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Förord 

Ett stort tack riktas till alla som har varit medvärkande till slutförandet av detta examensarbete. 

Tack till alla som ställde upp på att delta i experimentet och tack till opponenten av detta arbete 

för bra feedback. Den personen som förtjänar mest uppskattning är handledaren av detta 

examensarbete: Niklas Rönnberg. Utan honom hade denna studie inte varit möjlig att genomföra., 

hans kunskap och pedagogiska handledning ledde till att studien blev så bra den kunde under 

förutsättningarna som fanns.



Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att granska hur olika typer av teckensnitts läsbarhet på trycksaker 

påverkas av i vilken typ av ljuskälla de avkodas. Detta har undersökts genom att utföra en 

kvantitativ studie bestående av en förstudie följt av ett experiment. I experimentet undersöktes 

testpersonernas läsförmåga av olika typer av teckensnitt i olika typer av ljuskällor. Studien har 

berört teorier inom ämnena Ljuslära och ljuskällor, Ögats funktion och ljusuppfattning, Text och 

typografi samt Läsbarhet och lättläslighet. Studiens avgränsningar bestod av att de tre vanligaste 

teckensnittsklasserna seriff, sanseriff och script har undersökts i de vanligaste ljuskällorna i 

Sverige representerade av raka lysrör, LED-lampa och stearinljus. 

Förstudien bestod av att identifiera vilka ljuskällor och teckensnitt som skulle användas i studien 

tillsammans med att ta fram läsmaterial som användes under experimentet.  Testdeltagarna bestod 

av personer i åldrarna 20–30 år som studerade på Linköpings Universitet. Experimentet bestod 

av att 24 testpersoner fick läsa texter i de olika teckensnitten och ljuskällorna som identifierades 

i förstudien. Data insamlad från experimentet analyserades genom att använda statistisk analys, 

med hjälp av verktyget ANOVA med ett kompletterande post-hoc-test, för att fastställa ett 

resultat.  

Resultatet av studien visade att det fanns en signifikant skillnad i läshastighet mellan 

läsmaterialets meningslängder, där de korta läsmeningarna lästes signifikant snabbare än 

mellanlånga och långa läsmeningar och mellan lästes snabbare än långa läsmeningar. En 

signifikant interaktion mellan teckensnittsklass och ljuskälla kunde också identifieras för 

teckensnittsklassen sanseriff. Interaktionen visade att sanseriff lästes snabbare i LED-lampa än i 

de andra ljuskällorna. Genom en enkät uttryckte även testpersonerna att de upplevde skillnader i 

läsning mellan de olika teckensnitten, ljuskällorna och kombinationerna mellan dessa faktorer. 

Slutsatsen av denna studie presenterade att ljuskällor i sig inte hade en signifikant påverkan på 

texts läsbarhet, men teckensnitt hade en tydlig påverkan på en texts läsbarhet. Studien visade även 

att kombinationen av teckensnitt och ljuskälla har en påverkan på testpersonernas läshastighet. 

Testpersonerna uttryckte att de upplevde att läsbarheten påverkades av ljuskällorna och 

teckensnitten mer än vad experimentets resultat visade. Det talar för att kombinationen av 

ljuskällor och teckensnitt har en större påverkan på läsarnas sensoriska uppfattning av textens 

lättläslighet än textens faktiska läsbarhet. 

För vidare studier rekommenderas det att undersöka hur stor effekt ögats synförmåga har på 

avkodandet av teckensnitt i olika typer av ljuskällor genom att öka antalet testpersoner och ta in 

närsynthet, långsynthet och ålderssynthet som faktorer. Större kontroll av ljuskällorna och 

användandet av ljusmätarutrustning rekommenderas också för tydligare granskning av 

ljuskällorna. 



Abstract 

The aim of this study was to examine how different types of fonts’ readability on printed materials 

is influenced by the type of light source. This was investigated by performing a quantitative study 

consisting of a preliminary study followed by a user test. In the user test, the test subjects’ reading 

ability of the various types of fonts was studied in different types of light sources. The study 

considers theories in Lighting, The eye’s function, Text and Style, and Readability. It was decided 

that the study should focus on the three most common font-styles serifs, sanseriff and script in the 

most common light sources in Sweden represented by straight fluorescent lamps, LED lamps and 

candles. 

The preliminary study consisted of identifying the sources of light and fonts that would be used 

in the user test together with creating reading material as well. The test participants consisted of 

people in the ages of 20-30 who studied at Linköping University. The experiment had 24 

participants that read texts in the different light sources and fonts identified in the preliminary 

study. Data collected from the user test was analyzed using the ANOVA statistical analysis tool 

with a complementary post-hoc test to determine the result.  

The result of the study showed that there was a significant difference for reading speed depending 

on sentence length of the reading material. A significant interaction between font style and light 

source could also be identified for the font-style sanseriff. The interaction showed that sanseriff 

was read faster in LED lamp light than in the other light sources. Through a questionnaire, the 

test participants also expressed experienced differences in their reading between the different 

fonts, the light sources and the combinations between these factors. 

The conclusion of this study shows that light sources alone did not significantly affect the 

readability of text, but fonts had a clear impact on the readability of text. The study also showed 

that the combination of fonts and the light source has an impact on the readers' reading speed. The 

test participants expressed that they perceived that readability was influenced by light sources and 

fonts more than the results showed. This could be explained by that the combination of light 

sources and fonts has a greater impact on the readers' sensory perception of the text's readability 

than the actual readability of the text. 

For further studies, it is recommended to investigate the effect of the eye's vision on the decoding 

of fonts in different types of light sources by increasing the number of test subjects and 

incorporating myopia, farsightness and age as visual factors. Greater control of the light sources 

and the use of light measuring equipment is also recommended for a better examination of the 

light sources. 
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1 Inledning  

”Vi går ut och äter!” säger vi ofta när vi vill fira något speciellt, träffa vänner och familj eller för 

att fly från den tråkiga vardagen. Väl framme på restaurangen är det ofta inte bara maten som 

lockar utan också stämningen och miljön. När servitören visat besökaren till sitt bord kommer 

kunderna i kontakt med restaurangens viktigaste trycksak: menyn. Belysningen i restaurangen 

och designen som används på menyn förstärker ofta känslan som restaurangen vill förmedla och 

som kan vara i form av ett speciellt kulturellt tema eller en känsla av lyx. Denna kombination av 

effektfull belysning och designens karismatiska teckensnitt gör det dock ofta svårt att tydligt 

kunna läsa vad som står på menyn. Kommunikationen blir lidande på grund av den känsla som 

restaurangen vill förmedla, då man inte tagit hänsyn till relationen mellan teckensnitt och 

belysning. Kunderna finner sig därför i en obekväm situation där de behöver fråga antingen 

bordsgrannen eller servitören vad som egentligen står på menyn, står det parfait eller potatis? 

1.1 Bakgrund 
Kommunikations huvudsakliga syfte är att förmedla och överföra information mellan olika parter 

(NE, 2018). Ett av de främsta verktygen för att förmedla information är genom skrift och har 

använts sedan 3000 år före Kristus (Falk, 1975). Skrift har sedan dess utvecklats och varit grunden 

till att flera olika alfabet har skapats runt om i världen. I större delen av världen, inklusive Europa, 

använder vi oss idag av det moderna latinska alfabetet med olika modifieringar. Till exempel i 

Sverige och Finland har vi de modifierade bokstäverna å, ä och ö tillagda. Alfabetets struktur har 

inte ändrats på många hundra år, men bokstävernas utseende ändras och modifieras ofta genom 

olika designer och typer av teckensnitt. 

Teckensnitt kallas även för typsnitt och är en grafisk term för en uppsättning av bokstäver, siffror 

och andra tecken som med en enhetlig formgivning. Ett fullständigt teckensnitt har även utformat 

dess tecken i olika grundformer som gemener, versaler, rakt och kursivt, och i olika tjocklekar 

som mager, smal, halvfet, normal och fet (NE, 2018). Idag finns det flera tusental olika teckensnitt 

som används inte bara för att förmedla textens information, utan också förmedla en känsla med 

texten i sig. Teckensnittens utseenden designas för att uttrycka känslor som exempelvis 

barnslighet, modernitet och lyx. Ju mer konstnärliga och uttrycksfulla teckensnitten blir desto 

svårare kan det vara för läsarna att kunna avkoda texten smidigt. Vi är vana att alfabetets tecken 

ska se ut på ett visst sätt och att våra ordbilder utformas efter dessa. Ju mer dessa förväntade 

ordbilder och bokstavsutformningar modifieras desto längre tid tar det för läsaren att kunna 

avkoda informationen (Hallberg, 1992). 

En annan faktor som påverkar hur snabbt och tydligt vi kan avkoda information är i vilken 

belysning vi betraktar och avkodar texten. Ju mörkare miljö vi är i desto svårare har det mänskliga 

ögat att uppfatta samt urskilja färger och former (Renström & Håkansson, 2004). För tryckt 

material blir betraktningsljuset en väsentlig faktor eftersom de använder sig av den subtraktiva 

färgrymden CMYK som absorberar ljus i motsats till digitalt material som använder den additiva 

färgrymden RGB som utsöndrar ljus. Tryckt material är således beroende av en ljuskälla som 

lyser upp medan digitalt material har sin egen ljuskälla genom skärmar som projicerar eget ljus 

(Johansson et. al., 2014).  
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1.2 Problembeskrivning 
I dagens Sverige är det flera personer som har någon grad av närsynthet eller översynthet än som 

har felfri syn (Ygge, 2011). När man börjar bli äldre och passerar 45 år är det även många som 

lider av någon form av ålderssynthet (Ygge, 2011). Med en så pass stor andel av svenska 

befolkningen som inte har felfri syn blir ämnet läsbarhet ännu viktigare för att kunna nå ut till sin 

målgrupp och för att kunna förmedla information via text. Inom färglära är ljuskällor och 

belysning en viktig faktor som tas i beräkning vid design och användandet av färger, det är inte 

lika självklart gällande teckensnitt. För att kunna skapa god design och förmedla information så 

effektivt som möjligt bör betraktningsljus vara en faktor att ta hänsyn till gällande inte bara färg, 

utan också vid valet av teckensnitt. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att granska hur olika typer av teckensnitts läsbarhet på 

trycksaker påverkas av i vilken typ av ljuskälla de avkodas. 

1.4 Avgränsningar 
På grund av tidsbegränsningen på detta projekt (10 veckor) fastställdes vissa avgränsningar. 

Studien har endast analyserat det moderna latinska alfabetet med de svenska tilläggsbokstäverna 

å, ä och ö, vilket innebär att resultatet inte är fullt tillämpbart gällande andra alfabet. Studien har 

även begränsat typerna av teckensnitt som granskades till teckensnittsklasserna seriff, sanseriff 

och script, eftersom de är de vanligaste teckensnittsklasser som används i tryckta medier. Det är 

dessa typer av teckensnitt som personer vanligtvis kommer i kontakt med under sin vardag. Alla 

teckensnitt som granskats har haft samma sättning genom att versionen ”regular/roman” av 

teckensnitten använts. Färg kommer inte vara en faktor som tas i beräkning i denna studie utan 

alla texter (och teckensnitt) kommer tryckas i svart på vitt papper.  

Gällande ljuskällor har det också gjorts begränsningar. Bara de tre vanligast förekommande 

ljuskällorna i inomhusmiljöer i Sverige idag har använts och granskats. Inga tester av 

utomhusbelysning har gjorts, eftersom det är mer komplicerat att kunna utföra korrekta mätningar 

av utomhusbelysning i dess korrekta miljö (utomhus). Studien har endast använt sig av 

testpersoner som har ”normal syn” genom definitionen av att ha en graderad synskärpa på 1,0–

0,8 för att ha en mer homogen grupp. Att ha en homogen grupp för studien ger ett tydligare och 

mer specifikt resultat av studien, det förenklar även analysprocessen.  
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2 Teoretisk ram 

För att kunna ha möjlighet att läsa och avkoda ett skriftligt meddelande krävs det tre faktorer: Det 

måste finnas en ljuskälla som sprider ljus, ögon som kan uppfatta ljuset som reflekteras från 

objekt vilket ger oss förmågan att se (Ygge, 2011) och slutligen text som vi kan läsa och avkoda 

för att förstå det skrivna meddelandet (Hallberg, 1992). En fjärde faktor som påverkar vår förmåga 

att läsa text är läsbarhet som definierar hur lätt eller svårt det är att läsa och avkoda texten och 

uppfatta meddelandet som försöker förmedlas (Hallberg, 1992) (se figur 1). Den teoretiska ramen 

presenterar genomgående dessa fyra faktorer för att lägga en god teoretisk grund för denna studie 

såväl som för framtida studier inom ämnet. Därav är vissa delar i teorin mer basalt relevanta 

medan andra är mer tydligt relevanta för specifika delar i denna studie och dess genomförande.    

