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Denna uppsats är den slutliga delen på Medieproducentprogrammet vid Umeå Universitet,
inklusive ett påbyggnadsår. Det vill säga att uppsatsen är en kandidatuppsat, även kallad Cuppsats. Syftet med denna var att fördjupa kunskaper och bredda kompetens inom grafisk
design, framförallt för tryck och målet var att finna svar på frågeställningar som funnits under
utbildningens gång. Framförallt att finna svar på frågan ”vilken betydelse har typografin i
analogt format?”. Ett annat mål var även att testa tesen ”det är jobbigare/svårare att läsa text
skriven i annan färg än svart på vit/ljus bakgrund”.

Den riktar sig till dig som är av olika anledningar intresserad av typografi och dess betydelse,
framförallt i tryck. Uppsatsen berör typografins historia, uppbyggnad och basregler. Uppsatsen
presenterar även en genomförd undersökning om betydelsen i tryckt format, dock inte en
statistisk undersökning, utan en mer empirisk undersökning som fångar upp ett gäng åsikter och
värderingar om användandet av typografi.

Resultatet av undersökningen presenteras med texter och tabeller och visar på motsättning av
vad litteraturen skriver. Undersökningen visar på att människor föredrar att läsa text skriven i
sans-seriffer i analogt format, samt att det inte är jobbigare/svårare att läsa text skriven i annan
färg än svart på vit/ljus bakgrund. Resutatet av sidoprojektet visas med texter och bilder för att
du som läsare ska få en överblick om utseendet och hur resultatet från undersökningen samt
teorin implicerats – att man i resultatet valt att skriva med sans-seriffer och utgå från teorins
basregler för vad man ska ha i åtanke vid utformning av trycksaker.

Uppsatsen har sneglat på vetenskapliga artiklar. Detta kan man läsa om framförallt under
diskussionsavsnittet. Där finner man även förslag till fortsatta studier och forskning inom
området typografi, samt tankar kring arbetet i sin helhet.
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Abstract
This paper is the final part of the Media Producer Program at Umeå University, including a
supplementary year. This essay is a Bachelor thesis in media technology.

The purpose of this was to deepen my knowledge and extend my skills in graphic design,
especially for printing. The goal was to find an answer to the question "what is the significance
of typography in the analog format?". Another purpose was to test the hypothesis "it is harder
to read text written in a different color than black on a white/light background".

This thesis are for those who are interested in typography and its importance. The thesis also
refer to the history about typography, the structure and basic rules. It also presents a survey of
its significance in the analog format. Not a statistical survey, but an empirical study that
captures a bunch of opinions and values about the use of typography.

The results of the survey are presented with texts and tables, and it shows a disagreement to
what the literature says. The result shows that people read text written with sans-serifs rather
than text written with serifs. It also shows that people doesn’t thinks it’s harder to read text
written with other colors than black on light backgrounds.

The result of the side project appears with texts and pictures, so you can get an overview about
the layout and how the results of the study, and the theory, are implicated.

In the essay I have also looked at scientific articles. You can read about that in the discussion
section, where you also find suggestions to further studies and research in typography, as well
as thoughts on the work in its entirety.

Sida 3 av 67

Innehållsförteckning
Sammanfattning ....................................................................................................................... 2

Abstract…...... ........................................................................................................................... 3

Figurförteckning....................................................................................................................... 6

Tabellförteckning ..................................................................................................................... 6

Förord…….. .............................................................................................................................. 7

1.

Introduktion ...................................................................................................................... 8
1.1

Bakgrund ..................................................................................................................... 9

1.1.1 Praktiskt case: Need Coffeshop & Decor ............................................................. 9
1.2 Syfte ........................................................................................................................... 10
1.3

Mål och avgränsningar .............................................................................................. 10

1.3.1
1.3.2
1.3.3
2.

Projektmål .......................................................................................................... 10
Effektmål ............................................................................................................ 10
Avgränsningar .................................................................................................... 11

Metod… ........................................................................................................................... 12
2.1

Metodval .................................................................................................................... 13

2.2

Undersökningsprocess ............................................................................................... 13

2.2.1 Inledningsfasen ................................................................................................... 13
2.2.2 Genomförande av undersökning ........................................................................ 15
2.2.3 Resultatbearbetning ............................................................................................ 15
2.3 Praktiskt case: Need Coffeshop & Decor .................................................................. 15

3.

Teori…............................................................................................................................. 16
3.1

Att göra en undersökning .......................................................................................... 17

3.1.1 Undersökning som begrepp ................................................................................ 17
3.1.2 Syftet med undersökningar ................................................................................. 17
3.1.3 Undersökningsmetoder ....................................................................................... 19
3.2 Typografi, vad är det? ................................................................................................ 20
3.2.1
3.2.2

Typsnittens historia ............................................................................................ 20
Typsnittens uppbyggnad .................................................................................... 22

Sida 4 av 67

3.2.3 Typografiska basregler ....................................................................................... 25
3.3 Tidigare forskning kring typografi och läsbarhet ...................................................... 25
3.3.1
3.3.2
4.

Metod i experimentet ......................................................................................... 26
Resultat i experimentet ....................................................................................... 26

Resultat ............................................................................................................................ 27
4.1

Resultat av undersökning........................................................................................... 28

4.1.1 Personliga upplevelser och åsikter ..................................................................... 29
4.1.2 Observationsundersökning ................................................................................. 31
4.2 Resultat av praktiskt case: Need Coffeeshop & Decor .............................................. 38
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.

Diskussion ....................................................................................................................... 43
5.1

6.

8.

Vad för forskning saknas inom området saknas? ...................................................... 49

Slutsatser ......................................................................................................................... 50
6.1

7.

Mall för visitkort ................................................................................................ 38
Mall för affisch A3 ............................................................................................. 39
Mall för informationswidget .............................................................................. 40
Grafisk manual ................................................................................................... 41

Förslag till nya forskningsområden ........................................................................... 52

Referenser ....................................................................................................................... 53
7.1

Litteratur och artiklar ................................................................................................. 54

7.2

Internet ....................................................................................................................... 54

Bilagor…….. ................................................................................................................... 55
8.1

Bilaga 1: Undersökning ............................................................................................. 56

8.2

Bilaga 2: Sidoprojekt: Grafisk manual – Need Coffeeshop & Decor ? ..................... 63

Sida 5 av 67

Figurförteckning
Figur 1: Typsnittets anatomi .................................................................................................... 22
Figur 2: Typsnittens linjer ........................................................................................................ 23
Figur 3: Exempel på antikvor ................................................................................................... 24
Figur 4: Exempel på linjär ........................................................................................................ 24
Figur 5: Bild från undersökning ............................................................................................... 31
Figur 6: Logotyper från undersökning ..................................................................................... 33
Figur 7: Exempel från grafiska manualen ................................................................................ 41
Figur 8: Gammal logga för Need ............................................................................................. 42
Figur 9: Nya logotypen för Need ............................................................................................. 42

Tabellförteckning
Tabell 1: Läsvana ..................................................................................................................... 28
Tabell 2: Medie ........................................................................................................................ 29
Tabell 3: Versaler ..................................................................................................................... 29
Tabell 4: Gemener .................................................................................................................... 30
Tabell 5: Andra färger än svart................................................................................................. 30
Tabell 7: Uppgift 1 - Kortast tid ............................................................................................... 32
Tabell 6: Uppgift 1 - Läsbarhet ................................................................................................ 32
Tabell 9: Uppgift 2 – Kortast tid .............................................................................................. 32
Tabell 8: Uppgift 2 - Läsbarhet ................................................................................................ 32
Tabell 10: Uppgift 3 – Ring ..................................................................................................... 34
Tabell 11: Uppgift 3 – Kryss .................................................................................................... 34
Tabell 12: Uppgift 3 - Utropstecken ........................................................................................ 35
Tabell 13: Uppgift 3 - Frågetecken .......................................................................................... 35
Tabell 14: Uppgift 4 - Gul ........................................................................................................ 37
Tabell 15: Uppgift 4 - Blå ........................................................................................................ 37
Tabell 16: Uppgift 4 - Röd ....................................................................................................... 37
Tabell 17: Uppgift 4 - Grön...................................................................................................... 37

Sida 6 av 67

Förord
Denna rapport kommer jag minnas med glädje likväl som ångest. Arbetet har varit fantastiskt
roligt och jag är glad att jag fått möjligheten att utföra det. Dock har det inte varit lätt att styra
ihop rapporten i sin helhet. Många tårar, mycket svett, många skratt och några öl har krävts för
att genomföra detta.

Dock är det inte enbart jag som ska ha en klapp på axeln för detta arbete. Jag vill tillägna stort
tack till först och främst Karin Fahlquist vid Umeå Universitet. Hon har handlett och varit en
tipslåda för en vilsen själ under rapportskrivningen. Hon har peppat och kommit med råd om
hur rapporten kunde bli något mer än en tråkig text upp och ner. Karin har med sin kompetens
verkat för ett bättre slutresultat än vad jag förväntat mig! Tack.

Därefter vill jag tacka Jennie Holm. Min beställare och handledare i sidoprojektet. Jennie har
verkat som ett bollplank för åsikter och värderingar om grafisk design i sin helhet. Hon har
ifrågasatt och undrat, fått mig att förklara och bredda min kunskap inom grafisk design och
typsnitt. Tack.

Jag vill också tacka alla respondenter som ställde upp i min undersökning. Utan er insats hade
denna undersökning inte blivit av, och jag hade inte fått resultat att bygga en vidare diskussion
på. Jag hade inte fått frågeställningar som jag kunnat diskutera eller dra slutsater ifrån. Tack.

Slutligen vill jag tacka alla mina klasskamrater under dessa tre år på medieproducentprogrammet, samt alla lärare jag varit i kontakt med. Jag vill tacka vår programansvarige som
slagits för att behålla programmet på universitetet, som gjort allt för att vår studietid skulle bli
som utlovat och för att vår studietid skulle bli så rolig den bara kunde bli. Alla har på något sätt
varit anledningen till att jag hela tiden haft viljan att göra bättre ifrån mig, att jag kämpat för att
nå goda resultat och kämpat för att slutligen kunna titulera mig som Medieproducent.

Tusen tack för er tid, tusen tack för mig.
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1. Introduktion
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1.1 Bakgrund
Denna rapport presenterar två delar: en undersökning och ett sidoprojekt. Rapporten är en
kandidatuppsats i Medieteknik vid Umeå Universitet och återspeglar tio veckors studier.

