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Sammanfattning 

Målet med detta arbete var att se hur stor betydelse ett ords sättning har för läsbarheten när ett ord är 

i rörelse.  

 

Flera källor säger att en serif är lättare att läsa än en sanserif i en längre text. Men hur detta fungerar 

på text i rörelse är det ingen som har undersökt. Läsning sker i olika fixeringar och sackader, dessa 

tar cirka 200 millisekunder respektive 30 millisekunder. Fixeringarna är de punkter ögat fastnar på i 

en text för att kunna läsa ordet och sackaderna är de förflyttningar som sker mellan dessa fixeringar. 

Alla bokstäver är utformade för att se så olika ut som möjligt för att ge en tydlig ordbild.  

 

Med hjälp av en dator utfördes ett test innehållande olika ord med olika sättningar. Detta test 

utfördes på 15 testpersoner och resultatet analyserades. Testet bestod av ord satta i spärrning, 

knipning, versal, gemen och i två olika typsnitt, en serif och en sanserif.  

 

Resultatet visade att ett seriftypsnitt var lättare att läsa än ett sanseriftypsnitt. I seriftypsnittet var de 

versala och de spärrade orden var lättast att läsa. Även för sanseriftypsnittet var de spärrade orden 

lättare att läsa än de övriga sättningarna.  

 

Den viktigaste slutsatsen som kunde dras från denna undersökning, var att fler undersökningar och 

mer forskning på området krävs. Dessa undersökningar och den vidare forskningen borde 

koncentreras på varför testresultatet visade som det gjorde. Ytterligare undersökningar om metod, 

olika sättningar och vad som händer om dessa sättningar skulle användas i verkligheten bör utföras.  
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Abstract 

The purpose of this work was to determine how important a word’s setting was for the readability of 

typography in motion. Facts regarding how reading works and the importance of the words formation 

for the readability were used to form a computer test. This test was performed by 15 test persons and 

the results were analyzed.  

 

The results show that the serif was easier to read than the sanserif. The words of the serif which were 

easiest to read were the words with positive tracking and the words with capital letters. Also for the 

sanserif, these words were the easiest to read.  
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Förord 

Efter tre års studier på programmet Grafisk teknologi och design vid Högskolan Dalarna påbörjades 
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tacka Anna Skogbergs speciellt för chansen att få göra detta arbete men också för alla diskussioner 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Synen är det sinne som samlar överlägset mest information jämfört med övriga sinnen. Ögat är 

komplicerat och tar in ljus från omvärlden som hjärnan sen tolkar om till olika information. Även om 

människan ser väldigt mycket är det fortfarande inte allt som går vidare till hjärnan för att bli 

medvetna tankar. För att undvika att hjärnan ska bli överatbetad, väljer den ut vad som ska bli 

medvetna tankar och vad som endast ska ”gå igenom” (Gunilla Mickelsson, 2001) [Internet]. 

 

Att utforma en text kan verka enkelt. Men hur ska en text vara utformad för att locka till läsning och 

speciellt när texten är i rörelse? Att utforma en sådan text är mindre enkelt. I dagens samhälle är det 

nödvändigt att kunna läsa, då det är mycket information i vår vardag som är skriven. Allt fler bilar 

och lastbilar bär reklam, stora reklampelare ställs upp för att göra reklam längs vägarna. 

Reklamaffischer sätts upp där det brukar vara mycket folk. Vid alla dessa exempel sker läsningen när 

en text är i rörelse. Detta gör att tiden till att hinna läsa en text är begränsad. För att texter ska synas 

och locka till läsning måste texten vara utformad för att synas.  

 

1.1.1 Historia 
Det första skriftspråket uppstod i Mellanöstern cirka år 1 500 före Kristi födelse. Skriftspråket var 

alfabetiskt och byggde på ljud. De gamla grekerna tog senare detta skriftspråk och vidareutvecklade 

det. Vokaler lades till och läsandet från vänster till höger och skrivandet från vänster till höger 

utvecklades (Bergström 2009, s 124).  

 

Det är oklart om romarna sedan lånade alfabetet eller om de tog alfabetet från grekerna för en 

vidareutveckling. År 100 före Kristus lades bokstäverna X och Y till och det fanns redan då 21 

bokstäver i alfabetet. Efter Kristi födelse utvecklades kapitalskriften, som är grunden till det alfabet 

som används idag. Romarna var skickliga konstruktörer och var speciellt intresserade av kvadraten. 

Geometriska former i allmänhet var deras intresse och det kan ses i både arkitektur och skrift. 

Capitalis Qvadrata är en berömd skrift från år 114 före Kristus och anses än idag vara den perfekta 

förlagan vid formgivning av ett klassiskt typsnitt (Koblanck 2003, s 20).  

 

Kapitalskriften bestod endast av versala (stora) bokstäver och var oerhört utrymmeskrävande. Detta 

ledde till en vidareutveckling av alfabetet och de gemena (små) bokstäverna som används idag 

uppstod (Koblanck 2003, s 20).  

 

Det finns tre olika varianter av bokstäver. Dessa tre är versala bokstäver, gemena bokstäver och 

kapitäler. Kapitäler är versala bokstäver i gemena bokstävers höjd (H. Ingvar 1989, s 53). De 

vanligaste bokstäverna är versala och gemena. Kapitäler ses inte lika ofta. 

 

Versala bokstäver lämpar sig bäst för rubriker och anses vara en lockelse för ögat. Gemena bokstäver 

är de bokstäver som vanligen ses i större textmängder, till exempel i böcker och tidningar (H. Ingvar 

1989, s 38).  

 

1.1.2 Idag 
Bokstäverna som används idag för skriftlig kommunikation har funnits i hundratals år och har sedan 

de uppfanns utvecklats enormt. Bokstäverna idag finns i flera olika former och utseenden. De 

vanligaste varianterna av bokstäverna digitalt är: regular, fet och kursiv och oftast används fet och 

kursiv stil för att markera enstaka ord i en text. 

 

För att ett ord ska vara lättläst och tydligt och därmed locka till läsning finns det olika justeringar som 

kan göras. Bokstäverna bör stå tätt i ett ord för att ge en tydlig ordbild. För små ljusmellanrum mellan 
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bokstäverna kan göra det svårt att läsa ordbilden, likaså om ljusmellanrummen blir för stora (H. 

Ingvar 1989, s 67). 

 

Det finns idag mellan 30 000 och 50 000 olika typsnitt att välja på (Hellmark 2000, s 20). De två 

största familjerna är serif och sanserif. Serifer är typsnitt där bokstäverna har små fötter och flaggor 

och sanserifer saknar dessa fötter och flaggor, se figur 1 (Koblack 2003, s 27). 

 

Tidigare undersökningar av Catell och några andra forskare rörande vilka faktorer som är viktiga för 

snabbheten av ordförståelsen, visar bland annat att hela ordets form har stor betydelse (H. Ingvar 

1989, s 44).     

 

 
 Figur 1. Figuren visar skillnaden på en serif och en sanserif. 

 

1.2 Problemområde 

Hur ska egentligen typografi utformas för att alla ska hinna med att läsa en text som är i rörelse?  

 

Det finns många skyltar och reklampelare längs vägarna för att sprida information och göra reklam. 

När en bil eller buss kör i cirka 90 km/h är tiden begränsad för förare och/eller passagerare att läsa 

skylten eller texten som sitter längs vägen. Ännu svårare kan det vara att hinna läsa vad som står på 

en bil i andra körriktningen. Då det ute i trafiken och på stan sker olika sorters rörelser kan detta 

också ge olika vinklar vid läsningen. Spelar detta någon roll? Är det någon skillnad i att läsa en text 

som är stilla där läsaren själv rör sig och tvärtom?  

 

Forskning om texters läsbarhet är sparsamma (H. Ingvar 1989, s 43) och då speciellt text i rörelse. 

Detta är något som ökat i intresse de senaste åren. Men hur ska en text vara utformad för att vara 

lättläst och hinna läsas på kort tid och när denna dessutom är i rörelse? 

 

Det är känt att gemena bokstäver skapar större variation av ordbilder tack vare sina uppstaplar och 

nedstaplar, se figurerna 2 och 3. Därför blir gemena ordbilder lättare att känna igen. Versaler har, 

med sina stora bokstäver, större uppmärksamhetsvärde än gemener. Men vad är lättast att läsa i en 

text som är i rörelse? Är det lättare att läsa versaler än gemener, eller tvärtom? 

 

Serifer, bokstäverna med fötter och flaggor, anses vara det typsnitt som är lättast att läsa i längre 

texter. Enligt Arne Heine tycker en del yngre personer att det är lättare att läsa sanserifer, bokstäver 

som saknar dessa fötter och flaggor, då de blir vanligare att se i böcker och tidningar som yngre 

personer läser (Heine 2005, s 22). Läsning handlar alltså om vana. Men vilket typsnitt är lättast att 

läsa när en text är i rörelse? Är det lättast att läsa en serif eller en sanserif? Blir det svårare att läsa en 

text satt i ett seriftypsnitt när den är i rörelse för att det blir för mycket detaljer eller har ögat hjälp av 

dessa fötter och flaggor trots rörelsen? Spelar läsvanan roll? 

