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Sammanfattning  

Denna studie ämnar undersöka om det finns någon skillnad i hur snabbt en text läses av en datorvan student 
på en datorskärm beroende på om texten är satt med en antikva eller en sanserif.  

Med hjälp av ett bekvämlighetsurval, bestående av 28 datorvana studenter från Linköpings Universitet 
Campus Norrköping, utfördes ett laboratorieexperiment där läshastigheten mättes. Två olika texter från 

Svenska högskoleprovet 2013 användes i experimentet. Texterna hade närliggande LIX-värden 
(läsbarhetsindex) och ansågs därför vara lika avancerade.  

Resultatet visar att det inte finns någon signifikant skillnad i läshastighet mellan en text satt i en antikva 
respektive sanserif. Detta resultat skall endast ses som en indikation för hur teckensnitt kan användas på 
skärm samt ligga till grund för vidare forskning inom området. 

 

Abstract 

This study intends to investigate whether there is any difference in how quickly a text is read by a computer 

experienced student on a computer screen, depending on whether the text is set with a roman type or a 
sanserif. 

With the help of a convenience sample, consisting of 28 computer experienced students from Linköping 
University Campus Norrköping, a laboratory experiment was performed where the reading speed was 
measured. Two different texts taken from the Swedish Scholastic Aptitude Test was used in the experiment. 
The texts had accolent LIX-values (readability index) and were therefore considered to have the same degree 
of difficulty. 

The result shows that there is no significant difference in reading speed between a text set in a roman type or 
with a sanserif. This outcome should only be seen as an indication of how fonts can be used on the screen and 
form the basis for further research in the area
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Typografi är läran om bokstavsformerna, deras användning och de arrangemang de uppträder i. Ett 

teckensnitt är en sammansättning av alla bokstäver, siffror och tecken i alfabet (Bergstro ̈m., 2015). Ett flertal 

olika system finns för att klassificera olika teckensnitt. På 70-talet lades ett förslag på en Svensk standard fram 
(SIS 03 00 05). Den är ej antagen som standard men har accepterats som det gällande inom den grafiska 
branshcen i Sverige. Den delar in teckensnitt i 12 klasser och bygger, precis som den brittiska standarden, på 
det franska Vox-systemet (Hallberg, Dahlstro ̈m and Lidman, 1992). För lästext är framför allt två klasser 

lämpliga, antikva och sanserif (Heine 2004). En antikva karaktäriseras av de klackar, även kallat serifer, som 
varje bokstav har, medan sanseriferna kännetecknas av sin avsaknad av dessa klackar, se bild 1 (Bergstro ̈m., 
2015). 

 

Figur 1. Figuren visar skillnaden mellan en antikva och en sanserif 

Traditionellt sett lämpar sig en antikvan bäst för löpande text i tidskrifter och böcker. Det beror på att 
seriferna skapar en baslinje som ögat kan följa samt att de ger fler unika detaljer på varje bokstav vilket gör de 
lättare att urskilja när de placeras vid sidan av andra bokstäver (Hellmark, 2004).  

Linjärer är vanligt förekommande i rubriker men blev i samband med datorns intåg, av rent praktiska skäl, 

även populära för digital skrift. Detta berodde på att datorskärmens uppbyggnad av pixlar riskerade att göra 
seriferna otydliga, som illustrears i bild 2. Det lämpade sig därför bättre att använda teckensnitt utan serifer 
(Nielsen, 2012). 

 

Figur 2. Figuren visar, i förstoring, hur en antikva och sanserif uppträder på en datorskärm. 

Dagens datorskärmar har betydligt många fler pixlar per tum (ppi) än de första digitala skärmarna som 

lanserades på marknaden. En retinaskärm har cirka 220 ppi att jämför med en CRT-skärm från 90-talet som 
hade cirka 60 ppi (Nielsen, 2012). 
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Högre ppi ger högre detaljerikedom (Johansson, Lundberg and Ryberg).  Följaktligen kan det tänkas att 
dagens toppmoderna retinaskärmar med dess jämförelsevis höga ppi har nått en tröskel där pixlarna i en 
skräm inte längre har någon inverkan på hur tydligt ett teckensnitt uppfattas vara på en datorskärm.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att undersöka hur snabbt en text läses av datorvana studenter på en retinaskärm, 
beroende på om texten är satt med en antikva eller en sanserif.  

Målet med studien är att ge en indikation på vilket typ av teckensnitt som, för datorvana studenter, lämpar sig 
bäst för skrift på dagens datorskärmar, med avseende på läshastighet, samt att ge ett material som kan 
användas i vidare forskning på området.  

1.3 Frågeställningar 

Följt av syftet med studien och de de mål den avser uppnå har två preciserade frågeställningar formulerats, 
vilka lyder:  

1. Hur snabbt la ̈ser datorvana studenter antikvor respektive sanserifer pa ̊ en retinaska ̈rm och på vilket 
sätt ses eventuella skillnader?  

2. Vilka skillnader går att se i läshastighet mellan studenterna till följd av deras tidigare erfarenheter av 
olika teckensnitt? 

1.3.1 Hypoteser 

För att besvara frågeställningarna har därefter två hypoteser formulerats: 

1. Det är ingen skillnad i hur snabbt en text läses av en datorvan student på en retinaskräm beroende på 
om texten är satt i en antikva eller sanseriff.  

2. Vanan att läsa ett visst teckensnitt kommer att ha en större inverkan på läshastigheten än val av 
teckensnitt.  

1.4 Begrepp 

Antikva - Bokstäver, vilka kännetecknas av små flaggor och fötter, kallat serifer, och av växellinjer, vilket 
innebär bokstavslinjens jämna övergång från tunn till tjock, samt att de har en stor kontrast mellan tunna och 
tjocka linjer, kallat hår- och grundstreck (Hellmark, 2004).  

Datorvan student - I denna studie definieras “Datorvan student” som en person vilken studerar en 
eftergymnasial utbildning vid ett universitet och som flera gånger i veckan, och vid varje tillfälle, läser ett par 
stycken sammanhängande text från en datorskärm.   

Retinaskärm - Benämning på Apples högupplösta datorskärmar. 2560 x 1600 pixlar och 227ppi på 13-tums 
MacBook Pro. Retinaskärmar bygger i grunden på LCD-teknik (Apple.com, 2015).  
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Sanserif - Även kallat linjär. Bokstäver som saknar serifer, växellinje och kontrast mellan hår- och grundstreck 
(Hellmark, 2004).     

X-höjd - Höjden på en bokstavs konstruktion som motsvarar höjden på gemena x (Hellmark, 2014). 

Kerning - Innebär en ökning eller minskning i avståndet mellan tecknen i ett teckensnitt (Hellmark, 2014). 

Skärning - Olika versioner på ett och samma teckensnitt (Hellmark, 2014) 

Punkt (pt) - En måttenhet inom typografin som bland annat beskriver en bokstavs storlek. En Amerikansk 
punkt (pt) är ≈ 0,352mm (Hellmark, 2014).  

1.5 Avgränsningar 

För att göra studien realiserbar, med begränsningar vad gäller resurser och logistik, inom en tidsperiod på tre 
månader har särskilda avgränsningar gjorts.  

Studien omfattar endast två teckensnitt ur samma familj, en antikva samt en sanserif. Att inkludera många fler 

teckensnitt skulle innebära ett mer omfattande experiment vilket, med de resurser författarna har, tidsaspekten 
ej tillåter.  

Till följd av tidsbegränsningar har författarna även valt att bara utföra experimenten i denna studie på en sorts 
skärm, en retinaskärm från en 13” Apple MacBook pro. Detta då ett experiment med fler skärmar skulle bli 
för stort. Resurser, i form av olika typer av datorskärmar, saknas också. 