Undersökningen som presenteras är en liten studie inom typografi som ska besvara
huvudfrågeställningen för arbetet: ”Vilken betydelse har typografin i tryckt format?”. Detta
med utgångpunkt i lärbarhet samt färg och formupplevelse.

Sidoprojektet till denna kandidatuppsats handlar om att framställa en grafisk profil till ett
företag i södra Sverige, mer om detta under 1.1.1. Tanken är även att implicera resultaten från
undersökningen i denna grafiska profil för att ge resultaten ”ett ansikte”. Att kunna visa
resultatet i praktiken och inte bara i siffror, se den grafiska profilen under Resultat 4.2.4.

1.1.1

Praktiskt case: Need Coffeshop & Decor

Need Coffeeshop & Dekor är ett relativt nystartat företag. Företaget har funnits sedan 2014 och
ägs av grundaren Jennie Holm. Företaget sysslar med både café och inredningsverksamhet och
är beläget i Norbergs centrum. Målgruppen är framförallt kvinnor 22-35 år med en inkomt 1825 000 kronor i månaden. Dessa människor värdesätter både produkt, mättnad och plånbok.
NEED står för behov, och företaget vill i sin tur tillfredställa dessa behov. Detta i och med att
företaget bedriver två verksamheter – både café och butiksverksamhet. Tanken är att du kan
komma och fika, samtidigt ta del av själva butiken. Man riktar in sig till människor med intresse
för inredning, funktionalitet och trender.

I och med att Need Coffeeshop & Dekor är ett relativt nystartat företag har man valt att fokusera
på att bygga upp ett fungerande café och få återkommande kunder. När detta är helt genomfört
kommer företaget att expandera och tanken är att få igång en fungerande webbshop till
inredningsverksamheten, det vill säga att få igång försäljning av inredningsdetaljer även på
nätet som i nuläget endast finns tillgänglig i en fysisk butik ovanpå caféet.

Företaget har heller inte valt att fokusera på sin identitet, dvs det enda som finns att tillgå
grafiskt är en logotyp och ett typsnitt. Några regler för hur dessa ska användas existerar inte,
därför har företaget gett i uppdrag att framställa en grafisk manual med regler för användning
samt mallar för diverse trycksaker.
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1.2 Syfte
Syftet med arbetet är dels att fördjupa mina kunskaper inom grafisk formgivning, men också
att öka min kompetens som grafisk formgivare. Dessutom att jag ska kunna bidra med min
kunskap och kompetens till företaget som står för mitt sidoprojekt, att informera vikten av att
använda sig av en grafisk profil som företag och varför.

Syftet med undersökningen är att fördjupa mina kunskaper om typsnitt som jag sedan kommer
kunna implicera i framtida projekt. Kunskaper som jag kommer kunna ha nytta av som grafisk
formgivare. Att kunna hantera typsnitt utifrån människors upplevelser och därmed skapa
material med hög kvalité.

1.3 Mål och avgränsningar
1.3.1

Projektmål

Projektmålet med detta arbete är att undersöka och få resultat på de formulerade
frågeställningarna. Att undersöka en hypotes gällande typografin i analogt format. Därefter
också implicera resultatet i sidoprojektet.
Ett annat projektmål är att ta reda på frågeställningen ”Vad är typografins betydelse i analogt
format?”. Samt testa hypotesen ”text med olika färger är svårare/jobbigare att uppfatta än enbart
svart text på vit/ljus bakgrund” stämmer.

Målet med sidoprojektet är att få en färdig produkt att lämna över till beställaren. Med färdig
produkt menas en grafisk profil som beställaren sedan kommer kunna använda vid bland annat
beställningar av trycksaker, etc. Dessutom kunna lämna över mallar i word-format som
beställaren kan använda. Anledningen till word ligger i att beställare varken har programvaran,
intresset eller kompetensen att använda InDesign.
1.3.2

Effektmål

Ett effektmål som finns för arbetets gång är att samla in ny kunskap om typografi och grafisk
design som sedan kommer kunna användas i praktiken. Målet är att i framtiden kunna visa
framtida arbetsgivare den kompetens som jag bär på både i teorin och i praktiken.
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Effektmålet med själva sidoprojektet är få företaget att använda sig av den grafiska profilen för
att förstärka sin identitet som därmed ger större förtroende och en seriösare bild utifrån kunders
perspektiv. Om företaget har en tydlig identitet kommer potentiella kunder att förknippa dess
trycksaker med företaget och därmed kommer en bredare kundkrets att byggas upp. Ett företag
med tydlig identitet känns igen och skapar förtroende utåt. Om ett företag istället har en rätt
spretig identitet utåt medför det att potentiella kunder ser företaget som oseriösa och därmed
väljer ett annat alternativ som tillfredsställer deras behov.
1.3.3

Avgränsningar

Då begreppet typografi är väldigt brett och området i sig är väldigt stort krävs det vissa
avgränsningar för att arbetet. Denna uppsats är avgränsat till ett få antal respondenter i
undersökningen, samt avgränsat litteraturstudier till det som är mest relevant för uppsatsen.
Detta för att komprimera arbete utifrån tid, men också för att sätta högre standard på arbetet
som helhet.

En annan viktig avgränsning vad gäller undersökningen och uppföljningen är den valda
vetenskapliga artikeln. Artikeln berör i huvudsak text i form av korta ord skriven på skärm, det
vill säga digitalt, medan denna undersökning berör text skriver i fysiskt format och textstycken.
Varför man valt att titta mer på arikeln går att läsa under diskussion.
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2. Metod
Sida 12 av 67

2.1 Metodval
För att kunna genomföra detta arbete har en mindre litteraturstudie gjorts för att kunna
bestämma vilken metod som passar bäst till ändamålet. Utifrån denna har metoden empirisk
undersökning valts ut. Detta eftersom resultatet grundar sig på insamlat data i en undersökning.
Vad detta betyder mer specifikt går att läsa om under punkt 3.1 i denna rapport.

2.2 Undersökningsprocess
För att kunna göra en givande undersökning till arbetet genomfördes även en kort studie över
undersökningar generellt. Detta går att läsa om under 3. Teori. Studien utgick ifrån att beskriva
begreppet i sin helhet, presentera olika metoder på undersökningar samt hur man utformar en
undersökning.

Undersökningsprocessen i detta arbete går att dela upp på tre; inledning, genomförande och
resultatbearbetning. Dessa tre delar presenteras nedan för att göra det tydligare för dig som
läsare att hänga med.
2.2.1

Inledningsfasen

Först och främst formulerades ett syfte och ett mål med undersökningen, tätt följt av
målgruppsurval. Anledningen till att ett syfte och ett mål formulerades var för att på ett tydligt
sätt beskriva för respondenterna varför undersökningen skulle genomföras och användas till.
För att välja respondenter har man i detta arbete valt att utgå ifrån en artikel av Jakob Nielsen
på Nielsen Norman Group. Artikeln handlar om att man bara behöver testa en tes med fem
användare. Detta eftersom man får de bästa resultaten från dessa, övriga är ett slöseri med
resurser.1

Nielsen skriver i sin artikel att så snart man samlat in data från en användare har du fått insikt
om nästan en tredjedel som man kan få reda på om ämnet. När man sedan testar den andre
användaren kommer hen att göra vissa saker som första användare, men även något nytt.
Därmed får du fler och nya insikter om ämnet, inte lika många som första men några ytterligare.
Därefter när du testar den tredje användaren kommer denne med stor sannolikhet att göra några

1

https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/, hämtad
20160819
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saker som en av de tidigare användarna, men även några saker som de båda användarna tidigare
gjort.

Nielsen skriver också att ju fler man testar desto mindre lär man sig, eftersom allt man behöver
få reda på observeras av de tre första användarna. Fjärde och femte användaren som man testar
kommer bara att bekräfta det som de andra kommit fram till. Man kommer att se samma saker
om och om igen, därför bör man inte observera fler än fem stycken människor, eftersom det då
bara kommer slösa tid och resurser.

Utifrån detta har endast fem personer genomfört denna undersökning, eftersom tiden inte är en
stark resurs i detta arbete. Gällande undersökningen spelar sidoprojektet till Need Coffeeshop
& Decor en viktig roll. Detta utifrån att målgruppen är anpassad till projektet eftersom
kunskaperna är implicerade i det material som producerats till företaget, en grafisk profil med
tillhörande grafiska delar så som logotyp och affischmall.

Sammanfattningsvis har fem kvinnor i åldern 20-35 år valts ut till denna undersökning, och
ligger till grund för resultatet som presenteras i denna rapport.

Inledningsvis formulerades några korta frågor om personen i fråga och om dess förkunskaper
gällande läsning, detta i form av ”ordinalskala” det vill säga frågor som mäts i skalsteg, i detta
fall en skala mellan 1 (svårläst) - 5 (lättläst).2 Därefter utformades själva undersökningen med
relevanta frågor som berör ämnen inom typografi som läsbarhet och upplevelse av färg och
form. Efter frågedelen tillsatte jag även en ”direkt observation”-del, det vill säga att
undersökningn var uppdelad i två delar. Det är en metod som enligt Dahmström skapar mer
kvalité på en undersökning.3 En observation kan antingen ske öppet eller slutet, det vill säga
antingen så vet respondenten om att denne blir observerad eller inte. Men som det finn med alla
metoder finns det även för- och nackdelar med denna. En av nackdelarna är att beteendet hos
respondenten kan vara annorlunda till skillnad från vanligt. Detta utifrån att denne är medveten
om att hen blir iakttagen.

Syftet med att använda sig av direkt obeservation i detta arbete är att kunna mäta framförallt

2
3

Enkätboken, sida 89
Statistikboken, sida 98
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läsbarheten. Därför är tre olika test framtagna för att se läsbarhet utifrån färg och form, se
testerna i undersökningen, bilaga 8.1.
2.2.2

Genomförande av undersökning

Undersökningarna genomfördes på papper, det vill säga analogt. Respondenterna fick ett
pappershäfte och pennor för att kunna genomföra undersökningen. Den utfördes i en sluten
miljö, det vill säga en miljö där respondenten inte störs av andra intryck som på något sätt kan
störa processen och därmed påverka resultatet.

Respondenten fick själv välja plats utifrån kravet att hen skulle ha varit där förut. Anledningen
till det är att respondenten inte skulle störas av sin nyfikenhet för bland annat inredning och
möblemang. Nyfikenhet att betrakta ett nytt rum med nya intryck. För att göra miljön ännu mer
intryckslös genomfördes undersökningen med endast respondenten och observatören, detta för
att andra människor inte skulle påverka eller störa respondenten som därefter kunnat påverka
resultatet.

