapeln 
skär uppstapelns översta teckenbildsgräns.

3. Dra en rak, horisontell linje som tangerar majoriteten 
av dessa punkter. Låt denna linje utgöra typsnittets 
uppstapellinje.

Not: I flera typsnitt kan dessa bokstäver användas för be-
stämning av uppstapellinjens position: b, d, h, k och l. I vissa 
typsnitt kan även bokstaven t nyttjas.

Se figur A13.

Figur A13 – Princip för bestämning av uppstapellinjens position enligt Metod 2 då den övre teckenbildsgränsen hos de uppstapelförsedda gemenerna inte uppfyller villkoren 
för mätning enligt Metod 1
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Bestämning av uppstapellinjens position (forts.)

Bestämningsprinciper – Metod 3
Denna metod används om inte Metod 1 eller Metod 2 
är tillämpbara.

1. Lokalisera den punkt som utgör den allra översta 
teckenbildsgränsen hos de uppstapel försedda gemena 
bokstäverna (inklusive deras ev. seriffer) som återfinns 
på en textrad. Till teckenbildsgränsen räknas inte fri-
stående diakritiska tecken eller punkter.

2. Dra en rak, horisontell linje som tangerar majoriteten 
av dessa punkter. Låt denna tangentlinje utgöra typ-
snittets uppstapellinje.

Not: I flera typsnitt motsvarar detta den övre teckenbildsgrän-
sen hos gemena bokstaven f.

Se figur A14.

Figur A14 – Princip för bestämning av uppstapellinjens position enligt Metod 3. Observera skillnaden mot den optiska uppstapellinjen.
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Bestämning av versallinjens position
Saknas tillgång till någon av de versala bokstäverna kan 
ett typsnitts versallinje inte fastställas med tillräcklig 
precision.

Ju fler bokstäver som kan analyseras, desto mer tillför-
litliga resultat kan nås som beskriver typsnittet gene-
rellt. Bestämningsprincipen förutsätter att bokstäverna 
är skrivna på en gemensam, rak textrad.

Prioritera användningen av övre horisontella tecken-
bildsgränser (Metod 1) eftersom dessa i flera typsnitt 
tycks korrespondera bäst mot den generella upplevda 
versallinjen (se t.ex. Cheng, 2006, s. 22).

Vid små typgrader är skillnaderna mellan metoderna 
1–3 i regel dock försumbara.

Bestämningsprinciper – Metod 1
Dessa villkor gäller för horisontella teckenbildsgränser 
och baseras på egen erfarenhet kring bestämning av 
referenslinjeplacering hos olika typsnitt:

• teckenbildsgränsens längd är lika med eller översti-
ger staplarnas grövsta tjocklek i det aktuella typ-
snittet,

• teckenbildsgränsen får ha en vinkelskillnad mot den 
tänkta horisonten på högst 5°,

• en icke-rak teckenbildsgräns får användas som re-
ferenspunkt om skillnaden mellan lägsta och högsta 
punkten på teckenbildsgränsen inte överstiger 10 % 
av staplarnas tjocklek i det aktuella typsnittet. I ett 
sådant fall bestäms referenspunkten till den punkt 
på teckenbildsgränsen som ger den vertikalt sett 
lägst placerade versallinjen.

1. Lokalisera den punkt som utgör mitten på den allra 
översta teckenbildsgränsen hos de versala bokstäverna 
(inklusive deras ev. seriffer) som återfinns på en text-
rad enligt de givna villkoren. Till teckenbildsgränsen 
räknas inte fristående diakritiska tecken eller punkter. 
 
2. Dra en rak, horisontell linje som tangerar majoriteten 
av dessa punkter. Låt denna tangentlinje utgöra typ-
snittets versallinje.

Not: I flera typsnitt motsvarar detta den tänkta linje som 
följande versala bokstäver linjerar mot i överkant: B, D, E, F, 
H, I, J, K, L, M, N, P, R, T, U, V, W, X, Y och Z.

Se figur A15.

Figur A15 – Princip för bestämning av versallinjens position enligt Metod 1
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Bestämning av versallinjens position (forts.)

Bestämningsprinciper – Metod 2
Denna metod används om inte Metod 1 är tillämpbar.

1. Lokalisera den punkt som utgör den allra översta 
teckenbildsgränsen, som inte kan klassas som horison-
tella enligt villkoren i Metod 1, hos de versala bokstäver-
na som återfinns på en textrad. Till teckenbildsgränsen 
räknas inte fristående diakritiska tecken eller punkter. 
 
2. Dra en rak, horisontell linje som tangerar majoriteten 
av dessa punkter. Låt denna tangentlinje utgöra typ-
snittets versallinje.

Not: I flera typsnitt motsvarar detta den övre teckenbildsgrän-
sen hos de versala bokstäverna A, C, G, O, Q och S.

Se figur A16.

Figur A16 – Princip för bestämning av versallinjens position enligt Metod 2. Observera skillnaden mot den optiska versallinjen.
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