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Förord 
Att få en inblick i befintlig forskning på ett givet område kan vara svårt, 
speciellt om området utgörs av, för en själv, obekanta fakta och begrepp. 
Att gå igenom ett stort antal studier och ta till sig deras resultat är tidskrä-
vande och problematiskt om den terminologi som används skiljer sig 
mycket från den man är van vid. Den bakomliggande tanken för detta exa-
mensarbete var ett intresse för forskningen kring läsbarhet, och en önskan 
att få större kunskap om hur den bedrivs och hur den kan hjälpa de av oss 
som arbetar med att sätta text. Förhoppningen var även att möjligtvis 
sprida denna kunskap vidare till andra med samma intresse. Därför valdes 
detta examensarbete att utföras som en forskningsöversikt.  

Forskningsöversikter har kommit att bli ett mycket viktigt stöd för forskare 
att hålla uppsikt över all den forskning som sker inom deras område, och 
beställs ofta av redaktörer på forskningstidskrifter (Montgomery, 2003, s. 
100). Enligt Montgomery (2003) kan forskningsöversikten vara något fri-
are till formen än vanliga forskningsrapporter, men till detta arbete valdes 
att utgå från den så kallade IMRaD-modellen med inledning, metod, resul-
tat, och diskussion. De granskade forskningsrapporterna beskrivs i resul-
tatdelen. Reflektion kring den granskade forskningen, dess metodik och 
resultat sker i diskussionsdelen. Denna uppdelning ansågs ge det mest 
lämpade och logiska flödet för ett examensarbete av denna typ. 

Arbetet med denna forskningsöversikt har varit mycket givande för mig, 
och förhoppningsvis kan innehållet även komma till nytta för andra typo-
grafiskt intresserade.  

Ett stort tack riktas till min handledare Nils Johansson, för hans hårda 
arbete, engagemang och entusiasm. Jag vill även tacka den mycket trevliga 
och hjälpsamma personalen på högskolebiblioteket i Borlänge för hjälpen 
med litteratursökning. 

Gabriel Skoglund 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Typografihistoria 

Ända sedan de första blytyperna framställdes och började användas för 
tryck under senare hälften av 1400-talet, har det varit typografens och sätt-
arens uppgift att skapa läsbar typografi. De tekniska begränsningarna har i 
samspel med skiftande smak styrt typografins utseende. Länge var bokstä-
vernas form begränsad till de statiska blytyper som var tillgängliga för sätt-
aren, men i och med fotosättningen kunde tecken förvrängas och ändras i 
storlek, vilket gav nya typografiska möjligheter (Hellmark, 2006, s. 17). 
Även om de grundläggande bokstavsformerna förblev oförändrade gav 
olika epoker upphov till en stor variation bland typsnitten. Även olika 
konstnärliga rörelser, exempelvis realismen, kom med sina idéer att influ-
era typografins utseende (Bringhurst, 2008, s. 131). 

Under dessa 500 år, från boktryckets uppkomst i Europa fram till våra 
dagar, utvecklades inom den typografiska yrkeskåren en tydlig konsensus 
om vad som representerar god typografi (Hellmark, 2006, s. 17). Denna 
konsensus var dock inte baserad på empiriska studier, utan enbart på vad 
typograferna upplevde som estetiskt tilltalande och läsbar typografi. Sedan 
det blev möjligt att sätta text med hjälp av en dator, och persondatorerna 
blev allt vanligare, har dock många personer utan en traditionell typogra-
fisk utbildning fått möjlighet att skapa typografi. Till dessa personers hjälp 
finns idag en stor mängd handböcker som för vidare den traditionella typo-
grafiska kunskapen.  

1.1.2 Forskning kring typografi och läsning 

Att med hjälp av empiriska studier fastslå hur man bäst kan göra en text 
enkel att läsa, både i en språklig och i en typografisk mening, är en idé som 
har lockat många forskare. Forskningen kring hur vi människor läser tar 
sin början kring 1800-talets slut, då psykologer började intressera sig för 
människans läsförmåga. Man studerade bland annat hur ögonen rör sig vid 
läsning och hur stort det mänskliga synfältet är, och konstruerade teorier 
för hur vi omvandlar de tecken vi ser till budskap (Hallberg, 1992, s. 13). 
När så kallade ögonrörelsekameror skapades kunde forskarna även i detalj 
studera hur ögonen rör sig, vilka punkter de fixerar på och hur de hoppar 
framåt och bakåt i texten (Tinker, 1963, s. 23). Värt att nämna är dock att 
enbart en mindre del av forskningen kring läsning riktar in sig på typogra-
fins roll. Ett viktigt område som är långt ifrån färdigutforskat är den kogni-
tiva processen kring läsning. Den komplicerade kedjan av ögonens betrak-
tande av texten, tolkandet av tecken till ljud och ord samt förståelse av 
textens betydelse har studerats under en mycket lång tid och gett upphov 
till många olika teorier och modeller. Även hur läsinlärning går till hos 
barn, samt studier av olika typer av lässvårigheter är aktiva forskningsom-
råden. Denna forskning är måhända inte lika konkret kopplad till typogra-
fin, men goda modeller över hur läsning går till kan ge en indikation på hur 
text bör utformas (Hallberg, 1992, s. 62).  

Forskningen kring typografins betydelse för läsningen kan sägas ha haft två 
huvudsakliga inriktningar. En del forskare har undersökt hur lätt det är att 
särskilja bokstäver och uppfatta fristående bokstäver och ord. Annan 
forskning har riktat in sig på bokstäver satta som längre text, hur snabbt 
den går att läsa och hur ansträngande den upplevs av läsaren (Tinker, 1963, 
s. 9). Just Miles Tinkers bok Legibility of print (1963) kom att bli ett stan-
dardverk inom läsbarhetsforskningen och har influerat mycket av den 
forskning som bedrivits sedan dess. Tinkers åsikter och resultat har därför 
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kommit att citeras flitigt, till skillnad från många av hans samtida forskare, 
vars bidrag inte tycks ha varit lika inflytelserika. 

1.1.3 Terminologi 

Vad gäller terminologi finns det en viss skillnad mellan typografisk och 
vetenskaplig litteratur. På engelska har termerna legibility och readability 
använts för att särskilja dessa två olika former av läsning, där legibility 
betecknar hur urskiljbara bokstäver är och readability betecknar hur enkelt 
en längre text kan läsas. Tinder (1963, s. 4) noterar dock att readability 
även kommit att beteckna hur lättläst en text är ur en rent språklig synvin-
kel, och väljer att själv benämna all sin läsbarhetsforskning med termen 
legibility, ett val som även speglas i den vetenskapliga litteratur som legat 
till grund för detta projekt. I typografisk litteratur förekommer dock fortfa-
rande en distinktion mellan legibility och readability. 

1.1.4 Tidigare forskningsöversikter 

Det finns sedan tidigare ett antal forskningsöversikter kring specifika om-
råden inom läsbarhetsforskningen. Russell-Minda et al. (2007) undersökte 
typsnittens roll i läsbarhet för synskadade, och fann de undersökta studier-
na inte gav ett enhetligt resultat. De ansåg därför att ytterligare studier 
krävdes för att utarbeta entydiga riktlinjer för hur text avsedd för synska-
dade bör sättas. 

Watts & Nisbet (1974) sammanställde resultat om en mängd olika faktorer 
för läsbarheten i barnböcker. Legge & Bigelow (2011) granskade den omfat-
tande litteraturen om typgradens roll för läsbarheten, och jämförde dess 
resultat med typgrader i tidskrifter och böcker. Legge & Bigelow fann att i 
stort sett allt tryckt material håller sig inom gränserna för vad läsbarhets-
forskningen har bedömt vara den optimala storleken för text. Poole (2012) 
kommenterade och gick igenom litteraturen kring seriff- och sanseriftyp-
snittens relativa läsbarhet och fann vitt skilda resultat, med viss indikation 
på att de båda formerna hade likvärdig läsbarhet. Larson (2004) samman-
ställde resultat från forskningen kring hur ord uppfattas och tolkas, och 
fann att teorin om läsning via ordbilder, vilken ofta refereras till i typogra-
fisk litteratur, inte längre tycks vara vedertagen av forskarna. 