 

För att öka läsbarheten finns det olika justeringar som kan göras på ett ord. För att ett ord ska vara 

lättläst ska bokstäverna vara tätt placerade. Knipning och spärrning är två justeringar som kommer 

användas i detta examensarbete. Spärrning ökar mellanrummet och knipning minskar 

mellanrummet mellan bokstäverna. Men vilken justering behövs på ett ord i rörelse? Är det lättare att 

läsa ord med större mellanrum mellan bokstäverna för att det då är mindre risk att bokstäverna 

”smetas” ihop när ordet är i rörelse? Eller är det bättre med ord som har små mellanrum mellan 

bokstäverna för att göra ordet litet och därmed lättare att läsa?  
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1.3 Mål 

Målet med denna studie är att se hur stor betydelse ordets sättning har för läsbarheten när ett ord är i 

rörelse. De olika sättningar som kommer att jämföras i ett test är versala bokstäver och gemena 

bokstäver, serifer och sanserifer, samt om någon speciell justering av ordet krävs. De två justeringar 

som kommer att jämföras är spärrning och knipning, alltså ökat ljusmellanrum respektive minskat 

ljusmellanrum mellan varje bokstav.  

 

1.4 Avgränsningar och fokus 

I denna rapport kommer information om en sanserif eller serif och vilken variant av bokstäver som är 

lättast att läsa i rörelse att undersökas. Vidare kommer undersökningen att behandla om det krävs 

någon speciell justering av bokstävernas ljusmellanrum. 

 

Detta är ett relativt nytt område och flera frågor finns därför kring text i rörelse. Då detta är ett 

examensarbete på begränsad tid, finns det inte tillräckligt med tid till att undersöka alla frågor kring 

typografi i rörelse. Därför har prioriteringar gjorts och fokus har lagts på frågor kring hur en text ska 

vara utformad för att kunna läsas i rörelse.  

 

Prioriteringarna var att undersöka hur ett ord ska vara utformat för att lättast kunna läsa det vid 

rörelse. Då det finns många typsnitt att välja på kommer endast de två största familjerna, serif och 

sanserif, att jämföras. Versala och gemena bokstäver kommer att jämföras, samt om det krävs någon 

speciell justering av ett ord för att det ska vara lättare att läsa i rörelse. Undersökningen kommer att 

ske med svart text på vit bakgrund, då detta är det förfarande människan är mest van vid. 

 

Övriga frågor kommer tas upp i slutet av rapporten som förslag till fortsatt fortsatt arbete. 

 

1.5 Målgrupp 

Arbetet riktar sig främst till personer och företag som är intresserade av typografi. Exempel på dessa 

målgrupper är; grafiker på trafikverket som designar skyltar,  företag som arbetar med logotyper och 

övrig företagsinformation, reklamföretag och personer som vill marknadsföra sig. 
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2. Teori 

2.1 Vad är typografi? 

Ordet typografi är en samlad benämning på en skriven texts visuella form. Denna form innehåller 

alltifrån bokstäver, siffror och tecken till ytans uppdelning av otryckta ytor och tryckta ytor (Heine 

2005, s 14). Typografi är också läran om bokstavsformer. Det vill säga hur bokstäverna uppträder i 

olika arrangemang och deras användning (Bergström 2009, s 124).   

 

Typografi är en sorts visuell kommunikation (Heine 2005, s 15). Typografins uppgift är att stimulera 

till läsning och göra texten lättläst genom en form som passar läsaren och det skrivna budskapet 

(Heine 2005, s 15).     

 

Typografi skapas inte av datorer. Det är människan som skapar typografi och människans öga som 

bedömer om typografin är god eller mindre god. Enligt Arne Heine utvecklas ett typografiskt seende 

genom att jämföra texter med olika typografiska alternativ. Steg för steg lär sig ögat att se skillnad 

mellan god typografi och mindre god typografi. Det finns inga specifika regler inom typografin som 

anger hur det ska vara. Det finns endast vissa rekommendationer på hur det kan göras (Heine 2005, s 

15) 

 

Ibland kan ordet sättning förekomma i denna rapport. Detta ord kommer troligen från blysättningen. 

Detta anger hur ett ord ser ut. Är det långt mellanrum mellan bokstäverna? Är ordet i regular, fet eller 

kursiv stil? Vilket typsnitt och vilken typsnittsstorlek har ordet? Det handlar om hur ordet ser ut och 

vad det är för olika inställningar på ordet (Å. Hallberg 1992, s 63). 

 

2.2.1 Bokstävernas uppbyggnad 
Idag finns det tre olika typer av bokstäver. Dessa är versaler, gemener och kapitäler. De små 

bokstäverna kallas för gemena, de stora för versala och kapitäler är en kombination av båda, alltså 

versaler i gemena bokstävers höjd, se figur 2 (H. Ingvar 1989, s 53).  

 

 
 

Figur 2. Figuren visar uppbyggnaden av ett       

fyralinjesystem och ett tvålinjestystem.   

 

 

Bokstäverna är uppbyggda på olika antal linjer. Gemena bokstäver är uppbyggda på ett 

fyralinjesystem och versala bokstäver är uppbyggda på ett tvålinjesystem, se figur 2 (Koblanck 2003, 

s 45).  
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Fyralinjesystemet består av en uppstapellinje, en nedstapellinje, en baslinje och en x-höjdslinje.  

Uppstapellinjen och nedstapellinjen markerar toppen av bokstaven d och botten av bokstaven p, se 

figur 2. Baslinjen och x-höjdslinjen markerar botten av bokstaven x och toppen av bokstaven x och får 

därför namnet x-höjden. X-höjden anger den visuella höjden på de gemena bokstäverna (Heine 2005, 

s 56). 

 

Tvålinjesystemet är uppbyggt på endast två linjer. Dessa två linjer kallas för baslinje och versallinje, 

se figur 2. Baslinjen går vid botten av de versala bokstäverna. Versallinjen, som också kan kallas för 

H-höjdslinje, går vid toppen av de versala bokstäverna, till exempel vid bokstaven H. H-höjden är 

höjden på de versala bokstäverna och motsvarar x-höjden för de gemena bokstäverna (Heine 2005, s 

56).  

 

Dessa två höjdmått, x-höjd och H-höjd, är något som kontrolleras för att få en text lättläst. Hög x-

höjd anses lättare att läsa än de typsnitt med låg x-höjd. Hög x-höjd innebär alltså högre x i 

förhållande till uppstaplarna och nedstaplarna. En texts storlek måste ha en viss balans mellan 

uppstaplarnas längd, nedstaplarnas längd och textens radavstånd, se figur 2. Typsnitt med långa 

uppstaplar och långa nedstaplar måste ha större radavstånd för att texten ska bli lättläst och inte så 

ihoptryckt (Koblanck 2003, s 45).  

 

2.2.2 Typsnittsstorlek 
Det finns olika måttsystem för att mäta storleken på ett typsnitt. I England och USA har pica-

systemet använts. Pica-systemet bygger på tolv points och varje point motsvarar 0,352 millimeter, 

tolv points är alltså en pica. Det europeiska måttsystemet kallas för didot-systemet och bygger på 

måttenheten punkt. Tolv punkter är en cicero och varje punkt motsvarar 0,376 millimeter. De olika 

måttsystemen finns kvar från blysättningstiden, då måtten på blykroppen mättes (Koblanck 2003, s 

48 f).  

 

Idag är det desktoptekniken som gäller och denna teknik är amerikansk och utgår därför från tum. En 

tum består av tolv punkter. Idag mäts höjden på bokstäverna och inte på själva kroppen som 

bokstäverna är byggda på. Är ett typsnitt satt i tolv punkter, är det oftast det mått som också kan 

mätas direkt i texten. Det kan variera lite mellan olika typsnitt, då alla typsnittstillverkare använder 

olika måttsystem (Koblanck 2003, s 48 f). Punkter kan förkortas p eller pt i dagens olika 

layoutprogram.  

 

2.3 Typsnitt 

Det finns idag flera tusen olika typsnitt att välja på. En uppskattning är att det finns mellan 30 000 

och 50 000 olika typsnitt (Hellmark 2000, s 20). Då det finns så många olika typsnittsvarianter att 

välja bland, har alla dessa delats in i olika familjer. De två största familjerna är serifer och sanserifer 

eller antikva och linjär som de också kallas. Dessa två familjer kan också i sin tur delas in i olika 

undergrupper (Koblanck 2003, s 27). 

 

2.3.1 Serifer 
Serifer kallas de typsnitt som har små flaggor och fötter på varje bokstav, se figurerna 1 och 3. Dessa 

är det tydligaste släktdraget för serifer. De har också tydliga växlingar mellan tjocka grundstreck och 

tunna hårstreck (Heine 2005, s 16).  

 

Seriferna på typsnittet gör det lättare för ögat att följa raderna i en text, då seriferna markerar 

baslinjen och x-höjdslinjen, se figur 2. Detta är en stor fördel vid läsning av längre texter och därför 

lämpar sig seriftypsnitt bäst för stora textmängder (Koblanck 2003, s 27).  

 

De inre formerna i bokstäverna, öglorna, i en del seriftypsnitt är mer dynamiska än andra 

seriftypsnitt. Dessa ger därför en rörelse i läsriktningen som också hjälper ögat att lättare följa 

raderna, se figur 3 (Hellmark 2004, s 26).  
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Figur 3. Figuren visar några av bokstävernas alla detaljer. 
 