1.6 Metod 

1.6.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Val av forskningsmetod beror till stor del på det område studien ämnar undersöka (Creswell, 2014). 
Kvantitativ forskning betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Den bygger i 

huvudsak på ett deduktivt synsätt mellan teori och observation/resultat vilket innebär att teorier och hypoteser 
testas mot verkligheten. Inom kvantitativ forskning bygger läran om kunskap till stor del på positivism. 
Sammanfattat innebär det att kunskap bara är sådant som kan bekräftas via sinnena. Kunskap ska i sig vara 
värderingsfri, det vill säga objektiv (Bryman and Nilsson, 2011). 

Inom kvalitativ forskning är kvantifiering inte lika viktigt under insamling och analys av data. Det är en 

tolkande metod som lägger mer vikt vid ord och hur individen uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Den 
bygger på ett induktivt synsätt som innebär att en teori är resultatet av en forskningsansats vilket betyder att 
man gör observationer för att utifrån dessa dra generaliserbara slutsatser (Bryman and Nilsson, 2011). 

Då denna studie i huvudsak jämför hur snabbt två olika texter läses beroende på vilken typ av teckensnitt de 
är skrivna i kommer det att generera en stor mängd konkret numerisk data. Således faller det sig naturligt att 
använda en kvantitativ forskningsmetod. 
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1.6.2 Experiment 

Data som samlas in genom ett experiment betraktas ofta över lag som en bedömningsgrund för kvantitativa 
studier. Experiment gör att det går att bestämma orsak och orsaksriktning, något som inom kvantitativ 
forskning värderas högt (Bryman and Nilsson, 2011).  

I den här studien har författarna valt att titta närmre på två typer av experiment. Dessa är 
laboratorieexperiment samt fältexperiment.  

Ett laboratorieexperiment sker i en kontrollerad miljö vilket ger forskaren goda möjligheter att påverka 
upplägget och genomförandet av experimentet. Detta leder till ökad intern validitet. Experimentet kommer, 
vid behov, också att vara lätt att replikera vid ett senare tillfälle. Begränsningar vad beträffar extern validitet är 
vanliga vid denna typ av experiment till följd av att laboratoriemiljön ofta inte liknar en verklig eller vardaglig 

situation. Personer som deltar kan följaktligen bete sig annorlunda än i en vardaglig miljö (Bryman and 
Nilsson, 2011).  

Ett fältexperiment utförs i en, för deltagaren, naturlig miljö och kan delvis lösa problem med extern validitet 
som ofta uppstår vid labratorieexperiment (Bryman, Carle and Nilsson). I denna typ av experiment kommer 
istället den interna validiteten att minska (Bryman and Nilsson, 2011).  

I denna studie kommer ett laboratorieexperiment att utformas och användas, dels för att experimentets 
utformning och den utrustning som ingår i experimentet kräver en kontrollerad miljö, dels för att uppnå en 

hög intern validitet. Ett fältexperiment hade ökat möjligheterna att samla in en större mängd data men 
kvaliteten på datan hade varit svår att kontrollera.  

1.6.3 Urval 

Det finns två huvudsakliga urvalsmetoder, sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. Dessa delas in i 
underkategorier (Bryman and Nilsson, 2011). Då syftet med denna studie är att undersöka hur snabbt en text 
läses av datorvana studenter på en Apple retinaskärm, beroende på om texten är satt med en antikva eller en 

sanserif, vore det önskvärt att använda sig av ett urval som är representativt för alla studenter för att få ett 
generaliserbart resultat.  

Således krävs ett sannolikhetsurval och närmare bestämt ett obundet slumpmässigt urval för att det ska kunna 
representera, i detta fall, alla studenter (Bryman and Nilsson, 2011). Av praktiska skäl, och därför att 
tidsramen för denna studie ej tillåter, är det inte möjligt att ta fram ett sådant urval. Följaktligen kommer ett 
bekvämlighetsurval att användas.  

Bekvämlighetsurval klassificeras som ett icke sannolikhetsurval. Urvalet består av personer som för tillfället 

finns tillgängliga för forskaren. Då det inte går att veta vilken population detta urval representerar är det också 
omöjligt att generalisera resultatet. (Bryman and Nilsson, 2011) 

Experimentet utförs på ett universitet och genom kontrollfrågor kommer deltagarna i experimentet endast 
bestå av datorvana studenter. Då målet med studien är att ge en indikation på vilket typ av teckensnitt som, 
för datorvana studenter, lämpar sig bäst för skrift på dagens datorskärmar, med avseende på läshastighet, samt 

att ge ett material som kan användas i vidare forskning på området, kan resultatet, trots att det inte går att 
generalisera, vara intressant.  
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1.6.4 Anonymitet 

Vid utförandet av en undersökning är det viktigt att inledningsvis informera deltagare om vad som görs för att 
skydda deras integritet. En kvantitativ studie undersöker hur utbredda olika förhållanden och värderingar är i 

ett särskilt urval. Därav är deltagaren i en undersökning sällan intressant i sig själv utan bara som en 
representant för urvalet. Således blir den svarandes identitet helt ointressant. Inledningsvis bör därför 
respondenten försäkras om att dennes identitet är ointressant och att anonymiteten är helt skyddad. (Eliasson, 
2006) 

1.6.5 Reabilitet 

Reliabilitet bygger på att resultat av en undersökning blir detsamma om den replikeras vid ett senare tillfälle. 
Om detta är fallet så har undersökningen utförts korrekt och kan anses ha hög reabilitet. Om inte, så skulle 

det i sådana fall ifrågasätta om författarna lyckas mäta det som studien ämnat undersöka. Reabilitet 
undersöker således stabiliteten i ett resultat och hur väl det står sig. (Bryman and Nilsson, 2011) 

1.6.6 Validitet  

Validitet ifrågasätter om de slutsatser som dras ifrån en undersökning hänger ihop med den data 
undersökningen har genererat. Validitet kan delas in i intern och extern validitet (Bryman och Nilsson, 2011).  

1.6.6.1 Intern validitet  

Intern validitet är en bedömning av huruvida ett begrepp verkligen mäter begreppet i fråga (Bryman och 

Nilsson, 2011). Det handlar om att de parametrar, vilka i denna studie är tiden, texterna samt teckensnitten, 

mäter den variabel som författarna önskar undersöka, i detta fall läshastigheten, samt att de är relevanta och 

mäter det på ett lämpligt sätt (Dahmstro ̈m, 2011). 

1.6.6.2 Extern validitet 

Denna form av validitet behandlar frågan huruvida man kan göra en generalisering utifrån de slutsatser man 
dragit (Bryman och Nilsson, 2011). Extern validitet bygger på hur urvalet ser ut och hur stort det är samt om 
det är representativt för en del av en större population och inte bara det urval som studien behandlat 
(Creswell, 2014) 

1.6.7 Läsbarhetsindex (Lix) 

För att mäta hur avancerad en text är kan ett läsbarhetsindex tas fram. Det bygger på att antalet ord, meningar 
samt långa ord (ord bestående av fler än sex bokstäver) mäts genom en matematisk formel vilken genererar ett 
så kallat lix-värde. Detta värde ger en indikation på hur avancerad texten är. Ett värde under 25 anses vara lika 
avancerad som en barnbok medan ett värde över 60 anses vara mycket avancerad och motsvarar faktatexter 
och avhandlingar. Enligt denna skala anses ett lix-värde på 30-50 vara en medelsvår text. (Björnsson, 1968) 