Figur 1) Människans läsförmåga. (1) En ljuskälla, (2) ljus som belyser objekt, (3) text på ett objekt som 
reflekterar ljuset, (4) öga som uppfattar det belysta objektet och (5) hjärnan som avkodar texten på objektet 
för att förstå textens betydelse. 

2.1 Ljuslära och ljuskällor 
För att kunna definiera och undersöka om en ljuskälla är bra eller dålig krävs en basal förståelse 

av vad ljus är, hur det skapas och hur det mäts. Ordet ljus används både för materiella företeelser 

och för sinnesupplevelser. Utgår man från den perceptuella aspekten och upplevelsen av ljus kan 

det definieras som det fenomen som gör det möjligt för oss att se fysiska objekt (Anter, 2011). 

Ljus kan även genom materiella företeelser definieras som elektromagnetisk strålning i det 

mänskliga ögats känsliga våglängdsområde (390–770 nanometer) (NE, 2018). 

En ljuskälla definieras inom fysiken som ett föremål som alstrar ljus. I allmän bemärkelse 

definieras det som ett föremål eller objekt som karaktäriseras av sitt utstrålande ljus. I fysikalisk 

bemärkelse kan en ljuskälla vara framställd (exempelvis raka lysrör, LED-lampor och stearinljus) 

eller naturlig (exempelvis solen). Utan ljuskällor kan inget ljus skapas och projiceras, vilket 

innebär att inget ljus kan reflekteras från objekt och då försvinner vår förmåga att se objekt och 

därigenom att kunna läsa text (NE, 2018).  
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Ljuskällans styrka presenterar hur mycket ljus och hur starkt ljus som projiceras från ljuskällan 

och kan anges på olika sätt. Inom radiometrin undersöker man enbart strålningens rent energiska 

egenskaper, medan i fotometrin tas också hänsyn till det synintryck som ljuset ger. Den 

fotometriska grundenheten för ljusstyrka är candela (cd) och anger energin per sekund och 

rymdvinkel för ljus av en viss given frekvens. Exempelvis har ett stearinljus en ljusstyrka av cirka 

1 candela, medan solen har en ljusstyrka på cirka 10²⁸ candela. Den totala ljuseffekten, även kallat 
ljusflöde, mäts med enheten lumen (lm). Illuminans (ljusflöde per ytenhet), även kallat för 

belysning, mäts med enheten lux (lx) (NE, 2018). Ljusstyrkan och ljusflödet används för att mäta 

det ljus som avges från ljuskällan. Belysningsstyrka används för att mäta belysningen av en yta 

och luminans används för att mäta det ljus som reflekteras eller avges från ytan mot våra ögon. 

Det är med hjälp av dessa olika värden och definitioner vi kan konstatera om en ljuskälla är 

lämplig att använda för dess planerade syfte och miljö (Anter, 2011). Vissa miljöer använder sig 

av flera olika typer av ljuskällor för att skapa så kallad ambientbelysning. Med ambientbelysning 

menas en ljusmiljö som använder sig av belysning från flera ljuskällor som komplement. Ett 

exempel på detta är restaurangmiljöer som använder sig både av en svag takbelysning och 

stearinljus som kompletterande belysning på borden. 

Ljusteknik är teknik som behandlar villkoren för dagsljus och artificiell belysning i den byggda 

miljön både inomhus och utomhus. Dess praktiska tillämpning grundar sig i sambanden mellan 

fysikalisk ljusstrålning och synupplevelse. Belysningens kvaliteter som upplevs med det 

mänskliga synsinnet kan beskrivas med termer som ljusnivå, ljusfördelning, skugga, reflektion, 

bländning, ljusfärg och färg. En del belysningskrav kan uttryckas genom ljustekniska begrepp 

som exempelvis krav på belysningsstyrka och bländfrihet, vilka också kan beräknas, mätas och 

kontrolleras relativt enkelt (NE, 2018). Genom ljusteknik kan ljuskällor utvärderas genom inte 

bara deras teknologiska egenskaper, men också genom hur vi uppfattar belysningen och hur det 

påverkar vår syn. 

Det ljus som en ljuskälla projicerar, som vi kan se och använder för att se andra objekt kallas även 

för ljusstrålning. Ljusstrålning karakteriseras fysikaliskt av intensitet, riktning och spektral 

energifördelning. Den spektrala energifördelningen inverkar på uppfattningen av kontrast och 

färg och bestämmer ljusstrålningens kvalitet. I detta avseende är dagsljuset normgivande och 

oöverträffat, medan artificiell ljusstrålning varierar. Bästa ljuskvaliteten ger glödlampor av typen 

halogenlampor, men endast 4–6% av deras elektriska energi omvandlas till ljusstrålning. Dessa 

glödlampor har därför ersätts med energisnålare alternativ (NE, 2018). Glödljuskällor har en 

effektivitet på cirka 10 lumen per watt (lm/w) medan lysrörslampor (även kallat lågenergilampor) 

har cirka 65 lumen per watt (lm/w) (Boork et. al., 2017). Betydligt mer energieffektiva än 

glödlampor är så kallade urladdningslampor, vilket är lysrör av olika slag och natriumlampor. För 

dessa är 15–35% av den tillförda energin omvandlat till ljusstrålning, men det är dock mycket 

varierande kvalitet beroende på lamptypen (NE, 2018). Det bör dock påpekas att det inte finns 

något samband mellan ljusstrålningens absoluta intensitet och dess visuella resultat, alltså ljus i 

den perceptuella betydelsen. Det visuella resultatet beror bland annat på känsligheten hos det 

mänskliga ögats receptorer (Anter, 2011).  



10 

Idag finns det endast ett etablerat verktyg till hands för att beskriva ljuskvalitet, vilket är de 

internationella belysningsstandarderna (EN12464-1, SIS (2011)). För att granska 

belysningskvalitet bör man därför utföra sensoriska mätningar som kompletterar de traditionella 

fysikaliska ljusmätningarna. Sensoriska belysningsbedömningar bidrar till ökad kunskap om 

människors upplevelse av belysning och ljuskvalitet och hur dessa kan mätas. Sensoriska metoder 

kan även tillämpas på belysning för att ge objektiv information om ljuskällor och armaturer. Dock 

bör det noteras att fysikaliska mätningar och sensoriska resultat inte alltid samverkar (Boork et. 

al., 2017), vilket gör det ännu viktigare att ha det mänskliga ögat och dess synuppfattning av ljus 

i åtanke vid valet och användandet av ljus och ljuskällor. 

2.2 Ögats funktion och ljusuppfattning 
Att en ljuskälla projicerar ljus är endast uppfattningsbart på grund av våra ögons konstruktion och 

uppbyggnad. Utan ögat och dess ljuskänslighet kan vi varken bedöma eller uppfatta ljus, och 

därav inte heller se objekt eller läsa texter. 

Det mänskliga ögat brukar liknas vid en kamera, eftersom båda har linser och en bländare som 

bryter samman ljuset från omgivningen till en bild. Ett öga med normala ljusbrytande egenskaper 

ger en skarp bild på näthinnan av föremål på långt håll. I näthinnan finns synpigmenten som 

absorberar ljusstrålning med våglängder på 390 till 770 nanometer och detta spann kallas för 

synligt ljus. Det finns flera olika typer av synpigment som är känsliga för olika våglängder. När 

synpigmenten belyses stimuleras näthinnans sinnesceller så att de sänder svaga elektriska 

strömmar via cellskikten i näthinnan till synnerven och sedan till hjärnan, där det medvetna 

seendet uppkommer. De två olika grupperna av synpigment kallas för stavar och tappar. Stavarna 

har ett ljusrött pigment och reagerar på svagt ljus och skapar upplevelsen av olika nyanser av 

grått. Tapparna består av synpigment med maximal ljuskänslighet för ljus av olika våglängd och 

fungerar vid god belysning och skapar upplevelsen av färgseende (Lundh 1995, s.157–160). 

Det finns sex olika synfunktioner i människans seende: Synskärpa, Synfält, Färgsinne, 

Ljusadaption, Samsyn och Kontrastseende. Synskärpa är förmågan att kunna se fina detaljer. 

Synfältet definierar till vilken räckvidd vi kan se vår omgivning. Färgsinnet är väl utvecklat hos 

människan och kan skilja mellan en miljon nyanser. De upplevs genom de cirka sju miljoner 

tapparna lokaliserade i den centrala delen av näthinnan. Det finns tre olika typer av tappar som 

har störst känslighet för antingen rött, grönt eller blå-violett ljus. Synupplevelsen av en färg är 

beroende av ljusets våglängd och färgmättnad. Ljusadaption är ögats förmåga att anpassa synen 

till ljusförhållanden. Samsyn innebär att båda ögonens seendebild upplevs som en i hjärnan. 

Kontrastseende är förmågan att se skillnaden mellan olika ljusa ytor (Lundh 1995, s.157–160).      

Ögats synförmåga bygger på dess ljusuppfattning och ögat försöker därför anpassa sig efter olika 

ljus för att framställa bra syn i olika miljöer. Vid starkt ljus drar pupillen ihop sig för att minska 

ljusinsläppet till näthinnan och skydda den mot överbelysning och bländning. Konvergensen av 

impulser som sker i näthinnans olika lager stängs då av för att minska ljusimpulserna till hjärnan. 

Vid mörker expanderar istället pupillen för att öka ljusinsläppet till näthinnan, vilket då ökar 

konvergensen av impulser som sker i näthinnans olika lager för att kunna öka ljusinsamlingen 

och se tydligare. Tack vare ögats ljusadaption återhämtar synen sig snabbt från övergången mellan 
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mörker till starkt ljus efter en kort bländning i början (Ygge, 2011). Synpigmentet i de ljuskänsliga 

stavarna förbrukas då snabbt och bara de mindre ljuskänsliga tapparna fungerar, vilket kallas för 

fotopiskt seende (Lundh 1995, s.157–160). Det brukar ta endast ett par minuter innan ögat är fullt 

ljusadapterat till det nya ljuset (Ygge, 2011). Vid svag belysning fungerar å andra sidan bara de 

ljuskänsliga stavarna, vilket då kallas för skotopiskt seende (Lundh 1995, s.157–160). Ögats 

anpassning till att kunna se från ljus till mörker kallas för mörkeradaption och tar betydligt längre 

tid, cirka 30 minuter. Detta beror på att både ögats tappar och stavar måste anpassa sig till mörkret. 

Tapparna anpassar sig först under cirka 10 minuter och sedan stavarna under cirka 20 minuter. 

Självfallet kan vi se en del i mörker efter bara ett par minuter, men för att tapparna och stavarna 

ska ha återhämtat sig helt tar det alltså omkring 30 min (Ygge, 2011). Vid måttlig belysning 

fungerar både stavarna och tapparna vilket kallas för mesopiskt seende (Lundh 1995, s.157–160). 

En annan faktor som påverkar förmågan att se ljus är kontrasten mellan olika föremål. Ett objekt 

uppfattas vanligtvis ljusare om det är beläget nära ett mörkare. Detta kallas för kontrastseendet 

och uppstår på grund av en korskoppling som sker i näthinnan vilket skapar vår förmåga att 

urskilja kanter. Att urskilja kontrast i en bild är viktigt för synupplevelsen och kontrast i olika 

former är vad vår visuella värld består av (Ygge, 2011). Kontrastseendet anses även ha stor 

betydelse för vår orienteringsförmåga i en omgivning (Lundh 1995, s.157–160). Kontrastseendet 

är även en viktig faktor vid läsning eftersom det används för att urskilja bokstävernas kanter och 

former från bakgrundens (vanligtvis vita) yta (Ygge, 2011).  