 

2.3.2 Sanserifer 
Sanseriftypsnitt saknar serifer helt. De har inga fötter och flaggor och saknar vanligen också tydliga 

växlingar mellan grundstreck och hårstreck (Koblanck 2003, s 29), se figur 1. 

 

Enligt Arne Heine kan dock sanserifer också ha en växling mellan grundstreck och hårstreck precis 

som serifer, men det är inte lika vanligt (Heine 2005, s 16). Sanserifer anses mer svårlästa än 

seriferna och lämpar sig därför bäst för rubriker, bildtexter och mellanrubriker (Kobland 2003, s 29). 

 

Sanserifens styrka är att den är läsbar och tydlig även i små storlekar. Den kan också ändras i vikt, 

alltså tjocklek, utan att den blir otydlig, se figur 4. Därför passar den bäst för kortare texter. En stor 

nackdel med sanserifer är dock att en del bokstäver och siffror är för lika och det kan ske en 

förväxling mellan dessa. Exempel på vanliga förväxlingar är siffran 1 med versala I och gemena l. Det 

är också lätt att blanda ihop bokstäverna r och n, skrivna efter varandra, med bokstaven m (Heine 

2005, s 47).  

 

 

 
 

 

2.3.3 Typsnittsvarianter 
De flesta typsnitt finns i flera olika varianter. De vanligaste förekommande varianterna i digital form 

är regular, fet och kursiv, se figur 4. Oftast används fet och kursiv stil för att markera vissa ord. Det 

skrivs sällan hela eller längre texter med någon av dessa varianter. Det finns många fler varianter än 

dessa tre, men de syns mer sällan. Olika förvrängningar kan också förekomma, men dessa är väldigt 

ovanliga. Dessa förvrängningar kan till exempel vara att texten ser ihoptryckt ut, så bokstäverna blir 

smala men höga. Det kan också vara tvärtom, att bokstäverna ser korta och tjocka ut. Sådana 

förvrängningar används oftast som en effekt för att få en mer designad text (Koblanck 2003, s 46).  

 

2.4 Läsning 

Synen är invecklad och läsning är en konst som de flesta människor kan. Läsning sker i så kallade 

fixeringar och sackader. En fixering är det stopp ögat gör för att tolka och förstå ett ord. Det krävs 

flera fixeringar på en mening för att förstå vad som står. Det behövs dock inte en fixering per ord. En 

Figur 4. Figuren visar de tre vanligaste vikterna som finns i ett typsnitt. 
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fixering tar ungefär 200 millisekunder för en vuxen människa som läser snabbt. Själva förflyttningen 

från en fixering till nästa fixering kallas för en sackad och tar ungefär 30 millisekunder (Den svenska 

forskningsportalen, 2008) [Internet]. 

  

Under de 200 millisekunder en fixering varar, hinner det hända mycket i hjärnan. Kort sagt måste 

ögat först avkoda ordet för att hjärnan sen ska kunna leta reda på matchande ordbild till det ordet 

ögat just läste. Ögat kan som mest se sju tecken vid en fixering, vilket innebär att om ordet är längre 

än sju bokstäver behövs ännu en fixering för detta ord. För att underlätta för hjärnan hinner ögat se 

en del av de ord som ligger bredvid det ord som fixeringen landar på, om det fixerade ordet är kortare 

än sju bokstäver vill säga. Med hjälp av dessa omkringliggande ord förstår hjärnan snabbare vad 

texten handlar om och läsningen kan på så vis gå fortare (Den svenska forskningsportalen, 2008) 

[Internet] 

 

Enligt artikeln ”Läsbarhet ur grafisk synvinkel” av Åke Hallberg (2002) [Internet] sägs det att den 

första forskningen inom läsbarhet i Sverige gjordes år 1993. Målet med denna undersökning var att 

undersöka hur den grafiska formgivningen kunde medverka till att allt fler kunde få lättare att läsa 

och därmed också börja läsa mer. Denna undersökning gjordes på stillastående text, såsom böcker 

och tidningar. 

 

Läsning handlar om vana och det är därför svårt att säga vilket typsnitt som är lättast att läsa. I boken 

”Hjärnan, bokstaven, ordet” står det: ”Det teckensnitt som är det för dig mest vanliga vid läsning, är 

också för dig mest lättlästa!” (H. Ingvar 1989, s 69). I artikeln ”Läsbarhet ur grafisk synvinkel” av Åke 

Hallberg jämförs detta med människans personliga handstil. Det är lättare att läsa sin egen handstil 

än någon annans och detta beror helt enkelt på att läsning bygger på vana (Åke Hallberg, 2002) 

[Internet]. 

 

 2.4.1 Ordbilder 
Redan som barn får människan lära sig att känna igen bokstäver och hur de låter. Det byggs sedan på 

och blir hela ord och sedan meningar. När människan lärt sig att läsa hela ord och meningar slutar 

ögat att se enstaka bokstäver och tecken. Ögat börjar då istället se ordbilder. Ju mer vant ögat är att 

läsa, desto snabbare uppfattar ögat och hjärnan ordbilden och förstår dess innebörd (Koblack 2003, s 

50). 

 

Ordbilder som kan ses ofta uppfattas som mer lättlästa och ordbilder som är mer ovanliga uppfattas 

som mer svårlästa. Delas ordbilden på mitten, så bara den undre delen syns, skapas en tydlig linje, se 

figur 5. Denna linje hjälper ögat att följa raderna och är därför väldigt viktig. Visas istället endast den 

övre delen syns ordbildens kontur. Denna del ger information om tecknets betydelse och hjärnan kan 

koppla till ordet och dess innebörd. Detta sker oavsett typsnitt (Koblanck 2003, s 50 f).  

 

Typografi 

Typografi 
 

TYPOGRAFI 

TYPOGRAFI 
 

Figur 5. Figuren visar ordbildens uppbyggnad. 
 

 

Alla bokstäver är konstruerade för se så olika ut som möjligt. Ordbilder med störst variation av 

bokstäver skapar den tydligaste ordbilden. Det är därför en stor fördel om bokstäverna kan se olika 
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ut. Gemena bokstäver skapar bättre ordbilder än versala bokstäver. Detta för att gemena bokstäver 

kan skapa större variation av ordbilder, då bokstäverna är uppbyggda på ett fyrlinjesystem, se figur 2. 

Uppstaplarna och nedstaplarna har stor betydelse och har en viktig funktion i läsningen (H. Ingvar 

1989, s 38). 

 

En tidigare undersökning gjord av Catell och flera andra forskare visar vilka faktorer som är viktiga 

för snabbheten av ordförståelsen. De kom fram till att formen på hela ordet hade stor betydelse. 

Alltså hur långt ordet var, om ordet hade uppstaplar och nedstaplar och var dessa i så fall var 

placerade i  förhållande till de övriga bokstäverna. De kom också fram till att hela sammanhanget var 

viktigt. Om ett ord hade ett ledord som till exempel gav ämnesområdet, förkortades tiden för 

ordförståelsen. Genom dessa konstateranden kunde forskarna säga att människans öga är känsligt för 

konturer och finns det ett ”hum” om vad texten handlar om är det till stor hjälp för snabbheten av 

ordförståelsen (H. Ingvar 1989, s 44). 

 

Trots att versala bokstäver inte skapar lika stor variation av ordbilder, betyder det inte att dessa 

bokstäver är helt värdelösa. Versala bokstäver har större uppmärksamhetsvärde och passar därför bra 

till rubriker och andra korta texter för att locka till ytterligare läsning (H. Ingvar 1989, s 38).  

 

2.4.2 ”Hel” ordbild 
Att en ordbilds bokstäver ska variera är alltså viktigt, men det är också viktigt att bokstäverna i en 

ordbild står tätt. Detta för att vara tydlig med att bokstäverna hör till en och samma ordbild. Skulle 

avståndet mellan bokstäverna bli för stort, splittras ordbilden och det blir genast svårare att läsa. 

Ordbilden kan även splittras om mellanrummen mellan bokstäverna blir för små, vilket kan göra att 

bokstäverna överlappar varandra. För att undvika detta kan något som heter spärrning, knipning och 

kerning användas. Med hjälp av detta kan ljusmellanrummen mellan olika tecken och ord justeras 

(H. Ingvar 1989, s 67). 

 

2.4.3 Spärrning och knipning 
Spärrning och knipning fungerar som varandras motsatser. Med hjälp av dessa justeringar ändras 

ljusmellanrummen mellan bokstäverna i ett helt ord, se figur 6. Spärrning ökar mellanrummen 

mellan bokstäverna och knipning minskar mellanrummen mellan bokstäverna. Att spärra gemena 

bokstäver är något som bör undvikas. Risken är då stor att ordbilden blir förstörd. Knipning används 

därför oftare på gemena bokstäver. Det är vanligare och bättre att spärra versaler och kapitäler, då 

det gör att ordbilden blir tydligare. Det krävs ingen större justering för att ordbilden ska ändras, 

därför bör detta göras med stor försiktighet (Koblanck 2003, s 52 f).  

 

 
Figur 6. Figuren visar de olika justeringarna som kan göras för att justera ljusmellanrummet. 

 

 

Enligt Arne Heine bör en plustillriktning, alltså spärrning, inte ökas med mer än 2 % av en fyrkant. 

