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Sammanfattning 
Denna rapport redogör för användandet av två varianter av utfyllnadstext som används inom 

interaktionsdesign: lorem ipsum samt typsnittet Blokkfont Neue Regular.  

Syftet är att lyfta fram ett befintligt alternativ till lorem ipsum, redogöra för uppkomst samt 

användningsområden för dessa två. För att bäst illustrera exempel har jag valt att redovisa detta med 

wireframes som representerar en textintensiv digital miljö.  

Alternativet till lorem ipsum som jag valt att studera, är ett typsnitt som närmast kan liknas vid en 

markeringstext i form av enfärgade fält som motsvarar respektive bokstav och som tillsammans 

bildar en enhet. Dessa alternativ används istället för originalcopytexten av två anledningar: antingen 

för att originalcopytexten saknas, alternativt för att den anses distrahera testpersonen att fokusera på 

textens innehåll framför för interaktion. 

I denna rapport kommer jag presentera uppkomst och användande av lorem ipsumtext och typsnittet 

Blokkfont Neue Regular, och med hjälp av litteraturstudier och stilprover bidra till en större 

förståelse kring vilken roll dessa platshållare spelar trots att de gör sitt bästa för att inte synas. 

 

 

Nyckelord: lorem ipsum, interaction design, wireframes, paper prototyping.  
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1. Inledning 
I utvecklingen av nya artefakter, i synnerhet sådana som utgörs av textintensiva miljöer, så behövs 

någon form av platshållare för den text som senare ska figurera på sidan. Det finns flera alternativ att 

välja mellan men även de alternativ som är framtagna för att inte störa eller märkas, har sina 

begränsningar. Efter att ha varit framtagna av olika sorters designers, har de tydliga syften med vad 

de vill göra – för olika designers.  

   I denna studie gör jag en jämförelse av två olika utfyllnadstexter ur ett 

interaktionsdesignsperspektiv som är framtagna att användas i wireframes. Jag har valt att 

gemensamt kalla dem utfyllnadstext, då det är den gemensamma funktionen för de två alternativ jag 

kommer att jämföra: den ena utfyllnadstexten består av lorem ipsum, som är en textgenerator som 

slumpar fram sammansatta ordflätor på latin utefter de specifikationer som utvecklaren angivit.  

   Den andra utfyllnadstexten jag valt att studera är ett typsnitt, framtaget att fungera som ett 

alternativ till lorem ipsumtexten. Detta för att den latinska testtexten är menad att vara oläsbar. 

Typsnittet fungerar så att alla tecken, oavsett om de är numeriska, alfabetiska eller utgörs av 

skiljetecken, representeras av en svart rektangulär form. Tillsammans bildar dessa kedjor av vad som 

kan liknas vid en markeringstext, och är alltså inte något typsnitt som är ämnat att kunna läsas. Dessa 

två varianter av utfyllnadstext kommer att analyseras och testas på olika typer av text, för att se hur 

de fungerar i praktiken. 

   För att ge en större bredd till mitt resonemang, kommer jag att lyfta in röster som har åsikter kring 

användandet av utfyllnadstext inom interaktionsdesign.  Dessa kommer att presenteras löpande i 

bakgrundsavsnittet. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för mina slutsatser.  

 

1.1. Syfte och problemformulering  
Syftet med denna studie är en jämförande studie att redogöra för användandet av två typer av 

utfyllnadstext i wireframes inom interaktionsdesignssammanhang, där det råder oenighet i och kring 

dess lämplighet i form av platshållare. Målet är att skapa en större insikt i valet av utfyllnadstext i en 

evalueringsprocess genom att jämföra den latinska utfyllnadstexten lorem ipsum och typsnittet 

Blokkfont Neue Regular.  

 

1.2. Avgränsning  
Blockfontstypsnitt och lorem ipsumtext kan användas i olika sammanhang och för olika syften, men 

det ligger utanför denna studies avgränsning att se till övriga situationer eller sammanhang som 



 7 

dessa två varianter av utfyllnadstext kan fungera i: till exempel i typografiska stilprover och 

layoutsammanhang. Därför ligger inte fokus på vilken roll utvecklaren har i designprocessen, utan 

snarare på testpersonen som kommer att testa interaktionen samt se och tolka dessa wireframes som 

utfyllnadstexten figurerar i. De typografiska regler och grunder som presenteras i denna studie är 

begränsade och utgörs av de regler som är av relevans för att förstå studiens syfte, 

problemformulering och slutsats.  

 

1.3. Begreppsdefinition  
För att förtydliga några begrepp som kommer att fungera som centrala termer genom denna studie, 

har jag sammanställt en begreppsdefinition. Detta därför att även om flera av begreppen är kända 

sedan tidigare, eller till och med anses som vedertagna, så finns risk för missförstånd eftersom flera 

av dessa begrepp används i en snävare kontext än normalt. Begreppen presenteras inte i 

bokstavsordning, utan i den ordning som blir mest logisk ur förklarande sammanhang utan att 

behöva hänvisa till en senare punkt i begreppsdefinitionen.  

 

1.3.1. Blockfontstypsnitt 

Blockfontstypsnitt, eller blockfont, kommer att användas som ett samlingsnamn för typsnitt med 

utseendet av markeringstext, men som används för att maskera det skrivna ordet och ersätta det med 

enfärgade block. I denna studie är det alltså Blokkfont Neue Regular som fungerar som exempel, 

med reservation för att det finns andra blockfontstypsnitt på marknaden. Blokkfont Neue Regular 

finns för gratis nedladdning på dess hemsida. 

 

 
Blockfontstypsnitt, eller blockfont, kommer att användas 

som ett samlingsnamn för typsnitt med utseendet av 

markeringstext, men som används för att maskera det 

skrivna ordet och ersätta det med enfärgade block. I 

denna studie är det alltså Blokkfont Neue Regular som 

fungerar som exempel, med reservation för att det finns 

andra blockfontstypsnitt på marknaden. Blokkfont Neue 

Regular finns för gratis nedladdning på dess hemsida. 

 

Figur 1. Föreställer ovanstående stycke (1.3.1) i typsnittet Blokkfont Neue Regular. 
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1.3.2. Utvecklare 

I denna studie så talas det om utvecklare och testpersoner. Med utvecklare i denna studie menas den 

person som använder blockfontstypsnittet eller utfyllnadstexten i sitt arbete, och då särskilt i 

wireframes. Kan även utgöras av ”designer” som en person som använder sig av utfyllnadstext i 

olika sammanhang. 

 

1.3.3. Testperson 

Till skillnad från utvecklaren, testpersonen den som i evalueringssammanhang ser och tolkar 

wireframes där utfyllnadstexten används. 