Bortsett från ögats ljusuppfattning och kontrastseende är synskärpan en viktig faktor för vårt 

seende. Synskärpa kan även benämnas som ögats spatiala upplösningsförmåga och gör att vi kan 

se former och avgöra ett föremåls utseende och struktur. Det är alltså ögats förmåga att se detaljer 

i vår omgivning. Det finns tre olika typer av synskärpa. Detektionssynskärpa innebär att man inte 

kan urskilja ordet eller bokstäverna men ser att det är någonting där. Igenkänningssynskärpa är 

förmågan att korrekt kunna identifiera orden och bokstäverna, vilket är en viktig faktor för att 

kunna mäta och förstå en texts läsbarhet. Vernier synskärpa är förmågan att se exempelvis 

förskjutningen i sidled mellan två vertikala linjer (Ygge, 2011). 

När man testar och mäter synskärpan används vanligtvis bokstavstavlor som är graderade från 0,1 

till 1,0. Den nedersta raden med värdet 1,0 är det som definieras som normal synskärpa. Vid 

definiering av ”normal syn” för människor brukar man också använda sig av synskärpan som 

måttstock. Normal syn definieras med en synskärpa på 1,0–0,8, synskärpa mellan 0,8–0,3 

klassificeras som lätt synnedsättning (Lundh 1995, s.157–160). Med normalsynthet menas att 

ögat är fritt från brytningsfel, vilket innebär att ögat bryter ljuset från ett objekt på avstånd så att 

en skarp bild skapas på näthinnan trots att ögat är helt avslappnat. Normalsynthet kallas även för 

emmetropi och är ett ganska ovanligt syntillstånd, eftersom flertalet människor ofta har små 

brytningsfel som närsynthet eller översynthet. De flesta av dessa små fel skapar inga seendebesvär 

och behöver inte korrigeras (Ygge, 2011). 
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2.3 Text och typografi 
Typografi definieras som konstarten, handlingen och/eller processen att utforma teckensnitt, eller 

som dispositionen av text i en läsfrämjande och estetiskt tilltalande form. Det huvudsakliga 

verktyget inom typografin är teckensnitt, vilket är en komplett uppsättning av alfabetets 

bokstäver, siffror och tecken i en viss bokstavsdesign som har ett eget namn. Ett teckensnitts 

struktur i baseras på alfabetets bokstäver och deras konstruktion. Bokstäverna i det moderna 

latinska alfabetet är uppbyggda med ett fyrlinjesystem som grund. I det svenska alfabetet finns 

det även en femte övre linje för de svenska modifierade bokstävernas prickar i versaler (Hallberg, 

1992). Med dessa linjer kan man mäta bokstäverna i ett teckensnitts olika höjder med hjälp av ett 

konstruktionsschema. Höjden från bottenlinjen till den övre linjen kallas för åp-höjd och visar 

den totala höjden ett teckensnitts bokstäver har (se figur 2). Höjden från baslinjen till topplinjen 

kallas h-höjd och visar bokstävernas versalhöjd. Från baslinjen kan man även mäta x-höjd som 

visar gemenhöjden för de bokstäver som inte har någon stapel eller underhäng (Hellmark, 2006). 

Vid mätning av bokstavshöjden kan man använda sig av millimeter, men generellt används 

Didotsystemet som måttsystem inom typografin för att mäta teckengraden/storleken på bokstäver 

i punkter. Systemet bygger på 12 grundenheter: 1 cicero (4,51 mm) = 12 punkter; 1 punkt = 0,376 

mm. Bokstävernas anatomi består av 12 delar för de olika delarna och strukturerna som alfabetets

bokstäver har (se figur 2) (Hallberg, 1992).

 Figur 2) Bokstävernas anatomi (Hallberg, 1992). 

Inom typografin finns det flera olika klassificeringar av teckensnitt, där de tre vanligaste är seriff, 

sanseriff och script. Seriffer är den vanligaste typen av teckensnitt och kategoriseras av att 

bokstäverna har klackar, även kallade seriffer. Inom denna teckensnittsklass finns det fem 

teckenfamiljer. Teckenfamiljer är en grupp av teckensnitt med gemensamma allmänna 

formegenskaper och stilhistoriska kännetecken. Dessa teckenfamiljer är Garalder, Realer, 

Didoner, Centurer och Mekaner som alla har någon form av seriffer. Sanseriffer är 

lättigenkännliga som teckensnitt genom sin ”avsaknad” av seriffer. Teckenfamiljer inom 

sanseriffklassificeringen är Linjärer och Semilinjärer. Script är ett teckensnitt som har en 

handskriftskaraktär och påminner mycket om skrivstil. Det finns inga teckenfamiljer inom Script 

utan alla hör till den huvudsakliga klassificeringen (Falk, 1975). Enligt tidigare teorier är seriffer 

lättare att läsa än andra teckensnittsklasser i löpande texter av längre karaktär på tryckt material 

som tidskrifter och böcker. Detta baseras på att serifferna förtydligar bokstäverna genom att ge 

dem flera unika detaljer och hjälper till att skapa en baslinje som gör det lättare för läsaren att 

identifiera bokstäverna och få ett smidigt läsflöde (Hellmark, 2006).    
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2.4 Läsbarhet och lättläslighet 
Text består av en hierarkisk massa med flera olika nivåer: en nivå för bokstäver, en för ord, en 

för rader och en för stycken (Hallberg, 1992). Bokstäver är symboler för ljud, och det är när 

bokstäver kombineras till ett ord och bildar en ordbild som vi har någonting som vi kan läsa. En 

ordbild är en sammansatt enhet som byggs upp av ytterkonturen, de inre formerna och formerna 

mellan tecknen och de sammansatta bokstäverna som ett ord består av (Hellmark, 2006). Det finns 

huvudsakligen tre fundamentala system involverade i själva läsprocessen. Det perceptuella 

systemet som vi ser ordbilden med, ett automotoriskt system med vilket vi styr ögonen till platsen 

där vi ska läsa och en verbal process som gör att vi förstår det språkliga innehållet i texten vi läser.  

Inom psykologin beskrivs läsprocessen genom att ögat stannar på olika fixeringspunkter 

(Hallberg, 1992). Fixeringspunkter är de ställen i en text där ögat stannar för att läsa av ord, 

eftersom ögat endast kan ta emot och registrera synintryck när det står stilla. Varje gång ögat 

stannar vid en fixeringspunkt kan det uppfatta tre eller fyra ordbilder i en enda blick, vilket gör 

att ögat inte behöver stanna och läsa av varje ord separat (Hellmark, 2006). Detta gäller för 

personer med bra läskunskaper, för personer med lässvårigheter och mindre barn krävs det flera 

fixeringspunkter för att läsa texten, upp till en fixeringspunkt per ord. Ju duktigare man är på att 

läsa desto färre fixeringspunkter behöver man alltså per rad, vilket också leder till överhoppning 

av ord (läsaren fyller undermedvetet i ord utifrån hens förväntningar och textens sammanhang). 

Den tid som blicken ligger stilla på en fixeringspunkt kallas för fixeringstid. Den brukar vanligtvis 

ligga på cirka 100–500 millisekunder (0,1–0,5 sekunder). I slutet av en mening brukar 

fixeringstiden vara längre på grund av den mentala bearbetningen av den lästa meningen i helhet. 

Ögonförflyttningar vid läsning kallas för saccader och kan variera mellan 20 till 80 millisekunder, 

där de längre saccaderna vid runt 80 millisekunder avser radbyten. Dock uppfattas ingen visuell 

information under ögonförflyttningarna, det sker endast under fixeringarna. Blicken ligger alltså 

stilla cirka 90% av lästiden, i och med att saccaderna vanligtvis tar omkring 20–40 millisekunder 

fyra gånger per sekund. Läsprocessystemen styrs också av den språk- och förståelseprocess som 

läsning involverar, eftersom vår hjärna måste ta del av nästkommande ord i tid för att använda 

dess information för den fortsatta språkprocessen. Alltså fortlöper läsningen beroende på vår 

språkförståelse (Hallberg, 1992). Att en text uppfattas som lättläst innebär att den har tydliga 

ordbilder och att läsaren kan avkoda texten smidigt utan svårigheter i avkodningen av 

teckensnittets utformning eller det textuella innehållet. Det är dock skillnad mellan läsbarhet, som 

är möjligheten att läsa, och lättläslighet, som är hur behagligt det är att läsa (Hellmark, 2006). 

Enligt Hellmark (2006) finns det fem faktorer som är viktiga för läsbarheten och lättläsligheten 

hos en tryckt text: Teckensnitt, Bokstavsstorlek, Radlängd, Radavstånd och Tryckmaterial.  

Teckensnitt som hör till klassificeringen seriffer rekommenderas för tryckt material som 

innehåller längre texter, eftersom serifferna håller rättning i ledet på baslinjen där ögat följer raden 

och ger varje tecken fler unika detaljer som gör det lättare att urskilja bokstäverna från varandra 

i texten. Sanseriffer har enklare bokstavskonstruktioner och lämpar sig till kortare texter som ska 

läsas på längre avstånd, som exempelvis affischer (Hellmark, 2006).  
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Bokstavsstorleken bör ligga på omkring 8–12 punkter för brödtext, eftersom det vid både mindre 

och större storlekar än så, behövs fler fixeringspunkter för att man ska kunna uppfatta vad som 

står. Dock kan läsare psykologiskt uppfatta en text som mer lättläst utan att det faktiskt stämmer 

i fysisk mening (Hellmark, 2006). 

Radlängden är viktig för att skapa en bekväm läsrytm. Den ideala radlängden är maximalt 55–65 

tecken per rad (med tecken räknas bokstäver, siffror, skiljetecken och ordmellanrum). Är raden 

för lång behöver ögat flytta sig obekvämt långt och läsningen känns långdragen. Är raden istället 

för kort behöver ögat flytta till nästa rad väldigt ofta och läsningen känns hackig (Hellmark, 2006). 

Radavstånd (även kallat kägel) mäts från baslinje till nästa rads baslinje och måste normalt vara 

minst lika stor som teckengraden. Radavståndet måste anpassas till såväl teckensnitt som grad 

och satsbredd. Är radavståndet för kort upplevs raderna sitta ihop med varandra och det är svårt 

att läsa och orientera sig i texten. Är radavståndet för långt blir det svårt att läsa texten flytande 

och sammanhängande (Hellmark, 2006).  

Tryckmaterial innefattar saker som papprets färg, struktur och gramvikt. Text är lättare att läsa 

om kontrasten mellan papprets ljusa yta och bokstävernas svärta dämpas en aning. Längre texter 

ska därför helst inte tryckas på vitt papper, utan på lätt tonat papper i beige, gult eller grått. Ytan 

på pappret bör vara matt eftersom glansigt papper som reflekterar ljus stör läsningen. Papprets 

gramvikt kan påverka läsupplevelsen på flera sätt. Är det en hög gramvikt/tjocka papper kan större 

upplagor bli tunga och otympliga att transportera och bläddra i. En låg gramvikt/tunna papper 

riskerar däremot att texten lyser igenom vid dubbelsidigt tryck vilket försämrar läsbarheten 

(Hellmark, 2006). 

Enligt Boork m. fl. (2017) kan även ljus påverka läsbarheten. I deras utförda tester gällande 

objektiv bedömning av belysning pekade resultatet på att läsbarheten korrelerade till ljusets 

färgtemperatur. Kallare färgtemperaturer som neutralvitt ljus upplevdes producera högre 

kontraster och därmed högre läsbarhet i den tidning testpersonerna fick granska (Boork et. al., 

2017). 
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3 Metod 
Syftet med detta arbete är att granska hur olika typer av teckensnitts läsbarhet på trycksaker 

påverkas av i vilken typ av ljuskälla de avkodas. För att undersöka detta begränsades först de 

olika ämnesfaktorerna i form av ljuskällor och teckensnitt utifrån tidsramen detta projekt hade. 

Högläsning användes för att testa teckensnittens läsbarhet i de olika ljuskällorna genom 

mätningen av läshastighet. Resultatet analyserades därefter med statistiska analysverktyg genom 

analys av varians (ANOVA) med tillhörande Post-hoc-tester. Arbetet använde sig av statistiska 

analysverktyg för att objektivt mäta skillnaden mellan teckensnitts läsbarhet i olika ljuskällor.  