1.1.5 Praktisk tillämpning av forskningsresultaten 

Någon större omsättning av forskningens resultat till verkligheten tycks 
inte ha skett. En granskning av tre populära typografiska handböcker som 
används vid undervisning på svenska högskolor och universitet 
(Bringhurst, 2008; Heine, 2005; Hellmark, 2006) visar att ingen av dem 
refererar till någon empirisk studie. Enligt Lupton (2003) finns det en 
misstro bland grafiska formgivare och typografer mot forskningen, vilken 
de upplever som skild både från verkligheten och från estetiska värden. 
Ytterligare en faktor tycks vara att forskningen huvudsakligen bedrivs av 
psykologer och synforskare, vilka i sina publikationer riktar sig till främst 
andra forskare snarare än till typografer. En granskning av forskningens 
resultat skulle därför kunna ge en överblick för typografiskt intresserade 
och ge en indikation om hur resultaten kan användas i praktiken.  

1.2 Projektmål och avgränsningar 

Projektets huvudsakliga mål är att skapa en överblick av studier kring 
mikrotypografins inverkan på läsbarheten. Termen mikrotypografi hämtas 
från Hochuli (2008, s. 7), och definieras som den typografi som hanterar 
själva textens utseende, exempelvis val av teckensnitt, typgrad och tecken-
mellanrum. Detta för att skilja dessa faktorer från vad Hochuli benämner 
makrotypografi, vilket inkluderar placeringen av rubriker och textblock på 
sidan, marginalernas storlek och form samt hierarkin mellan rubriknivåer. 
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Överblicken ska inkludera: 

• De slutsatser som nåtts i tidigare forskning. 

• De metoder med vilken denna forskning bedrivits. 

Ytterligare mål är: 

• Att försöka identifiera outforskade områden inom ämnet. 

• Att diskutera forskningens metoder, resultat samt praktiska till-
lämpning. 

Projektet ska inte behandla typografi för digitala skärmenheter. Fokus lig-
ger på brödtext och kommer inte behandla kortare text såsom skyltar och 
rubriker. Projektet är även begränsat till typografi för individer med nor-
mal läsförmåga och utan andra hinder för läsning såsom synsvaghet. 
Forskning kring typgradens inverkan på läsbarheten samt skillnaderna 
mellan seriff- och sanseriftypsnitt har valts att inte inkluderas då det redan 
finns forskningsöversikter på dessa områden. 
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2 Metod 
2.1.1 Metodval 

Den metod som används till denna forskningsöversikt hämtas från Back-
man (2008). Enligt Backmans modell bör översikten baseras på en tydlig 
problemformulering, i detta fall ”vilka resultat har forskningen kring 
mikrotypografi lett till”. Med denna som grund söks litteratur fram. Denna 
evalueras baserat på sina förutsättningar, giltighet, konsistens och bety-
delse. Den litteratur som fyller fördefinierade krav väljs ut och analyseras, i 
detta fall med fokus på metodik och resultat. Efter analysen följer en tolk-
ning där litteraturens antaganden, metoder och resultat diskuteras. Metod, 
analys och tolkning rapporteras utförligt. Vidare analyserades en befintlig 
forskningsöversikt (Russell-Minda et al., 2007) med avseende på dess me-
todik och användes som riktmärke vid appliceringen av denna studies me-
tod. 

2.1.2 Sökmetodik och urvalskriterier 

I projektets inledande fas söktes vetenskaplig litteratur på det valda områ-
det fram. Vid informationssökningen användes inledningsvis Högskolan 
Dalarnas biblioteks informationssökningssystem Summon, vilket söker 
samtidigt i bibliotekets katalog, databaser, e-böcker, fulltextartiklar, upp-
satser från Högskolan Dalarna, samt vetenskapliga publikationer vid andra 
svenska lärosäten. Vetenskapliga artiklar söktes även via sökgränssnittet 
EBSCOhost i databaserna Academic Search Elite, Communication & Mass 
Media Complete, ERIC, Humanities International Complete och MED-
LINE. Sökningar med samma termer genomfördes även i Google Scholar. 
För de söktermer som användes vid sökningen, se bilaga 1. 

Efter att materialet från den inledande sökningen var sammanställt, stude-
rades vilka referenser den funna litteraturen använde sig av. Den litteratur 
som var flitigt citerad eller annars verkade vara en central del av forskning-
en söktes fram och filtrerades på samma sätt som vid den första sökningen. 
Även sökningar med Google genomfördes för att försöka finna litteratur 
som möjligtvis inte varit med vid sökningarna i bibliotekskatalogen och 
databaserna. 

Abstract för den litteratur som tagits fram vid sökningarna evaluerades för 
att avgöra om publikationerna var relevanta. Relevanta studier definiera-
des som empiriska och vetenskapligt publicerade undersökningar som 
enbart eller huvudsakligen behandlade mikrotypografiska effekter på tryckt 
brödtexts läsbarhet för personer med normal läsförmåga. Ingen avgräns-
ning gjordes med hänsyn till publiceringsdatum. Då det redan existerade 
forskningsöversikter inom områdena typgrad och skillnaden mellan läs-
barhet för seriff- och sanseriftypsnitt valdes att inte inkludera dessa områ-
den i detta projekt. 

2.1.3 Analys och diskussion 

Efter urvalsprocessen kvarstod 10 av sammanlagt 36 framtagna publikat-
ioner vars abstract evaluerats. Dessa undersökningar ställdes upp för att få 
en överblick över vad de behandlade vilka forskningsmetoder som använts. 
Deras resultat och metoder beskrevs utförligt. Ingen meta-analys, det vill 
säga en syntes av forskningsdatan, gjordes av studieresultaten, då den stora 
spridningen av studiernas inriktning i kombination med att de använde sig 
av mycket varierad metodik gjorde detta svårt. Diskussionen fokuserades 
på forskningsmetodiken och den praktiska appliceringen av resultaten, i 
enlighet med projektets mål.  
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3 Resultat 

3.1 Läsbarhetsforskningens metoder 

I sin bok Legibility of print identifierade och diskuterade Miles Tinker 
(1963, s. 5) ett antal olika metoder som använts för att mäta läsbarhet.  

• Speed of perception – Hastigheten med vilken text kan uppfattas. 

• Perceptibility at a distance – Det avstånd på vilket text kan upp-
fattas. 

• Perceptibility in peripheral vision – Hur långt från synfältets cent-
rum som text kan uppfattas. 

• Visibilty – Tinker hänvisar denna metod till värden från ett speci-
ellt redskap: ”the Luckiesh–Moss Visibility Meter” vilket med to-
nade filter förmörkade bilden tills texten var precis urskiljbar.  

• Reflex blink technique – Mätning av med vilken frekvens under-
sökningsdeltagarna blinkar. Antagandet är att mindre läsbar text 
leder till fler blinkningar per minut. 

• Rate of work – Mätningar av hur snabbt en text kan läsas, hur 
mycket text som kan läsas inom given tid eller hur fort viktig in-
formation kan hittas i texten. 

• Eye movements – Mätning av undersökningsdeltagarnas ögonrö-
relser vid läsning. 

• Fatigue in reading – Bedömning av hur ansträngande undersök-
ningsdeltagarna finner läsandet av testmaterialet.  

Alla dessa metoder används dock inte i de studier som granskades i denna 
rapport. Ingen av studierna använder sig av mätningar av undersöknings-
deltagarnas blinkningar. Inte heller ögonrörelsemätningar eller mätning av 
hur ansträngande testmaterialet är, ingår i någon av undersökningarna. 
Den enda metod som tycks ha tillkommit sedan Tinker gjorde sin samman-
ställning är läsning med så kallad RSVP – Rapid Serial Visual Presentation, 
där enskilda ord presenteras i snabb följd på en skärm och hastigheten 
ökas till den punkt då undersökningsdeltagarna inte längre kan korrekt 
läsa texten. RSVP skulle kunna ses som en metod att mäta Rate of work. 