 

1.3.4. Textintensiv 

Det som menas med textintensiv i denna studie, är en artefakt eller wireframe vars visuella innehåll 

till största delen utgörs av text.  

 

1.3.5. Originalcopytext 

Med originalcopytext menas i denna studie den text eller data som är synlig för testpersonen, oavsett 

om det avser texten i wireframes eller i den slutliga artefakten. 

 

1.3.6. Wireframe 

Wireframes är en schematisk skiss som visar interaktion på skärm, men behöver nödvändigtvis inte 

vara digital. Syftet med wireframes och varför de används är huvudsakligen för att evaluera och 

testa, förstå kundens upplevelse och behov, generera idéer samt för att kommunicera mellan designer 

och utvecklare. Mer om wireframes i avsnitt 5. 

 

1.4. Uppsatsens disposition 
Inledningsvis presenteras en mycket kort, övergripande historisk översikt där interaktion och design 

kopplas samman, följt av att en diskussion i användandet av wireframes inom 

interaktionssammanhang. Därefter presenteras typografins funktion i att se ett språk som ett visuellt 

verktyg i form av en platshållare, och hur typografi påverkar läsbarheten genom anpassning till 

artefakten den verkar i. Detta för att ge en bättre bakgrundsförståelse till den jämförelse av 
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utfyllnadstext som denna litteratursammanställning mynnar ut i: en jämförelse av typsnittet 

Blokkfont Neue Regular och testtexten lorem ipsum. 

 

 

2. Metod 
Metodiskt genomfördes studien genom ett deduktivt angreppssätt då de två tvärvetenskapliga teman 

som studien berör presenteras; interaktionsdesign och typografi. Detta för att sedan föra dem 

samman i syfte att ge en bättre förförståelse till den kommande jämförelsen av två typer av 

platshållare i interaktionsdesignsammanhang.  

   Detta mynnar sedan ut i en empirisk granskning i hur Blokkfont Neue Regular och lorem ipsum 

fungerar, genom wireframes och stilprover och slutligen en slutsats och diskussion. För att bättre 

kunna analysera Blokkfont Neue Regular har typsnittet rekonstruerats i FontLab, och i 

framställningen av wireframes har OmniGraffle Professional och en texteditor använts. 

 

2.1. Urval 

2.1.1. Urval utfyllnadstexter 

Urvalet av lorem ipsum som utfyllnadstext och typsnittet Blokkfont Neue Regular kan ses som en 

målstyrd urvalsmetod, då två utfyllnadstexter har samma syfte (heterogenitet) men samma 

problemformulering som i sig utgörs av den del som är fokus för studien (analysenheten). Det finns 

många olika varianter av lorem ipsumtexter och flera typsnitt som har för avsikt att ersätta lorem 

ipsum, men dessa två är studiens fokus eftersom många av de som existerar på marknaden är 

varianter av dem. 

 

2.1.2. Blokkfont Neue Regular 

Jag ställer Blokkfont Neue Regular mot lorem ipsumtexten, eftersom den är framtagen att fungera 

som ett alternativ för ”de klienter som inte förstår latin”. ”Klient” och ”testperson” avser samma sak 

i denna studie. 

 

2.1.3. Wikipedia 

I de wireframes som presenteras som figurer och bilagor, så utgörs dessa av en och samma sida: 

landningssidan på engelska Wikipedia, 2013-05-16. Valet av att använda mig av just Wikipedia är 
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för att det är en textinformativ sida med en disposition och arkitektur som för många är välbekant. 

Anledningen varför valet föll på den engelska sidan framför den svenska, är för att visa på hur 

Blokkfont Neue Regular fungerar som platshållare på sidan i egenskap av wireframes på samma 

språk som Blokkfont Neue Regular presenteras, alltså engelska. 

 

 

3. Bakgrund och tidigare forskning 
För att ge en större förståelse för uppkomst och användande kommer jag att börja med en mindre 

historisk överblick över utvecklingen om hur datorernas gränssnitt kommit att förändras i takt med 

dess utbredning. Detta för att ge sätta typografin i ett sammanhang som inte enbart är knutet till 

design, utan även som kraftfullt verktyg i interaktionssammanhang.  

 

3.1. Koppling interaktion och design 
Historiskt sett så har användandet av datorer genomgått tre olika faser. Den första utgjordes av 

”stordatoreran”, där det krävdes flera användare för att hantera en dator. Följt av persondatoreran, 

där en användare var kopplad till en dator, följt av den senaste eran som utgörs av hur en användare 

är uppkopplade mot flera datorer samtidigt. Det är i den era vi nu befinner oss (Dourish, 2004). 

   Dourish beskriver en av de mest betydelsefulla milstolpar som möjliggjorde denna utveckling, var 

hur gränssnittet utvecklades från att vara helt textbaserat, till att vara mer grafiskt tilltalande. Istället 

för att kommunicera med datorn genom kod och algoritmer, så kom gränssnittet att anpassas till 

användaren. Man tog hänsyn till ögats perifera seende för att utnyttja skärmen bättre, och började 

använda sig av grafiska element, ikoner. Motiven till ikonerna och sättet vi använder oss av dem, är 

anpassade till vad vi ämnar använda dem till med koppling till aktiviteter vi utför i vår vardag.  

   Aktiviteter som att till exempel trycka på en knapp, gripa tag eller dra i något, är några sätt som vi 

får saker att fungera i den fysiska världen, och precis som i den, fungerar det mesta så även i de 

digitala gränssnitten – eller ämna ge användaren en illusion om att så är fallet.  

Omkring 1988 myntade Mark Weiser vid Xerox PARC i Palo Alto Research Centre uttrycket 

ubiquitous computing, vilket innebar en vision om hur framtiden skulle komma att se ut. Datorerna 

skulle vara osynliga och inbäddade i vår vardag, så pass att vi inte ens märker av att de finns. 

   Surfplattor och mobiltelefoner skulle endast utgöra ett steg på vägen, innan vi kom till den tid då 

de var allestädes närvarande (Weiser, 1999). Vissa menar att vi redan är där, andra menar att vi har 

en bra bit kvar. Denna framtidsversion utgör möjligen inte den plats där vi befinner oss idag, men 

sättet att bädda in artefakter och väva in tekniska lösningar i vardagen tenderar att ta större och större 

plats. 
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3.2. Interaktion handlar om mer än att hitta dit man ska 
Interaktion syftar till mer än grafiska element som navigerar användaren i rätt riktning, även om det 

kan utgöras av en del av interaktionen. Interaktionsdesign och arkitektur av artefakter såsom system, 

kräver ett omfattande arbete för att sätta strukturer som är begripliga för olika grupper av användare 

som har olika syften med samma artefakt.  