Själva frågedelen fick respondenten svara på i sin egen takt utan några krav. Däremot mätte
man observationsdelen utifrån tid, i antal minuter och sekunder. Detta för att tydligare kunna
se resultat och därmed ställa respondenterna mellan varandra. För att på ett tydligare sätt se
skillnader och likheter mellan respektive respondent och uppgift.
2.2.3

Resultatbearbetning

Efter datainsamlingen sammanställdes resultaten i tabellform. Detta för att göra en tydlig
översikt över svaren och värderingarna. Resultaten delades upp utifrån ordningen på
undersökningen, detta för att göra det lättare för läsare att koppla fråga och svar. Resultaten av
undersökningen kodades för att respondenten inte ska vara igenkännbar i rapporten, framförallt
under diskussionsdelen där vissa svar kommer ligga som grund för argument och funderingar.
2.3 Praktiskt case: Need Coffeshop & Decor
För att kunna genomföra sidoprojektet har Adobes verktyg använts flitigt. Framförallt
Illustrator och InDesign. Tillsammans med beställaren har man specificerat upp önskemål om
utformning av logotyp, därefter har layouten på den grafiska profilen utgått från egen
brainstorming samt resultat från undersökningen. Beställaren har givit detta arbete fria händer
till att framställa materialet, detta eftersom att beställaren själv inte är insatt eller intresserad av
hur det ska vara.
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3. Teori
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3.1 Att göra en undersökning
3.1.1

Undersökning som begrepp

Att göra en undersökning utgår alltid från ett problem. Det kan vara vem som helst som villta
reda på något om ett område, men oftast är det myndigheter och massmedia som behöver
informationen.4

Utifrån vilket problem som ska studeras, hur mycket tid man har på sig och vad man vill få ut
av undersökningen ligger till grund av det man sedan kommer att uppnå med undersökningen.
Därmed är det flera olika faktorer som undersökningen vilar på, och är mer eller mindre mest
styrt av vilka resurser som finns tillgängliga. Då inte bara ekonomiska utan även materiellt och
personal-mässigt.

Begreppet undersökning är väldigt brett. Det finns många olika undersökningsmetoder, och i
sin tur många olika sätt att både framställa och genomföra en undersökning. Dessutom finns
det olika benämningar utifrån vilken typ av undersökning och undersökningsmetod det är.
Fokus för detta arbete ligger dock på undersökningen som grundar sig på observationer och
datainsamlingar, detta kallas empirisk undersökning.5

Empiri kommer från grekiskan och innebär erfarenhet. Empirism är en metod som grundar sig
på fakta utifrån erfarenheter, inte på människan förnuft. När man gör en undersökning tittar
man alltså inte på förnuft och vett, utan man tittar på hur verkligheten ser ut, hur det faktiskt ser
ut i praktiken, vilket vi kommer att göra i denna undersökning om typografin.

3.1.2

Syftet med undersökningar

Syftet med att göra undersökningar kan vara att bryta ner frågeställningen. Antingen på ett
beskrivande, förklarande eller framåtblickande sätt, detta menar Dahmström i sin bok. 6 Hon
skriver också att det är syftet med undersökningen som också bestämmer vilken metod som
skall användas för att få den information som eftersöks. Det ska också vara möjligt för en extern

4

Statistikboken, sida 15
https://www.uhr.se/publikationer/svensk-engelsk-ordbok/empirisk-undersokning
6
Statistikboken, sida 16
5
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person att kunna göra om undersökningen – därför är det alltid viktigt att dokumentera sin
undersökning och kunna redovisa den på ett tydligt sätt.

För att gå djupare in på syftet med att göra undersökningar kommer du få en kort introduktion
till vad som menas med beskrivande, förklarande och framåtblickande undersökningar nedan.

Beskrivande
Beskrivande undersökningar är enligt Dahmström att man vill spegla opinionen i ett ämne.7 Det
kan handla om att kartlägga något, och detta kan vara på uppdrag av ett företag. Då är det vanligt
att man gör en så kallad marknadsundersökning där man till exempel vill veta konsumenters
inställning och användande av en specifik produkt eller tjänst.
En beskrivande undersökning vill enligt Dahmström ha svar på:8


Hur många?



Hur stor andel?



Hur mycket?



Hur lång tid?



Hur stor förändringen är

När det gäller själva datainsamlingen genomförs beskrivande undersökningar ofta via postenkät
eller intervjuundersökning. Antingen en ”face-to-face”-intervju, i hemmet eller per telefon,
eller via enkäter till ett urval av populationen. Det vill säga att de slutsatser och resultat man får
fram via datainsamlingen endast går att dra utifrån den begränsade delen av populationen och
inte den totala populationen – exempel kön. Enligt Dahmström kallas denna typ av
undersökningar för ”surveytyp”.

Förklarande
En förklarande undersökning vill man titta på sambandet mellan X och Y. I boken
(datainsamling, s. 17) skriver Dahmström att man vill titta på om dessa också har ett
orsakssamband – man vill veta om värdet på Y orsakas av värdet på X. Varför man vill göra en
förklarande undersökning kan också ha att göra med att man vill se storleken av effekten på Y
när X-värdet förändras.
7
8

Statistikoken, sida 17
Datainsamling, sida 24
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Dahmström skriver att man med denna typ av undersökning vill testa hypoteser och därmed
bedöma om resultatet beror på slumpen eller om storleken på skillnaden är så pass stor att
informationen faktiskt stämmer utifrån datainsamlingen.

Rent praktiskt genomförs dessa undersökningar med ett statistiskt experiment för att få fram
information om orsakssamband istället för att endast få information som numeriska samband
mellan variabler. När man pratar om variabler menar Dahmström det handlar om en egenskap.9
Exempel på variabler kan vara: kön, ålder, inkomst och civilstånd, bland annat.

Framåtblickande
En framåtblickande undersökning handlar om att göra prognoser i praktiken. Syftet med dessa
är att antingen beskriva eller förklara ett förhållande i samhället. Dahmström skriver i sin bok
att för att göra sådana här undersökningar krävs det att statistiken finns tillgänglig för
omvärlden.10 Viktigt att ta hänsyn till är också att utfallet av undersökningen inte nödvändigtvis
måste stämma överens med verkligenheten.
3.1.3

Undersökningsmetoder

Det finns många olika metoder att välja mellan när man ska genomföra en undersökning. Först
och främst finns det flera olika metoder utifrån om det ska vara en beskrivande, förklarande
eller framåtblickande undersökning. Olika metoder att få data utifrån vad resultatet ska ge
underlag för. Nedan presenteras de metoder som används för detta arbete.

Den empiriska undersökningen grundar sig på en enkät och en observationsdel. Enkäten är ett
formulär som har fasta svarsalternativ och fylls i av respondenten själv. Observationen tillhör
också den empiriska undersökningen utifrån att respondentens beteende observeras och
dokumenteras. Detta kan man kalla för direkt observation där respondenten även är medveten
om att denne observeras.

Anledningen till att man gör dessa observationer är för att få fram mer korrekt information.
Skulle man skicka ut en postenkät till samma respondenter riskerar man att på ett opålitligt

9

Statistikboken, sida 24
Statistikboken, sida 21

10
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resultat av dessa, eftersom respondenten bland annat kan tendera till minnesfel. Därför är det
bättre att observera denne om det är möjligt för att få så trovärdig information som möjligt.11

Intervjumetoden innebär en direktkontakt mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. För
att samla in informationen gör man antingen en personlig intervju, alltså ansikte mot ansikte,
eller en så kallad telefonintervju.12

Syftet med att använda denna metod i denna undersökning är att få fram åsikter och värderingar
om själva ämnet i sin helhet. Att få åsikter och värderingar om attityder kring användandet av
olika typsnitt. Intervjuerna i detta arbete har varit personliga intervjuer, dessa har genomförts i
anslutning till den empiriska undersökningen, detta för att kunna samla och hålla ordning på
respondentens svar utan att riskera att informationen beblandas eller förväxlas med någon
annans.

Dahmström skriver i sin bok om olika metoder gällande intervjuer, även där. Däremot lyfter
hon fram två metoder mer än andra – besöks- och telefonintervjuer. Hon menar på att dessa två
metoder är dyrbara, men nödvändig för att få svar av hög kvalité.13 (s.91, statistikboken)
3.2 Typografi, vad är det?
3.2.1

Typsnittens historia

Skriftens roll är att kommunicera, och dennes historia är lång – ca 5000 år gammal. Det
talade språket har tagit lång tid att utveckla till ett skriftspråk och människans behov av att
kommunicera har varit lika aktuellt som det mänskliga livet. Innan skriftens tid förmedlade
man budskap och meddelanden med symboler, bilder och abstrakta figurer.14

Ett skriftspråk fungerar första när mottagaren kan tyda och förstå innebörden av det
nedtecknade. Det hela började med kilskrift (3000-1000-talet före kristus). Detta utvecklades
i staden Uruk, och detta av samurerna. Till en början bestod skriften av konkreta ting, dessa
kallas för piktogram. Idag använder vi piktogram som informationsgrafik, exempel bilderna
för kvinna och man på toalettdörrarna. Under århundradena utvecklades samurernas
11

Statistikboken, sida 99
Statistikboken, sida 7
13
Statistikboken, sida 91
14
Koblanck, sida. 9
12
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piktogram till mer abstrakta tecken. Skriften bestod till en början av ca 2000 tecken, men
mot slutet av utvecklingen bestod den endast av ca 600 tecken.15

Under tiden som kilskriften utvecklades utvecklade man även skriftspråk i andra länder.
Egypten använde sig av så kallade hieroglyfer (3000 f. Kr. – 400 e. Kr.). Det är en typ av
bildskrift som bestod av abstrakta tankar och konkreta saker som gjorde det möjligt att
återge det talade språket.16

Egypternas hieroglyfer är uppbyggd på tre olika typer av tecken: ideogram, fonogram och
determinativer. Tecknen hade nämligen olika betyder utifrån hur man placerar symbolerna i
texten och det sistnämda (determinativer) fungerar som en vägledare för hur man ska tolka
betydelsen av symbolerna i olika sammanhang. Hieroglyferna läses vanligtvis från höger till
vänster, men dessa kan även läsas upp och ner.