1.6.8 Snellen‐test 

Ett Snellen-test är ett syntest. Det består av en syntavla som formgavs år 1862. Testet är idag omdiskuterat 
och många menar att det finns bättre tester för att bedöma synen hos en person. Bland optiker är Snellen 
emellertid det absolut vanligaste testet för att göra en grundläggande synundersökning. Testet är också 
förhållandevis tidseffektivt (Lim et al., 2009).  
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Personen som testas står 20 fot (ca 6 meter) ifrån syntavlan och läser med ett öga i taget så många tecken som 
möjligt, uppifrån och ner. En poäng ges i form av en jämförelse med en person vars syn anses vara statistiskt 
normal. En person som på 20 fots avstånd kan läsa det som personen med statistiskt normal syn kan läsa från 

samma avstånd får då en poäng på 20/20. Om en person kan läsa det som en person med statistiskt normal 
syn kan läsa på 40 fots avstånd på 20 fots avstånd får testpersonen istället en poäng på 20/40. 
(TheFreeDictionary.com, 2015; provisu.ch, 2015) 

1.6.9 Analys 

Vid analys av den data som ett experiment resulterar i rekommenderar Creswell (2014) att en beskrivande 
analys för oberoende och beroende variabler görs. I den här studien utgörs den oberoende variabeln av de 

teckensnitt som texten på de olika texterna skrivs i. Den beroende variabeln är den tid det tar för varje 
deltagare att läsa färdigt respektive text. Analysen bör, enligt Creswell (2014), inkludera medelvärden, 
standardavvikelser och intervaller mellan de olika variablerna. För att ge dessa värden trovärdighet används 
olika statistiska verktyg. I denna studie tillämpas ett konfidensintervall, t-test samt p-värden.  

Detta följs av en tolkning av analysresultaten och det är här de egentliga forskningsresultaten framkommer. 

Här undersöker man eventuella kopplingar mellan de resultat som har framkommit och tittar om den teori 
och de hypoteser som har använts får något stöd (Bryman and Nilsson, 2011).  

En mer avancerad analys görs inte i denna studie, dels för att antalet deltagare är begränsat men också därför 
att urvalet inte är representativt för alla studenter. Figur 3 visar hur analysprocessen ser ut.  

 

Figur 3. Visuell representation av analysprocessen från den rådata som experimentet ger.  
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1.6.9.1 Konfidensintervall  

Konfidensintervall används då det inte går att bestämma det exakta värdet följt av en undersökning. Istället 

sätts två gränser upp inom vilka det sanna värdet ligger med en förutbestämd sannolikhet. Vanliga 
sannolikhetsvärden är 95 % och 99 % (Ne.se). I denna studie används ett 95 % konfidensintervall. Det 
innebär att medelvärdet på läshastighet för den population som urvalet i denna studie representerar med 95 % 
sannolikhet ligger inom konfidensintervallet.  

1.6.9.2 T‐test 

För att undersöka om det finns någon statistisk signifikant skillnad mellan två grupper och dess medelvärde 
kan ett t-test utföras. Ett t-test kan utföras genom en enkelsidig eller dubbelsidig prövning. En dubbelsidig 
prövning används för undersöka huruvida det finns någon skillnad mellan grupperna medan en enkelsidig 
prövning enbart undersöker om en grupp är större än den andra. Ett dubbelsidig t-test lämpar sig således bäst 

för denna studie. Genom att utföra ett t-test utvinns ett p-värde som sedan kan användas för att undersöka 
om det finns en signifikant skillnad mellan grupperna. (Carlsson and RönérDouhan, 1992) 

1.6.9.3 P‐värde 

P-värdet används för att bestämma huruvida noll-hypotesen kan förkastas eller ej. Noll-hypotesen i denna 
studie är att det inte finns någon skillnad mellan läshastigheten mellan ett teckensnitt i antikva respektive 

sanseriff. För att avgöra om noll-hypotesen kan förkastas eller ej har en signifikansnivå satts, signifikansnivån 
anger de procenten av populationen som riskerar att inte innefattas i ett konfidensintervall. Vid ett 95 % 
(0,95) konfidentsintervall blir således signifikansnivå 0.05. Om p-värdet är lägre än 0,05 så förkastas noll-
hypotesen. (Wahlin, 2011) 

1.7 Diskussion kring källor 

Genom att använda ett antal nyckelord, Typography, Screen, Font, Typeface, Reading, Readability, Sanserif, 

Serif, Legibility, Display, har författarna sökt vetenskapliga artiklar, främst via Linköping universitetsbiblioteks 
webbsida. Målet har varit att i största möjliga mån använda referentgranskade artiklar, s.k. peer-reviewed. I de 
fall artiklar inte är referentgranskade har författarna gjort ett avvägande huruvida de ska användas eller inte 
baserat på hur många gånger artikeln har blivit citerad, om och i så fall var den har blivit publicerad och vilka 
källor som används i artikeln.  

De artiklar som slutligen har använts behandlar alla typografi på något sätt. Vare sig det rör sig om en artikel 
som behandlar typografi på datorskärm, på papper, jämförelser där i mellan eller som bara tar upp och 
undersöker teckensnitts olika egenskaper, är de aktuella som källor till denna studie för att få en bred och djup 
förståelse inom det granskade området.  

Av samma anledning varierar åldern på källorna. Somliga har blivit publicerade så tidigt som på 80-talet och 

då de, till följd av teknikens framsteg vad gäller typografi på datorskärmar, kan ses som något utdaterade 
används de primärt för att få en bakgrundsförståelse. Andra källor är publicerade så sent som 2014 och har då 
används för att skapa en förståelse kring det aktuella läget och på vilket sätt den här studien kan tillföra något 
nytt.  
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1.8 Disposition 

Denna studie är uppdelat i 5 huvudkapitel, inklusive inledningen. Kapitel två, huvuddel, beskriver tidigare 
forskning på det område som denna studie behandlar. Kapitlet beskriver även det experiment studien bygger 
på och hur detta är uppbyggd. Tredje kapitlet, resultat, presenterar resultatet på studien medan kapitel 4 

innehåller en analys av datan samt en diskussion följt av förslag på fortsatta studier. Kapitel 5 innehåller 
studiens referenslista. 

Studien ämnar ge en indikation gällande vilken sorts teckensnitt som lämpar sig bäst för läsning på skärm 
samt ligga till grund för fortsatt forskning inom området. Författarna rekommenderar läsaren att ta del av hela 
rapporten för att få en större förståelse för hur studien genomfördes. 
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2. Huvuddel 

2.1 Teori  

Författarna av denna studie har valt att ta del av tidigare forskning inom området typografi och läshastighet 
för att sedan använda detta som teoribas vid utformning av experiment samt som grund till analys av resultat. 

2.1.1 Teckensnitt 

Forskning visar att olika teckensnitt har olika personlighet. Med personlighet menas att ett teckensnitt kan 
uppfattas inneha olika egenskaper så som dramatisk, konstnärlig, teknisk, vänlig, professionell etc. Kvalitativ 
data berättar också att människor läser in olika egenskaper i olika teckensnitt beroende på personens tidigare 
erfarenheter av just det bedömda teckensnittet (Mackiewicz and Moeller, 2004).  

Traditionellt sett lämpar sig en antikvan bäst för löpande text i tidskrifter och böcker. Det beror på att 
seriferna skapar en baslinje som ögat kan följa samt att de ger fler unika detaljer på varje bokstav vilket gör de 
lättare att urskilja när de placeras vid sidan av andra bokstäver (Hellmark, 2004).  