   För att ta fram och mappa ihop dessa grupper av aktiviteter i lämpliga kluster, finns en mängd 

effektiva metoder att använda sig av. Det är av yttersta vikt att testpersonen i största möjliga mån 

fokuserar på de delar som ämnar testas och inte störs av kringliggande grafiska element.  

Nedan följer en lista på olika fel som man vid testning kan tänkas vilja fånga upp eller påvisa, för att 

ge ett belysa att interaktion är mer än enbart navigation. (Wilson, 2010) 

 

Förebygga fel – Det mest effektiva sättet att förebygga fel att förhindra att de händer. Genom att se 

till att ha stöd i gränssnittet för det. Till exempel går det inte att avsluta en beställning om beställaren 

inte fyllt i sin adress korrekt. 

 

Reduktion – Om det inte gått att förebygga att felet kan uppstå, kan systemet istället uppmärksamma 

användaren på att denne är på väg att utföra en åtgärd som kan leda till ett fel, och på så vis få 

användaren att bli medveten om vilka eventuella konsekvenser det kan leda till. 

 

Upptäcka och identifiera – Säkerställa att om användaren gör fel, så kan denne på ett enkelt sätt 

upptäcka och identifiera felet. 

 

Återställa – Följer ur föregående punkt, att när felet är upptäckt och identifierat, ska systemet 

underlätta för användaren att på ett smidigt sätt korrigera felet och snabbt återgå till den pågående 

aktiviteten. 

 

Mildra – Minska omfattningen av de skador som är inte är reversibla. Det bästa är givetvis om 

systemet är designat så att denna typ av katastrofala fel inte är möjliga att göra. 

 

 

3.2.1. Vad är god interaktionsdesign? 

Stolterman och Löwgren (2007) menar att det är svårt att få ett mätbart värde på vad som är god 

design, eftersom den är beroende av flera olika faktorer. Inte minst måste artefakten utvärderas i sin 

rätta kontext för att bedömningen ska vara någorlunda rättvis. Ett tecken på att en design av en 
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artefakt är mindre bra, eller rent ut sagt dålig, är om dess användare inte förstår hur den ska 

användas, eller om den inte uppfyller användarens krav inom en rimlig tidsrymd.  

   Vidare beskriver Stolterman och Löwgren att det inte heller är tillräckligt att enbart se till att själva 

kontexten överensstämmer med användarens, utan att det är av betydelse att se till vilka intentioner 

och förväntningar som artefakten ämnar ge (användaren). Så vad som är rätt beslut grundar sig 

mycket i designerns omdöme ihop med sin kritiska och reflekterande förmåga, samt att kunna se 

varje situation som unik. 

 

 

4. Wireframes – ett enkelt verktyg med flera 
egenskaper 

4.1. Vad är en wireframe? 
När det är dags att testa interaktionen med testpersonen, så kan detta som tidigare nämnt, gå till på en 

mängd olika vis. För att enklare kunna jämföra olika åsikter i litteraturen om vad som bör inrymmas 

i vad som visas för denne, har jag valt att avgränsa mig till wireframes.  

   Syftet med wireframes är att visa informationshierarkier, funktionaliteter och innehåll utan att störa 

testpersonen med bildmaterial, animationer eller dylikt.  

4.2. Användningsområde wireframes 
Saffer (2007) beskriver wireframes som interaktionsdesignerns viktigaste arbetsverktyg vid sidan av 

prototyper, för att dokumentera en artefakts funktioner och användningsområden tillsammans med 

testpersonen. Saffer menar att det är ett komplicerat arbetsverktyg eftersom det ska tillfredsställa 

många aktörer: utvecklaren, som behöver veta hur artefakten är ämnad att fungera för att vad denne 

ska koda. Designern, som behöver veta vad som ska designas och omfattningen och antalet av 

grafiska element och copywritern, som ska sätta text.  

   Sist men inte minst, ska även kunden (eller testpersonen) se och förstå hur den nya lösningen kan 

möta uppsatta verksamhetsmål.  
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4.3. Wireframe och pappersprototyp, två ord för samma 

sak? 
Wireframes och pappersprototyper används relativt ofta som två ord för samma sak, åtminstone till 

beskrivningen i litteraturen sett. Sammanfattningsvis kan sägas att det rent visuellt kan utgöras av 

något som för ögat ser likadant ut och har samma funktioner, men att skillnaden mellan de två ligger 

i själva användandet (vad som ämnar testas och på vilket sätt).  

   Vidare så är inte just prototyp och wireframes de enda begreppen som blandas, beroende på vilken 

roll utvecklaren har i designprocessen kan en pappersprototyp lika gärna kunna vara en enkel 

handritad pappersskiss som en wireframe. Likväl som en wireframe kan utgöras av en interaktiv 

prototyp (s.k hifi-prototyp), som utgörs av mer än bara text och platshållare för grafiska element.  

   Andra menar att skisser först och främst används för att ta fram designkoncept snarare än 

interaktionsdesign. Olika författare har olika infallsvinklar, och en prototyp i papper för en webbsida 

skiljer sig från omfattande systemevalueringar liksom en redesign av en webbsida i funktionalitet. 

   Varje definition kommer inte att presenteras var för sig, utan endast sammanställa de funktioner 

som är återkommande inom litteraturen som därmed också fungerar som gemensamma nämnare över 

de funktioner som en wireframe eller pappersprototyp bör ha (oavsett slutprodukt eller artefakt). 

   Dessa är som nämndes i begreppsdefinitionen (1.3.6): evaluera och testa, förstå kundens 

upplevelse och behov, generera idéer samt att kommunicera mellan designers och utvecklare. 

 

4.3.1. Att sätta text för att underlätta utan att påverka 

Saffer (2007) menar att text ofta är simulerad i wireframes och utgörs av en latinsk dummytext, 

(lorem ipsum). Viss text är möjligen redan satt av en designer, såsom uppmärkning av knappar eller 

menyer för att underlätta interaktion och att lorem ipsum används av tradition för att ersätta 

textinnehåll. Tomma boxar utgörs av övrigt innehåll, såsom bilder, animeringar eller liknande.  

   Saffer ger även beskrivningar på gridsystem och tredjedelsprincipen, och nämner även typografi 

som en del i ett kapitel som berör baskunskaperna i design. Vill här belysa att författaren beskriver 

att lorem ipsumtexten används i designsammanhang, något som typograf Heine (2005) motsätter sig 

att lorem ipsumtexten bör göra på grund av sin latinska satsbild. 

    Webbdesign, grafisk design och interaktionsdesign är inte skiljt från varandra vilket gör att 

terminologin kan uppfattas som något diffus. Snyder (2003) förespråkar ett annat sätta att se på 

pappersprototyper och wireframes och skiljer dem åt och menar att wireframes används för att 

beskriva olika aktiviteter och har därmed ett annat användningsområde än pappersprototypen (som 

utgörs av enkla navigeringsskisser med papper och penna).  