Grunden till det alfabet vi har idag kommer från Fenicierna, ett folk som levde i det område
som är Libanon och norra Israel. Detta var på 1200 – 500-talet f. Kr. Anledningen till att
fenicierna utvecklade ett lätthanterligt skriftsystem kan enligt Koblanck ligga i att de var
handelsfolk och utifrån det var i behov att utveckla ett lättare sätt att kommunicera skriftligt.
Det var världens första alfabet, dock utan vokaler, därför kallade man alfabetet för
konsonantskrift.17

Därefter var det grekerna som utvecklade feniciernas alfabet. Dock kunde de befintliga
tecknen inte ranskribera det grekiska språket. Därför lånade och utvecklade man vokaler från
det arameiska alfabetet. Det var sista steget från en skrift som var fullt utvecklad där varje
tecken motsvarade ett ljud.

Utifrån det grekiska alfabetet utvecklades även en västlig och östlig skrift. Den västliga blev
slutligen det latinska alfabetet och den östliga omfattade även det kyrilliska skriften som
användes av slaviska länder samt Ryssland. Varför man kallar tecknen för just ”alfabet” har

15

Koblanck, sida 11.
Koblanck, sida 13.
17
Koblanck, sida 14.
16
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att göra med att grekiskans två första bokstäver var A och B, vars betydelse var ”Alpha”
respektive ”Beta”.18
3.2.2

Typsnittens uppbyggnad

Många tänker nog inte på att varje bokstav består av flera olika delar. Att det är flera faktorer
som bestämmer hur en bokstav ser ut oberoende typsnitt. Se figur nedan.

Figur 1: Typsnittets anatomi

Stam
Den huvudsakliga vertikala linjen i en bokstav.19
Svans
Är den del på en bokstav som sträcker sig nedanför baslinjen.
Klot
Den runda, stängda delen på en bokstav.
Seriff
En linje som visar på bokstavens huvudsakliga början och stopp.
Dessa delar ovan är bara ett axplock av typsnittens anatomi. De ovan nämnda är de
huvudsakliga som kan återfinnas på en bokstav.

Utöver dessa delar brukar man även prata om linjer, oftast med engelska begrepp. Cap-height,
x-height och baseline. Lupton skriver i sin bok Thinking with type att cap-height betyder höjden

18
19

Koblanck, sida 17.
http://www.typographydeconstructed.com/stem/, hämtad 20160822
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från baslinjen i en bokstav. Denna räknas i point, vilken i traditionell europeisk skala motsvarar
0,376 millimeter. Texten du läser nu är skriven med 12 poäng, så kallade points (pt). Om du
mäter höjden på en fullstor bokstav, exempel ”R”, så är bokstaven ungefär 4,5 millimeter hög20.
Lupton beskriver vidare att x-height är precis som cap-height – fast för en gemen, fullstor
bokstav exklusive svans eller annat element som sträcker sig ovanför cap-height.21
Slutligen finner vi baseline, även kallat baslinje i det svenska språket. Baslinjen är enligt, bland
annat, Lupton den osynliga linjen som bokstäverna vilar på. Se figur nedan.

Figur 2: Typsnittens linjer

Inom typografin är det inte bara anatomin som har betydelse. Varje typsnitts-familj har även en
stor inverkan på ett typsnitts utseende. Lupton skriver i sin bok att man på femtonhundratalet
började organisera romerska och kursiva typsnitt i matchade familjer, och det var i början på
nittonhundratalet som konceptet hade blivit förankrat.22

Precis som Linné organiserade växterna organiserade den franske typografen Maximilien Vox
tusental typsnitt i familjer, ett system. Varje familj har sina kännetecken och särdrag men inom
samma familj kan utseendet på typsnitt skilja sig från övriga betydligt. De två stora
huvudgrupperna i detta system, som också kallas för ”The Vox Classification”, är antikvor och
linjärer.23

20

https://sv.wikipedia.org/wiki/Typografisk_punkt, hämtad 20160822
Lupton, sida 37.
22
Lupton, sida 48.
23
Koblanck, sida 27.
21
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Antikvor
Denna familj är mycket stor och den gemensamma nämnaren är bandet
till den karolinska handskiftens små bokstäver. Antikvota familjen har
därefter tre ”underfamiljer” – geralder, realer och didoner. Dessa
typsnitt är uppbyggda på ett sätt där bokstäverna har seriffer, vilket gör
det lättare för ögat att läsa i och med att det undermedvetet skapar en
linje som ögat följer.24 Detta ger därmed en god läsbarhet och passar

Figur 3: Exempel på antikvor

bra till stora textmängder. Familjen har även tydliga övegångar mellan
grundstreck och tunna hårstreck.

Linjärer
Linjärfamiljen syns redan hos grekerna på 700-talet f. Kr., detta innebär
att deras rötter är förankrade långt bak i tiden. Det var dock inte förrän
på 1800-talet som bokstavsformen fick sitt genombrott samtidigt som
industrialismen.

Till skillnad från antikvorna saknar linjärerna seriffer, och har dessutom

Figur 4: Exempel på linjär

inga växlingar mellan tunna och tjocka linjer. Koblanck skriver i sin
bok att dessa typsnitt inte är lämpade sig för större textmängd då dessa
ofta upplevs svårlästa.25

Andra typsnittsfamiljer
Utöver de ovan nämnda typsnittsfamiljerna finns det tre familjer till. Mekaner, vilka beskrivs
som linjärer som fått seriffer. Skripter beskrivs i sin tur som typsnitt med handskriftskaraktär,
och slutligen beskrivs extremer som ett typsnitt med tydlig avvikelse från etablerade former.
Dessa har en mer dagsländekaraktär.

Typsnitten får sina namn utifrån stämpelskäraren, vilken skar ut bokstäverna spegelvända för
att sedan kunna gjutas till en trycktyp. Dock finns det typsnitt som är namngivna utifrån andra
skäl också.26

24

Koblanck, sida 29
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3.2.3

Typografiska basregler

I Koblancks bok kan man läsa om några typografiska basregler som man ska ha i åtanke nä man
jobbar med typografi. Dessa basregler handlar framförallt om hur man ska använda sig av
typnitt.

Koblanck skriver att man inte ska blanda stora och små storlekar på texten, samt att man inte
ska blanda typsnitt eftersom det upplevs som väldigt rörigt. Hon skriver också att man inte ska
skriva alldeles förlånga meningar, detta utifrån att långa textrader också upplevs väldigt
svårlästa. Parallellt till detta menar hon att på samma sätt som man inte ska skriva förlånga
textrader, ska man heller inte skriva för korta. Detta ger upphov till många avstavningar som i
sin tur gör texten svårläst.

Koblanck skriver i sin bok att avståndet mellan raderna ska vara så pass stort att det bildas ett
tydligt ljusrum. Man brukar utgå från en tumregel som innebär att avståndet mellan raderna ska
vara 20 procent större än vad själva textstorleken är.27

Slutligen skriver Koblanck att man ska se till att texten ger ett lugnt och jämnt intryck till den
som läser texten.
3.3 Tidigare forskning kring typografi och läsbarhet
Inom typografi finns det en rad olika forskningar, dock ingen som är liknande denna
undersökning, inte något som har hittats i alla fall. Därför valdes en artikel som hade liknande
utgångspunkt som denna undersökning, att titta på typografins betydelse. Dock handlar artikeln
om korta ord på en digital skärm, medan denna undersökning handlat om att titta på textstycken
i fysiskt format. Anledningen till att man valde att titta närmre på nedanstående artikel ligger i
att bland de funna vetenskapliga artiklarna var denna artikel mest lik den utgångspunkt som
detta arbete har. Det vill säga att det inte går att hitta en forskning om typografins betydelse i
fysiskt format.

De flesta vetenskapliga artiklar man hittar om forskning kring typografi handlar om hur man
använder dessa rent digitalt. Både färg och form till marknadsföring och annat ändamål. Dock
finns det människor som har tittat på vilka typsnitt som lämpar sig bäst på skärm utifrån ett

27

Koblanck, sida 73.
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broadcasting-perspektiv. Denna artikel grundar sig på samma idé som fanns för detta arbete,
men skiljer sig ändå markat från själva genomförandet och syftet med undersökningen. Denna
presenteras kort nedan.

Artikeln Effect of typeface, letter case and position on recognition of short words presented onscreen har tittat på liknande saker som denna undersökning har gjort. Dels med gemener och
versaler. Författarna till artikeln, Nace Pušnika , Klementina Možinaa och Anja Podlesekb har
i sin undersökning kommit fram till att typsnittet Georgia visade på bättre läsbarhet än typsnitt
som Verdana, Calibri och Trebuchet.28
3.3.1

Metod i experimentet

För att komma fram till dessa resultat och slutsarser genomförde författarna till artikeln ett
experiment som gick ut på att på en skärm visa deras respondenter ord med tre bokstäver. Detta
med svarta bokstäver på en ljusgrå skärm.

Respondentera var sedan placerade 6,5 meter från skärmen och man observerade deras
ögonrörelser med en speciell enhet som spårade ögonrörelser. Det som undersöktes var
läsbarheten på olika typsnitt, läsbarheten för versaler och läsbarheten för gemener.
3.3.2

Resultat i experimentet

Utifrån det experiment som genomfördes av Nace Pušnika , Klementina Možinaa och Anja
Podlesekb visade det sig att människor föredrar serif-typsnitt före san-serif vid läsning på
skärmar. Dessutom gick det snabbare för människor att känna igen och läsa ord när dessa var
skrivna med versaler till skillnad från gemener.29

Författarna nämner också att man utifrån deras exmperiment kunnat dra slutsats om att olika
faktorer påverkar människans sätt att uppfatta ord utifrån typsnitt och position. De nämner
också att de fann att det mest ultimata sättet att använda typografi vid sändning är att placera
texten uppe till vänster när det gäller statiska titlar. Med statiska titlar menas exempel väder,
naturkatastrofer, sportersultat, lotterivinnare, etc. Samt att man bör använda typsnitt som
Gerogia, eftersom dessa har en distinkt design.30
28

Effect of typeface letter case and position on recognition of short words presented on screen,
sida 442
29
Vetenskaplig artikel, sida 448.
30
Vetenskaplig artikel, sida 449
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4. Resultat
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4.1 Resultat av undersökning
Resultatet är utifrån de svar från undersökningen som var en av arbetets huvuduppgifter.
Undersökningen genomfördes på papper, det vill säga att respondenterna fick ett pappershäfte
med dessa frågor och uppgifter, samt pennor. Undersökningen genomfördes på olika platser där
respondenterna kände sig bekväma. De fem respondenterna är alla kvinnor mellan 20 – 55 år.
Undersökningen var uppdelad i två delar – bakgrundsinformation och uppgifter.
Bakgrundsinformation innebar frågor som respondenterna fick läsa själva och besvara i egen
takt. Dessa frågor handlade om läsvana, vilket medie man var van vid att läsa mest och vilken
uppfattning och åsikt man har om texter utformade på olika sätt. Uppgifterna däremot skulle
observeras genom tidtagning, förutom sista uppgiften som respondenten skulle göra som
tidigare – läsa och reflektera i egen takt. Mer om detta under uppgift 4 i denna del.
LÄSVANA
5
4
3
2
1
0

Tabell 1: Läsvana

Ovan ser du resultatet i tabellform utifrån respondenternas läsvana. Tabellen visar att fyra av
fem läser ca 3-4 gånger i veckan, och en av fem läser varje dag.