Blir ljusmellanrummen större kan ordbilden falla sönder och den blir svårläst (Heine 2005, s 109).  

 

En fyrkant är ett mått på indrag och mellanrum, satt i samma storlek som den skrivna texten. Är till 

exempel texten skriven i 12 punkter är fyrkantens mått 12 punkter på alla sidor (Hellmark 2004, s 

164).  
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2.4.4 Kerning 
Kerning fungerar ungefär på samma sätt som spärrning och knipning. Här ändras dock istället ett 

bestämt mellanrum. Individuellt justeras alltså mellanrummet mellan de bokstäver och tecken som 

behöver justeras (Koblanck 2003, s 52).  

 

Antalet kerningpar varierar stort beroende på typsnitt. Det finns allt från 100 stycken till 2 000 

stycken olika kerningpar. Alla bokstäver har sina egna mått på bredd och höjd och detta är olika 

beroende på typsnitt. Det är detta som gör att variationen är stor på antalet kerningpar (Heine 2005, 

s 59).  

 

Kerningpar är bokstavskombinationer som kräver justering av ljusmellanrummet. Bokstäverna f och 

o tillsammans kan behöva justeras, då bokstaven f har ett visst överhäng och skapar därför onödigt 

mycket ljusmellanrum mellan grundstrecket och den kommande bokstaven, se figur 3. 

 

2.5 Typografi i rörelse 

Texter i rörelse är ett relativt nytt område och från artikeln ”Visual Communication - Text in (e) 

motion” av Matthias Hillner [Internet] har detta citat hämtats: “Helfand (2001) claims that 

typography needs to reinvent itself. I cannot imagine that this will happen all by itself, without us 

making an effort. But yes, the rules, the potential, the purposes of typography certainly need to be 

reconsidered in relation to motion.”  

 

Matthias tror alltså att det krävs justeringar och nyskapande av typografin till text i rörelse. Som det 

är nu så är typografin skapad för att trycka tidningar och skriva böcker. Inte för att använda typografi 

ute i verkliga livet och i rörelse. Han säger också att det är mer än bara sättningen av en text som är 

viktig. Han nämner bland annat att perspektivet och ljuset ute i samhället borde ha stor påverkan på 

uppmärksamheten. Detta är, som tidigare nämnts, ett nytt ämne och det krävs mer forskning och 

djupare undersökningar för att få mer kunskap inom detta område (Matthias Hillner, 2005). 

 

2.6 Färger 

Färger har också stor betydelse när det gäller läsning. Naturens färger är livsviktiga för både djur och 

människor. Färg fungerar som viktiga signaler och funktioner. För människan är färger ett språk och 

precis som språken som talas, är färgspråket också olika på olika platser i världen (Henie 2005, s 

191).  

 

2.6.1 Människans basfärger 
Människans tre basfärger är svart, vitt och rött och dessa är de första färgerna ett spädbarn kan 

urskilja. Denna färgkombination är också av någon anledning den vanligaste kombinationen inom 

typografin (Heine 2005, s 191).  

 

Alla typsnitt är tecknade för att tryckas svart på vit bakgrund (Heine 2005, s 196). Rött fungerar 

vanligtvis som blickfång eller som en signalfärg. Designare och typografer förväntar sig att 

människan ska förstå vad detta innebär och använder därför färg för att förstärka något, till exempel 

ett budskap (Heine 2005, s 193). 

 

2.6.2 Människans färgseende 
Alla människor uppfattar färg olika, då färg egentligen bara är en ljusillusion. Att vi uppfattar färg 

olika beror på att människans färgseende är individuellt (Heine 2005, s 192). 

 

Upplevelsen av färg är ofta väldigt känslomässig och förknippas lätt med någon känsla. Upplevelsen 

är olika för olika människor precis som doft, smak och ljud är. Till exempel anses blått vara något 

kallt eller seriöst. Färg används inom typografin för att förstärka något och locka till läsning (Heine 
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2005, s 191). Överdriven färganvändning gör det rörigt och kontrasten, som är viktig att tänka på, kan 

försvinna vid för mycket användning av färg (Heine 2005, s 193).  

 

2.6.3 Kontrasten 
Då ögat är extremt känsligt för färg är det viktigt att inte använda för mycket färg inom typografin. 

Mycket färg minskar kontrasten mot bakgrunden och gör det svårt att läsa. Ett vanligt fel är att inte 

ge tillräckligt med tid till att kontrollera kontrasten. Ett sätt att kontrollera kontrasten är att testa 

olika färger på både text och bakgrund om och om igen ( Heine 2005, s 196).  

 

Ska text i färg användas är det viktigt att typgraden är något större än normalt för att behålla 

kontrasten. Fördelen med text i färg bör överväga nackdelen till försämrad läslighet om det ska 

användas (Heine 2005, s 203). Detta är en viktig del att tänka på vid text i rörelse, då ögat har en 

begränsad tid till att hinna läsa och tolka texten. I trafiken är de vanligaste skyltarna som kan ses blå 

med vit text och vit med svart text.  
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3. Metod 

3.1 Litteraturstudie 

För att uppfylla målen till detta examensarbete krävdes först att få en bra grund kring hela arbetet. 

Med hjälp av olika sökmotorer så som Goggle, Google Scholar, Högskolan Dalarnas bibliotek, Libris, 

ämnesguiden ISI Web of Knowledge och Borlänge kommuns bibliotek kunde viss relevant fakta 

plockas ut och därmed samlas ihop. För att först få en bra överblick över vad som kunde vara relevant 

för arbetet skrevs ett antal ord ned för att sedan användas som sökord. De sökord som användes vid 

faktasökningen var: 

 

 Hjärnan+läsning 

 Ögat+läsning 

 Ögats rörelse 

 Läsbarhet 

 Texthöjd+läsavstånd 

 Typografi 

 Hjärnan 

 Bokstaven 

 Läsning 

 Ögats anatomi 

 Grafisk synvinkel 

 Typsnitt 

 X-höjd 

 Bokstävers uppbyggnad 

 Synen 

 Dyslexi 

 Synskärpa 

 Text+rörelse 

 Trafikskyltar 

 Typography in motion 

 

Vad som var en bra grund till arbetet var svårt att veta. Då det handlade om text i rörelse krävdes 

först och främst fakta om vad som händer i hjärnan vid läsning och hur ögat och hjärnan arbetar. 

Denna fakta gav i sin tur uppslag på nya frågor som sedan ledde till ytterligare faktasökning om till 

exempel typsnitt, synen och bokstävernas utformning.  

 

Att finna fakta om typografi i rörelse var väldigt svårt, då detta är ett relativt nytt område. Med hjälp 

av sökmotorerna som tidigare nämndes söktes också litteratur på engelska, dock utan något större 

resultat. Den korta faktan som hittades var en artikel om typografi i rörelse där författaren trodde att 

typografin kan behöva anpassas efter det som ska läsas i rörelse (Matthias Hillner, 2005). Detta gav 

ett nytt tänkande och var till hjälp vid analysen av resultatet. Ett axplock av orden som användes vid 

sökningarna som inte gav några resultat var: 

 

 Typography 

 Kinetic typography 

 Moving typography 

 Readability 

 Reading 

 Road signs 

 Street signs 

 

Också forskare nämnda i olika böcker som hittades via litteratursökningen användes som sökord, 

dessa sökningar gav dock inget resultat.  
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 Zachrisson B 

 Tinker A M 

 Ovink 

 Mc Conkie 

 Rayner 

 Philip M Garvey 

 

3.1.1 Resultat av litteraturstudie 
Resultatet av litteraturstudien var till stor hjälp för utformningen av det test som skulle göras för att 

få svar på frågorna i problemområdet. All litteratur som valts ut har varit till stor hjälp för att nå 

målet och få svar på frågorna i problemområdet. 

 

För att veta hur testet skulle vara utformat användes den fakta som samlats ihop för att bygga upp 

detta test. Litteraturen visade att typsnittets utformning hade stor betydelse för ögat vid läsning, 

vilket var till stor hjälp vid valet av de två olika typsnitten.  

 

Färg visade sig också ha stor betydelse vid läsning, men då människan är mest van vid att läsa svart 

text på vit bakgrund valdes detta till det kommande testet. Då färg inte hade stor betydelse i detta 

arbete prioriterades därför informationen om detta ner. 

 

Fakta kring hur en ordbild skulle vara utformad för att lättast kunna tolka ett ord var en viktig grund i 

arbetet. Denna fakta var grunden till de ord som valdes ut till testet. Ordbildens utformning var även 

till hjälp för de olika justeringarna som kunde göras, spärrning och knipning. Det vill säga hur mycket 

eller hur lite som skulle justeras. Hänsyn till fördelarna och nackdelarna togs vid skapandet av testet. 

 

3.2 Test  

För att nå målen utformades ett test där tanken var att undersöka hur ett ord ska  vara utformat för 

att lättast kunna läsa ordet i rörelse. Detta test kunde utformas hur som helst och flera olika test hade 

kunnat göras. Då detta är ett arbete på begränsad tid fick också arbetet lov att begränsas.  

 

Det test behandlade olika justeringar på två olika typsnitt, en serif och en sanserif och versal och 

gemen. Ett ord i taget skulle åka från vänster till höger på en datorskärm på kort tid och 

testpersonerna skulle försöka läsa dessa ord. 