   Wireframes kan exempelvis utgöras av en sidlayout som visar vilken data som bör vara placerad 

var, utan att visa vilken data (originalcopytext) det rör sig om. Sammanfattningsvis kan sägas att 
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enligt Snyders definition är en pappersprototyp en wireframe med originalcopytext – medan en 

wireframe istället utgörs av utfyllnadstext. 

   Snyder (2003) menar på att pappersprototyper är att föredra, eftersom wireframes förvirrar 

användaren vid testning. När användaren söker information förväntar sig designern feedback för att 

förstå om denne klarat uppgiften, medan avsaknaden av relevant information som eftersöks uteblir. 

Är inte innehållet tillräckligt realistiskt kan användaren inte interagera på ett lämpligt sätt. Finns det 

ingen originalcopytext eller om testtexten består av titlar eller rubriker som exempelvis ”test1 test2” 

alternativt ”asdfasdf” osv, menar Snyder på att det lämpligaste i det fallet är att höra sig för med 

eventuell marknadsavdelning (om sådan finns) om det finns någon passande utfyllnadstext de har 

sedan tidigare att använda, om inte, så rekommenderar författaren utvecklaren att göra en egen. 

 

”If you are having trouble coming up with realistic scenario, talk to the people in your company 

that has contact with users. Just don´t use a database with peoples information in it – that´s too 

realistic!” Snyder (2003) 

 

4.3.2. Reflektion av ovanstående resonemang 

Givetvis måste viss copy sättas, inte minst vid knappar och menyer – annars blir navigeringen 

omöjlig. Det finns en risk i att annars förvirra användarna än mer genom att använda information 

som är inaktuell – det finns en anledning till varför informationen inte används eller ska struktureras 

om. Risken är då att testpersonen utgår från att arkitekturen redan är satt och fokuserar på innehållet 

framför interaktionen, möjligen genom att förvänta sig att hitta samma information under de flikar 

som redan existerar.  

   På det viset kan gränssnittet verka begränsande och innovativa lösningar får möjligen inte det 

mottagande de förtjänar. Även om man i rollen som utvecklare känner sin kundgrupp eller 

slutanvändare väl, så är de sällan en homogen grupp där alla användare (testpersoner) har samma 

syfte med artefakten. Sannolikheten är att innehållet förvillar användaren än mer, om utvecklaren 

utgår från sin uppfattning om hur användarna fungerar, snarare än direkt från användarna själva.  

   Det finns en anledning till varför det finns många olika varianter av testning, men att utgå från sitt 

eget perspektiv i egenskap av utvecklare i en så pass betydande del (som även Snyder menar på att 

det är, när författaren särskiljer pappersprototyper från wireframes) är inte optimalt. 
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4.4. Att se språk som ordbilder 

4.4.1. En sammanhållen enhet 

Oavsett vilken variant av utfyllnadstext utvecklaren väljer i en designprocess, så bör denne ha i 

åtanke att det inte bara är orden som står, utan hur orden bildar en enhet, ordbild, som gör att 

layouten ser sammanhållen ut. Det är ett inlärt beteende som är sprunget ur vår barndom då vi lärde 

oss att samljuda fonem, alltså omsätta stavelser och dess språkljud, till hela ord.  

   I och med detta, utvecklas en ”logisk utvecklingskedja” som gör det lätt för läsaren att följa och 

läsa en text. Med tiden så blir struktur och ordlängd också en del av vad som utgörs av en ordbild.  

I de allra flesta språk kan man se ordsekvenser och stavelser som återkommer (Hallberg, 1992).  

   Om språket upplevs för upprepande eller förutsägbart, tappar läsaren troligtvis intresset (vid hög 

redundans). Vid maximal redundans har texten föregåtts med sådana upprepningar och repetitioner 

att den närmast kan liknas vid motsatsen till information, då har läsaren fullständigt tappat intresset. 

 

”För att ge läsaren maximalt informationsintag bör en text därför ha lagom balans av 

redundans (förutsägbarhet) och information (nyhetsvärde)”  

(Hallberg, 1992) 

 
 
 

4.4.2. Reflektion av ovanstående resonemang 

Även om författaren talar om skriven text, så finns det fortfarande utrymme för det mer abstrakta, 

såsom hur ordbilden successivt byggs upp genom de första levnadsåren, precis som att språket med 

tiden får en annan visuell melodi, i takt med att orden blir fler och språket mer nyanserat och mer 

sammansatt. Med den latinska lorem ipsumtexten överensstämmer inte ordbilden med vår egen 

(Heine, 2005) därtill är den repetitiv i och med begränsat antal ord. Blockfontstypsnittet å andra 

sidan, är statiskt genom att alla glyfer (tecken) är identiska vilket kan ses figur 6.1 samt i bilaga 5. 

 

4.5. Typsnittsanatomi och anpassning 
Utbudet av typsnitt och fontfamiljer är enormt och utgörs ofta som en egen del i en grafisk profil. 

Förr sade man att ha som regel att använda typsnitt av seriff karaktär i print och sans-seriffer på 

webben. I takt med att tekniken förfinas och att vi idag kan se och använda textintensiva artefakter 

(nyhetstidningar, spel et cetera) på sådana pixelprecisa skärmar som inte var möjligt för femton år 

sedan, gör att användandet och förståelsen bakom ett typsnitts funktion är viktigare än någonsin.  
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   Den bästa typografin märks inte (Heine, 2005). Vad som är det mest passande typsnittet i vilka 

sammanhang beror på en mängd olika förhållanden och samspelet mellan dessa, för att inte tala om 

teckengrad, radavstånd, knipning, utslutning, satsbredd, indrag och rubriknivåer som ska samspela 

med hierarkin typsnittet verkar i, i övrigt. I gengäld behöver man i egenskap av utvecklare av digitala 

artefakter inte ha i åtanke hur typsnittet blöder på ett visst sorts papper, vilken kopieringsmetod som 

kommer att användas och därmed påverka typografin genom svällning med mera (även om det 

givetvis kan finnas data i dessa artefakter som för den skull behöver vara utskriftsvänliga).  

   På nästa sida visas en figur som beskriver delar ur ett typsnitts anatomi. Seriffer, upp- och 

nedstaplar är olika delar som karaktäriserar typsnitt med syfte att exempelvis öka läsbarhet i liten 

grad och samtidigt vara yteffektivt. Figuren står i stor kontrast till typsnittet Blokkfont Neue Regular, 

som inte har några unika drag i några tecken, utan där alla utgörs av exakt samma form och utseende. 

