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Sammanfattning  

Syftet med studien var att undersöka vilken effekt ljud har på korrekturläsning när texten har 

ett typsnitt som ökar svårigheten på uppgiften (Haettenschweiler) och hur det skiljer sig från 

effekten när texten har ett typsnitt som är mer lättläst (Times New Roman). Experimentet 

hade tre ljudbetingelser: tystnad, roterat tal och tal. En 2×3 variansanalys med upprepad 

mätning användes för att analysera resultatet. Två typer av fel tillämpades i texterna: stavfel 

och kontextuellt felaktiga ord. Resultatet visade att man blir sämre på att hitta kontextuellt 

felaktiga funktionsord i talbetingelsen, men bara i Times New Roman, inte i 

Haettenschweiler. Vidare visar resultatet att man missar färre felstavade ord i talbetingelsen 

och att läshastigheten minskar i den betingelsen. Det verkar alltså som det svårlästa typsnittet 

skyddade försöksdeltagarna från effekten av irrelevant tal när de skulle hitta kontextuellt 

felaktiga funktionsord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The aim with this study was to explore effects of sound on proofreading when the font of the 

text either decreased reading ability (Haettenschweiler) or was relatively easy to read (Times 

New Roman). Three sound conditions were used: Silence, speech and spectrally rotated 

speech. A 2×3 analysis of variance with repeated measures was used to analyze the results. 

Two types of error were used in the texts: contextually inappropriate words and misspellings. 

The results showed that the participants’ ability to find contextually inappropriate function 

words decreased in the speech condition, but only in Times, not in Haettenschweiler. The 

results also showed that the participants omitted to identify fewer misspelled words in the 

speech condition and that the participants read fewer words in the speech condition. It seems 

that the Haettenschweiler font protected the participants from the effects of irrelevant speech 

on the ability to find contextually inappropriate function words.  

 

Key words: Proofreading, irrelevant sound effect, task engagement, font 
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Introduktion 
 

Det är verkligen viktigt att undersöka effekten av irrelevant ljud då främmande tal och buller 

är en av de mest nämnda källorna till distraktioner i olika arbetsmiljöer (Landström, 

Söderberg, Kjellberg, & Nordström, 2002, refererad i Beaman, 2005) och upp till 15 % av 

luftfartsolyckor inom the Royal Air Force (RAF) har rapporterats varit på grund av mänskliga 

fel orsakade av distraktion (Chappelow, 1999). Ljud kan också försämra kognitiv prestation i 

skol- och arbetsmiljöer, till exempel har en studie visat att irrelevant oljud (i det här fallet 

oljud från en flygplats) försämrade långtidsminnet och läsförmågan hos barn som blev 

undervisade i en skola nära flygplatsen (Hygge, Evans & Bullinger, 2002). Därmed kan 

prestation i olika arbetsmiljöer kanske förbättras av en reduktion av irrelevanta ljud (Beaman, 

2005).  

Effekten av irrelevant ljud och effekten av irrelevant tal är effekter som huvudsakligen 

visar att prestation på seriell återgivning (att komma ihåg orelaterade verbala objekt i korrekt 

ordning) minskar när ljud blir presenterat för försöksdeltagaren, ljudet i fråga är ofta tal 

(Beaman, 2005). Effekten av ljud har en direkt effekt på kognitiva prestationer på 

kontorsplatser och andra arbetsplatser (Banbury, Tremblay, Macken, & Jones, 2001). Man 

undersöker effekten genom att presentera ljud för en deltagare när han eller hon löser en 

uppgift, ljudet ska också vara irrelevant för deltagaren i den bemärkelsen att det inte har något 

med uppgiften att göra. Deltagaren blir instruerad att ignorera ljudet och försäkrad om att 

denne inte kommer att få någon fråga om ljudet senare och blir även ombedd att ignorera 

ljudet så gott som möjligt (Beaman, 2005).  