 

Testet utfördes på 15 personer, slumpvis utvalda från släkt och vänner. Att det blev just 15 

testpersoner var helt slumpvis. Testet tog också tid och det fanns inte mycket tid till att utföra ett test 

på ett större antal personer. Det var både män och kvinnor i åldrarna 15-60 år. Dessa delades sedan 

in i tre grupper, dessa grupper var åldrarna 15-30 år, 31-45 år och 46-60 år. Optimalt skulle alla 

testpersoner ha likvärdig syn, då det var de olika sättningarna i testet som skulle undersökas och inte 

vilken sättning som passade bäst beroende på syn. Detta är naturligtvis omöjligt, då alla människor är 

unika. 

 

Testet innehöll två olika typsnitt, en serif och en sanserif, då dessa två ansågs vara de två vanligaste 

familjerna inom alla olika typsnittsfamiljer. Dessa två varianter av typsnitt blev de två huvuddelarna i 

testet. Under varje huvuddel fanns det olika ord satta i versal, gemen, spärrad och knipt. Då 

spärrning och knipning var motsatser till varandra uteslöts kerning. Kerningjustering skulle 

antagligen inte ge någon stor skillnad på ordet i sig vid text i rörelse, då detta är en manuell justering 

som inte sker på hela ordet. Endast olika kerningpar justeras så alla bokstäver och tecken får lika 

stort ljusmellanrum. Orden skulle komma att visas väldigt kort tid och för att de olika justeringarna 

skulle visas tydligt gjordes detta med en viss överdrift. Spärrningen sattes på 200 % och knipningen 

sattes på -60 % i programvaran (Adobe Illustrator CS3). Alla dessa olika sättningar gav totalt åtta 

olika utföranden. Fyra utföranden på två olika typsnitt. Se bilaga 2. 
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För att kunna få fram ett resultat var det inte möjligt att endast använda ett ord på varje utförande. 

Om alla testpersonerna kunde läsa alla dessa ord eller om ingen kunde läsa något ord alls skulle detta 

inte ge något resultat. Därför lades två ord till så det var tre olika ord på varje utförande. 

 

Testet utfördes på en dator med en 22" skärm och cirka 1 meter från skärmen. Då typsnittets x-höjd 

har stor betydelse vid läsning, var det särskilt viktigt att ta hänsyn till detta vid ett test som 

behandlade läsning av text i rörelse. För att få fram en bra höjd på typsnitten i förhållande till 

läsavståndet, användes en ekvation för detta som hittades på Internet. I detta fall var det två olika 

typsnitt och för att få de två olika typsnitten att vara lika stora mättes typsnittet på skärmen. 

Beroende på typsnittdesiger kan måttet i punkter variera beroende på vilken måttenhet som använts. 

Denna ekvation användes för att få fram rätt höjd på en text placerad på en skylt, vilket var precis det 

som behövdes. Det räckte med att sätta in läsavståndet i denna ekvation och resultatet gav texthöjd i 

millimeter (Landstinget Halland) [Internet]. I detta fall sattes 1000 millimeter in på läsavståndet och 

typsnittshöjden blev 4 millimeter, se figur 7. 

 

Läsavstånd i mm 

                                 = texthöjd i mm 

           250 

 

Figur 7. Figuren visar ekvationen för uträkningen av texthöjden till en utomhusskylt. 
 

För att göra testet lite svårare sattes de tre olika orden i tre olika hastigheter. Det var viktigt att orden 

inte visades för lång tid eller för kort tid, då det skulle vara svårt att få fram ett resultat. Detta 

beroende på att en alldeles för lång visningstid skulle innebära att alla ord skulle hinna läsas av alla 

testpersoner. En alldeles för kort visningstid skulle innebära att ingen av testpersonerna skulle lyckas 

läsa något av orden. Testet gjordes i programmet After Effects (Adobe CS4) för att sedan rendera 

fram en film. Ett förtest togs fram för att kontrollera hastigheterna. De slutgiltiga tiderna som gavs på 

de olika orden blev 0,5 sekunder, 1,5 sekunder och 2,5 sekunder. 

 

 
 

Figur 8. Figuren visar hur testet såg ut när det utfördes. 

3.2.1 Val av ord  
Efter att ha fått en grund i hur ögat och läsning fungerar, var det dags att ta fram olika ord som kunde 

användas till testet. Eftersom testet totalt bestod av 24 stycken ord i olika sättningar, inleddes försök 

att hitta 24 olika ord som ändå var likvärdiga till utseende och antal bokstäver. Snabbt insågs att 

detta var nästintill omöjligt.  

 

Då ögats synfält som mest kan se sju bokstäver vid en fixering var detta en bra anledning till att 

använda ord på sju bokstäver till testet. Det var viktigt att testet inte blev för lätt då detta inte hade 

visat något användbart resultat. Det fanns flera olika ord på sju bokstäver att välja på, dock inte 24 
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stycken som var likvärdiga till utseendet. Då ordets uppstaplar och nedstaplar hade stor betydelse var 

det viktigt att ta hänsyn till detta. Antingen skulle alla ord ha sådana eller inget ord alls. Uppstaplarna 

och nedstaplarna hjälper ögat att tolka ordbilden och dessa ger en större variation av ordbilder och 

därför är det lättare att uppfatta dessa ords betydelse.  

 

Det var viktigt att inte välja ut ord som endast personer inom en särskild yrkesgrupp använder sig av, 

då dessa ord skulle vara svårare att uppfatta för personer som inte är verksamma inom detta yrke. 

Ord som troddes kunna användas av de flesta personer inom de flesta yrkesgrupper valdes ut. Orden 

delades sedan in i grupper efter ordbild. Ordgrupperna delades sedan in efter antal uppstaplar och 

nedstaplar. Det flesta av orden på sju bokstäver som valdes ut saknade dessa uppstaplar och 

nedstaplar. För att få så många olika ord som möjligt till testet fick därför denna grupp väljas. Orden i 

gruppen som såg likvärdiga ut valdes ut och användes till testet. Det Svenska scrabbleförbundet var 

till stor hjälp att hitta ord till testet (Scrabbleförbundet, 2009)[Internet]. Då det sammanlagt skulle 

behövas 24 stycken ord till testet var det viktigt att ha så många olika ord som möjligt för att 

testpersonerna inte skulle kunna komma ihåg orden som tidigare visats. De ord från gruppen utan 

uppstaplar och nedstaplar som valdes var dessa nio ord: 

 

 Ansvara 

 Avstava 

 Dansare 

 Donator 

 Hantera 

 Kastare 

 Lansera 

 Maraton 

 Montera 

 

Alla ordens sättningar som användes i testet finns i bilaga 2. 

3.2.2 Val av typsnitt 
Att välja två olika typsnitt till testet och sedan kunna motivera kring valet var extremt svårt. Det 

krävdes en lång process för att få fram två olika typsnitt som kunde användas. Arbetet inleddes med 

att läsa om vilka typsnitt som tidigare påståtts vara mest lättlästa i Åke Hallbergs artikel på Internet. 

Dessa typsnitt var dock indelade i olika grupper beroende på personers syn. Det var alltså två olika 

grupper, en för bra syn och en för mindre bra syn. Det fanns även fakta på vad som gjorde ett typsnitt 

lättläst och vilka delar av typsnittet som skulle undersökas extra noga.  

 

Detta användes som en grund för att få fram två olika typsnitt, en serif och en sanserif. Alla typsnitt 

som nämndes i artikeln, oavsett om typsnittet var satt i gruppen med bra eller dålig syn, plockades ut.  

Detta är en del av alla dessa typsnitt som jämfördes: 

 

Times New Roman 

Palatino 

New Century Schoolbook 

NewBaskerville 

Helvetica 

Tahoma 

 

Sedan börjades en stor sortering av alla dessa typsnitt. Bland annat så undersöktes höjden på 

typsnittens x-höjd, vilket ansågs vara lättläst om den var hög. De typsnitt med låg x-höjd plockades 

därför bort. Sedan undersöktes de resterande typsnittens likheter av bokstäver. De typsnitt som 

innehöll bokstäver, tecken och siffror som var för lika plockades sedan bort. Typsnittens öppenhet i 

de olika bokstäverna hade även stor betydelse för hur lätt läsningen gick. Därför plockades de typsnitt 

med liten öppenhet bort och kvar återstod då Tahoma som är en sanserif och Palatino som är en serif. 
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Tahoma 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
1234567890.,!? 
 

Palatino 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 

1234567890.,!? 

 

3.2.3 Testpersonerna 
Att hitta testpersoner som var lämpliga till testet var svårt. De testpersoner som valdes ut var släkt 

och vänner. Det var ingenting som påverkade valet mer än att det skulle vara blandat män och 

kvinnor, valet var alltså slumpmässigt. Under tiden testpersonen gjorde testet fick ingen prata med 

dem, ingen fick höra vilka ord testpersonen läste och de fick inte prata med varandra efteråt.   

Testpersonerna är anonyma och nämns inte till något namn, då det var flera som var rädda att göra 

dåligt ifrån sig.  

 

Tre olika frågor ställdes till testpersonerna och dessa var: Hur ofta de läste längre texter, vilken 

åldersgrupp de tillhörde och vilket kön de hade.  
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4. Resultat  

Resultatet nedan visar totalt antal ord respektive antal ord i procent som testpersonerna kunde läsa 

tillsammans.   