Figur 2 Typsnittets anatomi (Lupton, 2004) 

 
 
 

5. Att gruppera olika varianter av 
utfyllnadstext 
Begreppet utfyllnadstext får i denna studie fungera som ett samlingsnamn för lorem ipsum, 

blockfontstypsnitt och dess alternativ då de har samma grundläggande funktion; ersätta 

originalcopytexten. Nedan kommer jag beskriva uppkomst och användande av två varianter av 

utfyllnadstext. Jag presenterar det äldst förekommande först, kallat lorem ipsum, följt av ett 

alternativ till detta som utgörs av typsnittet Blokkfont Neue Regular. 

 

5.1. Lorem ipsumtext, uppkomst och bakgrund 
Lorem ipsum är en utfyllnadstext med rötter i förlags- och tryckindustrin från 1500-talet.  Det 

uppstod då en boksättare skulle göra ett provexemplar av en bok, och använde sig av ett antal 

bokstäver som tillsammans bildade olika bokstavsformationer.  
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   Andra menar på att lorem ipsum som platshållare och utfyllnadstext är ett relativt nytt begrepp som 

föregåtts av hur man förr hanterade text i layout och designsammanhang, som då i första hand 

utgjordes av bokstäver som levererades i ark och placerades manuellt med gnuggteknik (Letraset). 

Dessa bokstäver krävde stor precision i sitt handhavande och var tidsödande att applicera, men i 

gengäld behövde inte användaren inte ha kunskaper i skissteknik och typsnittsanatomi vid 

exempelvis rubriksättning [se figur 1a].  

   I slutet av åttiotalet kom dessa att ersättas med ordbehandlings- och layoutprogram i takt med 

persondatorernas utbredning och att utskriftsmöjligheterna blev bättre. Det finns de som menar på att 

det även var personer bakom Letraset som lät lansera lorem ipsum som fenomen när tekniken 

utvecklades (dock utan avsändaren Letraset), men där går teorierna isär.  

 

Figur 1a Letraset, gnuggteknik. 

         Källa: http://betacreativepro.com/files/story_images/20100917SAWG_fg23a.jpg 

 

 
 

 

Men lorem ipsum är inte slumpvis sammansatta ord som utgörs av vilka som helst. Orden som utgör 

lorem ipsum har sina rötter i latinsk litteratur av Cicero daterat omkring år 45 år före Kristus. 

   Ursprungligen är texten en del av en avhandling i etik med titeln De finibus bonorum et malorum, 

som på svenska översatts till Ytterligheterna mellan ont och gott, vilket står att läsa på samma sida 

som man finner lorem ipsumgeneratorn. 

Lorem ipsumtexten såsom vi känner den, och såsom ofta återges i användande, kan ses i figur 1b. 

   Texten finns översatt till svenska sedan omkring 1914 även om det förekommit översättningar och 

omskrivningar sedan dess, i och med språkets utveckling. Lorem ipsumtextgeneratorn på sidan är på 

latin, och vitsen med detta, är just att användaren inte ska förstå innebörden av vad som står i texten 
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och fokusera på det skrivna ordet. Det finns många sidor på internet med varianter på lorem 

ipsumgeneratorer, många av dem humoristiska med kopplingar till populärkulturen. Det som de har 

gemensamt, är att de anspelar på det faktum att lorem ipsum som utfyllnadstext är obegriplig för 

läsaren och bokstavligen slumpar ihop ordflätor efter användarens önskemål om antal paragrafer, 

tecken eller stycken. På sidan där lorem ipsumtexten finns att hämta, står att läsa att den 

utfyllnadstext som erbjuds på sidan är ”fri från repetitioner, humorinslag, märkliga ordformationer 

osv.” Beroende på varifrån man hämtar sin variant av lorem ipsumtext, kan det vara svårt att 

upptäcka om det gömt sig humoristiska inslag i den.  

   Andra varianter är mer uppenbara och har inte heller för avsikt att försöka lura eller vilseleda 

användaren att tro att utfyllnadstexten ska innehålla något annat än vad namnet antyder. 

 

Figur 1b Lorem ipsum  

   Källa: www.lipsum.com  
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5.1.1. Användningsområde 

På sidan lipsum.com, som enligt egen utsago är ”den första riktiga” lorem ipsumgeneratorn på 

internet, står att läsa att det är ett ”välkänt faktum att läsare distraheras av läsbar text på en sida när 

man skall studera layouten”.  

   Lorem ipsum är således framtagen för att fungera som en slags ”testtext” som ska ge läsaren 

intrycket av att texten som står, är en läsbar text utan att vara det. Det finns även andra 

användningsområden, som exempelvis att testa ett typsnitt i layoutsammanhang, men även där finns 

delade meningar om den latinska lorem ipsumtexten är lämplig för ändamålet.  

   Den klassiska latinska ordbilden skiljer sig avsevärt i både ordlängd och sammansättningar av 

bokstäver för att överensstämma med exempelvis svenska eller engelska, något som bekräftas av 

bland andra typograf Arne Heine, i Arne Heines bok om typografi (2005). Heine menar att för att 

testa typsnitt i layoutsammanhang är det lämpligare att använda sig av en testtext som 

överensstämmer med det språk som texten i slutändan ska användas till.  

 

5.1.2. Instruktioner för användande 

Lorem ipsumgeneratorn på sidan www.lipsum.com innehåller 200 ord, som kombinerat med 

meningsbyggnadsstrukturer ger användaren intrycket av att texten som genereras är för ögat läsbar. 

   En regel för lorem ipsum är att den bör vara fri från repetitioner, vilket i praktiken innebär att 

användaren inte kan återanvända samma textstycke, utan bör generera ny lorem ipsum för varje 

stycke där denne önskar utfyllnadstext.  

   Detta görs på hemsidan, genom att användaren väljer antalet stycken, ord eller paragrafer för att 

hitta lämplig volym till utfyllnadstexten som önskas. För att undvika att varje generering börjar med 

samma mening, så finns en defaultfunktion som användaren ska avmarkera, för att utfyllnadstexten 

inte ska verka upprepande [se figur 2a].  

 

 

Figur 2a: Defaultfunktionen i lorem ipsumgeneratorn för att undvika redundans.  

     Källa: www.lipsum.com  

 

 
 

 



 20 

5.2. Blokkfont Neue Regular 
”BLOKK is a font for quick mock-ups and wireframing for clients who do not understand latin” 

Källa: www.blokkfont.com  

 
Citatet visar den enda informationen som ges på sidan där typsnittet finns tillgängligt för gratis 

nedladdning. Den latin som avses i citatet, får antas vara lorem ipsum. Tidigare under 2013 fanns två 

varianter av Blokkfont, men dessa har sedan i mars 2013 ersatts av en variant kallad Blokkfont Neue 

Regular, som utgörs av enfärgade block som kan liknas vid en enfärgad markeringstext.  