Frågan ovan tillhör alltså en av bakgrundsinformations-frågora, vilket betyder att respondenten
själv fick läsa och reflektera över frågan.

Därefter fick respondenterna svara på vilket medie som de oftast läser ifrån. Nedan ser du
resultatet på frågan. Tabellen visar att tre av fem respondenter oftast läser dagstidningar, vilket
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även kan innebära nyheter och artiklar skrivna digitalt, medan en av fem läser sociala medier
för det mesta och en annan läser något annat, i detta fall recept.

MEDIE
4
3
2
1
0

Tabell 2: Medie

4.1.1

Personliga upplevelser och åsikter

Därefter fortsatte undersökningen med ytterliggare bakgrundsinformation, denna gången mer
inriktat till uppfattningar och åsikter gällande typografi. Dessa frågor var också sådana som
respondenten fick läsa själv och reflektera över i egen takt.

Nedan ser du resultatet på frågan om personen i fråga tyckte det var svårare/jobbigare att läsa
text som är skriven i endast versaler. Av resultatet att döma tyckte tre av fem respondenter att
det var jobbigare/svårare att läsa text skriven i versaler, medan två av fem inte tyckte det.
Jag tycker det är jobbigt/svårt att läsa text med endast VERSALER.
VERSALER
4
3
2
1
0

Tabell 3: Versaler
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Nästa fråga handlade om personen i fråga tyckte det var jobbigare/svårare att läsa text som var
skriven med gemener. Där viasde det sig att samtliga inte tyckte det, se tabellen nedan.

Jag tycker det är jobbigt/svårt att läsa text med endast gemener.
GEMENER
6
5
4
3
2
1
0

Tabell 4: Gemener

På frågan om personen i fråga tycker det är jobbigare/svårare att läsa text skriver med andra
färger än svart (på vit bakgrund) kan man på tabellen nedan utläsa att tre av fem inte tyckte det.
En av fem tykte att det kändes jobbigare/svårare att läsa text skriven med andra färger än svart
(på vit bakgrund), samt att en av fem inte hade någon uppfattning. Det vill säga att respondenten
i fråga inte hade reflekterat över just den faktorn vid läsning.

Jag tycker det är jobbigt/svårt att läsa text i andra färger än svart på vit bakgrund.
ANDRA FÄRGER ÄN SVART
4
3
2
1
0

Tabell 5: Andra färger än svart
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Slutligen fick respondenterna kommentera varje fråga med egna nyckelord om hur de
uppfattade vissa faktorer inom typografin, samt hur de kände vid läsning. Nedan ser vi de fyra
mest återkommande nyckelorden som visade sig i resultatet på frågan hur det känns när man
läser en text i versaler. Dessa frågor var också sådana som respondenterna fick läsa och
reflektera över i egen takt.

På frågan ”När en text är skriven med VERSALER känner jag…” har respondenterna svarat:


Något viktigt/allvarligt



Någon som är upprymd



Jobbigt att läsa



Att man ska vala uppmärksam, läsa nogrannt

På frågan ”När en text är skriven med gemener känner jag…” har respondenterna svarat:


Lättare att läsa



Som vanligt/normalt/ingenting



Att någon är stressed eller uttråkad



Lugnt och seriöst

På frågan ” När en text är skriven med olika färger känner jag…” har respondenterna svarat:


Någon är skojfrisk



Oseriöst



Glädje och skoj



Att det är viktigare utifrån att man tar det mer seriöst
4.1.2

Observationsundersökning

Undersökningens senare del handlade om
observationsuppgifter. Respondenterna i fråga
skulle läsa text skriven med versaler i både
sans-seriffer och seriffer, samt en text skriven
med gemener i sans-seriffer och seriffer. Dessa
texter innhöll lika antalet ord eftersom det
skulle utföras på tid, därför har man kunnat
mäta vilken form som var effektivast att läsa
rent tidsmässigt, se bild på en av texterna till

Figur 5: Bild från undersökning

höger.
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Nedan ser du resultatet på första observationsuppgiften. Tabellen nedan visar att samtliga
respondenter föredrog att läsa versaler skriven med sans-seriffer, samt att samtliga respondenter
läste texten skriven med sans-seriffer på kortast tid.
Uppgift 1: Allt i versaler

UPPGIFT 1 LÄRBARHET

UPPGIFT 1 KORTAST TID

6
5
4
3
2
1
0

6
5
4
3
2
1
0

Tabell 7: Uppgift 1 - Läsbarhet

Tabell 6: Uppgift 1 - Kortast tid

Uppgift två handlade om samma sak som uppgift ett, enda skillnaden var att texten var skriven
med gemener. Tabellen nedan visar på att fyra av fem respontender föredrog att läsa text skriven
i gemener med text som har seriffer, medan en av fem föredrog sans-seriffer. Man kan också se
att tre av fem respondenter läste texten med seriffer på kortast tid, och att två läste med sansseriffer på kortast tid.
Uppgift 2: Allt i gemener

UPPGIFT 2 LÄSBARHET

UPPGIFT 2 KORTAST TID

5

4

4

3

3
2

2

1

1

0

0

Tabell 9: Uppgift 2 - Läsbarhet

Tabell 8: Uppgift 2 – Kortast tid
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Följande uppgift fick respondenterna själva läsa och reflektera över svaret i sin egna takt.
Uppgiften gick ut på att sätta olika egenskaper på 16 logotyper, se bild nedan. Respondenterna
kunde sätta obegränsat antal med egenskaper på så många logotyper de ville. Det vill säga att
en logotyp kunde av en respondent få exempel både en ring och ett utropstecken.
Dessa egenskaper innebar:


Upplevdes positiva (markerades med en ring)



Upplevdes negativa (markerades med ett kryss)



Upplevdes seriös/tydlig (markerades med ett utropstecken)



Upplevdes oseriös/otydlig (markerades med ett frågetecken)

Figur 6: Logotyper från undersökning

Samtliga respondenter skulle alltså svara utifrån upplevelse av själva logotypen i färg och form,
och därmed försöka se bakom själva företaget.

På nästa sida presenteras samtliga egenskaper med tillhörande logotyp, det vill säga hur många
av respondenterna som upplevde vilka egenskaper på olika logotyper.
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Uppgift 3: Logotyper
RING: POSITIVA
5
4
3
2
1
0

Tabell 10: Uppgift 3 – Ring

I tabellen innan kan man läsa att respondenterna uppfattade ICA som den mest positiva
logotypen utifrån färg och form ICA’s logotyp är skriven med ett linjär-typsnitt i röd färg.
Därefter kommer Calvin Klein, Lindex, ahlgrens bilar och Master card på delad andraplats över
respondenternas upplevelse. Samtliga logotyper är antingen skriven med linjär-typsnitt,
och/eller, i röd färg.

Nedan ser vi resultatet på frågan om vilken/vilka logotyper som upplevdes mest tydlig och
seriös. Tabellen visar här på att Calvin Klein, Zara och Master card upplevdes som mest seriös
och tydlig av alla logotyper.

UTROPSTECKEN: SERIÖSA/TYDLIGA
4
3
2
1
0

Tabell 11: Uppgift 3 – Kryss
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Sedan kommer vi till tabellen som visar resultatet över respondenternas svar på vilken logotyp
som upplevdes negativt i deras tyckte. Nedan ser vi att Ralph Lauren, SEB och Wordpress är
de företag som innehar logotyper som kan upplevas negativa utifrån färg och form. Två av
dessa är skrivna med antikvor-typsnitt.

KRYSS: NEGATIVA
4
3
2
1
0

Tabell 12: Uppgift 3 - Utropstecken

Sist ut i logotypuppgiften var frågan vilken logotyp/vilka logotyper som upplevdes mest oseriös
och/eller otydlig. Av respondenternas svar att döma kan man se i tabellen nedan att Wordpress
är den logotyp som tilltalade respondenterna minst. Att den logotypen utstrålade oseriositet och
var otydlig i sin mening. Denna logotyp är skriver med ett antikvot-typsnitt. De logotyper som
upplevdes minst oseriöst var Calvin Klein och Lindex, båda skriven med ett linjär-typsnitt.

FRÅGETECKEN: OSERIÖSA/OTYDLIGA
4
3
2
1
0

Tabell 13: Uppgift 3 - Frågetecken
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Sista uppgiften och sista delen av undersökningen handlade om läsbarhet med text skriven i
andra färger än svart, och med olika form. De fyra grundfärgerna valdes ut: blå, gul, röd och
grön. Respondenternas uppgift var att färg för färg läsa ett stycke med text som var skriven med
seriffer, och ett stycke med text
skriven med sans-seriffer, se
bild till höger. Respondenterna
skulle sedan kryssa i fältet till
vänster om vilket stycke de
föredrog mest i respektive färg.

Texten som valts ut genom hela
undersökningen kommer från
skolverkets hemsida. Texten är
anpassad till nationella proven
i årskurs sex, med inriktning
läsförståelse i svenska.31
På följande sida finner du
resultatet på denna uppgift.

På tabellerna nedan kan man se respondenternas svar på vilken form som de föredrog att läsa
när texten var skriven i respektive färg. Det man kan se är att respondenterna oftast föredrog att
läsa text skriven i sans-seriff, framförallt text skriven i gult eller grönt. När texten var skriven i
rött eller blått var det mer jämnt.

31

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.158595!/Menu/article/attachment/Text_Cirkusflickan
.pdf, 20160802
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Uppgift 4: Färger på ljus bakgrund
FÄRG PÅ TEXT: GUL

FÄRG PÅ TEXT: BLÅ
5

4

4

3

3
2
2
1

1
0

0

Tabell 15: Uppgift 4 - Blå

Tabell 14: Uppgift 4 - Gul

FÄRG PÅ TEXT: RÖD

FÄRG PÅ TEXT: GRÖN

4

5
4

3

3
2
2
1

1

0

Tabell 16: Uppgift 4 - Röd

0

Tabell 17: Uppgift 4 - Grön

Respondenternas kommentarer utifrån uppgift 4:
Grön och gul text är jobbigt och svårt att läsa med vit bakgrund, framförallt text skrivet med
seriffer. Den blå texten var lättast och behagligast att läsa. Ljusa färger gör att bokstäverna flyter
ihop mer och det är svårt att fokusera på innebörden av texten, samma sak med seriffer.
Bokstäverna får mer detaljer och det blir ”grötigare” att läsa och uppfatta.