 

 

Figur 8. Detta diagram visar antal lästa ord av totalt 45 stycken ord av varje variant. Diagrammet 

visar resultatet för alla testpersoner tillsammans. 

 

 

 

 
 

Figur 9. Här visas resultatet från figur 8 omräknat till procent. 
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4.1 Gemensamt  

Resultatet av alla testpersoner tillsammans visar att Palatino, som är en serif, är lättare att läsa, då 

testpersonerna kunde läsa ett större antal ord av detta typsnitt oavsett sättning. Tahoma, som är en 

sanserif, visade sig vara svårare att läsa än Palatino. Det visade sig också att Tahoma var lättare att 

läsa när orden var spärrade, alltså större ljusmellanrum mellan bokstäverna. Resultatet av Palatino 

var relativt jämnt mellan de olika sättningarna, dock visade sig Palatino också vara lättare att läsa i 

spärrat. Det var alltså inte lika stor skillnad mellan de spärrade orden och de övriga sättningarna i 

typsnittet Palatino som i typsnittet Tahoma.  

 

4.2 Man och kvinna 

Resultatet uppdelat i man och kvinna visade ingen större skillnad vid undersökningen av Palatino. 

Vid Palatino såg kvinnorna och männen relativt lika, endast någon enstaka procent skiljde dem åt. 

Även här visade sig att spärrat var lättare att läsa med versal tätt efter. Någon enstaka procent skiljde 

sig från män och kvinnor vid läsning av gemen och knipt. 

 

 
 

Figur 10. Diagrammet visar hur många procent av testorden män och kvinnor kunde läsa. Denna 

figur visar resultatet av typsnittet Palatino. 

 

 
 

Figur 11. Detta diagram visar hur många procent av testorden män och kvinnor kunde läsa. 

Resultatet visar typsnittet Tahoma. 

PALATINO 

TAHOMA 
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Figur 12. För att visa skillnaden tydligare mellan de olika könen och de olika typsnitten visar 

diagrammet till vänster de båda typsnitten för män och diagrammet till höger visar de båda 

typsnitten för kvinnor.  

 

Här syns det tydligt att kvinnorna i detta test kunde läsa något fler ord med typsnittet Tahoma, som 

är de ljusare staplarna i båda diagrammen, än vad männen klarade av.   

 

4.3 Läsvana 

Delas resultatet in efter hur vana testpersonerna var med att läsa text, gav detta ett resultat som 

skiljde sig markant. De testpersoner som läste varje dag kunde läsa betydligt fler ord än de 

testpersoner som läste ibland. När det gäller typsnittet Tahoma visar även dessa två grupper att det är 

lättare att läsa Tahoma satt i spärrat. Cirka 75 % av testpersonerna som läste varje dag kunde läsa 

Tahoma satt i spärrat. Endast cirka 45 % av testpersonerna som läste ibland kunde läsa Tahoma satt i 

spärrat. 

 

 
 

Figur 13. Detta diagram visar resultatet av typsnittet Tahoma. Här visas tydligt att de spärrade 

orden var lättare att läsa än de övriga utförandena, dock hade de som läste varje dag väldigt lätt 

att läsa de spärrade orden. 

 

När det gäller typsnittet Palatino visar den grupp som läste varje dag ett väldigt jämnt resultat. 

Stapellängderna skiljde sig inte lika mycket åt som de övriga resultatdiagrammens staplar. Skillnaden 

i detta diagram är att de två högsta staplarna är orden som är spärrade och de ord som var satta i 

Palatino 

Tahoma 
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vanliga gemena bokstäver.  Den grupp som var mindre van med text, som läste endast ibland, tyckte 

att Palatino i versal var lättare att läsa än vad de tidigare resultaten visar. Diagrammen för läsvanan 

skiljer sig alltså något från de övriga resultaten. 

 

 

 
 

Figur 14. Diagrammet visar resultatet av typsnittet Palatino. Staplarna skiljer sig något från de 

övriga diagrammen, speciellt från den grupp som läste varje dag där alla staplar ligger väldigt 

högt i värde.  

 

4.4 Åldersgrupp 

Resultatet delades även in i de olika åldersgrupperna för att se om det var någon skillnad i resultatet 

bland dessa grupper. Resultatet skiljde sig något från de olika grupperna. Den yngre och den äldre 

gruppen kunde läsa fler ord än medelåldersgruppen. Detta gällde dock endast typsnittet Palatino. 

Den yngre och den äldre gruppen kunde även läsa de versala och de spärrade orden bättre, medan 

medelåldersgruppen kunde läsa de spärrade och de gemena orden bäst.  

 

I typsnittet Tahoma kunde den yngre gruppen läsa bäst överlag, de låg på en lägre procent, men hade 

jämnare staplar bland de olika sättningarna. Däremot kunde den äldre gruppen läsa många fler ord 

som var spärrade, medan de hade svårt att läsa de övriga orden med andra sättningar. Gruppen för 

åldrarna 31-45 kunde läsa något mitt emellan den yngre och den äldre gruppen.  
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Figur 15. Denna figur visar resultatet i procent av vad den yngre gruppen kunde läsa. Dessa staplar 

är väldigt jämna i höjd oavsett typsnitt. 

 

 
 

Figur 16. Detta diagram visar resultatet av medelåldersgruppen. Även dessa staplar är väldigt 

jämna i höjd. Den största skillnaden i detta diagram visar de knipta orden i typsnittet Tahoma. 

 

 

 

 
 

Figur 17. Den äldre gruppen visar liknande resultat som den yngre gruppen. Det skiljer sig dock i 

typsnittet Tahoma mellan dessa två grupper. Överlag tyckte den äldre gruppen att det var lättare 

att läsa spärrade ord. 
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4.5 Visningstiden 

Resultatet på de olika visningstiderna är väldigt tydligt. Orden med den längsta visningstiden, alltså 

2,5 sekunder, är betydligt lättare att hinna läsa. Den kortaste visningstiden som var 0,5 sekunder var 

svår att hinna med att läsa. Det var dock lättare att läsa dessa ord i typsnittet Palatino. 

 

 

 
 

Figur 18. Detta diagram visar resultatet av de olika visningstiderna och typsnitten. Det visar tydligt 

att ord 3, alltså den längsta visningstiden, är lättast att läsa. Det visar också att det inte behöver 

vara svårare att läsa orden som visas kortare tid.  

 

Eftersom testet utfördes på endast 15 testpersoner är det svårt att hitta något samband, då det är 

mycket annat som kan spela in på resultatet. Resultatet av detta test visade att det är lättast att läsa 

spärrade ord när texten är i rörelse. En serif var lättare att läsa vid detta tillfälle, vilket var väntat, 

precis som det är i vanliga böcker och tidningar enligt flera källor.  

 

1,5 sekunder 

0,5 sekunder 

2,5 sekunder 
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5. Analys 

Ett generellt resultat som kan ses tydligt är att Palatino, som är en serif, är lättare att läsa än Tahoma, 

som är en sanserif. Resultatet visar också att de ord som var satta i spärrat var lättare att läsa än de 

övriga sättningarna. I typsnittet Tahoma visar resultatet att det är svårast att läsa versal, medan 

versal är näst lättast att läsa i typsnittet Palatino, tätt efter spärrad. Detta resultat stämmer väldigt 

bra överens med den samlade faktan. Enligt flera tidigare undersökningar visar det att seriftypsnitt är 

lättare att läsa en sanserifer, så var fallet även i denna undersökning. Det kan vara så att serifer 

hjälper ögat att lättare tyda ordbilden som rör sig över skärmen eller att serifer är vanligast i böcker 

och tidningar och därför lättast att läsa.  

 

Delas resultatet in efter kön visas ingen större skillnad varken i Tahoma eller Palatino. Staplarna i 

diagrammen har väldigt lika mönster vid detta resultat, dock skiljer det sig något i typsnittet Tahoma 

då kvinnorna kunde läsa något fler ord än männen. Detta tyder på att läsningen mellan män och 

kvinnor inte skiljer sig mycket åt. Att kvinnorna kan läsa större antal ord än männen behöver i detta 

fall inte betyda att det är så i verkliga livet. Det kan bero på så mycket mer, så som att kvinnorna i 

detta fall läser oftare än männen och därför hade lättare att läsa orden i testet. Att utföra detta test på 

ett större antal kvinnor och män kan ge en större skillnad i hur dessa personer läser. Enligt fakta och 

tidigare undersökningar har det inte gjorts någon speciell undersökning kring hur kvinnor och män 

skiljer sig i läsningen. Detta kan vara ett nytt steg in i ytterligare forskning för att se om kvinnors och 

mäns hjärna skiljer sig åt i läsningen.  

 

Resultatet för läsvanan visade störst skillnad i de olika typsnitten och sättningarna. De testpersoner 

som läste varje dag kunde läsa betydligt fler ord än de testpersoner som endast läste ibland. I 

typsnittet Palatino visas ett väldigt jämnt resultat för de testpersoner som läste varje dag, det var dock 

något högre för de gemena orden och de spärrade orden. För de personer som läste ibland visade 

testet att de versala orden var lättare att läsa i typsnittet Palatino, med stapeln för de spärrade orden 

tätt efter. Att läsvanan spelar in i läsningen var redan känt sedan innan. Hjärnan behöver inte se 

ordet lika länge när den är van med läsning, då ordets betydelse och utseende ligger nära lagrat. 