Tre av de granskade undersökningarna (Arditi & Cho, 2007; Beier & Lar-
son, 2010; Conolly, 1998) använde sig av den metod som i denna rapport 
benämns kritisk storlek, det vill säga studier av vid vilken storlek text blir 
läslig, och är mycket snarlik Tinkers Perceptibility at a distance-metod. 
Enligt Tinker (1963, s. 11) var det vanligaste utförandet att presentera 
tryckt material för en undersökningsdeltagare som sedan kunde justera 
avståndet till detta och rapportera vid vilket avstånd materialet blev läs-
bart. De undersökta studierna använder sig dock av digital presentation av 
testmaterialet och antingen förvränger dess storlek (Arditi & Cho, 2007) 
eller ökade avståndet mellan materialet och undersökningsdeltagarna 
(Beier & Larson, 2010).  

Bix et al. (2003) mätte vilken mängd ljus som krävdes för att korrekt läsa 
en text. Denna metod är likvärdig med det som Tinker kallade Visibility, 
även om redskapet med vilket ljusmängden förändrades var något an-
norlunda.  
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Beier & Larson (2010) använde sig även av en kombination av Tinkers 
Speed of perception- och Perceptability in peripheral vision-metoder. I 
deras experiment visades testmaterialet under ett mycket kort tidsintervall 
och placerat till höger om den punkt testpersonen fokuserar på. Tanken 
med dessa tre olika testmetoder är att fastslå tröskelvärden då tecken eller 
ord kan identifieras under vissa betingelser. Antagandet är att den text som 
bäst kan uppfattas under dessa omständigheter även är mer läsbar vid 
normal läsning.  

Sju av undersökningarna (Arditi & Cho, 2007; Chung, 2002; Conolly, 1998; 
Moriarty & Scheiner, 1984; Paterson & Tinker, 1932; Poulton, 1972; 
Salcedo et al., 1972; Tinker, 1955) använde sig av någon form av det som 
Tinker (1963, s. 5) benämnde Rate of work. Tinker ansåg själv att denna 
metod var den bäst lämpade för majoriteten av läsbarhetsstudier, då den 
närmast efterliknar normalt läsande av tryckt text. Denna form av experi-
ment syftar till att undersöka hur mycket text som läses under en given 
tidsperiod (Salcedo et al., 1972) eller hur lång tid det tog att läsa en given 
text (Arditi & Cho, 2007; Conolly, 1998; Paterson & Tinker, 1932; Tinker, 
1955). Både tyst läsning och högläsning användes. Vid tyst läsning fick 
läsaren markera hur mycket text denne hade läst vid testets slut, medan en 
försöksledare dokumenterade hur många ord som lästes under testet vid 
högläsning. Poulton (1972) använde sig av en metod för att mäta läshastig-
het där försökspersonerna fick i uppgift att finna vissa angivna ord i en 
lista. Antalet funna ord under en satt tidsperiod antogs vara en indikator på 
hur läsbar texten var.  

Den form av hastighetsmätning som kallas Rapid Serial Visual Presentat-
ion användes av två av de undersökta studierna (Arditi & Cho, 2007; 
Chung, 2002). Vid RSVP presenteras ett ord i taget på en digital skärm. 
Läsning av löpande text sker normalt via korta ”hopp” med ögonen, så kal-
lade sackader, mellan de fixeringspunkter där texten läses. Sackadernas 
längd varierar med textens svårighetsgrad och läsarens erfarenhet, och 
hoppar huvudsakligen mellan ord, men även inom längre ord som kräver 
flera fixeringar. Vid läsning med RSVP elimineras sackadiska ögonrörelser 
mellan ord och gör det möjligt att bara fokusera på en punkt vid läsandet. 
Detta möjliggör långt högre läshastigheter än vid normal läsning (Arditi & 
Cho, 2005). RSVP gör det möjligt att mäta mycket exakt hur snabbt läsning 
sker eftersom hastigheten med vilken orden visas kan ökas stegvis till den 
punkt då texten inte längre kan läsas korrekt.  

Alla de undersökta studier som mäter läshastighet kontrollerar även att 
texten läses med förståelse. Detta skedde antingen via frågor kring den 
lästa texten efter testets slut, eller genom att försöksledaren dokumente-
rade alla ord som lästes fel vid högläsning. Salcedo et al. (1972) använde sig 
även av undersökningsdeltagarnas benägenhet att följa instruktioner som 
ett mått på ett tests läsbarhet då forskarna undersökte varningstext på för-
packningar för bekämpningsmedel. 
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3.2 Granskade undersökningar 

Tabell 1 innehåller en överblick av de undersökningar som sammanställts i 
detta projekt, med information om antalet deltagare (n) samt en kort sam-
manfattning av studiernas metoder och resultat. 

Tabell 1 – De undersökningar som granskats för detta projekt. 

Undersökning n Metod Resultat 

    
Arditi & Cho (2007) 9 Kritisk storlek, läshastighet 

med RSVP och normal läs-
ning. 

Versaler syns tydligare i små typgrader och 
kan även läsas fortare i mycket liten text. 

Beier & Larson (2010) 41 Identifikation av enskilda 
tecken vid kort exponering 
och vid kritisk storlek. 

Bredd, höjd och form kan justeras i bok-
stavsformer för att göra dem lättare att sär-
skilja. 

Bix, Lockhart, Selke, 
Cardoso & Olejnik 
(2003) 

23 Ljusmängd nödvändig vid 
normal läsning. 

x-höjd är ett bättre mått än typgrad för att 
ange minsta acceptabla textstorlek. 

Chung (2002) 6 Läshastighet med RSVP. Läsning sker snabbast vid det testade typ-
snittets normala teckenmellanrum. 

Conolly (1998) 24 Kritisk storlek, läshastighet 
vid normal läsning. 

Skillnad i minsta läsbara storlek för de tes-
tade typsnitten, dock ingen statistiskt säker-
ställd skillnad i läshastighet. 

Moriarty & Scheiner 
(1984) 

260 Läshastighet vid normal läs-
ning. 

Text satt med bokstavsmellanrumet reduce-
rat med 18% kan läsas lika snabbt eller 
snabbare än text satt med normalt mellan-
rum. 

Paterson & Tinker 
(1932) 

900 Läshastighet vid normal läs-
ning av tio olika typsnitt. 

Ingen signifikant skillnad för läshastigheten 
av de testade antikvorna. 

Poulton (1972) 264 Förmåga att finna relevant 
information i text. 

x-höjden indikerar hur läsbar text är i liten 
typgrad. Text satt i versaler kan sättas i 
mindre grad än blandad text. 

Salcedo, Read, Evas & 
Kong (1972) 

567 Förståelse, läshastighet, pre-
ferenser och benägenhet att 
följa instruktioner vid normal 
läsning. 

Textförståelsen ökade om texten sattes med 
versal i början på varje ord. 

Tinker (1955) 96 Läshastighet vid normal läs-
ning. 

Kursiv text lästes ca 5% långsammare än rak 
text. Text satt med versaler lästes ca 12% 
långsammare än gemener. 
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3.3 Läsbarhetsforskningens resultat 

3.3.1 Jämförelser mellan typsnitt 

Paterson & Tinker (1932) genomförde den hittills mest omfattande studien 
kring hur läsbarheten skiljer sig mellan olika typsnitt, då de på förslag från 
förlagsbranschen testade de sju mest använda brödtexttypsnitten. Dessa 
var samtliga serifftypsnitt så man valde att även inkludera en sanserif, ett 
monospacetypsnitt samt en gotisk stil. De testade serifftypsnitten var: 
Scotch Roman, Garamond, Antique, Bodoni, Old Style, Caslon Old Style 
samt Cheltenham. Övriga testade typsnitt var: Kabel Light (sanserif), Ame-
rican Typewriter (monospace) samt Cloister Black (gotisk). Dessa valdes 
för att se hur typsnitt, vilka skiljde sig markant från de vanligen använda, 
skiljde sig i läsbarhet. Typsnitten testades på 900 collegestudenter, vilka 
fick läsa ett antal korta stycken med typsnitt och svara på frågor kring tex-
tens innehåll. Man fann inga statistiskt säkerställda skillnader i läshastig-
heten för de sju serifftypsnitten eller den enda testade sanserifen. Mono-
spacetypsnittet lästes dock i genomsnitt 4,7% långsammare än kontroll-
typsnittet, och den gotiska stilen hela 13,6% långsammare. 