För att koppla svar med fråga ytterliggare, se under bilaga 8.1, där finner du undersökningen i
sin helhet.
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4.2 Resultat av praktiskt case: Need Coffeeshop & Decor
Ett mål med sidoprojektet var att framställa material till företaget. Dessa material var dels en
grafisk manual som innehöll det viktigaste: färg, typsnitt, logotyp och logotypplacering. Den
grafiska manualen skulle vara tydligt kopplad till företagets färger – svart, vit och gul. Sedan
utgå från undersökningens resultat rent typsnittsmässigt.

Resultatet utgår från både teori och metod. I resultatet har man utgått från teorins basregler. Det
vill säga att när man producerar någon trycksak ska man inte blanda stora och små bokstäver i
en textrad, eftersom det upplevs väldit rörigt. Dessutom ska ljusrummet mellan raderna vara så
pass goda i marginalerna att det känns bekvämt för ögat att läsa, det vill säga att bokstäverna
inte snuddar vid varandra.

Utifrån undersökningen har man använt sig av ett typsnitt skriven med sans-seriffer. Eftersom
det enligt undersökningens respondenter var behagligast att läsa, framförallt om man skulle
behöva skriva med versaler. Undersökningen visade även på att text med sans-seriffer
upplevdes mer positiv och seriös än text med seriffer – detta har implicerats framförallt i
logotypen.

Ännu ett mål med sidoprojektet var att framställa mallar för olika ändamål. Eftersom ägaren
inte innehar varken kompetens eller programvara för Adobe InDesign önskades mallar i word
programvara. Nedan presenteras resultatet av de olika delarna i sidoprojektet.
4.2.1 Mall för visitkort
Visitkortet består av företagets logotyp samt kontaktuppgifter. Enkel design som är modern och
tidlös. Anledningen till att man valt att använda endast sans-serifftypsnittet är från
undersökningens resultat som visade på att det upplevdes mer seriöst och var mer lättläst.
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4.2.2 Mall för affisch A3
Utifrån att undersökningens resultat visade på att sans-seriffer var behagligast att läsa har man
i denna mall valt att endast använda sig av företagets typsnitt (Tenor Sans). Dessutom har man
även använt sig av mycket ljusutrymme för texten för att skapa bättre upplevelse och läsbarhet
för mottagarna, vilket implicerats utifrån teorin.
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4.2.3

Mall för informationswidget

Denna informationswidget finns även i A4-format. Nedan är formatet 21 x 21 cm.
Informationen är utifrån en tidigare informationswidget från företagets egna facebooksida.32

Precis som på mallen innan har man valt att använda sig av mycket ljusutrymme för att skapa
god läsbarhet samt företagets typsnitt som är skriven i sans-seriffer.

32

https://www.facebook.com/NEED.Coffeeshop/photos/a.883562461655403.1073741831.8835
10618327254/1131220976889549/?type=3&theater, hämtad 20160828
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4.2.4

Grafisk manual

Den grafiska manualen har framställts i både tryckfärdigt format men också i digitalt format för
att företaget ska kunna skicka vidare till eventuella intressenter, så som exempel tryckerier. För
att se den trycka versionen i sin helhet, se under bilaga 8.2.

Det trycka formatet består av 12 liggande A4-sidor och utgår från företagets tre färger: svart,
vit och gul. Denna innehar företagets grafiska regler gällande användning av färger, typsnitt
och logotyp. Manualen innehåller även kort information om företaget, så att en utomstående
ska kunna greppa vilket typ av företag det är, och dess vision. Den är i sin hehet framställd
utifrån företagets önskemål om innehåll, på ett sätt som gör det enkelt för användaren att hitta
det som eftersöks och behövs.

Grafiska manualen i digitalt format innehar samma information och innehåll, det enda som
egentligen skiljer dessa format åt är sidorna. I den digitala versionen återfinns inga tomma sidor
så som det gör i den tryckfärdiga. Detta utifrån att när man ska trycka ut ett häfte, eller en bok,
behöver materialet vara delbart med fyra för att få det utskjut man vill ha utan att placera om
sidorna (om man använder sig av Adobe InDesign).

Den grafiska manualen utgår från det resulat som visades i undersökningen som genomfördes
parallellt till arbetet. Hur detta visar sig i manualen är framförallt valet av typsnitt – ett typsnitt
skriven i sans-seriffer. Detta eftersom det visade sig att människor föredrog det före text skriven
med seriffer. Dessutom upplevdes sans-seriff-typsnitt mer positivt och seriöst till skillnad mot
text skriven med seriffer, detta kan du läsa mer om under resultat av undersökning, 4.1.

Till höger kan du se hur resultatet från undersökningen
implicerats i den grafiska manualen. Att brödtexten är
skriven i sans-seriffer och utgår från Koblancks basregler
gällande användningen av typsnitt – att luftrummet
mellan raderna ska vara i den grad att det är behagligt för
ögat att läsa texten.
Figur 7: Exempel från grafiska manualen

Dessutom har man i manualen använt en solid bakgrund,
det vill säga en enfärgad bakgrund, detta för att läsaren inte ska bli förvirrad av bakgrunden.
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Enligt Koblanck har människor svårt att ta in den information som förmedlas om denne behöver
fokusera på något utöver själva texten. Därför har man i detta arbete valt att undgå röriga
bakgrunder – eftersom informationen som förmedlas är viktig för att inte överskrida företagets
riktlinjer. Dessutom har man i detta arbete valt att inte använda texter i olika färger (i samma
mening eller textstycke), eftersom det enligt respondenterna upplevdes oseriöst.

Avslutningsvis kan logotypen vara värd att
kommentera. Logotypen är utförd tillsammans
med företagets ägare och betyder att det behov som
kan uppfyllas tack vare företaget finns inom fyra
väggar, men att möjligheten att ta del av företaget
står öppen via andra vägar – exempel webben.
Figur 9: Nya logotypen för Need

Denna är en uppdatering av en tidigare logotyp
som varit företagets märke, men i och med att man
skapade en grafisk profil och strukturerade upp
företagets riktlinjer önskade man även en
uppdaterad logotyp.

Figur 8: Gammal logga för Need

Logotypen är framställd i illustrator och är utsparad i både vektorformat (.eps) och pixelformat
(.png). Anledningen till att man sparat ut den i vektorformat är för att företaget ska kunna
använda vilka storlekar som önskat utan att kvalitén ska komprimeras och försämras. Varför
man valt att spara ut den i pixelformat ligger till grund i att den bibehåller kvalitén, men går
inte att göra större än det bestämda formatet utan att påverka kvalitén. Detta är bra vid
användning av logotypen på exempel word-dokument som inte stödjer vektorbilder – samt
kunna sprida den via sociala medier.

Även i logotypen kan man se hur resultatet av undersökningen implicerats utifrån användning
av typsnitt. Att man valt ett typsnitt skrivet med sans-seriffer, vilket upplevdes positivt och
seriöst. Samt att man inte valt att använda röriga objekt utan valt att vara enkel och tydlig med
företagets vision och vilja, detta genom de ”gula väggarna”.

För att se den grafiska manualen i sin helhet, återfinns denna under bilaga 2.
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5. Diskussion
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Examensarbetet har varit ett väldigt nyttigt projekt för min del. Jag har både fått mer kunskap
och kompetens inom grafisk design, men också fördjupat mina kunskaper inom typografi.
Uppsatsen har öppnat många nya perspektiv på användandet av typsnitt för olika ändamål, men
också nya perspektiv på datainsamling - att det ska vara genomtänkt med tydlig utgångspunkt.

Syftet med uppsatsen var först och främst att fördjupa mina kunskaper inom området, samt att
fördjupa mina kunskper om datainsamling. Ett annat viktigt syfte var även att ta reda på
typografins betydelse i analogt format. Med analogt format menas det som vi kan ta i fysiskt
och läsa ifrån.

Av den lästa litteraturen att döma ska man som grafisk designer alltid ha läsbarheten i åtanke.
Man ska använda typsnitt som gör det lättare för mottagaren att uppfatta. Detta genom att
använda seriffer i brödtext och sans-seriffer i rubriker. Därför valde jag till detta arbete att testa
denna tes.

För att testa tesen genomförde jag en empirisk undersökning, det vill säga en undersökning som
grundare sig på erfarenheter. Jag valde, utifrån Nielsen and Norman Group’s tes33, fem
respondenter som skulle stå som grund i min undersökning. Dessa fem var alla kvinnor och
anledningen till detta är sidoprojektet som gjorts parallellt med denna uppsats. Målgruppen för
sidoprojektet har varit kvinnor 22 – 35 år, men även lite äldre. Anledningen till att använda
samma målgrupp är att resultatet sedan implicerats i resultatet till stor del.

Resultatet från undersökningen visar på motsättning till vad litteraturen säger. Den visar att
människor föredrar att läsa sans-seriffer på analogt format. Detta kan man farmförallt se om
man tittar på läsbarheten rent tidsmässigt (se tabell 6). Samtliga respondenter både föredrog och
visade på snabbare uppfattning av text med sans-seriffer. Anledningen till resultatet kan också
ligga i vad för typer av medie vi läser ifrån. En av fem respondenter svarade att hen läste sociala
medier mest, och tre av fem respondenter kryssade i att de läser dagstidningar (se tabell 2). Att
tillägga i detta är också att resultatet utgår från fem respondenders uppfattning och åsikter,
vilket är en viktig aspekt i förhållande till trovädigheten för underlaget. Detta utifrån det krävs
fler respondenter för att undersökningen ska inneha en mer användbar och trovärdig statistik.
Något mer trovärdigt att grunda argument på.

33

https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/
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Efter en kort överblick så används sans-seriffer flitigt på sociala medier vilket då i sin tur kan
leda till att respondenten har lättare att uppfatta text skriven med sans-seriff. Detta är något
som kan kopplas till det Björkvall skriver i sin bok:34
”Genom en erfarenhetsbaserad metafor kan man alltså känna igen en
betydelsepotential genom den fysiska erfarenheten av en annan domän”

Jag tror att han menar på att om vi känner igen formen av en text skapar det automatiskt en
bättre läsbarhet, detta eftersom vi är vana vid fenomenet. Visserligen är man då van att läsa text
från en display, men det finns en igenkänningsfaktor utifrån att sociala medier är en stor del av
vår vardag.