Forskning har visat att effekten av ljud har olika inverkan på en deltagares prestation 

beroende på uppgiftens natur (Beaman, 2005). Till exempel pekade tidigare forskning på en 

stark effekt av semantik (talets betydelse) när man har undersökt effekten av irrelevant tal på 

korrekturläsning (Jones et al., 1990) men när uppgiften istället är seriell återgivning finns 

ingen effekt av semantik (Buchner et al., 1996). Därmed garanterar inte ljudets fysikaliska 

egenskaper att det kommer att ske en irrelevant ljudeffekt, utan det är förhållandet mellan det 

irrelevanta ljudet, materialet deltagaren ska bearbeta och vilka kognitiva processer som 

individen ska utföra (Beaman, 2005).  

Tidigare forskning har visat att det finns individuella skillnader för hur mottaglig man är 

för effekten (Beaman, 2005), dock verkar det inte finnas några signifikanta skillnader mellan 

män och kvinnor (Ellermeier & Zimmer, 1997), inte heller mellan äldre vuxna och yngre 
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personer (Beaman 2005; Rouleau & Belleville, 1996). Beaman (2004) visade att individuella 

skillnader i arbetsminneskapacitet samvarierar med hur störda deltagarna blev av irrelevant 

tal. Resultatet pekade på att människor med en låg arbetsminneskapacitet var mer mottaglig 

för irrelevant tal än människor med en hög arbetsminneskapacitet. Vilka personlighetsdrag en 

person har verkar också vara en faktor som påverkar hur mottaglig man är för effekten 

(Furnham & Bradley, 1997). Personer med personlighetsdraget introvert (tystlåtna personer) 

tenderar att bli mer störda av bakgrundsmusik när de utför fri återgivning (och en läsuppgift) 

än deltagare som har personlighetsdraget extrovert (utåtriktade och sociala personer). 

Som tidigare forskning visar existerar det väldigt många negativa effekter av irrelevant 

ljud och irrelevant tal, dock har annan forskning visat på positiva effekter. Till exempel visar 

en studie att för en minoritet för populationen (ungefär 10 %) kan irrelevant tal vara ett slags 

hjälpmedel för prestation i serial recalluppgifter (Ellermeier & Zimmer, 1997). Dock har de 

positiva effekterna av den irrelevanta ljudeffekten inte varit i centrum för forskningen 

(Beaman, 2005). 

Effekten av irrelevant ljud på korrekturläsning 

Jones, Miles och Page (1990) har kommit fram till olika effekter som irrelevant tal och ljud 

har på korrekturläsning med hjälp av fem olika experiment. I de fyra första experimenten 

användes en korrekturläsningsuppgift och visade negativa effekter av irrelevant tal: (1) när 

talet innehöll mening (semantiskt innehåll), (2) när belastningen av korttidsminnet var lågt 

och (3) när deltagarna skulle hitta icke-kontextuella fel i förhållande till kontextuella fel. Med 

kontextuella fel menar författarna grammatiska fel eller malplacerade ord i en mening. Icke-

kontextuella fel betyder felstavade ord. Varken den spatiala lokaliseringen av ljuden eller 

intensiteten av ljudet (från 50dB-70dB) hade effekt på korrekturläsningsuppgiften.  

I det femte experimentet använde författarna uppgiften seriell återgivning, där fick de 

resultatet att prestationen på uppgiften försämrades av vilket språkliknande ljud som helst (i 

den här artikeln tal uppspelat baklänges samt tal i ett främmande språk). När det gäller 

korrekturläsning försämrades alltså prestationen mer av ljud som innehöll semantik (det vill 

säga tal) jämfört med ljud som inte innehöll semantik (det vill säga tal uppspelat baklänges). 

Denna skillnad finns inte för effekten av ljud på seriell återgivning, på den uppgiften är ljud 

utan semantik lika potenta distraktioner som ljud med semantik. Detta resultat antyder alltså 

att semantiken i ljudet är kritiskt för försämringen av en korrekturläsningsuppgift. Studien 

visar även att ju mer flytande läsning, desto större risk har man att bli störd av irrelevanta 

ljud. Det visade författarna genom att manipulera rader av text som visades på skärmen där 
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texten presenterades för försöksdeltagarna. När fem rader text visades var effekten av ljudet 

starkare i jämförelse med när endast en textrad visades. 