Dessa resultat får stöd i en nyare men betydligt mindre studie av Conolly 
(1998). I denna studie granskades både läshastigheten och den kritiska 
storleken för läsbarhet hos fyra seriff- (Sabon, Times New Roman, Century 
Old Style, Garamond Condensed) samt fyra sanseriftypsnitt (The Sans, 
Times New Roman Sans, Bell Gothic, Univers Condensed). Tiden det tog 
för de 24 deltagarna att läsa ett stycke satt med varje typsnitt mättes, och 
deltagarna fick svara på två frågor kring textens innehåll. Ingen säkerställd 
skillnad i läshastighet rapporterades mellan typsnitten, Conolly medger 
dock att vetskapen om frågorna efter läsningen kan ha uppmuntrat delta-
garna att läsa mer noggrant än under en normal lässituation. Vid jämförel-
sen mellan den kritiska storleken för typsnitten fann man dock markanta 
skillnader. Man fann att Garamond Condensed krävde en betydligt större 
grad än de andra typsnitten, där de som gick att tyda i minst storlek var 
The Sans, Sabon och Times New Roman.  

3.3.2 x-höjdens roll för typsnittets läsbarhet 

Det traditionella sättet att ange typgrad är den höjd i typografiska punkter 
på den kägel som bokstavsformerna var gjutna på (Heine, 2005, s. 55). 
Detta innebär att typsnitt kunde uppta olika stor del av kägeln, och därför 
olika storlek i tryck, men fortfarande ha samma typgrad. Därför har de 
flesta forskare som närmat sig läsbarhetsfrågor från en synvetenskaplig 
vinkel valt att beskriva ett teckens storlek baserat på hur stor del av synfäl-
tet den upptar (Legge & Bigelow, 2011). Andelen av synfältet som tas upp 
beror både på det tryckta tecknets fysiska storlek och avståndet från ögat, 
och Legge & Bigelow (2011) rekommenderar därför x-höjden som ett mått 
som mer exakt speglar typsnittets storlek.  

Bix et al. (2003) granskade hur stor roll x-höjden spelade för en texts läs-
barhet, syftet var att granska om den amerikanska läkemedelsmyndighet-
ens rekommendationer för minsta typgrad på läkemedelsförpackningar 
bättre kunde anges i x-höjd snarare än i typografiska punkter. Man gjorde 
detta genom att låta undersökningsdeltagarna se läkemedelsetiketter 
tryckta med fyra olika typsnitt (Perpetua, TW Cen MT, Century 
Schoolbook, Verdana) på en uppsättning etiketter där alla typsnitt var satta 
med samma grad och en där de var satta så att x-höjden var identisk mellan 
typsnitten (och därför typgraden annorlunda). Etiketterna visades för del-
tagarna på konstant avstånd medan ljusmängden i betraktningsmiljön var 
justerbar. Genom att be deltagarna ställa ljuset så de bekvämt kunde läsa 
varje etikett fick man ett värde som man menade vara etikettens relativa 
läsbarhet. På detta vis konstaterade man att etiketterna satta med samma 
x-höjd var avsevärt mer konsekventa i sina läsbarhetsvärden än de med 
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samma typgrad. På grund av dessa resultat menade Bix et al. att ett typ-
snitts x-höjd var en tydligare indikator på dess läsbarhet än dess typgrad. 

Ett liknande test genomfördes av Poulton (1972) då han lät försöksdelta-
garna leta efter specifika ord i listor tryckta i Perpetua, Times New Roman 
och Univers. Typsnitten var alla justerade så att deras x-höjd var identisk, 
och antalet ord deltagarna fann i listan antogs korrespondera mot typsnitt-
tens relativa läsbarhet. Studien rapporterade ingen statistiskt säkerställd 
skillnad i antalet funna ord mellan Perpetua och Times New Roman, trots 
att Perpetuas faktiska bokstavshöjd (upp- och nedstaplar inräknade) var 
nära 30% större än den hos Times New Roman. Poulton ansåg därför att x-
höjden var en viktig faktor för läsbarheten vid små typgrader. Värt att no-
tera är att Univers presterade mätbart sämre än de båda andra typsnitten, 
trots identisk x-höjd. Vid ett senare experiment i serien testades Univers 
med högre x-höjd och även då var antalet funna ord lägre, vilket fick Poul-
ton att anta att Univers i sig var mindre läsbart vid små grader än Times 
New Roman och Perpetua.  

3.3.3 Teckenavståndets effekt på läsningen 

I och med fototypsättningen blev det möjligt att sätta text tätare än med 
normalt teckenavstånd. Moriarty & Scheiner (1984) kommenterade att text 
i reklam allt oftare sattes tätare än normalt, främst i rubriker men även i 
brödtext. För att undersöka hur detta påverkade läsbarheten genomförde 
de en studie där man mätte hur många ord de 260 undersökningsdeltagar-
na kunde läsa under en kort tidsperiod (105 s). Man testade både med ett 
seriff- och sanseriftypsnitt (Times New Roman och Helvetica) samt med 
normalt teckenavstånd och med 18% minskning. Studiens resultat visade 
att de studenter som tilldelats textmaterial med minskat teckenavstånd 
hade läst i genomsnitt 12% fler ord än de som tilldelats den normalt satta 
texten (370,19 ord mot 331,81 ord). Detta var en statistiskt säkerställd 
skillnad. Mellan de två olika typsnitten märktes ingen signifikant skillnad. 

I en studie av Chung (2002) utfört med en annan metodik nåddes dock ett 
annorlunda resultat. Studiens hypotes var att läshastigheten skulle kunna 
förbättras med ökat teckenavstånd. Detta på grund av att forskningsrön 
indikerat att de delar av läsningen som sker i det perifera seendet hindras 
av att bokstäverna ”flyter ihop”, en effekt som kallas crowding. Texten i 
detta experiment var satt i Courier, ett monospacetypsnitt. Läshastigheten 
testades via RSVP-läsning med fem olika inställningar för teckenavståndet; 
0,5; 0,707; 1; 1,1414 samt 2 gånger det normala avståndet. De sex normal-
seende undersökningsdeltagarna uppvisade alla liknande resultat, med den 
högsta läshastigheten vid det normala teckenavståndet och endast små 
försämringar för de båda nivåerna av ökat teckenmellanrum. Läshastighet-
en sjönk vid minskade teckenavstånd och föll dramatiskt vid det minsta 
avståndet (0,5 gånger normalt teckenavstånd). Chung ansåg det troligt att 
det ökade teckenavståndet minskade crowding-effekten, men att ökningen 
i läshastigheten i det perifera seendet motverkades av långsammare läsning 
i det centrala seendet där färre bokstäver kunde fokuseras åt gången. 

3.3.4 Gemena och versala bokstävers läsbarhet 

Tinker (1955) granskade effekten på läshastigheten av att sätta text enbart 
med versaler. En serie korta stycken innehållande 30 ord vardera konstrue-
rades och sattes antingen enbart med gemener eller versaler, i serifftypsnit-
tet Excelsior. Varje stycke hade ett ord i sig som inte passade in i budskap-
et. De 254 undersökningsdeltagarna ombads att så fort som möjligt läsa en 
serie korta stycken och stryka det opassande ordet, detta för att kontrollera 
undersökningsdeltagarnas förståelse av den lästa texten. Antalet lästa 
stycken under en utsatt tidsperiod användes som ett mått på textens läs-
barhet. Studiens resultat visade att den text som satts i enbart versaler 
lästes i genomsnitt 12,4% långsammare än den text som satts i enbart ge-



15/26 

mener. Tinker kommenterade att detta var en mycket markant skillnad och 
visade långt större påverkan på läshastigheten än de flesta andra under-
sökta typografiska faktorer. 

Arditi & Cho (2007) testade versal och gemen texts läsbarhet både med 
RSVP och med normal läsning. De nio undersökningsdeltagarna, varav fem 
med normal syn och fyra med synsvårigheter, ombads läsa text presenterad 
med hjälp av RSVP och som löpande text på en datorskärm. Texten lästes 
högt och deltagarnas läshastighet och andel felläsningar dokumenterades. 
Vid RSVP-läsningen justerades frekvensen med vilken orden visades till 
den punkt där antalet felaktigt lästa ord låg på 50%. Testet genomfördes 
med texten i två olika grader, motsvarande 2 0ch 10 gånger den uppmätta 
kritiska storleken för typsnittet (Arial). Undersökningen fann, till skillnad 
mot Tinkers tidigare studier på andra typsnitt, att text satt i versaler gav 
högre läshastigheter för båda läsmetoder för de testdeltagare med försva-
gad syn, samt för de normalseende deltagarna vid den minde typgraden. 
Arditi & Cho argumenterade för att detta berodde på de versala bokstäver-
nas större fysiska storlek.  