En annan sak jag la märke till i resultatet var att människor har lättare och svårare att läsa utifrån
hur man väljer att använda sig av stora och små bokstäver. Tre av fem respondenter svarade
”Ja” på frågan om det var jobbigare/svårare att läsa text skrivna med versaler. Däremot svarade
samtliga respondenter ”Nej” på frågan om det var jobbigare/svårare att läsa text skrivna med
gemener. En av respondenterna gav även en kommentar om dessa frågor och nämnde att
versaler som är skrivna med seriffer ser alldeles för detaljerade ut vilket gör det jobbigt för ögat
att uppfatta och följa med i texten som ett rinnande flöde.

Innan undersökningen hade jag även en hypotes om att text som var skriven med andra färger
än svart var jobbigare/svårare att läsa och uppfatta på ljusa bakgrunder. Där svarade tre av fem
respondenter ”nej”, varav en svarade ”ja” och en ”ingen uppfattning” (se tabell 5). Detta utifrån
tidigare diskussioner samt litteratur upplevt det som rörigt att använda sig av olika färger/ljusare
färger. En annan spännande bekräftelse på detta resultat var uppgift 4. Respondenternas uppgift
var då att utifrån färg och form ta ställning till läsbarheten på vit/ljus bakgrund. Resultatet på
uppgiften visar att man föredrar typsnitt med sans-seriffer när färgen är ljus. Detta tror jag har
att göra med det som Koblanck skriver i sin bok om antikvor och linjärer. Eftersom antikvortypsnitt är uppbyggda med växlande tunna och tjocka linjer gör det att linjärer, som är
uppbyggda på linjer med samma tjocklek, är lättare att uppfatta. Man ser mer av hela bokstaven.
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En lustig sak värd att nämna är även den vetenskapliga artikeln som jag valde att nämna
tidigare.35 En artikel dom skrivits utifrån en undersökning om bland annat läsbarhet på skärm.
Även den undersökningen visade sig motsäga det litteraturen nämner. Enligt de referenser jag
använt mig av i teori-delen ska man på skärm använda sans-seriffer som brödtext och seriffer
på rubriker. Det är med andra ord motsatsen till användningen av typografi i tryck.

Värt att diskutera är också varför jag valde att använda mig av den vetenskapliga artikeln. Även
fast de genomförde en undersökning digitalt, samt med kort ord, till skillnad från den
undersökning jag genomförde.

Målet var att hitta en forskning eller studie inom området typografi i analogt format, men då
jag hade svårt att hitta någon studie som jag kände passade till det jag ville skriva om fanns det
inte så mycket att välja på. När jag sedan ramlade över denna artikel kände jag att den var mest
lik det jag studerade, samt handlade om det jag ville skriva om. Även fast artikeln i huvudsak
handlar om digitalt format och korta ord, finns en bakomliggande anledning. Författarna testade
en tes på respondenterna som var lik den tes jag ville testa. Det finns säkert någon studie som
hör ihop med denna uppsats mer, men den hade jag inte resurser att finna rent tidsmässigt. Samt
att jag sökte i varje vrå jag kunde finna. Det finns många uppsatser om typografi på tryckt
media, men jag var ute efter en artikel som var anknyten till vetenskapen, en undersökning som
hade vetenskaplig grund. Därav valet av artikel. Hade jag funnit någon artikel som passade
ännu bättre, tror jag att jag min metod och mitt resutltat hade sett annorlunda ut. Detta eftersom
jag hade kunnat förhålla mig till andras riktlinjer gällande metoden. I detta fall gjorde jag utifrån
en kort litteraturstudie, vilket i sin tur kan leda till en undersökning som inte håller kravet för
väl genomförd undersökning ur ett trovärdighets-perspektiv.

Det som gav mig mest från denna undersökning var att artikelns resultat fick mig att kunna
reflektera över litteratur kontra undersökning. Det vill säga att jag kunde se att det inte bara var
min undersökning som motsatte sig det litterturen menar, och därmed reflektera över vikten av
att testa något för att få fram resultat som sedan fungerar som riktlinjer i ett projekt.

Att se resultaten från denna undersökning och sedan resultaten från andra undersökningen
finner jag intressant. Detta eftersom att man kan läsa om hur det bör vara, men när man väl

35
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testar visar det sig vara helt tvärtom. En frågeställning som uppkommit genom denna insikt är
bland annat ”Hur skulle typografi kunna användas för att attrahera fler människor till att läsa?”.
Skulle man testa och verkligen utgå från svaren? Eller skulle man fortsätta utgå från litteratur?
Jag tycker det vore ytterst intressant att göra en studie om det. Dock skulle jag finna det
intressant med en mer gedigen studie inom den tes som varit detta arbetets huvudpunkt.

Sista uppgiften i undersökningen handlade om att märka ut olika saker på 16 logotyper, detta
utifrån upplevelse av färg, form och läsbarhet (se tabell 8-11). Svårigheten för respondenterna
var att se bakom varumärket, vilket jag tyckte samtliga lyckades bra med. Tanken med att väljag
logotyper som man känner igen, eller har sett, eller har en relation till var att utmana
respondenterna till att tänka utanför bokxen. Att få insikt om hur vi människor undermedvetet
upplever olika logotyper. Dock tror jag att denna uppgift stjälte mer än hjälpte eftersom några
respondenter kommenterade svårigheten i att se bakom varumärket.

Av resultatet från uppgiften att döma upplevdes Calvin Kleins och Master Cards logotyper som
mest seriös och positiv. Att texten var lätt att uppfatta utan att bli för oseriös. Dock är detta enda
resultatet från undersökningen som jag finner mindre trovärdigt – detta utifrån respondenteras
egna ord om svårigheten att se bakom. Svårigheten om att skilja på relation och intryck.

För att diskutera undersökningen generellt önskar jag att det funnits mer tid och resurser till att
göra en mer gedigan studie. Dels eftersom jag inte riktigt har den kunskap och kompetens till
att utföra en utförlig studie, men också för att det funnits en tidsbegränsning och avgränsningar
för att inte göra arbetet förstort eller för rörigt. Dessutom skulle jag ha anpassat språket utifrån
människor som inte vet något om typografi, alternativt använt mig av en ordlista i början. I
detta fall var det vissa av respondenterna som inte visste vad exempel versaler eller gemener
innebar, vilket jag fick förklara.

En annan sak jag kunnat göra annorlunda är att välja ut en mer anpassad text att läsa för
respondenterna. Dalström skriver i sin bok (läseboken, sida. 32) att läsbarheten påverkas av
textens lingvistiska kvalitéer. Med det menas kvalitéer som gör en text lättare eller svårare att
förstå. Själva språket och meningsbyggnaderna har stor inverkan på läsbarheten. För detta
arbete användes en text från skolverkets hemsida. Texten var från Nationella proven i svenska
men inriktning på läsförståelse, detta för sjätteklassare. Texten i sig hade en poäng och var rent
utformningsmässigt bra, men inte när man delade upp den i mindre delar. Dessutom innehöll
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texten några svåra ord att förstå sig på vilket gjorde att respondenterna la någon sekund mer på
att förstå sig på ordet istället för att komma ihåg sammanhanget.

Däremot tycker jag att undersökningen blev lyckad, att jag fick dom svar jag behövde för att
kunna använda dessa för att visa på att tesen om att använda seriffer på brödtext inte stämmer
överens med den bild som litteraturen ger oss. Även om respondenterna var få, dock hade det
också sin anledning. Varför resultatet ser ut som det gör tror jag också har att göra med vad vi
människor är vana vid. En av mina frågor handlade om vilket medie man läser ifrån oftast, där
tre av fem svarade dagstidningar – vilket också kunde vara digitalt. På de digitala plattformarna
använder man sans-seriffer i texten, vilket gör att vi människor bli vana och därmed upplever
det som lättare att läsa.

Jag tror, att om jag genomfört en större undersökning med exempel 100 respondenter, hade
denna undersökning haft mer trovärdighet. Inte av den anledningen att jag skulle kunna få fler
olika svar, utan att det är 97 personer som bekräftat de tre första respondenternas svar. Det i sin
tur hade lett till en mer trovärdig statistisk grund för att kunna använda denna undersökning
som argument i framtiden. En undersökning som visar på statistik, inte som det är nu, att den
visat på ett få utvalda människors åsikter och värderingar.

En statistik undersökning skulle kunna ha en grund att säga om litteratur har fel eller inte. Detta
eftersom jag personligen tycker att man bör grunda kunskaper från erfarenheter på statistik.
Med det menar jag att jag väljer hellre att tro på en undersökning som på något sätt visar på
statistik, inte bara nåra åsikter.

Mycket har studerats inom typografin, men inte tillräckligt för att kunna googla fram ett djupare
svar om betydelse och inverkan på typografi. Inte heller har det studerats så mycket inom
typografi på tryckt format än digitalt. Anledningen till det tror jag ligger i att samhället blir mer
digitaliserat och att vi går ifrån tryckta format mer och mer. Värt att komma ihåg är att studier
om typografi i tryckt format aldrig kommer bli inaktuellt förrän sista tycksaken som man fysiskt
kan ta i inte längre finns.
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5.1 Vad för forskning saknas inom området saknas?
Utifrån att ha kollat runt bland olika vetenskapliga artiklar och studier inom typografi saknar
jag kopplingen mellan det grafiska och de psykologiska. Hur våra hjärnor påverkas av olika
stimuli och hur det i sin tur påverkar hur vi uppfattar texter och färger.

Jag tycker även att det saknas forskning om hur man kan göra texter mer tidseffektiva utifrån
läsbarhet. Finner det som en ytterst svår frågeställning men ack så intressant utifrån det
samhälle vi lever i idag. Jag upplever det som att vi vill tideffektivisera det mesta utan att lägga
stor energi på att göra förändringen.
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6. Slutsatser
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Det finns en rad olika slutsatser man kan ta utifrån detta arbete. Först av allt kan man dra
slutsatsen att det inte alltid går att utgå från det litteraturen nämner, utan att man måste testa sig
fram och undersöka själv vad människor kan tänkas föredra inom typografi. Att man måste ta
fram underlag för vilket ändamål man har med typografin och vilket intryck som man vill
förmedla.