Moret-Tatay och Perea (2011) kommer emellertid fram till att ett teckensnitt som har serifer inte uppvisar 
några fördelar vad beträffar läshastighet på en windows-baserad LCD-skärm jämfört med ett teckensnitt som 

inte har serifer. Här redovisas istället en förbättring i läshastighet på 19 millisekunder när en sanserif används. 
De betonar också att vid jämförelse av olika teckensnitt är det bra att använda teckensnitt ur samma familj för 
att minimera antalet okända variabler som kan uppstå vid jämförelse av två teckensnitt ur olika familjer. De 
använder Lucida sans och Lucida bright.  

2.1.1.1 Lucida 

I denna studie används teckensnitten Lucida sans och Lucida bright för att undersöka eventuella skillnader i 
läshastighet mellan en sanserif och en antikva. Lucida är en typografisk familj bestående av många olika 
skärningar. teckensnittet ritades av Charles Bigelow år 1984, då som en antikva och ritas året därpå som 
sanseriff. Målet var att skapa ett lättläst teckensnitt för dåtidens digitala skrivare och datorskärmar med dess 

jämförelsevis låga upplösning. Detta uppnåddes framför allt med en större x-höjd på bokstäverna där 
majoriteten av pixlarna paketerades. Det gav i sin tur ett starkt visuellt intryck som gjorde teckensnittet lättare 
att läsa på en datorskärm. (Wang, 2013) 

Lucida Sans och Lucida bright är två olika skärningar som tillhör denna familj. Dessa två teckensnitt är i stort 
sätt identiska vad beträffar avgörande faktorer så som x-höjd, teckenbredd, kerning och skiljer sig främst i 
användandet eller avsaknaden av serifer (Moret-Tatay and Perea, 2011). 

2.1.2 Radlängd 

Forskning på området radlängd, Characters per line (CPL), i kombination med att sätta typografiska texter på 

digitala skärmar har gett olika resultat. Vissa forskare menar att kortare radlängder på 55 CPL medföra att 
texter blir lättare att läsa (Dyson and Haselgrove, 2001). Andra hävdar att en radlängd på 65-75 CPL är att 
föredra (Bernard et al., 2003). Även längre rader, 80 CPL, har enligt en studie visat sig vara det bästa valet 
(Josephson, 2008). 



 14 

På tryckt material menar Christer Hellmark att en radlängd på mellan 35-65 CPL är det bästa alternativet för 
läsbarheten och läshastigheten (Hellmark, 2004). 

2.1.3 Teckengrad 

Forskning inom föredragen teckengrad för bättre läsbarhet och läshastighet på digitala skärmar visar på olika 
resultat beroende på faktorer så som ålder och val av teckensnitt.  

En mängd studier visar att ett teckensnitt satt i 12pt (Point) fungerar bäst när det gäller läsbarhet och 

läshastighet på en digital skärm (Bhatia et al., 2011; Beymer, Russell, & Orton, 2008). En studie visade även 
att en text som var satt med en sanserif i storlek 12 fungerade bättre än om texten var satt med en antikva i 
samma storlek beträffande läslighet samt läsbarhet (Bernard et al., 2003). 

För äldre människor rekommenderar en studie att teckengraden bör vara på 14pt för ökad läsbarhet och 
läshastighet, detta i samband att teckensnittet är satt som en sanserif (Bernard, Liao & Mills, 2001).  

2.1.4 Typ av texter 

Det är uppenbart att texter som respondenten har läst tidigare eller texter som behandlar ett ämne som 
respondenten sedan tidigare har djup kunskap i kommer ges en fördel gällande läshastighet och förståelse 
jämfört med någon som inte har läst texten tidigare eller har någon tidigare kunskap i ämnet.  

För att undvika detta kan texten handla om något som betraktas vara “Beyond common knowledge”. Texten tar 
då upp något som gemene man har lite eller obefintlig kunskap i. Att använda sådana texter gör att man i 
högre grad kan uppnå ett neutralt resultat. (Beymer, Russell, & Orton, 2008) 

2.1.5 Längd på texter 

I de situationer det är möjligt att skrolla igenom en text är detta tillsammans med den paus som uppstår i 
läsningen precis efter att skrollmomentet har avslutats de två faktorer som påverkar läshastigheten mest 

(Dyson and Haselgrove, 2001). Enligt samma artikel är det också belagt att skrollning påverkar läsförståelsen. 
Skrollningsmönster som går att förknippa med bättre läsförståelse består av längre pauser efter själva 
skrollmomentet samt fler korta skrollmoment istället för långa.  

2.1.6 Datorskärmens uppbyggnad 

Vad gäller bildskärmar så skiljer man mellan CRT-skärmar och LCD-skärmar. CRT-skärmar innehåller ett 
katodstrålerör (Cathode ray tube) vilket ger dem deras karakteristiska djupa utseende. LCD-skärmar är platta 

och är uppbyggda genom polariserade flytande kristaller som belyses bakifrån. Oavsett vilken typ av skärm så 
byggs bilden upp genom pixlar. En pixel är bildens minsta beståndsdel och består av tre mycket små 
ljuskällor, en röd, en grön samt en blå. Styrkan på varje ljuskälla är justerbar och kan i förhållande till 
varandra göra att vår hjärna uppfattar dem som en viss kulör (Johansson, Lundberg and Ryberg).  

Storleken på en bildskärm beskrivs ofta genom antalet pixlar som ryms på skärmens bredd respektive höjd. 
Tätheten på pixlarna ger skärmens upplösning. Ju högre upplösning, desto mindre pixlar, vilket i sin tur ger 
finare detaljåtergivning på skärmen (Johansson, Lundberg and Ryberg). 
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2.1.7 Läsning på datorskärm 

Författarna har valt att ta del av tidigare forskning där studier har undersökt om det finns någon skillnad i att 
läsa en text på en datorskärm kontra tryckt text. Tidigare forskning har emellertid inte funnit ett svar på detta 

då studier skiljer sig åt. Ett flertal studier kommer fram till ett resultat där text på papper lästes snabbare än 
text på en datorskärm (Hue, Rosenfield & Saá, 2014; Mills and Weldon, 1987). Andra studier kommer fram 
till att det inte finns någon skillnad, alternativt att denna inte är signifikant (Askwall, 1985; Oborne & 
Holton, 1988) 

2.2 Empiri  

Detta kapitel behandlar hur författarna av studien genomförde experimentet som låg till grund för 
undersökningen samt resultatet. 

2.2.1 Experimentets format 

Denna del är uppdelad i underrubriker för att ge en tydlig bild över hur experimentet är uppbyggt.  

2.2.1.1 Teckensnitt 

Lucida utformades primärt för att läsas på skärm (Wang, 2013). Det är en stor anledning till varför två 
teckensnitt ur Lucidafamiljen (Lucida sans och Lucida bright) används för experimentet i denna studie. En 
annan och kanske viktigare anledning till valet är att de bägge teckensnitten tillhör samma familj vilket, enligt 

Moret-Tatay och Perea (2011), minimerar antalet okända variabler som kan uppstå vid jämförelser av 
teckensnitt ur olika familjer.  

2.2.1.2 Radlängd 

Tidigare forskning rörande vilken radlängd som gör en text mest läsvänlig går isär. Sammantaget 
rekommenderar den forskning som används som referenser i denna studie ett minimumvärde på 35 tecken 

per rad och ett maxvärde på 80 tecken per rad. Baserat på detta har en radlängd på cirka 65 tecken använts 
när författarna till denna studie utformade experimentet. Det ligger inom ramen för ovanstående 
rekommendationer och gjorde det även möjligt för författarna att få plats med de texter som används i 
experimentet på en sida per text, något som var önskvärt.  

2.2.1.3 Teckengrad 

Det har genomförts en rad studier angående den optimala teckengraden för läsning av text på datorskärm. I 
avsnitt 2.1.3 visar resultatet från ett par studier att 12 punkter är den bästa teckengraden. Författarna valde 
således att följa dessa resultat vid utformningen av experimentet till denna studie. Det viktigaste var dock att 
båda texterna som respondenterna skulle läsa var satt i samma teckengrad.  