Poulton (1972) kom fram till liknande resultat då han tillsammans med 
sina studier över x-höjdens inverkan även jämförde gemen och versal text 
vid små typgrader. Poulton var intresserad om text kunde sättas med ver-
saler som matchade den minsta läsbara gradens x-höjd och på så vis ta 
mindre plats. Testet genomfördes via tryckta listor där deltagarna ombads 
hitta specifika ord och där antalet funna ord under testperioden antogs 
indikera textens läsbarhet. Studien visade att det testade typsnittet (Uni-
vers) under dessa omständigheter inte var lika läsbart som gemen text. Om 
texten sattes med versaler i samma grad som de testade gemenerna var 
dock de båda typografiska arrangemangen lika läsbara. 

När Salcedo et al. (1972) granskade läsbarheten på etiketter testade de tre 
olika arrangemang med gemener och versaler. Textens sattes antingen 
enbart versalt, på ”normalt” vis (versal begynnelsebokstav i varje ny me-
ning) eller med varje ords första bokstav versal. Undersökningen fann ing-
en signifikant skillnad i läshastighet för arrangemangen, men fann med sin 
testmetod en skillnad i undersökningsdeltagarnas förståelse mellan lös-
ningarna. Intressant nog befanns förståelsen som bäst för den text som var 
satt med versal begynnelsebokstav i varje ord, följt av den text som var satt 
på normalt vis.  

3.3.5 Läsbarheten hos kursiv text 

Kursiv text används ofta för att märka ut ord i text satt med raka bokstäver, 
samt ibland för längre stycken och citat. För att se hur text satt med kursiva 
bokstäver påverkade läshastigheten lät Tinker (1955) 192 undersöknings-
deltagare läsa korta stycken. Tinker använde samma testmetod som vid 
studien av versal text, med ett ord i varje mening som inte passade in och 
som undersökningsdeltagarna ombads markera. För att se hur längre läs-
perioder påverkade resultaten mättes antalet lästa stycken med tio minu-
ters mellanrum och en total tid på 30 minuter. Studien visade en genom-
snittlig reduktion i läshastigheten för kursiv text på 4,9%. Tinker kommen-
terade att detta var en relativt liten men signifikant skillnad. Tinker (1963, 
s. 65) konstaterade dock senare att kursiv text i kombination med andra 
försvårande typografiska faktorer allvarligt försämrade en texts läsbarhet. 
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3.3.6 Läsbarhetsskillnader bland individuella bokstavsformer 

Vissa bokstavspar förväxlas till mycket högre grad än andra (Gervais, Har-
vey & Roberts 1984). Beier & Larson (2010) genomförde därför en studie 
med målet att undersöka hur dessa bokstavsformer kunde ändras för att 
göra dem lättare att särskilja. Tanken var att man med denna kunskap kan 
formge mer läsbara typsnitt. Istället för att använda sig av befintliga typ-
snitt valde man att skapa tre egna typsnitt med ett antal olika bokstavsfor-
mer och kunde därför hålla alla andra faktorer konstanta. Man testade ett 
antal olika metoder som man antog borde göra bokstäverna lättare att sär-
skilja. Bokstäver som ”u” och ”n” har nästan identisk form men olika vrid-
ning, och man försökte därför differentiera deras form. Öppningen i bok-
stäver som ”e” och ”c” ökades och smala bokstäver (”l”, ”f”, ”t”, ”j”, ”i”) fick 
en bredare form. Man experimenterade även med att låta vissa bokstävers 
form (”a” och ”s”) bli större än x-höjden. Frekvensen med vilken bokstä-
verna lästes felaktigt testades via två metoder; identifikation vid kort expo-
nering och vid kritisk storlek.  

För experimentet vid kort exponeringstid fick testdeltagarna se bokstavs-
formerna på en skärm under en mycket kort tidsperiod (43 ms), varpå de 
ombads namnge den bokstav de sett. Bokstaven betraktades ur det para-
foveala synfältet, det vill säga strax utanför den skarpaste delen av synfäl-
tet. För experimentet med kritisk storlek uppmättes vid vilket avstånd från 
testmaterialet deltagarna kunde identifiera bokstaven ”d”, detta eftersom 
denna är bland de mest lättidentifierade bokstäverna. De andra bokstäver-
na i testet visades sedan upp och undersökningsdeltagaren ombads läsa 
upp dem. Vid båda testen mättes antalet felaktiga läsningar av varje bok-
stavsform. 

Studien konstaterade flera signifikanta skillnader mellan bokstavsformerna 
och slog fast att man genom korrekt utformade bokstäver kunde minska 
antalet misstag i läsningen. Att bredda smala bokstäver visade sig effektivt, 
då de bredare formerna av ”j”, ”l” och ”t” var lättare att särskilja. Man kon-
staterade även att envånings-a (a) var mycket mer benägen att läsas som 
”q” eller ”o” än tvåvånings-a (a). Även att utöka bokstavsformen utanför x-
höjden visade sig ha positiva effekter på läsbarheten hos ”a” samt ”s”. Tvärt 
emot författarnas antaganden visade sig öppnare bokstavsformer inte leda 
till att ”c” och ”e” blev lättare att läsa, inte heller påverkade ökade skillna-
der mellan ”n” och ”u” deras felfrekvens. Beier & Larson menade därför att 
man med dessa resultat fick nya möjligheter till att skapa och identifiera 
typsnitt med god läsbarhet.  

  



17/26 

4 Diskussion och slutsatser 
Hur vi läser och hur typografin påverkar vårt läsande har uppenbarligen 
intresserat många psykologer och synforskare under de senaste hundra 
åren. Dock tycks intresset från sättare, typografer och grafiska formgivare 
ha varit begränsat. Möjligtvis har intresset falnat med tiden, exempelvis 
förde Paterson & Tinker (1932) en dialog med ledande förlag om vilka typ-
snitt som borde undersökas. Bland de undersökningar i denna rapport som 
författats sedan 1980 förekommer dock i stort sätt inga sådana samar-
beten. Ett undantag är dock Beier & Larsons (2010) studie över bokstavs-
former, ett samarbete mellan en designer och en psykolog. Det tycks dessu-
tom förekomma misstro mellan forskare och typografer. Läsforskarna me-
nar att subjektiva bedömningar inte ger en pålitlig bild av en texts läsbar-
het (Tinker, 1963, s. 50). Från typografernas håll finns bilden att typografi 
är ett för komplext samspel för att kunna delas upp och mätas exakt 
(Lupton, 2003). 

Ett annat hinder för att omsätta forskningsresultaten i praktiken är kom-
munikationen. Majoriteten av de granskade undersökningarna är riktade 
till andra akademiker inom författarnas ämnesområde, och deras termino-
logi och metodik kan framstå som svårförståelig för utomstående. Detta 
utgör då ett hinder för personer inom den grafiska branschen att ta till sig 
och kunna bedöma forskningens resultat. Man kan även fråga sig om 
forskningen hanterar sådana frågor som typografer vill ha svar på. Ett utö-
kat samarbete mellan de båda grupperna skulle förmodligen bidra till ett 
större förtroende för varandras kunskap och förhoppningsvis resultat vilka 
är mer relevanta för den praktiska tillämpningen.  