Typsnittsmanipulering och ”task engagement” 

En studie har visat att information som presenteras i ett typsnitt som är svårare att läsa (till 

exempel Haettenschweiler) blir signifikant bättre ihågkommen än information som presenteras i 

typsnitt som är lättare att läsa (till exempel Times New Roman), under kontrollerade 

förhållanden i ett laboratorium (Oppenheimer et al., 2010). Samma sak har också visats i ett 

mer tillämpat sammanhang, på gymnasiestudenter i en klassrumssituation. Studenterna kom 

ihåg mer från powerpointbilder med svårläst typsnitt. Författarnas tolkning av resultaten är 

följande: genom att försvåra textens läsbarhet måste den som läser texten koncentrera sig mer 

för att läsa vad som står, vilket leder till en djupare bearbetning av texten, vilket förstärker 

minnesspåret av materialet och leder till effektivare framplockning (Oppenheimer et al., 

2010). 

Det finns liknande fenomen i litteraturen om effekter av ljud på kognitiva uppgifter, till 

exempel har det har visat sig i en studie av Hughes et al. (2012) att man kan försvaga den 

negativa effekten av irrelevant ljud på en seriell återgivningsuppgift (med siffror) genom att 

försvåra inkodningen av materialet. Författarna lade på ett visuellt brus över siffrorna som 

skulle kodas in, vilket resulterade i att det blev besvärligare att se vilken siffra som visades. 

Författarna argumenterade för att denna manipulation leder till en högre uppgiftsrelaterad 

ansträngning (på engelska: ”task engagement”). Varför minskas den irrelevanta ljudeffekten 

av högre ”task engagement”? En studie har en rimlig förklaring till varför: studien förklarar 

det genom att när uppgiftens krav på mental ansträngning ökar, förflyttas deltagarens 

uppmärksamhetsresurser från det irrelevanta ljudet till den primära uppgiften som just är att 

koda in och komma ihåg materialet (Sörqvist, Stenfelt & Rönnberg, 2012).  

Syfte och frågeställningar 

Utifrån tidigare studier som har behandlat effekten av ljud, samt utifrån tidigare studier som 

har behandlat hur olika svårighetsgrader av typsnitt påverkar hur man bearbetar och minns 

material, har ett experiment konstrueras som innehåller korrekturläsning i olika ljudmiljöer 

samt i olika typsnitt. Eftersom Jones et al (1990) visar att man blir mer sårbar för irrelevant 

ljud när man läser ”flytande”, är det intressant att pröva hur ett svårare typsnitt påverkar 

effekten av ljud på korrekturläsning, eftersom att det tillför ”disfluency” i bearbetningen av 

texten (Oppenheimer et al., 2010). 

 Detta leder till syftet med studien: att undersöka interaktionen mellan ljud och typsnitt i 
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deras effekt på korrekturläsning. Mer specifikt, att testa om ett svårläst typsnitt kan skydda 

mot effekten av ljud på korrekturläsning. Mina frågeställningar är: (1) Påverkas 

korrekturläsning av typsnittet? (2) Vilken inverkan har olika ljudbetingelser på förmågan att 

missa stavfel och semantiska fel i texten? Och (3) Finns det en interaktion mellan typsnitt och 

effekten av ljud, sådan att skillnaden mellan betingelsen med tal och kontrollbetingelserna 

minskar när texten är skriven med ett svårläst typsnitt? 

Metod 

Deltagare och urval 

Totalt 36 deltagare rekryterades till studien genom ett bekvämlighetsurval. Åldern varierade 

från 20 till 37 med en medelålder på 23,7 år. Inklusionskriterierna var att samtliga deltagare 

skulle ha normal syn (eller justerad till normal syn), normal hörsel, inte ha lässvårigheter som 

dyslexi eller dylikt, samt att ha svenska som modersmål. Tre deltagare räknades som bortfall 

mot denna bakgrund. Anledningarna till bortfallen var (1) dyslexi, (2) ej svenska som 

modersmål och (3) blindhet på ena ögat. Dessa deltagares data fick alltså inte vara med i min 

analys eftersom de stred mot kraven för att delta i experimentet. 