3.1 Förstudie 
Förstudien i detta arbete bestod av att identifiera vilka ljuskällor som studien skulle innefatta och 

använda under experimentet. I förstudien specificerades och definierades även vilka olika 

teckensnitt som skulle användas och representera teckensnittsklasserna seriff, sanseriff och script 

i denna studie. Textmaterial togs fram i form av olika meningar som testpersonerna sedan läste 

upp under experimentet, då textmaterialet presenterades i de olika teckensnitt och ljuskällor som 

tidigare specificerades i förstudien. 

3.1.1 Val av ljuskällor 

För att kunna utföra denna studie och dess experiment med de fastställda avgränsningarna gjordes 

en granskning av olika ljuskällor. För att besluta vilka tre ljuskällor som var mest relevanta att 

använda under experimentet utfördes en undersökning av vilka tre ljuskällor som är bland de 

vanligast använda i Sverige och som personer kommer i kontakt med i sin vardag. Detta 

genomfördes i form av en litteraturstudie där kompendiet Våra vanligaste ljuskällor publicerat av 

Annell (2014) granskades.  

Annell Ljus + Form AB är ett svenskt företag som utvecklar armaturer och ljussystem för 

professionell belysning inomhus. De samarbetar med arkitekter, ljusplanerare och eltekniker för 

att utforma ljusmiljöer för arbete och fritid och för god ljusarkitektur (Annell, 2014). Annells 

kompendium Våra vanligaste ljuskällor är det tionde kompendiet sedan 1990 och innehåller en 

välutvecklad faktaredovisning av aktuella ljuskällor på den svenska marknaden inom 

professionell och offentlig miljö (Annell, 2014). Utifrån kompendiet Våra vanligaste ljuskällor 

gjordes en sammanställning i form av en tabell med Sveriges vanligaste ljuskällor (se bilaga 1). 

3.1.2 Val av teckensnitt 

För att denna studie och experimentet skulle kunna använda sig av en rättvis representation av 

teckensnittsklasserna seriff, sanseriff och script behövde ett urval göras. Eftersom de olika 

teckensnittsklasserna består av ett stort utbud av olika teckensnitt, beslutades att tre teckensnitt 

som representerar de olika klassificeringarna skulle väljas ut. Detta urval baserades på att granska 

de största återförsäljarna av teckensnitts-utbud och välja ut de mest köpta och använda 

teckensnitten hos dem. De återförsäljare av teckensnitt som granskades var Typekit, Fontspring, 

Google Fonts, Myfonts och fonts.com. Beslutet att utgå från deras mest använda och sålda 

teckensnitt baserades på att de teckensnitt som används mest är de man med största sannolikhet 

kommer i kontakt med. Detta gäller såväl privatpersoner som personer som arbetar med design 

och typografi.  
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Återförsäljaren Typekit hade ingen publicerad lista för deras mest sålda/använda teckensnitt. Efter 

mejlkontakt med Welch (2018) på Typekits support hänvisades studien till att utgå från 

Fontsprings lista, då den är mycket lik hur Typekits statistik ser ut. Därför har återförsäljarna 

Typekit och Fontsprings resultat av deras mest populära teckensnitt sammanslagits i 

datainsamlingen. Welch (2018) påpekade även att varken Typekit eller Fontspring har några 

teckensnitt från Monotype/Linotype på sin sida, vilket inkluderar flera av de mest populära 

teckensnitten genom tiderna som exempelvis Helvetica. Anledningen till detta var bland annat att 

teckensnitt från Monotype/Linotype vanligtvis är förinstallerade på Mac och PC datorer sedan 

långt tillbaka. Teckensnitt skapade av Monotype/Linotype återfinns därför bara hos 

återförsäljarna fonts.com och Myfonts. 

Utifrån denna insamlade data om de mest använda/köpta teckensnitten hos de olika återförsäljarna 

skapades sedan en visuell tabell som presenterade hur de olika teckensnitten ser ut (se bilaga 2). 

Detta är ett användbart verktyg i urvalsprocessen av teckensnitten eftersom två teckensnitt kan 

vara väldigt lika varandra visuellt. Utifrån insamlade data om de olika återförsäljarnas mest 

använda/köpta teckensnitt och de olika teckensnittens visuella utseende genom bilaga 2 kunde ett 

välgrundat urval av teckensnitt göras till studiens experiment. Urvalet har också gjorts så att 

teckensnitten ska vara representativa för respektive teckensnittsklass. 

3.1.3 Val av läsmeningar 

För att kunna testa läsbarheten av olika teckensnitt behövdes läsmaterial med olika teckensnitt 

skapas. Läsmaterialet behövde vara utformat för att representera en lagom svårighetsgrad och för 

att vara lättförståeligt för alla testpersoner. Under experimentet i studien läste varje testperson upp 

texter i form av meningar som var skrivna med de nio utvalda teckensnitten. För att kunna få en 

rättvis mätning av testpersonernas läshastighet av de olika teckensnitten användes sex meningar 

för varje teckensnitt. Eftersom en specifik mening kan vara lättare för vissa personer att läsa än 

för andra, användes ett flertal meningar med samma teckensnitt. På så sätt undveks att 

meningarnas innehåll påverkade resultatet.  

Genom att undersöka Jacobsons (2014) arbete gällande läsförståelse, ordigenkänning och 

ordavkodningsförmåga har 60 meningar framställts för att testa läsbarheten av teckensnitten (se 

bilaga 3). Jacobsons (2014) reviderade screeninginstrument Läskedjor 2 för bedömning av 

läsförmåga användes som inspiration för studiens framställda meningar. Även verktyget 

Harvardsentences har använts som inspirationskälla där deras meningsuppbyggnad, 

meningslängder och meningarnas ämnen har granskats för att få inspiration till framställandet av 

studiens egna läsmeningar. Harvardsentences är en samling av testfraser som används för 

standardiserad testning av Voice over IP och andra telefonsystem. Meningarna är fonetiskt 

balanserade och använder specifika fonem med samma frekvens som de förekommer i det 

engelska språket (Zhang, 2015). Inspirerat av Jacobsons (2014) Läskedjor 2 och 

Harvardsentences skapades 20 Långa/Avancerade meningar, 20 Mellan/Vanliga meningar och 

20 Korta/Lätta meningar (se bilaga 3). Alla meningarna i samma kategori (korta, mellan och långa 

meningar) har tilldelats samma antal stavelser. För att undersöka att alla meningar i samma 

kategori ligger på samma ”svårighetsgrad” har ett läsbarhetstest utförts. Testet bestod av att 5 
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testpersoner individuellt läste alla meningarna i de olika kategorierna högt medan testledaren tog 

tid på testpersonens läshastighet för de olika meningarna. Alla meningar var skrivna i samma 

teckensnitt och storlek: Times New Roman storlek 14, eftersom detta läsbarhetstest endast testade 

meningarnas uppbyggnad och läsbarhet. Meningarna var dessutom fristående från varandra, 

eftersom om meningarna kommer från samma flytande text eller har en sammankoppling kan 

detta påverka läsbarheten och testpersonernas läshastighet. Meningarnas ordning varierades också 

och balanserades mellan de olika testerna och de olika testpersonerna, för att säkerställa att 

läsordningen inte påverkade den genomsnittliga läshastigheten av meningarna. 

När alla testpersoner utfört läsbarhetstestet granskades läshastighetstiderna för de olika 

meningarna. Utifrån testets resultat togs de sex meningar som hade störst läsdifferens, definierad 

som störst varians mellan testpersonerna för de olika meningarna, bort. Varians beräknas som 

skillnaden mellan varje menings kortaste och längsta lästid. Ju högre varians en mening har desto 

större variation i lästid har meningen haft mellan de olika testpersonerna. Genom att ta bort de 

sex meningar som hade störst varians minskades den totala differensen mellan meningarna hos 

de olika testpersonerna för att få ett jämnare och mer balanserat läsmaterial att använda under 

experimentet. De 54 meningar som kvarstod (se bilaga 3) användes i studiens experiment för att 

se hur olika typer av teckensnitts läsbarhet på trycksaker påverkas av i vilken typ av ljuskälla de 

avkodas i. Meningarna delades sedan upp i tre listor för de olika teckensnittsklasserna seriff, 

sanseriff och script. De tre listorna grundades på att välja ut läsmeningar så att den genomsnittliga 

lästiden för alla listor blev samma med 18 meningar i varje lista. De sex meningar som valdes 

bort användes som testmeningar i början av experimentet så testpersonerna kunde se exempel på 

hur olika meningar kunde se ut. 

3.2 Experiment 
För att mäta skillnaden av ett teckensnitts läsbarhet i förhållande till ljuskällan det betraktas i har 

ett experiment genomförts med 24 testpersoner. I experimentet har uppläsningstiden av meningar 

som läses i olika betingelser (olika teckensnitt och olika ljuskällor) mätts. Högläsning användes 

för att vara säker på att alla testpersonerna läste alla orden i meningarna när man tog tid. Varje 

testperson läste upp 18 olika meningar med olika teckensnitt i tre olika ljuskällor där varje mening 

lästes upp enskilt och tidräknades. Varje testperson genomförde testet enskilt. Experimentet 

utfördes i en kontrollerad miljö i form av ett rum med kontrollerbar belysning och utan ljusinsläpp 

från externa ljuskällor såsom fönster.  

Ett flertal faktorer i experimentet har balanserats. Balansering används för att minska effekter av 

inlärning och ordning som kan påverka testresultatet. Inlärning definieras som aktiv addering av 

kunskap eller färdighet i ett visst sammanhang, vilket innebär att testpersonen presterar sämre i 

början av testet då hen inte fullt ut förstår hur testet ska utföras. Ordning definieras som ett 

regelbundet förhållande mellan olika föremål eller en uppsättning av objekt, vilket innebär att 

testpersonerna presterar sämre i slutet av ett test på grund av trötthet och minskat fokus. Faktorer 

som har balanserats i denna studie är ordningsföljden av de utvalda ljuskällorna, teckensnitten 

och läsmeningarna. Genom att utföra balanseringar försäkrar man sig om att experimentets 

resultat inte påverkats av mänskliga faktorer som exempelvis inlärning eller fokus. 
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Innan experimentet började säkerställdes testpersonens synskärpa genom en synscreening av 

typen Snellen-test. Eftersom synskärpan ligger till grund för människans förmåga att identifiera 

ord och bokstäver, vilket i sin tur är grunden till läsbarhet, är det en viktig faktor att säkerställa 

hos testpersonerna. Snellen-testet består av en tavla med 11 bokstavsrader där bokstäverna blir 

gradvis mindre (se bilaga 4). Testet mäter synskärpa genom att mäta både synskärpan och 

förmågan att känna igen bokstäver på ett visst avstånd, vanligtvis omkring 3 meter (Aztechcenter, 

2018). När testpersonen utfört ett Snellen-test och det konstaterades att testpersonen hade en 

synskärpa på 1,0–0,8 (vilket definieras som normalsyn) fick personen utföra experimentet. 

Efter Snellen-testet fick testpersonen gå vidare in i testrummet. Testrummet bestod av ett rum på 

Universitetet som var 88 kvadratmeter stort. Rummet hade inga fönster för att undvika ljusinsläpp 

och i taket fanns belysning av typen raka lysrör. Belysningen i testrummet var även justerbar, 

vilket innebär att belysningsstyrkan kan justeras mellan 0, 25, 50 och 100 procent. Eftersom 

testrummet hade raka lysrör redan installerade togs de två ljuskällorna stearinljus och LED-lampa 

med och monterades upp i testrummet (se bilaga 5). 

Materialet som användes i experimentet bestod av papper av typen vitt mattbestruket papper 135 

gram med svart tryck (100 % K) bestående av de olika teckensnitten och de olika läsmeningarna 

som framtagits i förstudien. Detta för att bakgrundens färg och varierande kontrast mot den svarta 

texten inte skulle påverka läsbarheten och testresultaten. Totalt bestod testet av tio ark där det 

första arket endast var ett testpapper med de sex meningar som valdes bort i förstudien (se bilaga 

3). Testpersonerna fick titta på testpappret för att få en förståelse och uppfattning av hur testet 

skulle se ut och gå till. Meningarna på testpappret var endast skrivna i teckensnittet Times New 

Roman för att inte påverka testet och avkodningen av de utvalda teckensnitten. De resterande nio 

arken bestod av representationer av de olika utvalda teckensnittsfamiljerna och deras tillhörande 

teckensnitt (se 3.1.2). Varje teckensnittsklass bestående av seriff, sanseriff och script hade tre ark 

vardera. På varje ark fanns det sex läsmeningar skrivna i de olika klassernas utvalda teckensnitt. 