Hjärnan behöver alltså inte fundera och leta lika länge efter ordets betydelse som den måste göra när 

den inte känner igen ett ord. Detta kan vara en av anledningarna till att den grupp som läste varje dag 

såg fler ord än den grupp som läste ibland.   

 

De testpersoner som läste varje dag tyckte att de spärrade orden för Tahoma var lättast att läsa. 

Denna stapel var mycket högre än för de testpersoner som endast läste ibland. För de testpersoner 

som läste ibland var de knipta orden svårast att läsa, medan de ord som var satt i versala var svårast 

att läsa för de testpersoner som läste varje dag. Vad de olika sättningarna har för betydelse i läsvanan 

är svårt att säga. Att de visar så olika beroende på typsnitt och läsvana kan helt enkelt ha med läsvana 

att göra. De som läste ofta kanske tyckte det var svårt att läsa text i rörelse, då de är mest vana med 

text i vanliga böcker och tidningar. Den grupp som läste ibland var helt enkelt inte van med text och 

det spelade ingen större roll hur orden rörde sig för att de skulle ha lika svårt eller lika lätt att läsa 

orden. Denna idé skulle speciellt passa in på typsnittet Tahoma då fler överlag kunde läsa detta 

typsnitt. 

 

En tydlig skillnad är det också i de olika visningstiderna orden visades i. Den största skillnaden är 

bland de första ordet som visades i 0,5 sekunder. I typsnittet Tahoma kunde testpersonerna endast 

läsa cirka tio procent av testorden, medan de i typsnittet Palatino kunde läsa som mest upp mot 25 

procent. Att den längsta visningstiden var lättast att läsa var en självklarhet, då det fanns längre tid 

till att se ordet. Det var dock en överraskning att ord ett var lättare att läsa i andra typsnittet då det 

skulle ha varit lika lätt eller lika svårt att läsa dessa ord i båda typsnitten. Att ett större antal kunde 

läsa fler av ord nummer ett i det andra typsnittet kan bero på att orden återkom och det var lättare att 

tolka orden efter att testpersonen redan hade sett det. Alltså behövs det inte lika lång tid till att se och 

tolka orden när ett ord redan har setts. Därför kan detta resultat vara missvisande, kanske hade 

resultatet sett annorlunda ut om typsnitten bytt plats i testordningen. 
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När resultatet delades in i de olika åldrarna som användes i testet, kunde fortfarande samma tecken 

som i de övriga diagrammen ses. De spärrade orden och de versala orden var alltså överlag lättare att 

läsa i dessa åldersgrupper. Att gå in djupare i dessa olika åldrar är inte någon idé, då det i snitt blev 

fem testpersoner per åldersgrupp. Detta skulle inte ge något resultat att lita på. De olika diagrammen 

för dessa åldersgrupper visar väldigt olika, då staplarna i dessa diagram hade stor höjdskillad. Det ser 

ut som den äldre gruppen och den yngre gruppen hade lättare att läsa de olika testorden. Detta kan 

bero på att dessa personer läser varje dag och är på så vis vana med text, men också att dessa 

personer har koll på sin syn. Åldersgruppen i mitten kanske inte har koll på sin syn och den börjar bli 

sämre. Ju äldre man blir desto sämre syn kan man få, det som händer då är att läsglasögon behövs 

och denna grupp kan alltså vara mitt i detta stadie utan att ha insett det. 

 

Den största skillnaden i resultatet var till följd av läsvana, då det var stor skillnad i hur många ord 

testpersonerna kunde läsa. Att läsvanan påverkar läsningen kan alltså ses i detta resultat, precis som i 

tidigare undersökningar och flera faktakällor. Tidigare undersökningar och flera faktakällor nämner 

också att en serif är lättare att läsa än en sanserif, detta är också något som kan ses i resultaten 

tidigare. Att de spärrade orden skulle vara lättare att läsa var inte tidigare nämnt i någon faktakälla. 

Det var endast känt att spärrning bör göras med försiktighet. Då de spärrade orden till detta test 

spärrades med viss överdrift, var det risk att ordbilden skulle falla sönder. Detta hade förmodligen 

hänt om ordet hade satts i en bok eller tidning, men då testet gjordes på ord i rörelse var de spärrade 

orden lättare att läsa. Kanske beror detta på att det är lättare att se ordbilden när bokstäverna sitter 

längre ifrån varandra för att bokstäverna inte flyter ihop på samma vis som de vanliga gemena 

bokstäverna när texten är i rörelse. Alltså att ögat inbillar sig att ordet ser ”normalt” ut trots att det 

skett en överdriven spärrning. Kanske bör typsnitten undersökas mer noga innan ett sådant test 

utförs, då alla typsnitt är uppbyggda efter olika mått och kan därför skilja sig något i det blanka 

utrymmet på sidorna av bokstäverna. Detta kan göra att en del typsnitt kan behöva en större 

spärrning än andra typsnitt för att ge ett mer exakt resultat. 

 

Hur de olika inställningarna som testades skulle se ut och hur bra de skulle gå att läsa i trafiken eller 

på stan är det ingen som vet eller kan säga. Då visningstiden på detta test var extremt kort, kanske 

resultatet för att använda det i trafiken eller ute i verkliga livet skulle ge något helt annat. Därför kan 

detta test ses som en bra början till vidare undersökningar då det är mycket frågor som kommer upp 

kring detta område. 

  

5.1 Metodreflektion 

Den metod som använts till detta test kan diskuteras. I efterhand och under testets utförande 

upptäcktes problem som kunde ha undvikits men också något som skulle ha tänkts på från första 

början. Detta är ett examensarbete och på begränsad tid, därför fick detta test lov att begränsas för att 

undvika att testet skulle bli för stort.  

 

Den metod som användes i detta arbete gav ett resultat som också har analysterats. Även om denna 

metod gav ett tydligt resultat kan metoden ha givit ett missvisande resultat. Dock är detta test ett 

stort steg till vidare undersökningar.  

 

Varje gång testet utfördes visades först typsnittet Tahoma helt slumpvis. För att testet skulle bli så 

lika som möjligt för alla testpersoner testades först detta typsnitt, följt av typsnittet Palatino. 

Testpersonerna fick, en i taget, försöka läsa alla de ord som visades på testet. Testet bestod av fyra 

olika sättningar, två olika typsnitt och tre olika visningstider. Detta gjorde att testet helst skulle 

omfatta 24 olika ord med liknande utseende för bästa resultat. Då det var svårt att hitta 24 olika ord 

med liknande utseende, valdes istället endast nio olika ord ut. Detta gjorde att alla ord återkom under 

hela testets gång. Därför kan resultatet i denna rapport vara missvisande. Hade typsnitten bytt plats 

kanske resultaten visat någonting annat. Likaså om alla ord som användes till testet hade varit olika.  

 

De olika sättningarna kan däremot givit ett ganska säkert resultat, då det redan i första typsnittet 

visade att de spärrade orden var lättare att läsa än de övriga sättningarna.  
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Det var viktigt att testpersonerna inte hade något synfel. Ett synfel kan ha ändrat resultatet och 

omedvetet påverkat läsningen. Då det inte gjordes något syntest innan testet utfördes är det svårt att 

veta testpersonernas syn. Hade det funnits tid, hade testpersonerna först genomgått en 

synundersökning för att sedan ha delats in i olika grupper beroende på syn. Detta är också något som 

rekommenderas vid kommande undersökningar.  

 

Tiderna för de olika orden och ordens bana de rörde sig i är kanske inte helt optimalt. Det gjordes 

först ett förtest för att se vad som kändes bäst att läsa. Detta avgjorde författaren och den person som 

hjälpte till att ta fram testet. Det förfarande som kändes bäst var en rörelse på orden från vänster till 

höger på skärmen. Det var dock två av de 15 testpersonerna som nämnde att det ville ha rörelsen från 

höger till vänster för att få se ordets första bokstav först. I rörelsen från vänster till höger visas ordets 

sista bokstav först.   

 

Detta test utfördes på en dator och blir därför inte identiskt med hur det skulle se ut om texten satt på 

en bil, en skylt eller på en affisch. Att göra detta test på en dator var i detta fall det som var enklast 

och smidigast, då det inte fanns lång tid till att utföra detta. En dator är inte alltid pålitlig och kan 

därför ställa till med problem. Bland annat kunde datorn börja ladda något i bakgrunden under tiden 

testet utfördes och detta medförde att orden ibland fastnade eller hackade till under en del av 

visningstiden. Detta gjorde att testpersonen ibland kunde få mer tid eller mindre tid till att läsa och 

därför givit ett annat resultat mot vad det borde ha varit. Detta var något som var svårt att påverka, 

med avseende på testets utformning.  

 

Frågan är om omgivningen vid testet hade någon betydelse? Omgivningen för text ute i verkliga livet 

är väldigt varierande och hur hade testet påverkats om datorn placerades utomhus eller i ett grått 

neutralt rum? I det test som gjordes placerades datorn i ett hörn i ett helt vanligt vardagsrum och 

med väldigt stillsamt miljö runt omkring, då endast testpersonen och författaren var i rummet.  