2.2.1.4 Val av texter 

Författarna ansåg sig ha för lite kunskap för att skriva texterna själva och för lite tid för att införskaffa den 
kunskapen. Av den anledningen har redan skrivna texter använts i experimentet. För att undvika risken att ge 
vissa respondenter fördelar, till följd av att de har fördjupad kunskap inom de ämnen som texterna tar upp 
eller att de rent av har läst texterna tidigare, har texter från Svenska högskoleprovet 2013 använts. De 

behandlar smala ämnen som ligger utanför allmänbildning. Genom kontrollfrågor säkerställdes även att 
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respondenterna inte hade läst texterna tidigare. Dessa texter kommer fortsättningsvis i rapporten att kallas 
Jordgubbar respektive Läkare. 

2.2.1.5 Längd på texter 

Att skrolla i en text påverkar läshastigheten (Dyson and Haselgrove, 2001). För att eliminera skrollmoment 
koncentrerades texterna till en sida vardera.  

2.2.1.6 Svårighetsgrad  

För att jämföra läshastigheten mellan de två teckensnitten författarna valt krävdes det att två texter skulle 
sättas, en i antikva och en i sanserif. För att de två texterna inte skulle vara av olika svårighetsgrad, ordmängd, 

ordlängd och meningar valde författarna att undersöka texterna med hjälp av ett lix-värde. Texterna 
kontrollerades och hade ett lix värde på 43 respektive 45 vilket anses vara en normalsvår text. Detta genom att 
köra texterna genom hemsidan lix.se. 

2.2.1.7 Snellen‐test 

Det var viktigt att kontrollera deltagarnas syn för att säkerställa att de, sett ur denna aspekt, hade samma 

förutsättningar att läsa texterna och, om de inte hade det, kunna ta med det i analysen av resultatet. Det var 
också viktigt att hålla ner den tiden det tog att utföra experimentet av hänsyn till deltagarna som deltog utan 
någon som helst ersättning. Ett Snellen-test är väl beprövat och är, i jämförelse med många andra syntester, 
tidseffektivt. Det lämpade sig därför bra som en del i experimentet.  

2.2.2 Deltagare 

Författarna valde att söka efter respondenter på Linköpings Universitet Campus Norrköping, detta av hänsyn 
till tidsaspekten och de resurserna författarna hade. Deltagarna kontrollerades att de var studenter genom att 

ställa kontrollfrågor innan experimentet påbörjades. Totalt utfördes experimentet på 28 studenter. 
Studenterna var mellan åldern 20-30 och experimentet utfördes på 16 kvinnor respektive 12 män. 

2.2.3 Miljö och utrustning 

Experimentet har utförts i en kontrollerad labbmiljö, det innebär att respondenterna bjöds in till en sluten 
miljö, detta fall ett klassrum, där författarna sedan genomförde experimenten. Författarna hade i klassrummet 
satt upp ett område där respondenternas syn undersöktes, detta genom att ett Snellen-test hade sats upp på en 

neutral vägg som var väl upplyst, ett exakt avstånd (2,7m) hade även mätts upp. Respondenterna utförde 
sedan själva experimentet vid en dator med retinaskärm, datorn var placerad på en höjd på 15,5cm och 
respondenterna fick själva ställa in den vinkel på skärmen som var behaglig för läsning. Detta innan testet 
började med en annan text än vad som de skulle läsa. Författarna använda sig av det inbyggda tidtagaruret i 

Apples iPhone 5 respektive 6, båda uren användes under experimentet och resultatet avrundades sedan upp 
eller ned (0,5 upp och allt under ned). För att experimentets miljö och utrustning skulle vara konsekvent vid 
varje tillfälle följde författarna en checklista där det beskrevs punkt för punkt hur utrustningen skulle sättas 
och ställas in.  

2.2.4 Genomförande 

Författarna började med att bjuda in respondenterna till den kontrollerade labbmiljö, där presenterade 

författarna sig själva, studien samt informerade respondenterna om dess anonymitet och deras rätt att när som 
helst avsluta experimentet. För att undersöka eventuella tidigare erfarenheter respondenterna erhöll samt 
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under vilka förutsättningar de skulle utföra experimentet konstruerades ett antal kontrollfrågor. Frågorna 
kontrollerade huruvida respondenterna gjort högskoleprovet 2013, om de hade lässvårigheter, om de brukade 
hjälpmedel vid läsning, vilka hemsidor de vanligen besöker samt hur mycket text de konsumerade på skärm. 

Respondenterna fick därefter genomgå ett lättare syntest i form av ett Snellen-test för att sedan få mer 
information om hur själva testet skulle fungera. Respondenterna fick sedan läsa de respektive texterna i sin 
egen takt och svara på två läsförståelsefrågor för varje text. De fick efter avslutat test ta del av det material 
författarna samlat in och tackades sedan för sitt deltagande.  

Testet utfördes under två dagar med 14 deltagare varje dag. Första dagen var texten Jordgubbar skriven med 

Lucida sans (sanserif) och texten Läkare med Lucida bright (antikva). Andra dagen var det omvänt så att 
Jordgubbar var skriven med Lucida bright (antikva) och Läkare med Lucida sans (sanserif). 

2.2.5 Experimentes validitet. 

Genom att anordna experimentet i en kontrollerad miljö kan författarna kontrollera ett stort antal variabler 
som påverkar respondenten. Experimentet erhåller tack vare detta en hög inre validitet som tas upp under 
avsnitt 1.6.5.1 Intern validitet.  

I avsnitt 1.6.5.2 Extern validitet beskrivs det hur urvalet är av stor vikt vid en generalisering Detta är 

laboratorieexperimentens största nackdel – att samla en tillräckligt bra urvalsgrupp. Valet att utgå från ett 
bekvämlighetsurval, ett icke slumpmässigt urval gör att den externa validiteten minskar mer. Dock anser 
författarna att med de resurser, tid och logistik de innehar att denna metod är den bästa. För att undvika 
risken med vinklat resultat kommer det läggas stor tyngd på att inom det icke slumpmässiga urvalet ändå 
skapa så stor variation som möjligt. 

Bernard, Liao & Mills (2001) undersöker i studien “The effects of font type and size on the legibility and reading 

time of online text by older adults.” vilken effekt val av teckensnitt och storleken på texten har för läsbarhet och 
läshastighet på webben för äldre personer. I studiens experiment deltar totalt 27 individer. Med detta som 
grund har författarna som mål att 25-30 individer ska delta i experimentet.  
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3. Resultat 

Resultatet bygger på 28 respondenter som alla var studenter med normal syn (bilaga 2, figur 8 & figur 11). De 

hade sedan tidigare datorvana (bilaga, figur 12) och hade inte gjort det Svenska högskoleprovet 2013 (bilaga 
2, figur 13) 

3.1 Läshastighet 

Tabell 1 och 2 sammanställer samtliga respondenters läshastighet för respektive text mätt i sekunder. Min- 
och maxvärden är markerade i varje tabell och ett exakt medelvärde står utskrivet undertill. Utav de 28 

respondenterna var det fyra stycken som avvek utifrån kontrollfrågorna. Då resultaten från dessa respondenter 
inte avviker från övriga respondenters resultat så ser författarna ingen anledning till att exkludera den datan.  

Tabell 1, dag 1, Jordgubbar skriven med sanserif och Läkare med antikva 

Respondent Läshastighet, Sanserif Jordgubbar utskrivet i 
sekunder. 