Varje ark innehöll två korta, två mellan och två långa läsmeningar och för att data som samlades 

in under experimentet skulle bli trovärdigt och balanserat varierades läsordningen av de olika 

meningarna och teckensnitten mellan testpersonerna och i de olika ljuskällorna. Tre ark användes 

per ljuskälla, vilket gjorde att varje teckensnittsklass testades och representerades i alla tre olika 

ljuskällor. Genom den uträknade medelhastigheten och variansen mellan de olika läsmeningarna 

som framkom i förstudien (se 3.1.3) hade en läshastighetstid i snitt kunnat sammanställas för de 

olika teckensnittsklasserna. På så sätt säkerställdes att de olika teckensnittsklasserna hade lika 

”mycket” text i de läsmeningar som deras ark innehöll, vilket gjorde att resultatet blev balanserat 

och trovärdigt.  

När testpersonen gått in i rummet var den första ljuskällan inställd och testpersonen ombads sätta 

sig vid ett förberett bord i rummet. Testpersonen fick sedan titta på arket med exempelmeningarna 

medan arrangören av experimentet förklarade hur testet skulle gå till. Testpersonens uppgift var 

att läsa meningarna som hen fått på vardera arket högt en efter en medan arrangören tog tid på 

testpersonens läshastighet av varje mening. När testpersonen tittat på exempelmeningarna en 

stund och bekräftat att hen förstod testet, vad hen skulle göra och var redo att börja så startades 
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testet. Testpersonen räcktes då sitt första ark som var nedåtvänt. När arrangören sade till 

testpersonen att hen kunde börja vände testpersonen på arket och läste meningarna. När hen var 

klar med första arket tilldelades hen nästa ark som skulle läsas i den aktuella ljuskällan tills alla 

arken med testmeningarna och de olika teckensnitten för den aktuella ljuskällan hade lästs upp.  

När sedan alla arken för det aktuella ljuset hade lästs upp fick testpersonen fylla i en kort enkät 

med frågor om experimentet och hur hen uppfattat teckensnitten i den testade ljuskällan (Se bilaga 

6). Enkätundersökningar är en av de vanligaste insamlingsmetoderna av kvantitativa data och 

består av ett frågeformulär där frågorna utgår ifrån de variabler som har framkommit vid 

experimentet (Eliasson, 2010). Enkäten är relevant för experimentets resultat eftersom fysikaliska 

mätningar och sensoriska resultat inte alltid stämmer överens. Med hjälp av enkäten kunde en 

jämförelse mellan de fysikaliska mätningarna i form av testpersonernas läshastighet och deras 

sensoriska upplevelse av teckensnitten jämföras. Medan testpersonen fyllde i enkäten byttes 

ljuskällan ut till nästa ljuskälla som skulle testas. Detta innebar att testpersonens ögon fick tid att 

anpassa sig till den nya belysningen medan testpersonen fyllde i enkäten. På grund av det 

mänskliga ögats ljusadaption byttes de tre ljuskällorna alltid ut gradvis (se 2.2), vilket innebar att 

belysningen i rummet och dess ljuskälla gick antingen stegvis från mörkare till ljusare eller ljusare 

till mörkare. Genom att endast variera ljuskällorna mellan ljusare till mörkare och mörkare till 

ljusare kunde ögat snabbare anpassa sig till rummets nya belysning. När den nya ljuskällan 

installerats sattes en timer på fem minuter vilket var den utsatta tiden för att testpersonens ögon 

skulle få anpassa sig till det nya ljuset innan testet fortsatte. Under dessa fem minuter fick 

testpersonen i uppgift att fylla i enkäten och om hen var färdig med att fylla i den tidigt invänta 

att ögat anpassat sig till det nya ljuset. Detta gav ögat tillräckligt med tid att anpassa sig för att 

sedan kunna läsa upp läsmeningarna och teckensnitten på kommande ark utan att ljusadaptionen 

påverkade testresultatet mellan de olika ljuskällorna.  

När testpersonen sedan gått igenom den nya ljuskällans olika ark och läst upp alla läsmeningarna 

i de olika teckensnitten fick hen återigen fylla i en enkät medan ljuskällan byttes ut till den tredje 

och sista ljuskällan. Tiden för att fylla i enkäten och ljusadaptionen var liksom förra gången fem 

minuter för att ha samma tid att fylla i enkäterna och samma utsatta anpassningstid för ögats 

ljusadaption. Slutligen läste testpersonen arken i den tredje och sista ljuskällan på samma sätt som 

i de tidigare ljuskällorna och svarade på en enkät för den tredje ljuskällan som avslutning på testet. 

3.2.1 Testdeltagare 

Testdeltagarna för studiens experiment bestod av 24 testpersoner där könsfördelningen var jämnt 

fördelad med 12 kvinnor och 12 män. Åldersspannet på deltagarna var från 21–30 år med en 

medianålder på 24 år. Majoriteten av testpersonerna är normalseende enligt screeningtestet genom 

att de har en synskärpa på 1.0–0.8. Fyra av testdeltagarna har korrigerat normalseende genom 

användningen av glasögon och/eller linser vilket förhöjer deras synskärpa till graderingen mellan 

1.0–0.8. Alla testdeltagarna studerade på Linköpings Universitet vid utförandet av testet. 

Majoriteten av testdeltagarna läste kandidatutbildningen Grafisk Design & Kommunikation. 

Andra utbildningar som resterande testdeltagare läste inkluderade Medie Teknik, Byggnads 

Teknik, Kommunikation Transport & Samhälle och Kultur Samhälle & Mediegestaltning.     
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3.3 Statistisk analys 
När experimentet genomförts samlades data in och användes för att utföra en statistisk analys där 

statistiskt signifikanta samband och skillnader granskades. Som statistiskt test utfördes en 

ANOVA. ANOVA står för Analysis of Variance och betyder analys av varians. Det är en statistisk 

analysmetod som bedömer potentiella skillnader i en beräknad nivåberoende variabel med en 

nominell variabel med två eller flera kategorier/populationer (StatisticsSolutions, 2013). Ingen 

jämförelse mellan olika populationsgrupper (genom mellangruppsvariabler) utfördes eftersom 

denna studie endast har en typ av population genom testpersonerna. Istället har varje individ i 

gruppen flera mätvärden, vilket kallas för inomgruppsvariabler. Den statistiska analysen 

innehåller tre inomgruppsvariabler som är ljusförhållande, teckensnittsklass och läsmeningar. 

Varje inomgruppsvariabel har sedan tre mätningar genom de tre olika ljuskällorna, de tre olika 

teckensnittsklasserna och de tre olika meningslängderna. I och med detta var ANOVA en 

statistisk testmetod som lämpade sig till studiens experiment. En ANOVA redovisas genom 

värdet F och visar på förhållandet mellan två varianser. Varianser är ett mått på dispersion (med 

andra ord spridning), vilket innebär hur långt data sprids från medelvärdet. Ju större F-värde desto 

större spridning på resultaten från dess medelvärde (Field, 2009) (se figur 3). 

Varianten av ANOVA som användes var Repeated measures ANOVA, vilket innebär analys av 

varians för upprepade mätningar. Denna analys visade ifall det fanns en generell skillnad i 

läshastighet mellan de olika ljuskällorna och om det fanns en generell skillnad i läshastighet 

beroende på de olika teckensnitten. Analysen har dock inte specificerat mellan vilka ljuskällor 

och mellan vilka teckensnitt skillnaderna förhöll sig. Om ANOVA testet visade på att det fanns 

en generell skillnad mellan teckensnittens och ljuskällornas läshastighet genomfördes ett så kallat 

post-hoc-test.  

Ett post-hoc-test används för att bekräfta var skillnaderna inträffade mellan olika mätvärden 

(LaerdStatistics, 2013), exempelvis mellan de tre ljuskällorna och de tre teckensnittsklasserna. 

För post-hoc-testet har även Bonferronikorrigering använts för att göra multipla jämförelser. 

Genom att använda Bonferronikorrigering minskas risken att det finns statistiska fel i resultatet. 

ANOVA testet kunde även avslöja om det fanns en interaktion mellan teckensnitt och ljuskällor. 

En interaktion kan exempelvis avslöja att den generella skillnaden i läshastighet för olika 

teckensnitt beror på en specifik ljuskälla, medan i de andra ljuskällorna läser testpersonerna alla 

teckensnitten lika snabbt. 

I den statistiska analysen används P-värde för att visa sannolikheten för att det inte finns någon 

skillnad mellan de uppmätta värdena, vilket kallas för nollhypotesen (att det inte är någon skillnad 

mellan värdena). I denna studie anses ett P-värde under 0.05 (fem procent) vara signifikant, vilket 

betyder att det då finns en statistiskt signifikant skillnad mellan värdena och kallas för 

mothypotesen (att det är en skillnad mellan värdena). Effektstorleken är ett mått som visar hur 

stor/viktig skillnaden är som den statistiska analysen visar. Det kan jämföras med avståndet 

mellan nollhypotesen och mothypotesen. Enkelt uttryckt innebär det att ju längre avstånd det är 

mellan nollhypotesen och mothypotesen desto större effekt/skillnad finns det mellan värdena. 
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Effektstorleken anges med ɳp
2 och kan tolkas som att 0.2 visar på en låg effekt dvs en liten skillnad 

mellan värdena, 0.5 en medelhög effekt och 0.8 en hög effekt (Field, 2009) (se figur 3).   

Figur 3) Formeln för statistisk analys med användning av ANOVA och post-hoc-tester
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4 Resultat 

4.1 Val av ljuskällor 
Utifrån den sammanställda tabellen av Annells (2014) dokument Våra vanligaste ljuskällor (se 

bilaga 1) kan det fastställas att de ljuskällor som är vanligast i Sverige idag som personer 

vanligtvis kommer i kontakt med i inomhusmiljö är raka lysrör, metallhalogenlampor, Compact 

HID och lysrörslampor. En annan vanligt förekommande ljuskälla i både svenska hem och i 

offentliga inomhusmiljöer som till exempel restauranger är stearinljus. Med tanke på detta 

projekts avgränsningar gällande tid och resurser (se 1.4) har endast tre ljuskällor undersökts. 

Dessa tre ljuskällor var raka lysrör, lysrörslampor och stearinljus, eftersom dessa tre ljuskällor är 

vanligast för både offentliga och privata inomhusmiljöer. Vid användandet av stearinljus har man 

vanligtvis även kompletterande svag takbelysning, därför kompletterades stearinljuset vid 

mätning med en svag ljuskälla av typen lysrörslampa. På grund av den tekniska utvecklingen i 

dagligvaruhandeln sedan Annells (2014) kompendium Våra vanligaste ljuskällor publicerades, 

har lysrörslampor (lågenergilampor) till stor del ersatts med LED-lampor. Den stora skillnaden 

mellan lysrörslampor och LED är att lysrörslampor har en laddningstid innan de når sin fulla 

luminansstyrka, medan LED lampor lyser i princip direkt med sin fulla kapacitet. På grund av 

denna faktor har LED ersatt lysrörslampor i dagligvaruhandeln, och därav har LED använts i 

denna studies experiment istället för lysrörslampa.  

4.2 Val av teckensnitt 
Nedan visas en tabell (se tabell 1) som redovisar vilka teckensnitt som är de fem mest 

köpta/använda hos de olika återförsäljarna inom teckensnittsklasserna seriff, sanseriff & script. I 

tabellen kan flera teckensnitt som är återkommande hos flera av återförsäljarna identifieras som 

deras mest använda och köpta teckensnitt, exempelvis Proxima nova och Helvetica. 

Tabell 1) Populäraste teckensnitten. Baserat på teckensnittsdatabaserna hos Fontspring (2018), Google 
fonts (u.å.), Myfonts (2018) och Fonts.com (u.å.). 
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Eftersom flera av återförsäljarnas mest använda/köpta teckensnitt är återkommande hos de andra 

återförsäljarna är dessa teckensnitt bland de vanligaste som används till att skriva och designa 

texter. Utifrån bilaga 2 har även teckensnittens visuella uttryck varit en medräknad faktor vid 

urvalet av teckensnitt att använda i experimentet (se bilaga 2). Den huvudsakliga visuella faktorn 

som påverkat urvalet är vilka teckensnitt som har en bra variation sinsemellan i deras 

teckensnittsklasser och vilka teckensnitt som är ”för” lika varandra. Därav beslutades att använda 

följande teckensnitt i experimentet (se figur 4): 

Figur 4) Utvalda teckensnitt till studien. 