Material 

För studien användes ett häfte med sex olika texter som mätinstrument. Texterna hämtades 

från högskoleverket. I texten manipulerades vissa ord till fel. Typen av fel delades in i två 

kategorier: stavfel och kontextuellt felaktiga ord. Orden var kontextuellt felaktiga i den 

bemärkelsen att orden inte passade in i meningen. Stavfelen var av två slag: ord som saknade 

bokstäver (till exempel bloma istället för blomma) respektive ord där en bokstav bytts ut mot 

en liknande bokstav (till exempel oeh istället för och). Varje text innehöll totalt 96 fel. Typen 

av ord som manipulerades togs också hänsyn till, i varje text manipulerades först 48 

funktionsord (ord vars uppgift är att binda ihop innehållsorden med varandra, till exempel 

”och”) som bestod av 16 fel i respektive kategori, vidare manipulerades 48 innehållsord (ord 

som inte har en abstrakt mening; substantiv, adjektiv och verb) som bestod av 16 fel i 

respektive kategori.  

 Texternas typsnitt manipulerades, varannan text hade typsnittet Haettenschweiler och 

varannan hade typsnittet Times New Roman. Detta motbalanserades på så sätt att hälften av 

deltagarna fick börja med det svårlästa typsnittet och den andra hälften fick börja med det 

lättlästa typsnittet. Det vill säga att varje text förekom i båda versionerna: antingen som 

Haettenschweiler eller som Times New Roman.  
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  Samtliga deltagare var försedda med hörlurar när de genomförde experimentet, 

hörlurarna var av modell Sennheiser 202. Alla deltagare fick vara i tre typer av ljudbetingelser 

nämligen tal, roterat tal och tyst. Roterat tal är vanligt tal där man har transformerat höga 

frekvenser i talet till låga frekvenser och tvärtom, vilket gör att tal och roterat tal är snarlika 

varandra (till exempel pauser mellan ord och meningar), dock är roterat tal obegripligt 

(Sörqvist et al., 2012). Anledningen till varför roterat tal användes var att isolera effekten av 

ljudets semantik, vilket visar sig i jämförelsen mellan vanligt tal och roterat tal. Ordningen på 

ljudbetingelserna var också motbalanserade. Ljudnivån i hörlurarna var 60dB.  

Design och dataanalys 

Ett faktoriellt experiment med inompersonsdesign användes, det vill säga att varje deltagare 

var med i samtliga betingelser. Två oberoendevariabler användes, dessa var ljudmiljö och 

typsnitt. Ljudmiljön hade tre lägen på den oberoende variabeln, nämligen tal, roterat tal och 

tyst. Typsnittet hade två lägen på den oberoende variabeln, dessa var Times New Roman och 

Haettenschweiler. Betingelserna blev således sex stycken (3x2-design). Experimentet hade tre 

beroendevariabler: (1) hur många stavfel en person missade, (2) hur många olämpliga ord 

som en person missade och (3) hur många ord en person hann läsa under testets gång. 

 Analysmetoden för studien var en 3x2 variansanalys, det statistikprogram som användes 

för genomförandet av analyserna var SPSS, version 20. Alfa sattes till .05, om ett resultat 

skulle räknas som statistiskt signifikant skulle p = .05 eller lägre. 

Procedur 

Deltagarna rekryterades på så sätt att de fick boka en egen tid på hemsidan 

http://www.timecenter.com/forskningsstudie/, där fick deltagarna välja mellan tider från 

klockan 09.00 till klockan 15.00. Veckan innan experimentet började skickades ett massmail 

med information om studien ut till studenter på Högskolan i Gävle som har deltagit i 

psykologiska experiment tidigare. De blev informerade om datum, tider och om hur man 

bokade en tid.  