 

Flera av testpersonerna nämnde att de var nervösa och kanske hade resultatet visat annat om 

författaren som kontrollant inte syntes i närheten. I detta fall satt författaren bredvid och antecknade 

vilka ord de läste. Det var även flera testpersoner som frågade om orden de läste var rätt och 

koncentrationen på att läsa de kommande orden fokuserades på något helt annat. Detta kan dock ha 

varit något som var bra, då hjärnan ute i verkliga livet, i trafiken och på stan inte har koncentrationen 

på endast en sak. Detta kan alltså ha gjort testet lite mer anpassat efter verkligheten. 

 

Visningstiden för testet visade att det var lättast att läsa de tredje ordet som hade en visningstid på 

2,5 sekunder. Detta var något som var väntat, då 2,5 sekunder var den längsta tiden i detta test som 

ett ord visades. Den största skillnaden i resultatet var de ord som visades kortast tid, alltså 0,5 

sekunder. I det andra typsnittet som visades var det fler som kunde läsa dessa ord och detta beror 

troligtvis på att dessa ord redan hade setts i typsnittet som visades först. Därför bör detta inte tas på 

för stort allvar. Jämförs detta resultat med vad källor säger om läsning och läsförståelse, sker en 

fixering på 0,2 sekunder, dock är detta grundat på tester som gjorts på stilla text.  

 

Detta test går alltså inte att lita på till 100 %, men kan ses som en början till vidare underökningar. 

Detta test har givit uppslag på frågor kring andra saker inom typografi i rörelse som inte tidigare har 

publicerats några resultat på. Detta är alltså, trots missvisningarna som kan ha uoppstått, ett stort 

steg in i ny forskning. 
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6. Slutsatser 

Syftet med denna undersökning var att se vilken sättning och vilket typsnitt som ökade läsbarheten 

vid typografi i rörelse. De två huvudtypsnitten, serif och sanserif jämfördes. Vidare testades vilken 

justering som var lättast att läsa, spärrad eller knipt, samt versal eller gemen.   

 

Resultatet visade att seriftypsnittet var lättare att läsa. I detta fall gällde det typsnittet Palatino. 

Justeringen spärrning visade sig vara lättare att läsa än de övriga sättningarna, detta gällde både serif 

och sanserif. Tätt efter de spärrade orden var det de ord som var satta i versal som var lättast att läsa i 

rörelse, speciellt vid typsnittet Palatino.  

 

Då detta område är relativt nytt är dessa resultat väldigt intressanta. Att de flesta resultat stämmer 

överens med tidigare forskningar och undersökningar är intressant, då de tidigare forskningarna och 

undersökningarna inte skett på text i rörelse. Spärrningen visar sig vara positiv trots att den anses 

negativ i flera faktakällor. Detta är något som är intressant och givit ett stort kliv in i ny forskning.  

 

En del av dessa resultat var förväntade, då tidigare undersökningar visade resultat som tydde på 

detta. Att seriftypsnittet var lättare att läsa var väntat då det står i flera källor. Att de spärrade orden 

skulle vara lättlästa var dock inte väntat, då det sägs att spärrade gemena ord kan vara svåra att läsa. 

Detta beror på att ordbilden tenderar att falla sönder. Rekommendationer säger att spärrning inte bör 

göras på gemena bokstäver och om det ändå måste göras, bör det inte göras mer än två procent i 

programvaran. Vid skapandet av testet tyckte också jag att de spärrade orden var lättast att läsa och 

detta var något som jag senare förväntade mig vid resultaten av testet.  

 

Vad resultaten berodde på var svårt att säga, då testet inte hade någon hög standard. Detta beroende 

på att orden hackade och såg väldigt suddiga ut, vilket ledde till att det blev enklare att läsa de 

spärrade orden. En orsak till detta kan ha varit att bokstäverna i de spärrade orden inte flöt samman 

lika mycket som de vanliga gemena bokstäverna gjorde och det blev därmed lättare att läsa dessa ord. 

Därför tror jag att detta borde undersökas mycket mer noggrant. Att placera en skylt längs vägen med 

sådan extrem spärrning hade troligen endast förvirrat alla personer i trafiken. Knipningen kunde 

troligtvis uteslutas, då det i detta test visade att dessa ord var svåra att läsa. 

 

Slutsatsen efter genomfört arbete var alltså att det krävs fortsatta studier och undersökningar för att 

konstatera något kring detta område. Då denna undersökning blev relativt liten, då det endast är ett 

examensarbete, är det svårt att dra några klara slutsatser. Dock utifrån resultatet som blev i denna 

undersökning, kunde man se att ett seriftypsnitt var lättare att läsa och att läsvanan har betydelse i 

hur snabbt man kan läsa och tolka ord. Stor hänsyn bör dock tas till utförandet av detta test och 

resultatet bör inte huggas i sten. Det är dock ett tydligt resultat och det går att jobba vidare utifrån 

dessa slutsatser. 

 

 Spärrning är lättare att läsa vid text i rörelse 

 Seriftypsnitt är också lättare att läsa vid text i rörelse 

 Läsvana ser ut att spela stor roll vid läsning 

 Intressant resultat för olika åldrar, åldrarna 31-45 hade svårast att läsa orden i rörelse 

 Området för typografi i rörelse kräver mer forskning 

 Vid ett nytt test rekommenderas ett större antal olika ord 

 

6.1 Förslag på fortsatt arbete 

Utifrån denna rapport och detta test är det tydligt att det krävs fler nya, djupare undersökningar för 

att öka läsbarheten för typografi i rörelse. Som förslag på fortsatt arbete kan en studie för de olika 

sättningarna göras, då det finns mycket att undersöka. Justeringarna kan undersökas och jämföras 

med varandra. Flera olika typsnitt ur dessa två typsnittsfamiljer kan jämföras. Versala och gemena 

bokstäver kan också jämföras med varandra och också satta i olika justeringar, för att se om dessa har 
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någon betydelse. Alla dessa sättningar som den här rapporten behandlar, går helt enkelt att 

undersöka djupare och mer grundligt.  

 

Färg och kontrast är också något som kan undersökas som förslag på fortsatt arbete. Att undersöka 

om det är lättare att läsa texter eller enstaka ord satt i färg. Synen på testpersonerna kan också delas 

upp, till exempel en grupp med dålig syn och en grupp med god syn kan jämföras för att se vad 

resultatet blir.  

 

Samma test som användes i detta arbete kan också arbetas vidare. Fler ord kan användas för att få ett 

bättre resultat. Också tiderna för visningstiden av ordet kan undersökas djupare.  

 

Då läsningen sker i olika vinklar och i olika rörelser, då det kan vara läsaren som rör sig och texten är 

stilla och tvärtom, kan en undersökning om hur dessa rörelser och vinklar påverkar läsningen. Är det 

lättare att läsa en text som sitter på ett rörande objekt och läsaren är stilla eller är det lättare att läsa 

en text som är stilla där läsaren istället är i rörelse? 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Här bifogas enkäterna från fältstudien, testpersonernas resultat av antal lästa ord. 

 

Bilaga 2 
 

Här bifogas de olika ordens sättningar som användes i testet. 

 

Bilaga 3 
 

Här bifogas de siffror som resultatet givit och som användes för att få fram de olika diagrammen. 
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Bilaga 1  
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Bilaga 2  
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Bilaga 3 

 

 

  

Gemensamt Kvinna Man Varje dag Ibland 

       Tahoma versal 14 7 7 6 8 

 

gemen 18 9 9 10 8 

 

spärrad 27 12 15 18 9 

 

knipt 15 7 8 9 6 

       Palatino versal 30 12 18 17 13 

 

gemen 26 11 15 18 9 

 

spärrad 32 13 19 18 12 

 

knipt 26 10 16 16 10 

 

 

Siffror på antal ord som kunde läsas i de olika grupperna. 

 

 

 

 

 

  

Gemensamt Kvinna Man Varje dag Ibland 

       Tahoma versal 31,1 38,9 26 25 38,1 

 

gemen 40 50 33,3 41,7 38,1 

 

spärrad 60 66,7 55,6 75 42,9 

 

knipt 33,3 38,9 29,6 37,5 28,6 

       Palatino versal 66,7 66,7 66,7 70,8 61,9 

 

gemen 57,8 61,1 55,6 75 42,9 

 

spärrad 71,1 72,2 70,4 75 57,1 

 

knipt 57,8 55,6 59,3 66,7 47,6 

 

 

Samma siffror som tidigare men omräknat i procent. 
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15-30 31-45 46-60 

     Tahoma versal 38,1 33,3 11,1 

 

gemen 33,3 46,7 44,4 

 

spärrad 57,1 53,3 77,8 

 

knipt 47,6 13,3 33,3 

     Palatino versal 81 40 77,8 

 

gemen 62 53,3 55,6 

 

spärrad 81 53,3 77,8 

 

knipt 66,7 46,7 55,6 

 

 

De olika åldersgrupperna. Antal lästa ord i procent. 

 

 

 

 

 

  

Ord 1 ord2 ord3 

     Tahoma versal 2 1 11 

 

gemen 2 4 12 

 

spärrad 4 10 13 

 

knipt 1 10 4 

     Palatino versal 8 9 13 

 

gemen 7 7 12 

 

spärrad 10 8 14 

 

knipt 3 9 14 

 

 

Detta visar siffrorna på antal lästa ord på de olika tiderna som användes i testet. 