Läshastighet, Antikva Läkare utskrivet i 
sekunder. 

1 110 132 

2 110 135 
3 123 141 
4 212 - Maxvärde 206 
5 140 189 
6 144 245 - Maxvärde 
7 154 144 
8 135 144 
9 167 210  
10 131 129 
11 100 160 
12 128 190 
13 84 - Minvärde 104 - Minvärde 
14 108 139 
 Medelvärde Medelvärde 
 131,8571429 162 
Tabell 1: Sammanställning av data från respondenter 1-14 från dag 1. 
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Tabell 2, dag 2, Jordgubbar skriven med antikva och Läkare med sanserif 

Respondent Läshastighet, Antikva Jordgubbar utskrivet i 
sekunder. 

Läshastighet, Sanserif Läkare utskrivet i 
sekunder. 

15 105 201 
16 97 193 
17 188 - Maxvärde 237 - Maxvärde 
18 87 165 
19 112 164 
20 91 90 - Minvärde 
21 119 163 
22 117 157 
23 92 102 
24 124 168 
25 136 150 
26 76 - Minvärde 138 
27 82 114 
28 123 228 
 Medelvärde Medelvärde 
 110,6428571 162,1428571 
Tabell 2: Sammanställning av data från respondenter 15-28 dag 2. 

Datan som presenteras är resultatet av ett experiment som har gjorts med en särskild urvalsgrupp. För att 
datan, enligt syftet med denna studie, ska kunna ge en indikation om hur läshastigheten, beroende på val av 
teckensnitt, ser ut för en större population och inte endast de individer som ingick i experimentet är det 
nödvändigt att presentera datan med ett konfidensintervall. 

Figur 4 visar medelvärdena för respektive text baserat på de individer som ingick i undersökningen. En 
intervall, inom vilket medelvärdet för 95 % av den population som urvalet representerar, är också lagt ovanpå 
varje stapel. Ställt bredvid varandra kan vi se att intervallerna för respektive text överlappar varandra på ett par 
ställen. Det betyder att det inte finns någon signifikant skillnad i läshastighet mellan dessa texter. 
Signifikansnivån tydliggörs ytterligare i tabell 3.  
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Medelvärde i sekunder för respektive text med 95 % konfidensintervall.  

 

Figur 4: Medelvärdet av datan från respondenter 1-28, presenterat i ett stapeldiagram med ett 95% konfidensintervall. 

Ett dubbelsidigt t-test genomfördes för att jämföra läshastigheten mellan texten jordgubbar satt i antikva 
respektive sanserif. Det fanns ingen signifikant skillnad i läshastighet mellan antikva (M (medelvärde) = 110,6 
, SD (standardavvikelse) = 28,6) och sanserif (M = 131.9 , SD = 31,9 förhållanden ; t (26) = 1,851 , p = 

0.076. Detta resultat tyder på att det inte finns någon skillnad i hur snabbt texten jordgubbar läses beroende 
på vilket teckensnitt texten är satt i. 

Ett dubbelsidigt t-test genomfördes också för att jämföra läshastigheten mellan texten läkare satt i antikva 
respektive sanserif. Det fanns ingen signifikant skillnad i läshastighet mellan antikva (M = 162 , SD = 39,5) 
och sanserif (M = 162,1 , SD = 43,3 förhållanden ; t (26) = -0.009 , p = 0.99. Detta resultat tyder på att det 
inte finns någon skillnad i hur snabbt texten läkare läses beroende på vilket teckensnitt texten är satt i. 

Dubbelsidiga t-test utfördes även inom grupperna jäms emellan där en signifikant skillnad fanns. Dessa 
resultat redovisas i tabell 3 tillsammans med resultaten från t-testen på jordgubbar och läkare texten. 

Jämförelse P-värde Statistisk signifikansnivå 
Skillnad mellan jordgubbar  0.076 Ingen signifikant skillnad mellan teckensnitten för 

texten jordgubbar (p > 0.05). 
Skillnad mellan läkare  0.99 Ingen signifikant skillnad mellan teckensnitten för 

texten läkare (p > 0.05). 
Grupp 1, skillnad mellan 
texterna 

0.0028 För grupp 1 finns en signifikant skillnad i läshastighet 
mellan jordgubbar och läkare (p < 0.05). 

Grupp 2, skillnad mellan 
texterna 

< 0.001 För grupp 2 finns en signifikant skillnad i läshastighet 
mellan jordgubbar och läkare (p < 0.001). 

Tabell 3: Resultat från dubbelsida t-test beskrivet i p-värde med tillhörande resultat förklaring. 
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3.2 Läsförståelse 

För att säkerställa att respondenterna läste hela texten, och därmed gav en korrekt tid för hur lång tid det tog 
att läsa respektive text, användes läsförståelsefrågor. Figur 5 presenterar läshastigheten för varje text mätt i 
sekunder, baserat på antal rätt svar på läsförståelsefrågorna. Läshastigheten skrivs ut i medelvärden. Figur 6 

visar hur många personer som hade 2 rätt, 1 rätt och 0 rätt på läsförståelsefrågorna för varje text. Det visar 
också vad medelvärdena i Figur 5 är baserade på.  

 

Figur 5: Läshastighet kontra antal rätt på läsförståelsefrågor. Mätt i sekunder och utskrivet i ett medelvärde. 

 

Figur 6: Antal rätt svar på läsförståelsefrågorna för varje text fördelat på antal respondenter.  
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3.3 Tidigare erfarenheter 

Tabellen visar vilka webbsidor respondenterna vanligtvis besöker. Sidorna är inte rangordnade. Baserat på 
webbsidorna, som har undersökts enligt tabell 5 som återfinns under bilaga 2, har även en bedömning gjorts 
över vilket sorts teckensnitt varje enskild respondent läser mest.  

Respondent Webbsidor respondenten vanligen besöker under en vecka. Dominerande teckensnitt 
1 Facebook, aftonbladet, 9gag, hemnet, wikipedia Sanserif 
2 Facebook, feber, tjock, pbnation, youtube Sanserif 
3 Facebook Sanserif 
4 Facebook, helsinginsanomat Antikva 
5 Facebook, reddit, smashing, omni Sanserif 
6 Facebook, Reddit, pitchfork Sanserif 
7 Facebook, flashback, 4chan, feber, tjock Sanserif 
8 Facebook, pinterest Sanserif 
9 Facebook, twitter, expressen Sanserif 
10 Facebook, twitter aftonbladet Sanserif 
11 Facebook, sportbladet, lifehacker, design&news Sanserif 
12 Facebook, feber, gmail, outlook Sanserif 
13 Facebook, SvD, NT, DN, Reddit Sanserif 
14 Facebook, aftonbladet, 9gag Sanserif 
15 Facebook, google, 9gag Sanserif 
16 Facebook, ex15, google Sanserif 
17 Facebook, Twitter Sanserif 
18 Facebook, Twitter, NT, youtube, vimeo Sanserif 
19 Facebook, reddit, 4chan, youtube Sanserif 
20 Facebook, instagram, SVT-nyheter, vampirefreaks, imgur Sanserif 
21 Facebook, youtube Sanserif 
22 Facebook, svd, aftonbladet Sanserif 
23 Twitter, aftonbladet Sanserif 
24 aftonbladet, DI, instagram Sanserif 
25 Facebook, aftonbladet, fotbollskanalen Sanserif 
26 Facebook, DN, aftonbladet Sanserif 
27 Facebook, twitter, lisam Sanserif 
28 Facebook, aftonbladet, wikipedia Sanserif 
Tabell 4: De respektive hemsidor som respondenterna vanligen besökte under en vecka, presenterade utan inbördes rangordning, samt vilket 

teckensnitt som dominerade i användning på dessa. 
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4. Avslutande del 

4.1 Analys 

Det bör understrykas att detta är en liten studie utförd under en kort tidsperiod där deltagarna i experimentet 
bestod av ett bekvämlighetsurval. Som nämnt tidigare går det inte att generalisera ett resultat då ett sådant 
urval används (Bryman and Nilsson, 2011). Således bör följande analys endast ses som en indikation på hur 
verkligheten ser ut. 