   Till skillnad från lorem ipsum, så är detta ingen utfyllnadstext, utan ett typsnitt. Därför krävs det att 

det finns en utfyllnadstext eller originalcopytext från början, att helt enkelt byta typsnitt på. För att 

bättre förstå hur Blokkfont Neue Regular är uppbyggt har jag rekonstruerat det i FontLab, så det är 

identiskt med det typsnitt som erbjuds på hemsidan där det finns gratis för nedladdning.  

   Detta för att se hur glyferna förhåller sig till varandra, vilka mått som använts och om det finns 

kopplingar till övergripande typografiska regler (eller andra värden) som går som en röd tråd genom 

typsnittet. 

 

5.2.1. Användningsområde 

På hemsidan står det att läsa att typsnittet är avsett för wireframes och prototyper, och för att de 

användare som ska testa prototypen inte förstår latin. Eftersom typsnittet fortfarande kräver att där 

finns en copytext, kan antas att utfyllnadstexten består av latin utifall originalcopytext saknas.  

   Syftet med detta är att få testpersonen att inte fokusera på vad som står i texten, utan vad 

wireframes eller prototypen ämnar visa, exempelvis interaktion i någon mening. 

 

5.2.2. Instruktioner för användande 

På hemsidan förekommer inga instruktioner, men där finns tre bilder som visar hur typsnittet kan se 

ut vid prototypande för olika skärmstorlekar [figur 2b]. 

Detta skiljer sig dock från hur det ser ut vid själva användningen (se bilaga 2). 
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Figur 2b Visar hur Blokkfont Neue Regular presenteras på sidan där det finns för gratis nedaddning.  

     Källa: www.blokkfont.com  

 
 

 

6. Resultat 
Resultatet av presentation av Blokkfont Neue Regular och lorem ipsumtexten visar att de två 

gemensamma nämnare. Både lorem ipsum och Blokkfont Neue Regular är framtaget i syfte att 

användas i sammanhang då testpersonen riskerar distraheras av det skrivna ordet.  

Lorem ipsum är framtaget för att fungera i sammanhang då originalcopytexten finns men inte bör 

användas, eller då den saknas men då det behöver finnas någon slags platshållare i form av text. 

   Blokkfont Neue Regular är å andra sidan också framtaget för att fungera som platshållare i 

sammanhang då lorem ipsumtexten anses vara olämplig att använda. Som orsak beskrivs att den är 

menad att användas i sammanhang ”for clients who do not understand latin”. 

   Resultatet visar att det finns andra värden än en förståelse för det skrivna ordet som gör att en 

utfyllnadstext fungerar eller ej. 

 

 

6.1. Utvärdering av Blokkfont Neue Regular 
Till exempel skiljer sig Blokkfont Neue Regular en hel del från de bilder som visas på hemsidan 

(figur 2b) till hur det fungerar i praktiken. Tillsammans med lorem ipsum i denna wireframe 

(förutsatt att originalcopytexten saknas) så blir längden på orden i texten längre än vad den blivit 

med ett typsnitt med god läsbarhet (se figur 6). Eftersom glyferna i Blokkfont Neue Regular är så 

pass breda, får det resultatet av att inte överensstämma med andra värden som är av vikt vid 

designsammanhang exempelvis utrymmesbrist som gör att längre ord, eller sammansatta sådana, blir 

uppstyckade och hamnar på dubbla rader i gridsystem eller motsvarande. 
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Figur 6 Stilprov hur Blokkfont Neue Regular kan se ut med originalcopytext. Se bilaga 2 för 

fullständigt stilprov. 

 

 
 

 

Detta kan ses i vänsterkolumnen. I stycket i mitten på sidan, i brödet, har texten blivit så 

skrymmande att den letat sig ned över hela rubriken i stycket nedanför. Eftersom ordlängden i regel 

är kortare med engelsk och svensk text än latinsk som har fler stavelser, har jag inte gjort ännu en 

wireframe med lorem ipsumtext med Blokkfont Neue Regular som typsnitt.  

   Anledningen är att Blokkfont Neues glyfer redan är väldigt skrymmande, och med den latinska 

ordbilden hade utfyllnadstexten blivit ännu mer skrymmande. Nu finns det stöd för svenska 

specialtecken (vilket inte behöver vara ett medvetet val vid framtagandet, då formen av ’A’, ’a’, ’o’ 

och ’O’ per automatik kopieras över till de bokstäver som utgår från samma form i 

fontutvecklingsprorammet FontLab. Därför kan inte antas att Blokkfont Neue Regular är menat att 

fungera med det svenska språket, eller om det endast är en tillfällighet att det finns stöd för svenska 

språkets specialtecken i typsnittet. Detta upptäckte jag när jag återskapade typsnittet i FontLab. Som 

kan ses i Bilaga 2, så visar det att det saknas stöd för vissa specialtecken. 

   Måtten på glyferna i Blokkfont Neue Regular utgörs av bredden av bokstaven M, och X-höjden. 

När man öppnar programmet FontLab, så arbetar man i ett gridsystem som utgörs av flera linjer, 

dessa presenteras i figur 6.2.  

   ”W” som är den glyf som utgör störst bredd av de bokstäver vårt alfabet, så är ”M” den som är den 

mest skrymmande på baslinjen. Utgår man från X-höjden i defaultinställningarna i FontLab, vilket 

utgörs av 500, och ändrar bredden 850 (vilket motsvarar W-linjen) till 800 (M-linjen) så får man 
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precis samma tecken som i typsnittet Blokkfont Neue Regular. Detta är återkommande i alla glyfer.  

   Mellanrummet för ”space” ska dock ändras till att utgöra bredden av M x 2, alltså 1600. Detta kan 

ses tydligt i Bilaga 5, inte minst genom skiljetecken samt att varje mellanslag ger stora luftspalter 

mellan orden samtidigt som orden blir mycket längre än vad de hade blivit om glyferna i Blokkfont 

Neue Regular i större utsträckning hade haft någon koppling till ett konventionellt typsnitt med god 

läsbarhet som vanligtvis används i textsättning.  

 

Figur 6.1 Föreställer glyfer såsom Blokkfont Neue Regular ser ut i FontLab. 

 

 
 

 

Figur 6.2 Föreställer närbild på ’i’. Notera skillnaden i bredd från bakgrundsbilden. 
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6.2. Utvärdering av lorem ipsum 
Användandet av lorem ipsumtext fungerar väl i somliga sammanhang, där testpersonen inte läser sig 

till instruktioner, eller där stor del av texten som presenteras inte utgörs av länkar eller navigation för 

användaren att interagera med och att även dessa byts ut till denna utfyllnadstext (vilket troligtvis 

skulle göra navigationen obegriplig).  