4.3 Val av läsmeningar 
De 60 läsmeningarna som skapades i förstudien inspirerades av Jacobson (2014) och av 

Harvardsentences. De tre olika meningskategorierna lång, mellan och kort har samma antal 

stavelser och snarlikt antal ord för att göra meningarna så jämförelsebara med varandra som 

möjligt. Genom att ha samma mängd stavelser och snarlikt ordantal förenklar det även 

balanseringen mellan meningarna. De korta meningarna består av 4–5 ord och varje mening har 

7 stavelser, de mellanlånga meningarna har 10–12 ord och varje mening har 15 stavelser och 

slutligen har de långa meningarna 23–24 ord och varje mening har stavelser 33. De skrivna 

meningarna är individuella och har separata ämnen. Exempel på meningar som framtagits är: 

”Hönan föddes ur ett ägg.” 

”När en hiss är ur funktion ska man inte använda den.” 

”Soffor har ofta delar som en ram, stoppning och tyg, ibland har soffor också annan 
typ av dekor som knappar och fin spets.” 

Som en del av förstudien utfördes ett test för att se vilken läshastighet och varians de olika 

läsmeningarna hade. Den största variansen för korta meningar var 2,9 sekunder, för mellanlånga 

meningar 5 sekunder och för långa meningar 10,2 sekunder. När de sex meningarna som haft 

störst varians i de olika kategorierna tagits bort återstod 54 balanserade meningar med god 

variansgrad som användes i studiens experiment (se bilaga 3). Av dessa 54 balanserade meningar 

skapades tre separata listor med 18 meningar i varje. Varje lista innehöll 6 korta, 6 mellan och 6 

långa meningar och meningarna balanserades med varandra så varje lista fick lika lång 

genomsnittlig lästid (Se tabell 2).  

   Tabell 2) Genomsnittliga lästiden för de olika listorna och deras olika typer av läsmeningar. 
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4.4 Resultat av experimentet 

4.4.1 Experimentet 

Resultatet från experimentet visade på såväl väntade som oväntade skillnader och effekter. De 

korta läsmeningarna hade en medelläshastighet på 2.4 sekunder, mellan hade 4.1 sekunder och 

långa hade 7.7 sekunder. Som förväntat visade den statistiska analysen att det fanns en signifikant 

skillnad i läshastighet mellan de olika meningslängderna (F(2,46)=850, p<0.001, ɳp
2=0.97). 

Eftersom effektstorleken ligger över 0.8 så visar det på en hög effekt. Post-hoc-test med 

Bonferronikorrigering visar att de korta läsmeningarna lästes signifikant snabbare än både mellan 

och långa läsmeningar, samt att mellan lästes snabbare än långa läsmeningar (p<0.001), oavsett 

teckensnittsklass och ljuskälla (se figur 4). 

Figur 5) Medelvärdet på läsmeningarnas läshastighet uppdelat på korta, mellan och långa meningar, 
oavsett teckensnittsklass och ljuskälla 
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Gällande teckensnittsklasserna låg medelvärdet för läshastigheten på 4.3 sekunder för seriff, 4.5 

sekunder för sanseriff och 5.3 sekunder för script. Den statistiska analysen visade på en signifikant 

skillnad i läshastighet mellan teckensnittsklasserna (F(2,46)=39.4, p<0.001, ɳp
2=0.63). 

Effektstorleken låg på 0.63, vilket visar på en medelhög effekt. Post-hoc-test med 

Bonferronikorrigering visar på att seriff lästes snabbare än sanseriff (p = 0.019) och även snabbare 

än script (p<0.001). Sanseriff lästes även snabbare än script (p<0.001) oavsett meningslängd och 

ljuskälla (se figur 6). 

Figur 6) Medelvärdet i läshastighet på teckensnittsklassernas läshastighet, oavsett meningslängd och 
ljuskälla. 
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Läshastigheten hade ett medelvärde på 4.6 sekunder för lysrör, 4.7 sekunder för LED-lampa och 

4.8 sekunder för stearinljus. Generellt fanns ingen signifikant skillnad i läshastighet mellan 

ljuskällorna (p=0.084), vilket innebär att de olika ljuskällorna inte hade en mätbar påverkan på 

testpersonernas läshastighet. Detta var oavsett meningslängd och teckensnittsklass, men det 

betyder inte att läshastigheten var densamma i de olika ljuskällorna (se figur 6). Resultatet visar 

på en minimal skillnad mellan ljuskällorna, men med tanke på skillnaden i medelvärde samt att 

testet var nära att visa en signifikant skillnad (p=0.084) skulle det kunna visa på en tendens till att 

stearinljus var något svårare att läsa i än de andra ljuskällorna. 

Figur 7) Medelvärdet på läshastighet i de tre olika ljuskällorna, oavsett meningslängd 
och teckensnittsklass. 
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Trots att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan ljuskällorna generellt kunde en 

signifikant interaktion identifieras mellan teckensnitt och ljuskälla (F(4,92)=3.0, p=0.0211, 

ɳp
2=0.10). Analys av interaktionen visar att det fanns ingen signifikant skillnad i läshastighet 

beroende av ljuskälla för seriff eller script, men att det fanns en signifikant skillnad i läshastighet 

mellan ljuskällorna för sanseriff (F(2,46)=11.4, p<0.001, ɳp
2=0.33), där effektstorleken var över 

0.2 och då visade på en låg effekt. Det utförda post-hoc-testet, med Bonferronikorrigering, för 

läshastighet i sanseriff i de tre ljuskällorna visar att sanseriff lästes snabbare i ljuskällan LED än 

i ljuskällan raka lysrör (p=0.033). Sanseriff lästes även snabbare i ljuskällan LED än i ljuskällan 

stearinljus (p<0.001), men det fanns ingen signifikant skillnad i läshastighet mellan ljuskällorna 

raka lysrör och stearinljus (se figur 7). 

Figur 8) Medelvärdet i läshastighet för teckensnittsklasserna uppdelade i ljuskällorna. 
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4.4.2 Enkätsvar 

Som en del av experimentet svarade testpersonerna på en enkät om hur de uppfattade de olika 

teckensnitten i de olika ljuskällorna. Resultatet från enkäterna visade på att majoriteten (59 %) av 

de 24 testpersonerna ansåg att seriff var den teckensnittsklass som var lättast att läsa i de olika 

ljuskällorna (se figur 9). Många av testpersonerna (40 %) upplevde istället att sanseriff var den 

teckensnittsklassen som var lättast att läsa (se figur 9). Gällande vilket teckensnitt som 

testpersonerna tyckte var svårast att läsa var teckensnittsklassen script överlägset (96 %) den som 

uppfattades svårast oavsett vilken ljuskälla som testpersonerna läste teckensnitten i (se figur 10).  

Figur 9) Teckensnittsklass som ansågs lättast att läsa.     Figur 10) Teckensnittsklass som ansågs svårast att läsa.  

I enkäten fanns även ett fält där testpersonerna kunde fylla i vad de tyckte om testet. Detta fält var 

för fri text och testpersonerna fick skriva vad de själva tyckte passade att skriva där. Svaren 

varierade mycket, men det var flera liknande tendenser som kunde ses i svaren. 12 personer 

kommenterade om teckensnitten och skrev vad de tyckte om olika teckensnitt och varför de tyckte 

vissa teckensnitt var svåra eller lätta att läsa. 10 Personer kommenterade om ljuskällorna där de 

flesta skrev hur de upplevde de olika ljuskällorna och vilken de tyckte bäst om. 10 personer 

kommenterade om hur de upplevde att ljuskällorna och teckensnitten i kombination, alltså 

interaktionen mellan teckensnitten och ljuskällorna. De beskrev hur de upplevde att olika 

kombinationer av ljuskällor och teckensnitt påverkade deras läsning och hur de upplevde att 

läsningen ändrades mellan olika kombinationer. 5 personer kommenterade om läsmeningarna och 

skrev att de upplevde att meningsstrukturen kan ha påverkat testets resultat och deras lästider.  
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5 Analys 

5.1 Läsmeningar 
Som förväntat tog det längre tid för testpersonerna att läsa längre meningar än det tog för dem att 

läsa korta meningar (se 4.4.1), eftersom ju fler ord man har att läsa upp desto längre tid tar det att 

läsa. I enkäten som testpersonerna fyllde i under testets gång skrev en del som kommentar att 

meningsuppbyggnaden av läsmeningarna kan ha varit en påverkande faktor på lästiden. Vissa 

meningar hade en del testpersoner svårt att läsa på grund av dess meningsuppbyggnad så att de 

behövde två eller tre försök på sig innan de läst upp meningen korrekt. En förbättrad 

meningsuppbyggnad av läsmeningarna hade kunnat förbättra testpersonernas lästider, men 

faktumet att de kortaste meningarna lästes snabbast och att mellan meningarna läste snabbare än 

de långa meningarna hade troligtvis inte påverkats av detta. 

5.2 Teckensnittsklasser 
Den signifikanta skillnaden mellan teckensnittsklasserna och testpersonernas läshastighet som 

hittades (se 4.4.1) visade att teckensnittsklasserna och deras visuella utformning hade en påverkan 

på testpersonernas läshastighet. Serifferna var den teckensnittsklass som testpersonerna läste 

snabbast och uppfattade som lättast att läsa. Detta resultat stämmer överens med tidigare teorier 

där det konstaterats att seriffer är lättast att läsa och lämpar sig bäst på tryckt material (se 2.4). 

Script tog längst tid att läsa för testpersonerna, vilket kan bero på att scriptens modifierade 

bokstäver gör det svårare för testpersonerna att avkoda bokstäverna och ordbilderna. Den 

överväldigande majoriteten av testpersonerna ansåg enligt enkäten att script var den 

teckensnittsklass som var svårast att läsa (se 4.4.2). Detta stämmer överens med testets resultat 

och kan bero på att de modifierade tecknen i script gör att ögat behöver flera fixeringspunkter (se 

2.4) för att avkoda texten. En testperson ansåg dock att seriff och script upplevdes föra läsningen 

framåt och var då behagligare att läsa, medan sanseriff ansågs ha mer statiska bokstäver vilket 

försämrade läsflödet och läsriktningen. 

5.3 Ljuskällor 
Eftersom ingen signifikant skillnad mellan ljuskällorna och testpersonernas läshastighet kunde 

hittas (se 4.4.1), spelade det generellt sett ingen roll i vilken av de tre olika ljuskällorna 

testpersonerna läste texten när det gäller deras läshastighet. Att testpersonerna kunde läsa texterna 

lika bra oavsett vilken ljuskälla de läste texten i beror med största sannolikhet på ögats 

ljusadaption. Det mänskliga ögat anpassar sig till olika ljusnivåer och miljöer efter bästa förmåga 

(se 2.2). Genom experimentets tilltagna anpassningstid för ögat mellan de olika ljuskällorna har 

testpersonernas ögon lyckats anpassa sig till de olika ljuskällorna väldigt bra. Faktumet att 

testrummet aldrig var helt släckt eftersom de olika ljuskällorna direkt skiftades mellan varandra 

gjorde att testpersonerna använde sitt mesotopiska seende (se 2.2). Det mesotopiska seendet 

gjorde det lättare för ögat att anpassa sig till de olika ljuskällorna och deras ljusnivåer på kort tid. 

Även om ingen signifikant skillnad hittades mellan ljuskällorna och testpersonernas läshastighet 

har flera testpersoner i enkäten påpekat hur de upplevde att de olika ljuskällorna påverkade deras 

läsning. Vissa skrev att de upplevde att de blev piggare ju starkare ljuskälla de läste i och då kunde 

läsa snabbare. Andra testpersoner upplevde att den starkaste ljuskällan (raka lysrör) var för stark 
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och att det var obekvämt och svårare att läsa i den belysningen. Detta är intressant då det i tidigare 

studier har visats att kallare färgtemperaturer (som neutralvitt ljus) upplevts ge högre läsbarhet 

(se 2.4), vilket en del av testpersonerna i detta experiment motsäger. Flera testpersoner i detta 

experiment har föredragit att läsa text i ljuskällan LED som skapar ett mer gulnat ljus än raka 

lysrör (se 4.4.2). Människor upplever dock ljuskällor olika eftersom känsligheten hos ögats 

receptorer (och därmed hjärnans uppfattning av ljus) kan variera mellan människor (se 2.1). Att 

testpersonernas enkätsvar inte stämmer överens med experimentets data visar också på faktumet 

att fysikaliska mätningar och sensoriska resultat inte alltid samverkar (se 2.1). Med detta menas 

att den ljuskälla som testpersonerna upplevde som bäst och behagligast att läsa i inte 

nödvändigtvis är samma ljuskälla som de läser bäst och effektivast i. 