 Experimentet genomfördes i laboratoriet för miljöpsykologi som tillhör Högskolan i 

Gävle. Varje försöksdeltagare satt ensam i det rum där experimentet genomfördes. Tre rum 

som var kvalificerade för psykologiska experiment användes. Därmed kunde tre stycken 

försöksdeltagare genomföra experimentet samtidigt. 

 Instruktionerna som försöksdeltagarna fick när de kom var att de skulle stänga av sina 

mobiler och andra elektroniska apparater som kunde distrahera dem när de genomförde 

experimentet. De blev också tillsagda att inte mixtra med ljudet (alltså höja eller sänka 
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volymen). Vidare blev de upplysta om att under experimentets gång skulle hörlurarna ge dem 

ytterligare instruktioner. Försöksledaren informerade även om att ifall försöksdeltagaren 

skulle känna obehag på något sätt skulle denne avbryta experimentet, om den ville. 

Instruktioner om hur själva experimentet skulle genomföras stod på pappershäftets (häftet 

innehöll instruktioner om experimentet, träning på korrekturläsning och de sex texterna som 

skulle korrekturläsas) andra sida (de skulle vända till den andra sidan när de hörde en 

startsignal i hörlurarna), där fick de även en chans till träning. Felen som de skulle hitta i 

texten beskrevs även där, dock inte felens natur, det vill säga kategorier och så vidare. 

Träningen höll på i två minuter och försöksdeltagarna skulle avbryta träningen när de i 

hörlurarna blev tillsagda att göra så. Pappret gav också instruktioner om att försöksdeltagaren 

skulle ringa in felen med en röd penna (som gavs till deltagaren när den anlände till 

laboratoriet), de skulle även markera ett streck i marginalen för varje läst rad. Testet tog 

ungefär 30 minuter (fyra minuters korrekturläsning per text) att genomföra och när 

försöksdeltagaren var kvar gick denne tillbaka till experimentledaren där deltagaren fick välja 

mellan ett USB eller en biobiljett (film av eget val) som tack. 

Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden som tagits hänsyn till är konfidentialiteten av varje 

försöksdeltagares deltagande. Samtliga deltagare blev också informerade om att de fick 

avbryta experimentet när som helst om de ville, det ska också nämnas att ingen utav 

försöksdeltagarna deltog i experimentet mot deras egen vilja. De blev också underrättade om 

att deras värden endast skulle presenteras som medelvärden ihop med andra deltagares 

värden.  

Resultat 

 

Resultatet visar att man blir sämre på att hitta kontextuellt felaktiga funktionsord i 

talbetingelsen, men bara i Times New Roman, inte i Haettenschweiler (se Figur 1). Vidare 

visar resultatet att man missar färre felstavade funktions- och innehållsord i talbetingelsen och 

att läshastigheten även minskar i den betingelsen.  

Kontextuellt felaktiga ord 

En 2 (Typsnitt: Times New Roman vs. Haettenschweiler)* 3 (Ljud: Tal, Roterat tal, Tystnad) 

variansanalys med upprepad mätning visade en signifikant interaktion på att missa 

funktionsord som är utbytta till kontextuellt felaktiga funktionsord (se Figur 1), F(2,64) = 
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3,12, MSE = 1,37, p = .05, ηp
2 = .09. Medan varken typsnitt, F(1,32) = 0.74, MSE = 2,20, p = 

.396, ηp
2 = .02, eller ljud, F(2,64) = 2,50, MSE = 1,24, p = .089, ηp

2 = .07, visade sig som 

signifikanta huvudeffekter.  

 En motsvarande variansanalys med kontextuellt felaktiga innehållsord som 

beroendevariabel istället för kontextuellt felaktiga funktionsord visade ingen signifikant 

interaktion, F(2,64) = 0,23, MSE = 2,08, p = .80, ηp
2 = .007, inte heller på någon signifikant 

huvudeffekt av ljud, F(2,64) = 0,03, MSE = 3,35, p = .97, ηp
2 = .001, eller typsnitt, F(1,32) = 

3,55, MSE = 2,88, p = .07, ηp
2 = .10 (se Figur 2). 