Vid jämförelse av texterna var för sig, d.v.s. Jordgubbar antikva jämförs med Jordgubbar sanserif och Läkare 

antikva med Läkare sanserif, går det inte att se någon signifikant skillnad i läshastighet. Det gör hypotesen 
som denna studie avser att testa sann. Det strider mot resultatet att en sanserif går snabbare att läsa på 
datorskärm som Moret-Tatay och Pereas (2011) undersökning visar. Den studien utfördes emellertid 2011 på 
en windows-baserad LCD-skärm och det är därför ett rimligt antagande att en retina-skärm ej användes. Det 

står inte specificerat vilken upplösning den windows-baserade LCD-skärmen hade men en möjlig orsak till 
skillnaden i resultaten kan vara att den skärmen hade lägre upplösning än en retina-skärm och därför sämre 
detaljåtergivning (se 2.1.6). Sämre detaljåtergivning gör att en antikva blir otydligare och svårare att läsa än ett 
sanserift teckensnitt (som förklaras i bakgrund och illustreras i figur 2). 

När en jämförelse görs texterna emellan går det att se en signifikant skillnad i läshastighet mellan Jordgubbar 

och Läkare oavsett vilket teckensnitt texterna är skrivna i (Se tabell 3). Texterna är enligt Lix-värden lika 
avancerade och förutsatt att någon okänd variabel ej inverkade på resultatet bör skillnaden i läshastigheten 
bero på vilken sorts teckensnitt som texten är satt i. Enligt författarna är detta osannolikt då, som redovisas i 
ovanstående stycke, samma texter satt i olika teckensnitt inte uppvisar en sådan kraftig skillnad i läshastighet. 
Istället tyder på att texten Läkare är svårare än texten Jordgubbar trots likvärdiga LIX-värden.  

En av studiens frågeställningar ämnade undersöka om det fanns någon skillnad i läshastighet mellan enskilda 
studenter beroende på deras tidigare erfarenheter. Datan från experimentet är emellertid inte tillräcklig för att 
kunna dra några slutsatser då det finns en stor avsaknad av studenter med tidigare erfarenhet av antikvor (Se 

tabell 4). 

För att kontrollera att respondenterna läste respektive text ordentligt ställdes läsförståelsefrågor efter varje läst 
text. Resultatet av detta visar att det inte finns något samband mellan antalet rätt på frågor och hur snabbt en 

text lästes av en student (Se figur 5 och 6). Författarna kan således inkludera alla respondenterna och utesluta 
att någon av dessa slarvade i läsningen av en text. 

Tidigare forskning om huruvida det går snabbare att läsa i en bok i jämförelse med en datorskärm har varit 
delad (Se 2.1.7 Läsning på datorskärm). Resultatet av denna studie ger en indikation på att det med dagens 
högupplösta datorskärmar torde vara ännu mindre skillnad, alternativt bekräfta att det inte finns någon 
skillnad i läshastighet mellan de två olika mediumen. 
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4.2 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns någon skillnad i läshastighet mellan en text satt i 
antikva respektive sanserif när dessa lästes av datorvana studenter. Studiens första frågeställning formulerades 
på följande sätt: “Hur snabbt la ̈ser datorvana studenter antikvor respektive sanserifer pa ̊ en retinaska ̈rm och på 

vilket sätt ses eventuella skillnader?”. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i läshastighet 
mellan dessa teckensnitt. Detta bekräftar hypotesen som författarna formulerat att det inte fanns någon 
skillnad i läshastighet. 

Studiens andra frågeställning, “Vilka skillnader går att se i läshastighet mellan studenterna till följd av deras 

tidigare erfarenheter av olika teckensnitt?” gick inte att besvara. Datan från experimenteten var inte tillräckligt 
för att undersöka denna skillnad och frågeställningen kan således inte besvaras. 

Författarna rekommenderar att detta resultat som tidigare skrivet används som en indikation på hur de 
respektive teckensnittet skall användas på datorskärmar. Resultatet kan även användas som grund för fortsatt 
forskning på området. 

4.3 Diskussion 

Resultat som bekräftar studiens hypotes är i sig intressant eftersom det avviker från en del av den tidigare 
forskning som har gjorts på området. Som tidigare sagt så går det dock inte att generalisera ett resultat från ett 
experiment vars deltagare består av ett bekvämlighetsurval. Det gör att resultatet endast kan tala om hur det 
undersökta området ser ut för individerna som deltog i experimenten. Trots detta menar vi att resultatet delvis 

går att generalisera till en större population bestående av studenter på Linköpings Universitet. Våra 
förhoppningar är att resultatet kan vara till hjälp för personer som arbetar med kommunikation på 
Linköpings Universitet.  

Vidare kan man se att trots att författarna använde sig av två texter i experimentet som hade nästan identiska 
lix-värden blev det alla fall en stor skillnad i läshastighet mellan dessa. Författarna tror att detta beror på en 
variabel som de inte kunde kontrollera, den psykologiska aspekten hos respondenterna. När dessa fick läsa en 

text om läkare antog de att den skulle vara mer komplicerad och jobbig att läsa, när de läste jordgubbstexten 
ansågs denna som ett mer lätt ämne att ta till sig. Detta trots att texterna rent tekniskt var lika svåra. Detta 
kan ha något att göra med det urval som användes och att de kände sig mer bekväma att läsa om jordgubbar 
än läkare, men det är något som är svårt att mäta och skulle i sig kunna undersökas i en annan studie. 

Vi har under denna studie jobbat tätt ihop. Textmässigt har båda två skrivit ungefär lika mycket. För att få ett 

enhetligt och genomgående språk har en av författarna ansvarat för att korrekturläsa allt och skriva om då det 
behövts. Under experimentet delades arbetsbördan upp så den ena författaren skötte kontrollfrågorna och 
tidtagningen medan den andra författaren introducera och förklara experimentet samt genomförde syntestet. 

4.4 Förslag på fortsatta studier 

Ett bekvämlighetsurval är i många fall en stor nackdel då det inte går att generalisera resultatet från ett 
experiment med ett sådant urval. För att ge möjlighet till generalisering bör därför främst urvalsmetoden 
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förändras och storleken på det ökas. Vid fortsatt forskning rekommenderar därför författarna att ett 
sannolikhetsurval används.  

Det kan också vara intressant att inkludera flera olika typer av högupplösta skärmar i experimentet för att 
kunna generalisera resultatet över ett större område. Det kräver givetvis mer resurser och tid.  

I denna studie användes endast två sorters teckensnitt ur samma familj, Lucida sans och Lucida bright. 

Genom att inkludera fler teckensnitt i vidare forskning går det i större utsträckning undvika att resultatet 
endast undersöker skillnaden i läshastighet mellan två specifika teckensnitt och istället undersöker skillnaden i 
läshastighet mellan de två huvudgrupperna, antikva och sanserif, inom typografin.  

För att ytterligare öka den inre validiteten i experimentet kan eyetracking utrustning användas. Det gör att det 
går att se på vilket sett respondenten läser och det ger dessutom en säker kontroll att de verkligen har läst hela 
texten.  
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 I 

Bilagor 

Bilaga 1: Experiment formulär 

Mall: Text 1 (Jordgubb) i sanseriff & text 2 (Läkare) i antikva 

Ålder?   