5.4 Interaktion mellan ljuskällor och teckensnitt 
Det fanns en signifikant interaktion mellan ljuskällorna och teckensnittsklasserna (se 4.4.1). Detta 

innebär att kombinationen av ljuskälla och teckensnittsklass påverkade testpersonernas 

läshastighet av läsmeningarna. Den hittade interaktionens effektstorlek var 0.33, vilket är under 

0.5 och därav definieras som en låg effekt (se 4.4.1). Denna låga effekt var dessutom endast synlig 

vid interaktionen mellan teckensnittsklassen sanseriff och ljuskällorna, vilket minskar 

trovärdigheten på resultatet och interaktionens betydelse. I enkäterna som fylldes i under testet 

visades det att testpersonerna upplevde att sanseriff var lättare att läsa i LED belysning än i de 

andra ljuskällorna (se 4.4.2). Att testpersonernas upplevelse av teckensnittsklasserna i de olika 

ljuskällorna stämmer överens med resultatet stärker testets trovärdighet gällande den påträffade 

interaktionen mellan teckensnitten och ljuskällorna.  

En intressant anmärkning är att testpersonernas upplevelse av vilket teckensnitt som var lättast 

respektive svårast att läsa varierar för de olika ljuskällorna. Detta pekar på att interaktionen mellan 

teckensnittsklasser och ljuskällor kan ha en större påverkan på läsförståelse och läshastighet än 

vad resultaten från testet visar. Ett exempel är att alla testpersonerna ansåg att script var svårast 

att läsa i LED, men i ljus från raka lysrör uppfattade vissa testpersoner att sanseriff var svårast 

och i stearinljus uppfattade en testperson att seriff var svårast att läsa (se 4.4.2).   

Exempel på vad testpersonerna mer skrev i enkäten var att de upplevde att läsbarheten för script 

varierade stort mellan de olika ljuskällorna, även om script fortfarande var svårare att läsa än de 

andra teckensnittsklasserna seriff och sanseriff. Flera av testpersonerna påpekade också att de 

föredrog att läsa script i stearinljus jämfört med de andra ljuskällorna, eftersom de ansåg det 

trevligare/skönare att läsa script i stearinljus. Andra testpersoner anmärkte dock på det motsatta, 

att stearinljus var den svåraste ljuskällan att läsa script i. Dessa varierande åsikter om 

teckensnitten inom klassificeringen script kan peka på att scripts läsbarhet påverkas mer av 

ljuskällorna än vad seriff och sanseriff gör. Vissa testpersoner upplevde att seriff var lättast att 

läsa i stearinljuset medan andra tyckte sanseriff var tydligast i stearinljus. Att testpersonernas 

upplevelse av de olika teckensnitten i de olika ljuskällorna varierar mycket sinsemellan är en 

intressant anmärkning som inte kommit fram som en signifikant interaktion i experimentets 

resultat. Detta kan vara en indikation på att kombinationen av ljuskällor och teckensnitt kan ha en 

sensorisk påverkan på personers uppfattade läsbarhet och lättlästhet.
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6 Slutsats 
Syftet med detta examensarbete var att granska hur olika typer av teckensnitts läsbarhet på 

trycksaker påverkas av vilken typ av ljuskälla de avkodas i.  

Resultaten visar på att ljuskällor i sig inte har någon påverkan på en texts läsbarhet, så länge ögat 

definieras ha normal syn och ges tid för ljusadaption. Vidare visar studien att teckensnitt har en 

påverkan på läshastigheten (mätt genom lästid i sekunder) och läsbarheten (enligt åsikter i 

enkätsvar) hos en text. Teckensnittsklassen script har sämre läsbarhet än seriff och sanseriff 

oavsett vilken ljuskälla som texten avkodas i. Seriff är den teckensnittsklass som lättast går att 

läsa oavsett i vilken ljuskälla texten är placerad.  

Studien visar också att kombinationen av ljuskälla och teckensnitt på en text har en påverkan på 

dess läsbarhet. Resultatet visar på att sanseriff läses bättre i LED-belysning än i lysrörsbelysning 

och stearinljus. Interaktionen mellan teckensnitt och ljuskälla hade dock bara en signifikant 

inverkan på teckensnittsklassen sanseriff, inte för teckensnittsklasserna seriff och script. Dock har 

testpersonerna i enkäten uttryckt att de upplevde fler skillnader gällande interaktionen mellan 

teckensnitt och ljuskällor, vilket talar för att kombinationen av ljuskällor och teckensnitt troligen 

har en större påverkan på läsarnas sensoriska uppfattning av textens lättläslighet än textens 

faktiska läsbarhet.    
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7 Diskussion 
Resultatet som har framkommit av denna studie baseras på många faktorer och det finns flera 

saker som hade kunnat utföras på andra sätt. Om man hade utfört studien på ett annat sätt hade 

det kunnat leda till att studiens slutsats och svar på syftet sett annorlunda ut. De två huvudfaktorer 

som har påverkat studien och som kan diskuteras är arbetets resultat och metod. 

7.1 Resultat 
Testpersonerna som utförde experimentet hade en medianålder på 24 år och ett åldersspann 

mellan 20–30 år. Detta är en ung grupp som alla dessutom hade normal synskärpa (inga synfel 

som kompletterats med glasögon eller linser). Hade testpersonerna haft ett bredare åldersspann 

och gått upp i åldrarna 40/50 år hade även faktorer som ålderssynthet och ljusuppfattning kunnat 

påverka resultatet (se 1.2 och 2.2). Resultatet från experimentet hade då kunnat visa större utslag 

då ljusnivåerna och teckensnittens former eventuellt haft större påverkan på läsarna. 

Resultatet kan också bero på att testpersonerna var väldigt fokuserade och ansträngde sig mycket 

vid experimentet, vilket ökade deras prestation och läshastighet. Hade testet använt sig av längre 

texter istället för korta separata meningar hade det krävts mer ansträngning från läsarna och mer 

fokus under längre tid vid läsningen. Detta skulle kunnat leda till att testpersonerna blev mer 

utmattade av att avkoda och läsa vissa teckensnitt än andra, vilket i sin tur kunnat leda till större 

skillnader och utslag mellan olika teckensnitt och ljuskällor. 

En viktig faktor att tänka på vid granskning och analys av experimentets resultat är att läsbarhet 

och lättläslighet är två olika saker (se 2.4). De faktorer som testpersonerna pekar på i enkäten 

gäller främst den lättläslighet de upplevt för de olika teckensnitten i de olika ljuskällorna, medan 

experimentets insamlade data gällande läshastigheten visar på de olika teckensnittsklassernas 

läsbarhet i de olika ljuskällorna. Flera av testpersonerna påpekade i enkäten att de upplevde en 

stor skillnad mellan de olika teckensnittens läsbarhet i de olika ljuskällorna, trots att ingen generell 

signifikant huvudeffekt mellan de olika teckensnittsklassernas interaktion med ljuskällorna kunde 

identifieras ur experimentets resultat. Hade studien haft ett större antal testpersoner med ett större 

åldersspann och längre läsmaterial hade resultatet från studien kunnat bli annorlunda.   

7.2 Metod 
Studiens använda metod hade kunnat förfinats och förbättras om mera resurser i form av verktyg, 

material och arbetstid varit tillgängligt. På grund av begränsade resurser fanns det ingen 

ljusmätarutrustning tillgänglig att använda till denna studie. Hade det funnits utrustning 

tillgänglig kunde man exakt ha mätt upp de olika ljuskällorna i studien för att kunna jämföra och 

presentera deras värden som candela, lux och lumen (se 2.1). Genom att identifiera dessa värden 

hade en bättre analys av själva ljuskällorna kunnat genomföras och även kunnat definiera hur stor 

skillnad det var mellan ljuskällorna och om de tre testade ljusmiljöerna var bra och passande för 

deras ändamål som läsmiljöer. En annan faktor gällande ljuskällorna som kunde förbättras är 

deras representation i experimentet. Både LED-lampa och stearinljus representerades genom en 

källa som placerades vid bordet där testpersonerna utförde experimentet (se bilaga 5). Raka lysrör 

som var en förinstallerad ljuskälla i testrummet representerades dock av flera armaturer och 

lysrörslampor som satt i taket. Eftersom det inte fanns någon möjlighet att endast ha en armatur 
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med raka lysrör tänd, fick denna ljuskälla kompletterad och förstärkt belysning från övriga raka 

lysrörsarmaturer i testrummet. Detta gjorde att ljuskällorna inte var jämställt representerade under 

experimentet. 

Gällande läsmaterialen för experimentet hade de kunnat bli mer preciserade genom att mäta den 

exakta höjden och storleken på de olika teckensnittens bokstäver. För denna studie användes 

Didotsystemet och utgick från teckengraden 14 punkter för att ge alla teckensnitten samma 

förutsättningar under experimentet. Detta är inte den optimala metoden då teckensnitts 

storleksgrader i förhållande till varandra inte alltid stämmer överens med Didotsystemets mått. 

Exempelvis kan teckensnittet Times New Romans text i teckengraden 12 vara större än 

teckensnittet Arials teckengrad 12. Istället hade det varit bättre att utgå från teckensnittens x-höjd, 

h-höjd och ÅP-höjd (se 2.3) för att få en mer exakt mätning och kunna försäkra sig om att alla

teckensnittens bokstäver var av samma storlek och rättvist representerade.

Den enkät som testpersonerna fick fylla i under experimentet hade kunnat ersättas med en intervju 

istället. Genom att hålla en muntlig intervju kunde studien fått mer utförliga svar och 

kommentarer på hur testpersonerna uppfattade teckensnitten och ljuskällorna. Nackdelen med att 

ha intervjuer istället för enkät är att det inte hade gått att använda en strikt tid på fem minuter som 

var den utsatta anpassningstiden för ögats ljusadaption mellan ljuskällorna för alla testpersonerna. 

Då hade det funnits en stor risk att testpersonen hade blivit avbruten varje gång de fem minuterna 

hade gått, vilket hade försämrat både testpersonens upplevelse av testet och deras svar. 

I studiens avgränsningar beslutades att testet endast utfördes på personer som hade normalsyn, 

vilket definieras genom en synskärpa 1.0–0.8 (se 2.2). Genom att endast ha testpersoner med 

normalsyn har studien haft en homogen grupp som underlättade studiens undersökning och 

tolkningen av studiens resultat och slutsats. Om studien hade utökats och tagit in synfel som ännu 

en faktor för läsbarheten av teckensnitt i olika ljuskällor hade studien blivit mer utförlig och 

troligtvis fått fram ett större resultat med mer signifikanta effekter för såväl de separata faktorerna 

som de olika interaktionerna mellan teckensnitt och ljuskällor och deras inverkan på olika 

personers läsbarhet av text.    
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8 Vidare studier 
Till vidare studier inom ämnet rekommenderas att utforska hur olika tillstånd av det mänskliga 

ögat kan vara en påverkande faktor på teckensnitts läsbarhet i olika ljuskällor. I denna studie har 

endast testpersoner med ett åldersspann på 20–30 år och med ”normalsyn” använts. I framtida 

studier bör synförmåga vara en faktor att ta med i beräkningen och testa hur närsynthet, 

långsynthet och ålderssynthet påverkar avkodningen av olika typer av teckensnitt i olika 

ljuskällor.  Detta är en intressant faktor att vidare utforska eftersom det är ett så pass stort antal 

av svenska folket som har någon typ av synfel (se 1.2). 

En annan faktor som kan involveras i vidare studier är att tydligare identifiera ljuskällorna och 

deras egenskaper. Med tillgång till ljusmätarutrustning kan man identifiera olika ljuskällors 

värden som candela, lumen och lux. Genom att identifiera dessa värden kan ljuskällorna mer 

konkret jämföras med varandra och identifiera hur bra/dåliga de är för en läsmiljö. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Sammanställd tabell av Våra vanligaste ljuskällor 

Lamptyp Vanliga styrkor Användningsområde 

Glödlampor Färgtemperatur: cirka 2700 kelvin (K) 
Effekt: Vanligast upp till 200 Watt. 