Stavfel 

En 2 (Typsnitt: Times New Roman vs. Haettenschweiler)* 3 (Ljud: Tal, Roterat tal, Tystnad) 

variansanalys med upprepad mätning visade på en huvudeffekt av typsnitt som visade att det 

var signifikant fler missade stavfel i innehållsord i typsnittet Haettenschweiler än i typsnittet 

Times New Roman, F(1,32)=26,89, MSE = 6,92, p<.01, ηp
2 = .45, och en huvudeffekt av ljud 

visade att försöksdeltagarna missade signifikant fler stavfel i den tysta betingelsen än i de 

andra betingelserna, F(2,64)=3,22, MSE = 5,49, p<.05, ηp
2 = .09. Analysen av missade stavfel 

i innehållsord visade inte på någon signifikant interaktion, F(2,64) = 1,19, MSE = 6,44, p = 

.31, ηp
2 = .04 (se Figur 3). 

 En huvudeffekt av typsnitt visade att det var signifikant fler missade stavfel i 

funktionsord i typsnittet Haettenschweiler än i Times New Roman, F(1,32) = 28,84, MSE = 

5,87, p<.01, ηp
2 = .47, en huvudeffekt av ljud visade att man missade signifikant färre stavfel 

i funktionsord i talbetingelsen än i de andra betingelserna, F(2,64) = 6,87, MSE = 5,62, p<.05, 

ηp
2 = .17. Analysen av missade stavfel i funktionsord visade inte på någon signifikant 

interaktion, F(2,64) = 0,18, MSE = 4,86, p = .84, ηp
2 = .006 (se Figur 4). 

Läshastighet 

En 2 (Typsnitt: Times New Roman vs. Haettenschweiler)* 3 (Ljud: Tal, Roterat tal, Tystnad) 

variansanalys med upprepad mätning visade på en signifikant huvudeffekt av ljud där 

läshastigheten minskade i talbetingelsen, F(2,64) = 12,52, MSE = 5720,55 p<.01, ηp
2 = .28.  

 Variansanalysen visade varken på någon signifikant huvudeffekt av typsnitt, F(1,32) = 

0,40, MSE = 6787,93, p = .53, ηp
2 = .01, eller på någon signifikant interaktion, F(2,64) = 1,96, 

MSE = 3948,97, p = .15, ηp
2 = .06 (se Figur 5). 
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Figur 1. Stapeldiagrammet visar interaktionen mellan ljud och typsnitt på missade 

kontextuellt felaktiga funktionsord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Stapeldiagrammet visar medelvärdena av missade kontextuellt felaktiga innehållsord 

i respektive betingelse.  

 
Figur 3. Stapeldiagrammet visar medelvärdena av missade felstavade innehållsord i 

respektive betingelse. 
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Figur 4. Stapeldiagrammet visar medelvärdena av missade felstavade funktionsord i 

respektive betingelse. 

 
Figur 5. Stapeldiagrammet visar medelvärdena av läshastigheten (antal lästa ord) i 

respektive betingelse. 

Diskussion 

 

Studiens huvudresultat är att: (1) korrekturläsning påverkas av typsnittet Haettenschweiler, i 

synnerhet finns det en negativ effekt av det typsnittet när man ska finna stavfel i texten, (2) 

ljud, närmare bestämt tal, har en positiv inverkan på förmågan att finna stavfel i texten, men 

det har också en negativ effekt på läshastigheten, och (3) att det finns en interaktion mellan 

ljud och typsnitt som visar att skillnaden mellan betingelsen tal och kontrollbetingelserna 

minskar när texten är skriven med typsnittet Haettenschweiler, men inte när texten är skriven i 

Times New Roman. Interaktionen fanns dock endast när deltagarna skulle hitta kontextuellt 

felaktiga funktionsord, inte för innehållsord. 
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Resultatdiskussion 

Resultaten indikerar alltså att prestationen på en korrekturläsningsuppgift förändras när ljud 

(som är irrelevant för uppgiften) presenteras för deltagaren. Tidigare forskning har visat 

negativa effekter av ljud när deltagare ska utföra korrekturläsningsuppgifter, till exempel 

visade Jones et al. (1990) att deltagarna i deras studie missade fler stavfel i tal än i tal 

uppspelat baklänges. Vidare i samma studie fick de inte någon effekt av tal på grammatiska 

fel. Det sistnämnda resultatet stämmer överens med en studie av Baddeley, Eldridge och 

Lewis (1981) som inte heller fick någon effekt av tal på grammatiska fel. Resultaten i den här 

studien visade en signifikant interaktion mellan tal och typsnitt när deltagarna skulle hitta 

kontextuellt felaktiga funktionsord, det stämmer alltså inte överens med de tidigare studierna. 