En annan slutsats man kan dra är att erfarenheter och vanor spelar stor roll på resultat i
undersökningar som dessa. Detta eftersom människor är ”inkörda” i system, exempel sociala
medier, som gör att vi uppfattar typografi på ett helt annat sätt än förut så detta medie inte var
tillgängligt. Detta kan man även koppla till människors erfarenheter kring, i detta arbete, olika
företag. Att inte välja företag som känns igen eftersom dessa redan har etiketter med egenskaper
som respondenter satt dit. Detta är något som kan påverka ett resultat negativt eftersom man
utgår från att göra en datainsamling utifrån en punkt, men på grund av andra egenskaper gör
det att datainsamlingen blir påverkad av readn tidigare åsikter om själva företaget.

Dessutom kan man också dra slutsatsen att typografins betydelse i tryckt format har en stor
skillnad i hur människor uppfattar budskapet eller poängen med texter. Att man som grafisk
designer, eller annan roll som berörs av typografi, måste ta hänsyn till att anpassa texter efter
målgrupp. Blir de tinte anpassat löper risken större att människorna man vill nå ut till upplever
det som något annat än vad man tänkte sig.

Sedan finns det en annan viktig slutsats som är framkommen genom detta arbete.
Trovärdigheten på undersökningar blir bättre ju fler respondenter du har. Detta utifrån att man
får bredare grund att stå på, eftersom fler har fått vara med och säga sitt. Det blir fler som
bekräftar. Dock går det att göra undersökningar som är i samma storlek som denna, men då får
man ha i åtanke att den inte räknas som statistiskt trovärdig. Att det inte har lika mycket tyngd
i argument mot en undersökning som har fler respondenter.

Sista, och eventuellt viktigate, slutsatsen är att inte snåla på tid och resurser vid undersökningar
som dessa. Ting som har med människor att göra borde få ta längre tid, och man bör lägga mer
resurser för att få mer trovärdiga resultat.
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6.1 Förslag till nya forskningsområden
Som tidigare nämnt vore det intressant att se hur man med typografin kan tideffektivisera vår
läsning. Hur man med typografins makt kan göra det lättare för människan att läsa, uppfatta
och förstå.

Det vore dessutom intressant att se färgens betydelse inom typografin. Dels varför man oftast
skriver med svart text till exempel, men också för att se hur vi påverkas av olika färger inom
typografin. Samt varför vi använder vita papper som standard vid tryck, och inte någon annan
kulör så som ljusgul. Hur vi påverkas av pappersvalet när det kommer till typografins betydelse.

Som tidigare nämnt, trots att det studerats en del inom typografi saknas det en del också.
Framförallt studier som visar på bu eller bä av en hypotes utifrån exempel litteratur.
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8. Bilagor
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8.1 Bilaga 1: Undersökning

Bakgrundsinformation

1. Namn: __________________________________

2. Ålder: __________________________________

3. Könstillhörighet
☐ Han

☐ Hon

☐ Hen

☐ Icke binär

4. Hur mycket läser du? Ringa in nedan det som du känner passar in på dig mest.

1

2

3

4

5

Aldrig

1-2 ggr i

1 gång i veckan

3-4 dagar i

Varje dag

månaden

veckan

5. Vad läser du oftast? Kryssa i nedan. Endast ett X.
☐ Dagstidningar
☐ Skönlitteratur/kurslitteratur
☐ Sociala medier
☐ Annat, __________________________________
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Korta frågor
Fråga A – C: Svara genom att kryssa ”Ja”, ”Nej” eller ”Ingen uppfattning”.
Fråga D – F : Svara genom att skriva på linjen.

A. Jag tycker det är jobbigt/svårt att läsa text i andra färger än svart (eller vitt på mörk
bakgrund).
☐ Ja

☐ Nej

☐ Ingen uppfattning

B. Jag tycker det är jobbigt/svårt att läsa text med endast VERSALER.
☐ Ja

☐ Nej

☐ Ingen uppfattning

C. Jag tycker det är jobbigt/svårt att läsa text med endast gemener.
☐ Ja

☐ Nej

☐ Ingen uppfattning

D. När en text är skriven med VERSALER känner jag:
Kan vara alltifrån ilska och seriositet till glädje och skoj.
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

E. När en text är skriven med gemener känner jag:
Kan vara alltifrån ilska och seriositet till glädje och skoj.
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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F. När en text är skriven med olika färger känner jag:
Kan vara alltifrån ilska och seriositet till glädje och skoj.
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Uppgifter
Nedan finns fyra uppgifter. Din uppgift är att läsa medan jag tar tid/skapa dig en uppfattning
om känsla. Detta är för att observera vad som ögat uppfattar snabbast. Därefter kommer du
också få ge en kommentar om hur läsbarheten kändes på en skala 1 till 5, där 1 är svårläst och
5 är lättläst. Text hämtad från skolverket.36

36

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.158595!/Menu/article/attachment/Text_Cirkusflickan
.pdf, 20160802
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Uppgift 1, tid: Allt är i versaler
Antal ord i respektive text: 63

SERIFFER

SANS-SERIFFER

JAG VAR SEX ÅR NÄR MIN MAMMA

VÄNTADE PÅ ATT MAMMA SKULLE

SÅLDE MIG TILL EN CIRKUS. HON

KOMMA HEM FRÅN SITT ARBETE PÅ

FICK PENGAR TILL EN VARM

RESTAURANGEN. PORTVAKTENS

YLLEKAPPA OCH ETT PAR

TRETTONÅRIGA DOTTER BRITA FICK FYRTIO

HANDSKAR I SKINN.

ÖRE OM DAGEN FÖR ATT SE EFTER MIG.

CIRKUSDIREKTÖRSKAN, MADAME

SOM VANLIGT HADE HON TRÖTTNAT

ZENITHA ELLER WILHELMINA

NÅGON GÅNG PÅ EFTERMIDDAGEN OCH

PETTERSSON SOM HON EGENTLIGEN

SAGT ÅT MIG ATT LEKA PÅ GÅRDEN

HETTE, FICK ETT STYCKE

MEDAN HON GICK IVÄG ETT ÄRENDE.

LJUSLOCKIGT KAUTSCHUKBARN

NÅGRA TIMMAR SENARE HÖRDE JAG

SOM HON KUNDE DRESSERA.

HENNE FNITTRA MED ETT PAR POJKAR

AFFÄRSUPPGÖRELSEN, ELLER

NERE VID VATTNET.

KANSKE SKA MAN KALLA DET FÖR
ÖVERTALNINGEN, AVSLUTADES EN
RÅKALL FEBRUARIKVÄLL 1917. JAG
SATT I TRAPPHUSET OCH

Tid: ______________________

Tid: ______________________

Läsbarhet:

1

Svårläst

2

3

Varken eller

4

5

Lättläst

Röd ring = Seriffer
Grön ring = Sanseriffer
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Uppgift 2, tid: Allt är i gemener
Antal ord i respektive text: 65

seriffer

sans-seriffer

jag brukade alltid gå en sväng när jag

det var kallt ute. det sved som om en katt
bitit mig i tårna. mamma hade stoppat mina

tröttnade på att vänta på brita. jag aktade

alldeles för stora kängor fulla med

mig för droskorna och spårvagnen. och jag

tidningspapper för att hålla kölden borta.

kunde höra på långt håll när den stora

men det hjälpte inte mycket. för att inte

bryggarhästen var på väg åt mitt håll. jag höll

tänka på kylan gjorde jag snölyktor och små

mig till gränderna, ibland vågade jag mig

snögubbar av den snö som portvakten

ända ner till fisktorget. jag både älskade och

skottat upp i drivor på innergården.

hatade lukten som låg som en tjock dimma

egentligen fick jag inte gå utanför porten.

över torget

Tid: ______________________

Tid: ______________________

Läsbarhet:
1
Svårläst

2

3
Varken eller

4

5
Lättläst
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Uppgift 3, känsla: Logotyper
Ringa in de logotyper med typsnitt som du upplever som positiva. Kryssa för dom logotyper
med typsnitt du upplever som negativa. Gör ett ”?” vid de logotyper med typsnitt som du
upplever oseriösa/vilseledande. Gör ett ”!” vid de logotyper med typsnitt som du upplever
seriösa/tydliga.
Ingen uppfattning på någon av logotyperna? Gör ingenting.
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Uppgift 4, känsla: Färger på ljus bakgrund
Nedan finner du texter i olika färger. Läs dessa och ge en kommentar på vilken känsla du får,
samt hur du upplever läsbarheten. Ena delen är skriven med seriffer, andra med sans-seriffer.
Kryssa i det stycke som du föredrar att läsa utifrån färg och form.
Sedan tyckte jag om att titta på konflikterna som pågick på det halvmåneformade
kullerstenstorget. Fiskmåsarna som skrek ut sina varor och folket som var där för att
handla.
Ibland, om Brita tröttnade på mig tidigt, gick jag ner så att jag fick se fiskarfruarna
komma i sina roddbåtar och lägga till vid marknaden. Det var spännande att titta på
när de hivade upp alla fisklådor på kajen. Ibland var fångsten så färsk att en fisk
hoppade ur lådan.
Ett par gånger var jag nära att nappa åt mig någon av de sprattlande fiskarna, men de feta
torgkatterna hann alltid före. De satt och lurpassade lite här och var, och de var framme
vid bytet innan någon hann blinka.
Ibland blev det slagsmål om fisken. Katterna fräste och skrek som spädbarn. Men då var
alltid någon av fiskmånglerskorna framme och slängde vatten över dem. Allt det här var
som ett stort skådespel, och jag hade världens bästa plats att se det ifrån.
Jag brukade sitta hopkurad på en utskjutande bropelare av sten. Den satt på bron som
ledde från Fisktorget till den finare stadsdelen som kallades för Söder. På vintern var det
inte lätt att ta sig upp till bropelaren för räcket var smalt och halt av snö och is.
Men jag ömsom ålade, ömsom balanserade. Mina långstrumpor var alldeles blöta på
knäna efteråt. En väta som frös till is medan jag satt där och huttrade. Men det var värt
att frysa, utsikten var till och med bättre än den man hade högst uppe på vinden i vårt
hus.
Ibland inbillade jag mig att jag kunde se till världens ände, för det måste väl ändå vara
där himlen och havet gick samman och blev en enda gråblå rand? Det var på senhösten
när jag satt där på min utkiksplats och såg havet möta himlen, som jag träffade Madame
Zenitha första gången.
Jag hade tagit av mig båda skorna och yllestrumporna för att få fäste när jag klättrade.
Samtidigt som jag balanserade fötterna framför varandra på det kalla stenräcket hade
jag blicken riktad mot torget. Då plötsligt hörde jag en röst bakom mig.

Kommentarer om upplevelse, utifrån färg: _________________________________________
___________________________________________________________________________
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8.2 Bilaga 2: Sidoprojekt: Grafisk manual – Need Coffeeshop & Decor ?
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