4.1 Hur utförs forskning kring läsbarhet? 

En viktig fråga vid all forskning är att bestämma vad som ska mätas och 
hur detta ska genomföras. Inom läsbarhetsforskningen tycks det före-
komma delade meningar om detta, och ingen standardiserad och enhetlig 
testmodell finns trots över hundra år av studier. Grovt sett kan den utförda 
forskningen delas in i två grupper, den som mäter läsbarhet genom att 
granska under hur svåra omständigheter en text kan tydas, och den som 
mäter hur effektiv läsningen av en text är. Tester av kritisk storlek, kort 
exponeringstid och begränsad ljusmängd syftar till att se vilken typografisk 
lösning som blir tydligast under dessa omständigheter. Antagandet är att 
den text som enklast kan läsas under svåra förhållanden även är lättare att 
läsa vid normal teckengrad, betraktningstid och ljusmängd. Dessa studier 
testar vanligtvis enskilda tecken, teckenkombinationer eller ord. Detta le-
der naturligtvis till frågeställningen huruvida god läsbarhet för enskilda 
tecken även för med sig god läsbarhet i sammanhängande text. Beier & 
Larson (2010) hänvisar till en studie av Pelli & Tillman (2007), vilken un-
dersökte läsning bokstav för bokstav, läsning av ordformer och läsning med 
hjälp av kontext för att fastslå hur de inverkade på varandra. Pelli & Till-
man konstaterade att alla de tre läsmetoderna är en viktig del av vår läs-
ning, men att läsningen bokstav för bokstav är den komponent som mest 
påverkar läshastigheten. 

Tinker (1963, s. 30) menade dock att de metoder som uppmätte läsbarhet-
en av enskilda tecken eller ord innebar förhållanden som var mycket skilda 
från normal läsning, och därför inte kunde användas för att dra slutsatser 
om hur löpande text bör sättas. Tinker var en stark anhängare av att mäta 
läsbarhet via test av läshastigheten av material, och utvecklade olika meto-
der för detta. Genom att mäta hur fort undersökningsdeltagarna kan läsa 
en given text, eller hur många ord som kan läsas på utsatt tid antas man få 
en tydlig bild av den relativa läsbarheten hos de olika typografiska ar-
rangemangen. Den mest uppenbara svagheten hos denna metod är att 
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många andra faktorer än de man avser mäta påverkar. Även om man end-
ast vill granska effekten av olika teckenmellanrum tvingas man fatta beslut 
om vilket typsnitt man ska använda, vilken radlängd och teckengrad, med 
mera. Att noga använda sig av kontrollmaterial är därför viktigt. Tinker 
utarbetade själv en standardutformning av text som han använde som kon-
troll vid många av sina test. En annan faktor som måste tas i beaktande är 
testmaterialets språkliga svårighetsgrad och individuella skillnader i 
undersökningsdeltagarnas läshastighet. Genom att låta allt material läsas 
av en kontrollgrupp kan man dock få en uppskattning om texternas nivå 
och inbördes skillnader. Vidare kan man genom att använda tillräckligt 
stora och slumpmässigt indelade testgrupper minimera effekten av skillna-
der i läshastighet mellan undersökningsdeltagarna. 

En tredje åsikt vad gäller forskningsmetoder inom läsbarhetsforskning 
hörs bland annat från Zachrisson (1965). Denne menar att kärnan i all läs-
ning är att kunna ta till sig och förstå det man läser, och att läsforskningen 
därför bör rikta in sig på att granska förståelsen hos undersökningsdelta-
garna. Eftersom enskilda bokstäver och ord inte kan sägas ha ett budskap 
att förstå måste därför studier bedrivas på löpande text. Zachrisson anser, 
liksom Tinker, att hastigheten med vilken texten kan förstås är ett rimligt 
mått på läsbarhet, men pekar på problem med att fastslå exakt vilken typ 
av förståelse man vill se hos undersökningsdeltagarna. De läsare som 
skummar för att få en uppskattning av en texts huvudbudskap kommer ha 
en helt annan läshastighet och läsmetod än de som läser för att kunna 
komma ihåg varje argument och ståndpunkt i texten, men båda kan sägas 
ha nått förståelse. 

Alla de ovan nämnda idéerna kring metodik har använts och gett intres-
santa resultat, och samtliga har onekligen fördelar som talar för deras an-
vändning. De resultat man får vid mätning av tröskelvärden för tydning av 
enskilda bokstäver och ord förefaller dock något svårare att dra typogra-
fiska lärdomar av. Detta eftersom denna metod skiljer sig markant från 
normal läsning av tryckt material. Att låta undersökningsdeltagarna läsa 
under så normala förhållanden som möjligt och mäta effektiviteten i deras 
läsande kan antas göra det enklare att omsätta studiens resultat i prakti-
ken. Risken vid användandet av denna metod är att andra, ej kontrollerade 
faktorer, såsom själva textinnehållet, påverkar resultatet. Slutligen är det 
svårt att argumentera mot Zachrissons argument om förståelsen som läs-
ningens kärna. Problemet ligger dock i att enas om en definition av termen 
förståelse som kan testas empiriskt. De granskade studierna använde sig av 
olika metoder för att kontrollera undersökningsdeltagarnas förståelse, vil-
ket gör det svårt att jämföra deras resultat på detta område.  

4.2 Kan forskningsresultaten omsättas i praktiken? 

Många av de studier som granskats i detta projekt uttrycker en önskan om 
att genom forskningen förbättra typografin i trycksaker så att läsaren an-
tingen kan läsa bekvämare och snabbare, eller så att besparingar på exem-
pelvis papperskostnader kan göras medan läsbarheten förblir densamma. 
Som tidigare nämnts tycks dock inte så ha skett i någon större utsträckning 
i praktiken. En förklaring kan vara att det bland typografer och grafiska 
formgivare finns en stark tilltro till ”det tränade ögat”, med vilket typograf-
en kan avgöra vilket typografisk lösning som är mest läsbar. På grund av 
detta och den starka traditionsbundenheten inom typografin riskerar 
forskningsresultat, vilka strider mot vad typografen anser vara god typo-
grafi, att ignoreras. Måhända beror detta på en mer estetisk syn på typo-
grafi inom den typografiska yrkeskåren jämfört med ”vanliga läsare”, vilket 
leder till att typografi som möjligtvis är mer läsbar men samtidigt mindre 
estetiskt tilltalande förkastas. Intressant är dock att en stor del av de grans-
kade studierna tycks stödja de tankar som formulerats av många typogra-
fer. Det är riskabelt att dra slutsatser från enstaka studier, speciellt om det 
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är osäkert om hur förhållandena för studien relaterar till normal läsning, 
men de studier som granskats i detta projekt ger ändå en hel del intres-
santa insikter. 

4.2.1 Typsnitt 

Val av typsnitt för en trycksak kan vara en omfattande process, men studier 
både av Paterson & Tinker (1932) och Conolly (1998) fann ingen skillnad i 
läshastigheten mellan de testade typsnitten. Det tycks enligt Tinker (1963, 
s. 64) inte finnas några skillnader mellan brödtexttypsnitt som är så stora 
att de har någon märkbar effekt. Detta öppnar för möjligheten för typogra-
fen att välja typsnitt på andra grunder, exempelvis estetik och ekonomi. 
Värt att notera är dock att Paterson & Tinker (1932) testade de sju mest 
använda typsnitten samt att dessa sattes av en erfaren sättare, vilket gör 
det svårare att bedöma om detta även gäller alla de typsnitt som finns till-
gängliga idag. Det förefaller dock troligt att majoriteten av de brödtexttyp-
snitt som är tillgängliga kommersiellt är mycket snarlika i sin läsbarhet, ett 
antagande som får stöd av Conolly (1998). Denna studie fann dock skillna-
der i kritisk storlek för läsning hos de testade typsnitten, med de båda sma-
lare varianterna (Garamond Condensed och Univers Condensed) avgjort 
sämre. Detta indikerar att typsnittens likvärdiga läsbarhet enbart gäller för 
tryck vid normal typgrad.  

4.2.2 x-höjd 

Typsnittets x-höjd har av många typografer bedömts som den viktigaste 
faktorn för hur stort ett typsnitt uppfattas vara vid en viss teckengrad 
(Legge & Bigelow, 2011). Studier av Poulton (1972) och Bix et al. (2003) 
visade att denna observation tycks vara korrekt och att x-höjden har en 
tydlig inverkan på ett typsnitts läsbarhet, åtminstone vid små typgrader. 
Eftersom båda studierna riktade in sig på text nära gränsen för vad som är 
läsbart är det dock svårt att säga hur x-höjden påverkar läsbarheten av ett 
typsnitt vid mer normal storlek. Att välja ett typsnitt med så hög x-höjd 
som möjligt tycks dock vara att föredra då text måste sättas i liten grad. 
Sedan länge har typsnitt för tryck av dagstidningar högre x-höjd än typsnitt 
avsedda för böcker, en praxis som får starkt stöd av denna forskning.  