   Lämpligheten av val av utfyllnadstext är upp till utvecklaren att välja, vilket skulle vara ett enkelt 

val om det bara fanns en användare (i form av interaktionsdesigner, AD, copywriter  eller andra 

roller som använder sig av pappersprototyper eller wireframes, oavsett sammanhang), vilket tas upp i 

avsnitt 5.2. Genom att minska redundansen i lorem ipsum genom att bocka ur defaultfunktionen som 

gör att varje stycke börjar med samma ord, kan effekten av att den skulle verka upprepande eller 

störande minskas. Apropå Hallbergs (1992) resonemang om hur vi uppfattar ordbilder och 

textmassor för ögat, så bör lorem ipsumtexten fungera som bäst i textintensiva sammanhang. 

 

 

På lorem ipsumgeneratorns sida står att läsa:  

 

”Det är ett välkänt faktum att läsare distraheras av läsbar text på en sida när man skall studera 

layouten. Poängen med Lorem Ipsum är att det ger ett normalt ordflöde, till skillnad från "Text 

här, Text här", och ger intryck av att vara läsbar text.” 

Källa: www.lipsum .com  

 

Det kan ju diskuteras om det faktiskt är så att användare skriver ”Text här, Text här” istället för att 

använda någon form av utfyllnadstext. Snyder (2003) är på samma linje och menar att det är bättre 

att skriva en egen utfyllnadstext om det inte finns någon aktuell att tillgå, framför att skriva ”test 1 

test 2” alternativt ”asdfasdf”.  

   Frågan är hur pass insatt användaren är för att kunna skriva en funktionell (även om ej perfekt) 

copytext som överensstämmer med hur testpersonen ser på navigering, funktioner med mera. Risken 

finns att man i utvecklingssammanhang gör sig själv en otjänst eftersom det kan bli ett tidsödande 

arbete om sidan är textintensiv, eller omfattande i övrigt.  

 
 

7. Analys och diskussion 
Precis som Stolterman och Löwgren (2007) menar att det är svårt att få ett mätbart värde på vad som 

utgör god design, så är det viktigt att se till omständigheterna och vad man ämnar testa och för vem, 

snarare än att som utvecklare använda sig av den utfyllnadstext som denne är van att använda. 
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Det är en del av utvecklarens uppgift, att se till att välja lämplig utfyllnadstext utan att utgå från sig 

själv och sitt personliga tycke. Att skriva sin egen utfyllnadstext är ett tidsödande arbete (inte minst i 

textintensiva miljöer), och i en arbetsgrupp med fler av samma dokument (wireframe), så finns det 

en risk att använda sig av utfyllnadstext eller element som ser ut att vara eller kunna utgöras av 

originalcopytexten men som inte gör det, eftersom det kan missas att bytas ut vid leverans.  

   Särskilt om det handlar om mindre funktioner eller grafiska element som inte kräver mycket 

uppmärksamhet eller som ger intrycket av att vara ”färdig”. Det behöver inte utgöras av just text 

(utan kan exempelvis utgöras av QR-koder). Vidare så är ett annat argument varför wireframes ofta 

skrivs ut på papper är för att snabbt kunna göra ändringar när man sitter tillsammans med testperson.  

 

 

8. Slutsats 
Lorem ipsumtexten och Blokkfont Neue Regular har flera likheter: de går inte att läsa och 

ordlängden stämmer inte överens med originalcopytexten. Frågan är om alternativet Blokkfont Neue 

Regular inte borde skilja sig mer från den utfyllnadstext som den är skapad för att ersätta? 

   Genom att ta hänsyn till typsnittsanatomi kan man troligtvis skapa en mer levande och för ögat mer 

harmonisk ordbild som överensstämmer mer med språkbilden, även i ett blockfontstypsnitt.  

   En variation på glyferna (blockens) bredd, i kombination med vanligt förekommande stavelser 

skulle kunna göra Blokkfont Neue Regular mer harmoniskt visuellt eftersom det skulle ge en mer 

varierad ordbild (i form av längd).  

   När det gäller ögats perceptionsförmåga och perifera seende så finns en risk i att enbart förlita sig 

på designorienterade regler även om de anses vedertagna, vilket gäller inom såväl design, 

interaktionsdesign och typografi. Vad som fungerar i gridsystem fungerar inte nödvändigtvis i 

praktiken då det finns andra värden som spelar roll – såsom ögats perception, vad man testar och för 

vem. 

   Därmed inte sagt att perception inte är gällande vid typografiska regler – tvärtom är det en stor del 

av just detta. Detta har inte tagits hänsyn till vid utvecklingen av Blokkfont Neue Regular.  

   Dels påstås att lorem ipsum är distraherande för sitt språk och sin satsbild, samtidigt så tar 

alternativet Blokkfont Neue Regular inte hänsyn till andra betydande värden som kan framstå som 

minst lika störande, till exempel de typografiska och språkliga element som gör språket mer levande 

(såsom språkunika stavelser) som därmed skulle göra precis det som typsnittet ämnar göra: försvinna 

i det perifera seendet. Med det så menas hur nedstaplar (eng. descender) liksom kapital- och X-höjd 

(eng. cap height, X-height) i bokstäverna bildar ett visuellt mer dynamiskt och levande språk, oavsett 

om det skrivna ordet är begripligt för testpersonen eller ej. 
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   Den största utmaningen i val och användande av utfyllnadstext är att göra alla inblandade nöjda: en 

art director har rimligtvis inte samma syfte med en wireframe som någon som testar funktionaliteten. 

   Men att göra det enkelt att ändra, eller att bibehålla marginaler, paragrafer och radavstånd i en 

utfyllnadstext, för att sedan på ett enkelt sätt kunna byta tillbaka, skulle underlätta för samtliga 

parter, men frågan om det är möjligt att göra alla parter nöjda. Eller om det ens är nödvändigt! 

   Tydliga instruktioner om användningsområde underlättar och förenklar, liksom god kunskap och 

förståelse för vem man designar och för vilken miljö. Blokkfont Neue Regular fungerar utmärkt med 

Snyders resonemang att skapa sin egen utfyllnadstext, då fungerar det dessutom alldeles utmärkt 

med slumpmässigt valda bokstäver som har som enda uppgift att inte störa eftersom varje 

tangentnedslag (utom mellanslag) ger samma effekt. 