Användes i såväl vardagsbruk som 
kontorsmiljöer. Eus Ekodesign-förordning har 
sedan 2009 medfört en stegvis utfasning av 
glödlampor. 

Halogen-

lampor 

Färgtemperatur: mellan 2800–3000 kelvin 
(K). Effekt: Stavformade halogenlampor 
60–2000 Watt, Reflektorlampor PAR 16 
18-75 Watt.

En förbättrad version av glödlampan som 
användes som ersättare. Lamporna är märkta 
energiklass C och kommer att finnas kvar på 
marknaden till 2016 eller längre. 

Raka lysrör 

& 

Cirkellysrör 

Färgtemperatur: Vanligast 3000 kelvin (K) 
och 2700 kelvin (K). 
Effekt: cirka 20–80 Watt. 

Lysrörsljuset utgör den vanligas t 
förekommande takbelysningen på 
arbetsplatser och i offentlig inomhusmiljö.  
Denna stora grupp ljuskällor producerar den 
övervägande delen av vår elektriska belysning.  

LED-lysrör Färgtemperatur: 4000–6500 kelvin (K) 
Effekt: cirka 10–60 Watt. 

Energibesparande ersättning med längre 
livslängd än vanliga lysrör. 

Kompakt-

lysrör 

Färgtemperatur: cirka 2700–3000 kelvin 
(K) 
Effekt: Många varierande effekter från 
5–80 Watt. 

Från början små och kompakta, avsedda att 
ersätta glödlampor. De uppfyller inte 
Ekodesigndirektivets kommande krav och 
kommer fasas ut från marknaden år 2017. 

Lysrörs-

lampor 

Färgtemperatur: cirka 2500–2700 kelvin 
(K) Effekt: Motsvarande glödlampseffekt
på 36 eller 47 watt.

Lysrörslampor kallas också i konsumentledet 
för lågenergilampor. De har tillkommit för att 
ersätta glödlampor (retrofit) i befintliga 
armaturer. 

LED-lampor Färgtemperatur: cirka 2700–3000 kelvin 
(K) 
Effekt: Upp till 75 W. 

Med begreppet LED-lampor avses 
ersättningslampor (retrofit) för glödlampor 
och lysrörslampor (lågenergilampor). 

Metallhaloge

nlampor 

Compact 

HID 

Färgtemperatur: cirka 2500–3000 kelvin 
(K). Effekt: Små och medelstora 
metallhalogenlamporna 20, 35, 50, 70, 100 
och 150 Watt. 

De två lägre effekterna är populära som 
inomhusbelysning, både som accentljus och 
allmänbelysning inom handel och offentlig 
miljö. 

Högtrycks-

natriumlamp

or Compact 

HID 

Färgtemperatur: 2500 kelvin (K). 
Effekt: Tre effekter att välja på, SDW-T 35, 
50 och 100 Watt. Den mindre SDW-TG 
finns i effekterna 50 och 100 Watt. 

Är omtyckta inom dagligvaruhandelns  
exponering av charkuterier, frukt och grönt 
samt som utomhusbelysning i historiska 
miljöer. 

Metallhalo-

genlampor 

HID 

Färgtemperatur: Omkring 3000 kelvin (K) 
Effekt: Från 35–250 Watt. 

Metallhalogenlampor som främst förekommer 
i publika utomhusmiljöer, gator & vägar, 
övriga kommunikationer samt för sport & 
fritid. 

Högtrycksna

triumlampor 

HID 

Färgtemperatur: Vanligtvis 2000 kelvin 
(K), men 2800 kelvin (K) förekommer. 
Effekt: Cirka 50–400 Watt. 

Har länge varit vanligt förekommande för 
utomhusbelysning, särskilt gator och vägar 
samt tyngre industri men ersätts numera av 
metallhalogenlampor och LED-armaturer. 

Kvicksilver-

lampor 

Färgtemperatur: cirka 3000 kelvin (K). 
Effekt: Cirka 50–700 Watt. 

Kvicksilverlampan i nyanläggningar har 
ersatts med högtrycksnatriumlampor och 
numera också av metall-halogenlampor och 
LED. Från 2015 kommer kvicksilverlampan 
att helt fasas ut från marknaden inom EU. 

Plasmalamp

or LEP 

Färgtemperatur: cirka 5000 kelvin (K). 
Effekt: Utvecklingen har gått mot lägre 
effekter, exempelvis 125 Watt. 

Plasmalampan är en udda ljuskälla som 
förekommer sparsamt på vissa marknader. 
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Bilaga 2 – Visuell tabell som visar förstudiens granskade teckensnitts utseende 
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Bilaga 3 – Framtagna läsmeningar för huvudsakliga experimentet 

Mening Ord Stavelser Medel-
värde 

(sekunder) 

Varians 

Coca Cola smakar gott 4 7 2,1 0,9 
Väggen är gjord av cement 5 7 2,1 1,2 
Byggnaden har en fin dörr 5 7 2,2 1,0 
Vatten brukar drickas kallt 4 7 2,2 1,5 
Katter har ofta tjock päls 5 7 2,3 1,2 
Under marken finns maskar 4 7 2,6 2,7 
Om en boll var fyrkantig är 
det inte en boll längre. 

11 15 
3,9 2,4 

När en hiss är ur funktion ska 
man inte använda den. 

11 15 
4,2 2,9 

En häst sprang snabbt och såg 
ut att flyga över ett hinder. 

12 15 
4,4 2,9 

Tåget stängde dess fönster 
och sen blev det tyst i kupén. 

11 15 
4,6 4,3 

Om man köper en kaffe med 
mjölk i blir den ofta brun. 

12 15 
4,6 4,0 

Flygplan är ett av de sätten 
som man ofta reser med. 

11 15 
4,7 2,5 

Att träna är en viktig hobby 
som gör att man mår lite 
bättre och får en mer 
hälsosam kropp och ett 
piggare sinne. 

23 33 7,4 5,5 

På fredag ska det firas att det 
är en väns födelsedag med att 
vi ska äta ute på ett ställe som 
har god sushi. 

24 33 8,0 5,8 

Det finns flera typer av 
flaskor man kan dricka ur och 
de kan bestå av olika ämnen 
som plast, glas, metall med 
mera. 

23 33 8,4 6,2 

Om en raket flyger ut i 
rymden försvinner den från 
vår planet och ser stjärnor på 
ett annat avstånd än vad vi ser 
dem. 

24 33 8,4 5,2 

Efter att bilen åkt förbi fick 
den lov att bromsa kraftigt för 
att inte köra på en stor svart 
katt som sprang över vägen. 

24 33 8,8 6,5 

Vid cafét på den där delen av 
gatan finns det ett bageri som 
gör väldigt goda bullar, 
muffins, kakor och gott varmt 
bröd. 

23 33 9,5 3,8 

I Afrika finns lejon 4 7 2,1 1,2 
På söndag kommer regnet 4 7 2,1 0,7 
I skogen finns det granar 5 7 2,2 1,0 
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Apelsin är en fin frukt 5 7 2,2 1,3 
Hönan föddes ur ett ägg 5 7 2,3 1,3 
Hon sprang till första punkten 5 7 2,5 1,3 
Boken som låg på bordet 
handlade om en vit kanin. 

10 15 
4,0 2,6 

Det finns alltid två sidor av 
ett mynt och av en story. 

12 15 
4,3 3,3 

Det finns en högtid för öl som 
kallas för Oktoberfest. 

10 15 
4,4 2,6 

Spanska trappan ligger inte i 
Spanien, utan den finns i 
Rom. 

11 15 4,6 3,2 

En båt har ibland ett flertal 
master och flera segel. 

10 15 
4,6 3,1 

Klänningen var gjord av ett 
sammetstyg av fin lila färg. 

10 15 
4,9 4,8 

Druvor odlas på vingårdar 
och finns i länder som 
Grekland och Schweiz där de 
blir söta och saftiga när de har 
mognat bra. 

23 33 7,9 3,1 

Italien är ett land som är 
format som en sko och har en 
väldigt lång kust, landet är 
också vart pizzan kommer 
ifrån. 

23 33 8,1 3,9 

När man ska sätta in ett nytt 
fönster så måste man se upp 
för att råka repa glaset mot 
väggen eller husets kanter. 

23 33 8,3 4,1 

Ett paket kan man antingen 
posta med bil, tåg eller flyg 
och det brukar i vanliga fall 
komma fram utan att bli sent. 

23 33 8,4 5,5 

Hos en frisör bad hon om att 
inte bara klippa håret till en 
ny frisyr, utan också färga 
håret till en brun färg. 

23 33 8,5 7,1 

Soffor har ofta delar som en 
ram, stoppning och tyg, 
ibland har soffor också annan 
typ av dekor som knappar 
och fin spets. 

23 33 8,9 2,8 

Det finns en rosa fåtölj 5 7 2,1 1,0 
Dess huvudstad är Paris 4 7 2,1 0,6 
En rosa bil körde fort 5 7 2,2 0,8 
Pennskrinet är hans systers 4 7 2,2 0,9 
Grön är hans favoritfärg 4 7 2,4 2,0 
Banan tycker folk är gott 5 7 2,5 1,9 
Björnen sover under en stor 
del av vintern utan mat. 

10 15 
4,0 2,0 

Hon förstod aldrig varför hon 
skulle köpa en stor bil. 

10 15 
4,1 1,8 
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Vid en stor fest ska man ju ha 
finare kläder på sig. 

12 15 
4,5 3,0 

Om en man spelar trumpet 
med noter används ofta ställ. 

10 15 
4,5 3,3 

Efter degen har jäst ställer 
man in kakan i ugnen. 

10 15 
4,7 2,9 

På tropiska öar finns det sol, 
stränder, palmer och mat. 

10 15 
4,7 3,1 

Efter att det kom en ny 
student till skolan började 
folk prata om att han var 
väldigt smart och hoppat över 
ett läsår. 

23 33 8,0 5,2 

När det regnar utomhus är det 
bäst att ha med sig ett paraply 
så man inte blir blöt och 
frusen då man kan insjukna. 

24 33 8,2 3,8 

När det var soligt förr gick 
barn ut på gatan och spela 
fotboll, hoppa hage, måla 
med kritor, hoppa hopprep & 
sprang runt. 

23 33 8,2 2,9 

Han var så bra på att blåsa 
såpbubblor att han kunde 
blåsa bubblor som var lika 
stora som en cykel eller en 
bil. 

23 33 8,5 6,3 

Om det börjar brinna i en 
byggnad ska man inte ta 
hissen, man ska istället 
använda sig av trappan för att 
gå ut. 

23 33 8,5 6,4 

Vår västkust är ett bra ställe 
att ha sin semester på, bland 
annat fiskas det mycket räkor 
där och det finns fina 
stränder. 

23 33 8,9 7,0 

Hans storebror heter Karl 4 7 2,4 2,9 
Hon kommer ifrån Sverige 4 7 2,4 2,8 
I förrgår var det en man som 
undrade vart bussen stod. 

11 15 
4,1 4,9 

Utan en mobil är det svårt att 
ringa hem till släkten. 

11 15 
5,3 5,0 

Under en vecka har han 
jobbat med att försöka få 
fram ett svar på hans fråga, 
men han har inte lyckats med 
det hittills. 

24 33 7,5 7,5 

Min mobil ringde när ett stort 
tåg åkte förbi på spåret vid 
mig så jag hann inte svara, så 
jag fick ringa tillbaka. 

23 33 9,5 10,2 
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Bilaga 4 – Snellen-test tavla 
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Bilaga 5 – Bilder från experimentets konstruktion 

Bild 1–3 (vänstra kolumnen): Bilder 

på de olika ljuskällorna och deras 
uppställning i rummet. 

Bild 4 (Övre högra kolumnen): Bild 
på hur testpappret såg ut och var 

placerat för testpersonen. 

Bild 5 (Nedre högra kolumnen): Bild 
på Snellen-testets placering i rummet 

och avståndet testpersonerna utförde 
testet från. 
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Bilaga 6 – Enkät för uppfattning av testade teckensnitt i viss belysning 