4.2.3 Teckenavstånd 

Studier över hur teckenavståndet påverkar läshastigheten har gett något 
motstridiga resultat. Moriarty & Scheiner (1984) var intresserade om 
huruvida besparingar kunde göras genom att sätta text tätare än normalt, 
och undersökte därför hur läshastigheten påverkades av detta. Deras studie 
fann att läshastigheten faktiskt ökade något i deras text med teckenavstån-
det reducerat med 18%. Chung (2002) utgick från forskning om läsning 
vilken indikerade att ett hinder för läsningen var att text i utkanten av fixe-
ringspunkten ”flöt ihop”, så kallad crowding. Därför testade denna under-
sökning läshastigheten hos både tätare och glesare satt text. Resultaten 
indikerade att läsning gick snabbast vid det normala teckenavståndet och 
var relativt opåverkat av en måttlig ökning eller minskning. Extremt tätt 
satt text (50% av normalt teckenavstånd) hämmade dock läsningen starkt. 
Denna studie var dock betydligt mindre än Moriarty & Scheiner, och det 
faktum att man använde sig av ett monospacetypsnitt och läsning med 
RSVP kan även göra det svårt att göra direkta kopplingar till praktisk typo-
grafi. Baserat på dessa studier förefaller det dock troligt att det mänskliga 
ögat kan kompensera för måttliga ökningar och minskningar i tecken-
avståndet och att detta alltså kan justeras utan att avsevärt minska läshas-
tigheten. 

4.2.4 Versal text 

Versal text har granskats av ett antal studier med olika frågeställningar. 
Tinker (1955) var intresserad av hur läshastigheten påverkades av text satt 
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enbart med versaler. Denna studie fann en avsevärd minskning i läshastig-
heten för detta typografiska arrangemang, vilket fick Tinker att starkt av-
råda för att använda versaler till löpande text. Arditi & Cho (2007) och 
Poulton (1972) frågade sig om hur läsbarheten mellan gemener och versa-
ler skiljde sig vid mycket liten typgrad. Arditi & Cho fann att läsbarheten i 
sådana fall var bättre hos versal text, medan Poulton konstaterade att läs-
barheten var likvärdig mellan gemener och versaler. Löpande text i versaler 
är ingen vanlig typografisk lösning, och enligt forskningen bör den alltså 
undvikas helt. Om texten måste sättas i mycket liten typgrad tycks det dock 
som om versaler kan vara motiverade. Måhända beror detta helt enkelt på 
att deras fysiska höjd på pappret blir högre än gemen texts, vilket Arditi & 
Cho menar.  

4.2.5 Kursiv text 

Att sätta text kursiv för att märka ut till exempel citat rekommenderas av 
flera typografer (Bringhurst, 2008; Hochuli, 2008). Vad gäller längre 
stycken av kursiv text konstaterade Tinker att läshastigheten minskar nå-
got, men långt från så markant som med versal text. Detta innebär att kur-
sivering är en av de metoder att utmärka text som minst påverkar läsbar-
heten, även om Tinker varnar för att kombinera kursivering med andra 
faktorer som kan sänka läsbarheten, exempelvis för kort radlängd.  

4.2.6 Bokstavsformer 

Beier & Larsons (2010) studie kring läsbarheten hos alternativa bokstavs-
former ger en inblick i hur tydligheten hos enskilda bokstäver kan förbätt-
ras. Genom att teckna egna bokstäver snarare än att använda befintliga 
typsnitt kunde man granska hur vissa faktorer, exempelvis bokstavsfor-
mens öppenhet. Just öppenhet har ansetts vara en viktig faktor för att 
hindra att bokstäverna ”e”, ”c” och ”o” blandas ihop. Beier & Larsons studie 
fann dock ingen förbättring i detta avseende då öppningen i ”e” och ”c” 
ökades. Studien visade även att en breddning av smala bokstavsformer ger 
ökad tydlighet, samt att vissa gemena bokstavsformer måhända kan utökas 
över x-höjden för att öka deras tydlighet. Dessa intressanta resultat tycks 
dock vara av begränsat värde då det kommer till att välja typsnitt. Visserli-
gen har vikten av läsning bokstav för bokstav har slagits fast (Pelli & Till-
man, 2007) och enskilda bokstavsformers tydlighet borde därför vara en 
avgörande del av ett typsnitts läsbarhet. Studier på skillnader i läsbarhet 
mellan typsnitt (Paterson & Tinker, 1932; Conolly, 1998) har dock kommit 
fram till att olika typsnitt har en likvärdig läshastighet trots skilda bok-
stavsformer. Måhända skulle dock en applikation av Beier & Larsons resul-
tat kunna ge upphov till ett nytt typsnitt med högre läsbarhet än de nu till-
gängliga. Detta vore i vilket fall ett intressant uppslag till framtida studier. 

4.3 Vad saknas i forskningen? 

De studier som granskats täcker in en stor spännvidd av mikrotypografiska 
faktorer, och det är svårt att peka på någon som inte tycks ha undersökts 
alls. Det begränsade antalet studier på varje område visar dock att mycket 
forskning kvarstår att göras för att vidareutveckla och förbättra kunskapen 
om varje faktor. Vidare vore det en fördel om sambandet mellan god läs-
barhet, då man granskar tröskelvärden för tydning av tecken, och god läs-
barhet, då man mäter läshastighet kunde utforskas. Vetskapen om hur 
resultaten av dessa olika mätmetoder förhåller sig till varandra vore onek-
ligen mycket intressant. 

En brist som konstaterats är dock en frånvaro av studier från Sverige, med 
Zachrisson (1965) som enda undantag. Visserligen är engelska och svenska 
relativt lika, men svenskan skiljer sig i bokstavsförråd, vanliga teckenkom-
binationer, ordlängd med mera. Detta gör att man kanske inte helt okritiskt 
kan överföra resultat i engelskspråkiga studier till svensk typografi. Sverige 
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kan troligtvis inte uppbåda samma mängd forskning som hela den engelsk-
språkiga världen producerar, men en studie över hur väl engelska forsk-
ningsresultat korrelerar med samma experiment utförda på svenska vore 
användbart. Denna kunskap skulle då kunna användas för att bedöma vilka 
slutsatser som kan dras från studier på engelska. 

Ytterligare en svaghet som är värd att påpeka är att många av studierna 
som granskats använder sig av en mycket liten försöksgrupp. Detta förefal-
ler huvudsakligen gälla nyare studier, de fem granskade studierna utförda 
efter 1990 hade ett avsevärt mindre antal deltagare än de studier vilka ge-
nomförts innan 1990. Små försöksgrupper gör det svårt att fastslå allmän-
giltigheten i resultaten, speciellt som många av studierna använder sig av 
enbart universitetsstudenter som försökspersoner.  

4.4 Metodreflektion 

Eftersom författaren inte har någon tidigare erfarenhet av att samman-
ställa forskningsöversikter utgick metoden i detta projekt från Backmans 
(2008) metodmodell för litteratur- och forskningsöversikter. Modellen är 
allmän och behöver inte representera den bästa metoden för forskningsö-
versikter på just detta område, så intryck togs från andra översiktsrappor-
ter på läsbarhetsområdet, främst Russel-Minda et al. (2007). Denna valdes 
eftersom metoden var tydligt definierad och rapporten uppfattades som väl 
utformad. Valet av att utgå från just denna metod påverkade naturligtvis 
även projektets resultat.  

De databaser och bibliotekskataloger som användes vid litteratursökningen 
får antas innehålla majoriteten av publicerade dokument på läsbarhets-
forskningens område. Sökning via Google Scholar och Google gav endast en 
liten del av de använda källorna. Även de nyckelord som användes vid sök-
ning antas ha gett en god överblick av befintlig litteratur. Ett problem är 
dock att sådana undersökningar som inte publicerats i vetenskaplig littera-
tur inte går att finna med dessa metoder. Detta kan exempelvis vara studier 
bedriva av företag och myndigheter för internt bruk, till exempel nämner 
Hallberg (1992) studier bedriva för Dagens Nyheters räkning. Något försök 
att ta fram sådan litteratur har inte skett, men skulle möjligtvis kunnat ge 
ytterligare insikter om läsbarhet. 