   Då går det dessutom att välja både ordlängd och passande ordmellanrum (med reservation för att 

det återigen är utvecklaren som utgår från sin egen uppfattning om vad som är passande). Vid 

utveckling av ett sådant typsnitt bör typsnittsdesignern tänka mer på presumtiva testpersoner, 

lingvistik och perceptionsförmåga snarare än konsekvent design och vedertagna regler, särskilt om 

blockfontstypsnittet ska fungera rent praktiskt med originalcopytexten. Detta skulle i slutändan ge en 

större behållning för både utvecklare och kund för att kunna ta till vara på den text som finns, utan 

att för den skull göra avkall på mängden data som ska fungera i det sammanhang som avses 

(testsammanhang). 

 

 

8.1. Metodkritik 
En  fokusgrupp som komplement till litteratursammanställningen hade givit större tyngd till min 

rapport genom en koppling till praktiken, samtidigt som det hade varit givande att få ta del av olika 

användares resonemang till, och användandet kring lorem ipsum och övrig utfyllnadstext.  

   Resultatet hade inte fungerat som ett genomsnitt eller kunnat utgöras av vedertagna arbetssätt eller 

inställningar, men kunnat bidra till en mer nyanserad diskussion om hur teori och praktik möts eller 

skiljs åt.  

   Användartester hade varit en relevant metod för denna studie, men den vetenskapliga diskursen är 

bristfällig och teorierna få för att konstruera lämpliga sådana. Wikipedia som används i stilproverna i 

form av wireframes, skulle inte vara lämpliga att använda i testning då strukturen är så pass känd att 

navigering inte skulle utgöra någon utmaning för testpersonerna. Istället skulle framtagandet av två 

grupper av testpersoner kunnat användas för att testa navigationen av en textintensiv sida, där en 

grupp fick test som utgjordes av wireframes i lorem ipsum och den andra med Blokkfont Neue 

Regular.  

   För att göra detta, så skulle denna textintensiva sida skapas och utgöras av en för testpersonerna 

okänd struktur sedan tidigare. Problemet med detta hade istället varit validiteten: även med 
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wireframes som utgörs av några få, enkla funktioner (en per sida) är det svårt att säkerställa att det är 

just förekomsten av lorem ipsum alternativt Blokkfont Neue Regular som faktiskt är fokus för testet, 

vilket hade riskerat påverka resultatets reliabilitet. 

 
 

8.2. Brister och begränsningar i min studie 
Det hade varit önskvärt om det funnits mer information kring Blokkfont Neue Regular, eller 

blockfontstypsnitt i allmänhet, för att undvika spekulation samt med tanke på att det har utvecklats 

med relativt kort varsel: antalet tecken har blivit fler, ordmellanrummen mindre, men ordlängden  

större. Fontfilen som utgjorde den förra versionen skrevs per automatik över, vid installationen av 

varianten Neue (vilket kanhända var avsändarens mening eftersom det nya typnittet presenterades 

som en uppdatering).  

Då akademiska studier har sitt ursprung i empiri och det är ont om studier i ämnet, var 

rekonstrueringen av typsnittet ett sätt att skapa en större insikt typsnittets uppbyggnad. Det är alltså 

inte framtagandet av typsnittet i sig självt som är en del av det praktiska examensarbetet, mer än att 

det har fungerat som underlag för analys och diskussion. Bilagan som visar ett stilprov på ett antal 

tecken i typsnittet ämnar således endast att visa på att en form är ständigt återkommande och bristen 

på variation är påtaglig. För att vidareutveckla typsnittet med dess grundform, men sett till andra 

värden, krävs omfattande studier som ligger utanför detta praktiska examensarbetes omfång. 

 
 

8.3. Vidare forskning 
För att göra en variant av utfyllnadstext som inte verkar störande på grund av dess språk, hade det 

varit önskvärt att i framtiden ta hänsyn till språkets satsbild och sammansatta stavelser snarare än att 

se till den konsekventa form som existerar i Blokkfont Neue Regular idag. På samma sätt hade det 

kunna vara av betydelse att skapa en variant av lorem ipsumtext som liksom Blokkfont Neue Regular 

hade haft större koppling till den lingvistiska språkdelen, annat än sett till typografiska regler eller 

begrepp och titlar som är isolerade till en specifik bransch. På det viset hade de två utfyllnadstexterna 

kunnat fungera kompletterande i större utsträckning snarare än som varandras motsatser, eftersom att 

man i egenskap av utvecklare och användare av Blokkfont Neue Regular är beroende av att det finns 

en copytext från första början, även om den utgörs av latinsk lorem ipsum.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1:  

Föreställer en wireframe, framtagen i OmniGraffle. Orginalcopytext. 
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Bilaga 2 

Föreställer en wireframe med samma text som i Bilaga 1, dock med typsnittet Blokkfont Neue 
Regular. Framtagen i OmniGraffle. Har i detta exempel valt att även byta typsnitt på delar av 
länkarna i vänstermenyn, för att visa hur Blokkfont Neue Regular fungerar i utrymmen som är lite 
mindre (annat ord) samt att det finns tecken (glyfer) som inte stöds av typsnittet.  
   Även om typsnittet i första hand är ämnat att fungera med alla språk, så finns det en risk i ett 
egennamn och titlar antingen inte omfattas av blockfontstypsnittet, alternativt att användaren får 
skriva om ordet/titeln/namnet innan konverteringen till typsnittet.  
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Bilaga 3 

Föreställer en wireframe med samma antal ord som i Bilaga 1, det vill säga samma antal ord som 
originalcopytexten.  
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Bilaga 4 

Föreställer en wireframe med lorem ipsum som utfyllnadstext. Skillnad från Bilaga 3, är att denna 
inte tar hänsyn till antalet ord, utan istället tecken inklusive blanksteg. 
   Även om inte styckeindelning gjorts så följde formateringen med i infogandet av lorem 
ipsumtexten.  
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Bilaga 5 

Bilaga 5 föreställer fullständigt stilprov av Times New Roman och Blokkfont Neue Regular, svenska 
tecken (inklusive ’w’), följt av numeriska tecken och därefter skiljetecken. 
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Ampersand  & & 

Apostrof   ´ ´ 

Apostrof   ` ` 

Apostrof   ’ ’ 

Bindestreck  - - 

Citattecken  ” ” 

Frågetecken ? ? 

Insättningstecken  ^ ^  

Kolon   : : 

Kommatecken . . 

Lika med   = = 

Parantes, höger  ) ) 

Parantes, vänster  ( ( 

Plustecken   + + 

Procenttecken  % % 

Punkt   . . 

Semikolon  ; ; 

Snabel-a                      @                @ 

Snedstreck   / / 

Snedstreck, omvänt  \ \ 

Tankstreck  – – 

Tildetecken  ~ ~ 

Understreck _ _ 

Utropstecken  ! ! 

Vertikalstreck  | | 

!
!
!
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