Kön?   

Studerar du någon utbildning vid ett 
Universitet? 

 

Gjorde du högskoleprovet hösten eller våren 
2013? 

 

Läser du ett par stycken sammanhängande text 
från en datorskärm flera gånger i veckan?   

 

Har du någon form av lässvårighet?   

Snellen-test poäng   

Använder du Glasögon/Linser när du läser?   

Vilka websidor besöker du mest under en 
vecka? 

 

Läshastighet, jordgubbar, Sanserif:    

Svarade på kontrollfråga 1 Sanserif:   

Svarade på kontrollfråga 2 Sanserif:   

Läshastighet, läkare, Antikva:    

Svarade på kontrollfråga 1 antikva:   

Svarade på kontrollfråga 2 antikva:   

 
Mall 2: Text 1 (Jordgubb) i antikva & text 2 (Läkare) i sanseriff 

Ålder?   

Kön?   

Studerar du någon utbildning vid ett 
Universitet? 

 

Gjorde du högskoleprovet hösten eller våren 
2013? 

 

Läser du ett par stycken sammanhängande text 
från en datorskärm flera gånger i veckan?   

 

Har du någon form av lässvårighet?   

Snellen-test poäng   

Använder du Glasögon/Linser när du läser?   

Vilka websidor besöker du mest under en 
vecka? 

 

Läshastighet, läkare, Sanserif:    

Svarade på kontrollfråga 1 Sanserif:   

Svarade på kontrollfråga 2 Sanserif:   

Läshastighet, jordgubbar, Antikva:    

Svarade på kontrollfråga 1 Antikva:   

Svarade på kontrollfråga 2 Antikva:   



 II 

Bilaga 2: Sammanställning av resultat     

 

Figur 7: Fördelningen mellan kön hos de 28 respondenterna. 

 

Figur 8: Resultatet i Snellen‐test hos de 28 respondenterna presenterat i %. 



 III 

 

Figur 9: Antalet respondenter med och utan lässvårigheter presenterat i %. 

 

Figur 10: Fördelningen av ålder hos de 28 respondenterna. Antalet redovisas på y‐axeln medan åldern redovisas på x‐axeln. 

 

Figur 11: Antalet studerande av de 28 respondenterna presenterat i %. 



 IV 

 

Figur 12: Antalet datorvana studenter av de 28 respondenterna presenterat i %. 

 

Figur 13: Antalet respondenter som inte skrev högskoleprovet 2013 mätt i %. 

  



 V 

 

Hemsida:  Vanligaste teckensnittetet på sidan: 

Facebook  Sanserif 

Aftonbladet  Sanserif 

9gag  Sanserif 

hemnet  Sanserif 

helsinginsanomat  Antikva 

Reddit  Sanserif 

Smashing  Antikva 

Omni  Sanserif 

Pitchfork  Sanserif 

Flashback  Sanserif 

4chan  Sanserif 

Feber  Sanserif 

Tjock  Sanserif 

Pinterest  Sanserif 

Twitter  Sanserif 

Expressen  Sanserif 

Sportbladet  Sanserif 

Lifehacker  Antikva 

Design&news  Sanserif 

SvD  Antikva 

NT  Sanserif 

DN  Sanserif 

ex15  Sanserif 

Youtube  Sanserif 

Vimeo  Sanserif 

Instagram  Sanserif 

SVT‐Nyheter  Sanserif 

Vampirefreaks  Sanserif 

imgur  Sanserif 

DI  Sanserif 

Fotbollskanalen  Sanserif 

Lisam  Sanserif 

Wikipedia  Sanserif 

pbnation  Sanserif 

Tabell 5: De hemsidor respondenterna vanligen besökte under en vecka tillsammns med det vanligaste förekommande 

teckensnittet på respektive hemsida. 
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Bilaga 3: Experimentets texter

 

Jordgubbar utan allergier
Fgv"錦ppu"gvv"rct"vwugp"rtqvgkpgt"k"gp"lqtfiwddg."qej"gvv"cx"
fgo"mcp"ig"m“punkic"rgtuqpgt"cnngtikumc"dgux“t"k"hqto"cx"
"mn‹fc"k"owp"qej"uxcni0"Cnngtigpgv"Ï"fxu0"fgv"cnngtikhtco-
mcnncpfg"rtqvgkpgv"Ï"jct"kfgpvk錦gtcvu"cx"gp"hqtumctitwrr"xkf"
Nwpfu"wpkxgtukvgv0

K"lcmvgp"r‹"fgp"cnngtikhtkc"lqtfiwddgp"jct"hqtumctpc"i‹vv"
xkfctg"qej"wpfgtu…mv"gvv"cpvcn"lqtfiwdduuqtvgt"qej"fg"dgvkpi/
gnugt"wpfgt"xknmc"fg"qfncu0"Itwrrgp"jct"qemu‹"hwppkv"cvv"xkvc"
lqtfiwddct"“t"rtcmvkumv"vcigv"cnngtikhtkc."qej"cvv"fgv"d…t"xctc"
o…lnkiv"cvv"wvxgemnc"p{c."t…fc"uqtvgt"wvcp."gnngt"ogf"dctc"nkvg."
cx"fgv"cnngtikhtcomcnncpfg"rtqvgkpgv0

T…pgp"rtgugpvgtcu"k"gp"p{"fqmvqtucxjcpfnkpi"cx""dkqmgokuvgp"
Tkmctf"Cno0

Jcp"jct"qemu‹"uqo"gvv"ngf"k"ukp"hqtumpkpi"wvxgemncv"fcvqtrtq-
itco"uqo"cpx“pvu"h…t"cvv"u{uvgocvkumv"mctvn“iic"qej"kfgpvk/
錦gtc"rtqvgkpgt0"Fg"jct"cpx“pvu"h…t"cvv"tkpic"kp"cnngtigpgv"ogp"
“t"igpgtgnnv"cpx“pfdctc"qemu‹"k"cpftc"ucoocpjcpi0

Cnngtigpgv"jct"h‹vv"dgvgempkpigp"Htc"c"3"qej"nkmpct"gvv"tgfcp"
m“pv"cnngtigp"oqv"dl…tmrqnngp0"Ocp"xgv"cvv""dl…tmrqnngpcnngtikmgt"
qhvc"qemu‹"tgcigtct"r‹"xkuuc"d“t."htwmvgt"qej"it…pucmgt0

Unwvucvugp"“t"cvv"dl…tmrqnngpcnngtikmgt"tgfcp"“t."gnngt"n…rgt"
tkum"cvv"qemu‹"dnk."lqtfiwdducnngtikmgt0"Ogp"fg"dgj…xgt"cnnvu‹"
kpvg"xctc"fgv0

Fgv"hcppu"qdugtxcvkqpgt"uqo"v{ffg"r‹"cvv"rgtuqpgt"uqo"“t"
…xgtm“punkic"oqv"t…fc"lqtfiwddct"mcp"“vc"xkvc"lqtfiwddct"
wvcp"dgux“t."dn0c0"gpnkiv"vt“fi‹tfugpvwukcuvgp"|mg"Vtwgfuuqp."
uqo"vcikv"htco"fg"xkvc"d“tgp0

Qdugtxcvkqpgtpc"jct"pw"dgmt“hvcvu"k"gp"nkvgp"mnkpkum"uvwfkg"
wvh…tf"xkf"Ucjnitgpumc"ulwmjwugv"k"I…vgdqti"k"ucoctdgvg"ogf"
dkqmgokuvgtpc"k"Nwpf0

Ï"Xk"jct"cpcn{ugtcv"vtg"xkvc"lqtfiwdduuqtvgt."qej"fg"xkucfg"
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