Valet av sökord var måhända något osystematiskt. Sökprocessen inleddes 
med övergripande söktermer och utifrån dessa resultat och den typogra-
fiska litteraturen hämtades de sökord som användes till mer specificerad 
sökning. En mer idealisk lösning hade måhända varit att innan sökningen 
påbörjades lista alla de faktorer som i den typografiska litteraturen anses 
tillhöra mikrotypografi. Denna metod skulle ha hjälpt säkerställa att ingen 
typografisk faktor utlämnas från sökningarna. Även en tydligare doku-
mentation av sökningarna för att kunna visa på den litteratur som inled-
ningsvis uteslöts baserat på sin titel eller nyckelord hade varit givande för 
att ge en tydlig inblick i metoden. 

Evaluerings- och urvalsprocessen av rapporter var något simplare än den 
metod Backman (2008) rekommenderar. På grund av den begränsade 
mängden dokument gjordes inga försök att välja ut studier på grund av 
giltighet, kvalitet och implikationer, utan alla vetenskapligt publicerade 
empiriska studier på det avgränsade området togs med. Eftersom målet var 
att enbart studera forskning på personer med normal läsförmåga blev urva-
let tämligen fokuserat. En risk existerar dock att viktiga resultat som kon-
staterats hos andra grupper och som skulle kunna appliceras på allmän 
typografi, ej kom med i studien.  

Ett markant problem för detta projekt var de forskningsrapporter vilka var 
författade med ett sådant språk och sådana facktermer att denna rapports 
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författare hade svårt att förstå dem. På grund av detta var det inte möjligt 
att göra en egen tolkning av de data som presenterades i forskningsrappor-
terna, och artikelförfattarnas slutsatser fick accepteras som giltiga. Detta är 
ingen optimal lösning och illustrerar tydligt svårigheten med att föra läs-
barhetsforskningens resultat till den grafiska yrkeskåren. 

Ytterligare en risk är att Tinkers forskningsresultat och åsikter kring läs-
barhet tillskrivs för stor vikt i denna rapport. Tinker bedrev flera decennier 
av forskning och sammanställde i sin bok Legibility of print (1963) en 
överblick av läsbarhetsforskningen. Denna bok kom att bli ansedd som ett 
standardverk, och användes även som en del av den inledande översikten 
för detta projekt. På grund av detta är det tänkbart att Tinkers åsikter kring 
bland annat hur läsbarhetsstudier bör bedrivas fått större utrymme än vad 
som kanske vore meriterat. 

4.5 Slutsatser och förslag på nya forskningsområden 

Målet med detta arbete var att göra en översikt av forskningen kring mikro-
typografins inverkan på läsbarheten, med fokus på de resultat som upp-
nåtts och de metoder som använts i forskningen. Vidare var avsikten att 
diskutera dessa resultat och försöka fastslå om det finns outforskade områ-
den.  

En sammanställning av funna undersökningar visar den spridning bland 
metoder och resultat som finns inom forskningen. Vad gäller metoder kon-
staterades att det huvudsakligen fanns tre idéer kring vad som bör mätas 
då läsbarhet undersöks; enskilda tecken och ords tydlighet, läshastighet 
respektive förståelse. Samtliga dessa mätvärden tycks ge användbara resul-
tat. Det förefaller dock som om dessa resultat sällan blir kända inom de 
grafiska yrkena på grund av bristande tilltro och kommunikation. Det 
främsta outforskade området som identifierades var en brist på studier på 
svenska textförhållanden. 

Frågan om vilka mätmetoder som bör användas vid läsbarhetsstudier har 
varit aktuell under hela den tid då forskning bedrivits inom området. Mät-
ning av läshastighet och förståelse under normala läsförhållanden ger dock 
resultat som förefaller vara enklare att omsätta till praktisk typografi. 
Undersökningar av relativ tydlighet mellan bokstäver och ord, exempelvis 
mätning av minsta avstånd vid vilken texten kan läsas, gör det enklare att 
utesluta faktorer som kan störa resultaten. Dessa studier har dock proble-
met att de skiljer sig markant från normala läsförhållanden, vilket gör det 
svårare att dra slutsatser från dem om hur typografi bör utformas.  

Överlag konstaterades att även om det enbart finns ett fåtal studier på varje 
faktor, så ger forskningen intressanta inblickar i hur läsbarheten kan på-
verkas av typografiska val. Bland de intressantaste lärdomarna är måhända 
att läshastigheten tycks påverkas mycket litet av det brödtextteckensnitt 
man använder sig av, och att typografer därför förefaller ha friheten att 
välja det teckensnitt man anser bäst passar texten. Ett annat resultat som 
kanske är förvånande är det mänskliga läsandets förmåga att anpassa sig 
till skillnader i teckenavstånd. Måttlig förändring av detta vare sig till det 
större eller mindre medför någon större förändring av läshastigheten, även 
om den typografiskt kunnige kanske anser att detta förvränger texten till 
det sämre. 

Det är inte förvånande att majoriteten av de studier som hittats är utförda 
på engelsk text. Brist på svenska undersökningar att jämföra med gör det 
dock svårt att dra direkta slutsatser från dessa undersökningar till svensk 
typografi. I övrigt förefaller forskning ha utförts på alla upptänkliga typo-
grafiska faktorer, även om det begränsade antalet skulle behöva utökas. Att 
många nyare studier använder sig av tämligen små undersökningsgrupper 
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identifierades även det som ett problem, då detta gör det svårare att dra 
generella slutsatser baserat på resultatet. 

Att typografins utformning har stor vikt för hur läsbar en text blir är något 
som både forskare och typografer tycks vara ense om. Trots över hundra år 
av studier på alla tänkbara faktorer kvarstår fortfarande mycket arbete, 
dels att vidareutveckla och verifiera de resultat som uppnåtts, dels att 
sprida kunskap om dessa resultat till alla de som sätter text. Samtidigt är 
vår förståelse av hur läsning sker rent kognitivt fortfarande under utveckl-
ing, och nya rön kan komma att förändra vår syn på hur text bör presente-
ras. En förhoppning är dock att framtida studier i högre grad sker i samar-
bete mellan synforskare, psykologer och typografiskt kunniga. Genom sin 
kunskap kan typograferna bidra med att identifiera viktiga problem och 
frågor som direkt berör hur text hanteras. Vidare kan detta praktiska kun-
nande om hur typografi vara ett komplement till forskarnas mer abstrakta 
modeller av skriftspråket. Denna form av samarbeten skulle förhoppnings-
vis ge upphov till studier som i högre grad uppfattas som relevanta och blir 
accepterade av den typografiska yrkeskåren. Det är alltså viktigt att inse att 
empirisk vetenskap och typografisk hantverkskunskap inte måste stå i po-
lemik med varandra. Forskningen har redan belagt många vedertagna ty-
pografiska sanningar, men samtidigt belyst att det mänskliga läsandet är 
ett anpassningsbart system som kan kompensera för negativa faktorer. 
Därför kommer vi kanske så småningom kunna konstatera att förmågan att 
göra en text inbjudande till läsning är en typografs viktigaste uppgift. Det 
bästa sättet att få en text läst är måhända inte att maximera hastigheten 
med vilken den kan läsas, utan att ge läsaren en välkomnande och ange-
näm läsupplevelse. 
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Bilaga 1 
Nedan följer de termer som användes vid den inledande sökningen efter 
forskningslitteratur. OCH betecknar att de söktes tillsammans med en 
”and”-operator, vilket innebär att enbart resultat som innehåller båda ter-
merna togs med. 

typography OCH legibility 

typography OCH readability 

typography OCH reading 

typeface OCH legibility 

typeface OCH readability 

typeface OCH reading 

type OCH legibility 

type OCH readability 

type OCH reading 

font OCH legibility 

font OCH readability 

font OCH reading 

letter case OCH legibility 

letter spacing OCH legibility 

italic OCH legibility 

italics OCH legibility 

bold OCH legibility 

print OCH legibility 

x-height OCH legibility 

typografi OCH läsbarhet 

typografi OCH läsning 

typsnitt OCH läsbarhet 

typsnitt OCH läsning 

teckensnitt OCH läsbarhet 

teckensnitt OCH läsning 