En eventuell anledning till denna skillnad mellan tidigare studier och resultaten som 

presenteras här är att de kontextuella felen, som användes i den här studien, inte helt och 

hållet var grammatiska fel, eftersom att de inte hade något att göra med 

meningsuppbyggnaden, felen i den här studien var snarare semantiska. 

 Till skillnad från tidigare forskning som visar på försämrad prestation på 

korrekturläsningsuppgifter när tal presenteras (Jones et al., 1990; Venetjoki et al., 2006) 

ökades prestationen i den här studien när det var fråga om att hitta stavfel. En tänkbar 

förklaring till varför detta sker är följande: när tal presenteras för deltagarna sänks 

läshastigheten, och som en konsekvens av att deltagarna läser långsammare blir att de blev 

bättre på att identifiera stavfel. Ljudet verkar alltså påverka hur deltagarna bearbetar texten i 

en korrekturläsningsuppgift. När tal presenteras verkar det som att fokus hamnar på ”ytliga” 

(visuella) aspekter (som stavfel och sådant de kan identifiera utifrån enskilda ord) och mindre 

på ”djupare” (semantiska) aspekter (det vill säga vad texten betyder). 

 När man ökar ”task engagement”, genom att manipulera typsnitt, verkar det som att 

man blir skyddad mot ljudet när man ska hitta kontextuellt felaktiga funktionsord. En rimlig 

förklaring till varför, kan vara att när uppgiftens krav på mental ansträngning ökar, förflyttas 

uppmärksamhetsresurserna hos försökspersonen från det irrelevanta ljudet till den 

huvudsakliga uppgiften som är att bearbeta och korrekturläsa texten (Sörqvist et al., 2012).   

Metoddiskussion  

Det verkar som att typsnittet Haettenschweiler är för svårt för att skydda mot effekten av ljud 

i den utsträckningen att man blir bättre på att hitta fel. Som interaktionen (Figur 1) visar 

skyddas man av det svåra typsnittet i talbetingelsen men deltagarna missar fortfarande lika 
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många fel som de gjorde i den tysta betingelsen. Om man istället ser till Times New Roman i 

interaktionen blir deltagarna sämre i talbetingelsen om man jämför med den tysta betingelsen. 

 En intressant utveckling av experimentet skulle vara att fortfarande ha två olika typsnitt, 

till exempel Times New Roman som det lättare typsnittet men istället för Haettenschweiler 

skulle man kunna ta ett annat typsnitt, men fortfarande ett typsnitt som leder till en högre 

uppgiftsrelaterad ansträngning (”task engagement”). En tidigare studie har visat att när en text 

är skriven med till exempel Monotype Corsiva leder det också till en mindre flytande läsning 

(Oppenheimer et al., 2010), och eftersom en tidigare studie visade att ju mer ”flytande 

läsning” desto större risk har man att bli störd av effekten av ljud (Jones et al., 1990) skulle 

det vara intressant att använda ett typsnitt som tillför ”disfluency”, dock ett annat än 

Haettenschweiler eftersom att det verkar vara alltför svårläst. Resultaten man skulle kunna 

tänkas få om man använde ett annat typsnitt än Haettenschweiler (men fortfarande ett typsnitt 

som tillför högre uppgiftsrelaterad ansträngning) är att det skulle se likadant ut i den tysta 

betingelsen, men i talbetingelsen skulle deltagarna kanske bli skyddade av typsnittet i större 

utsträckning så att de blir bättre i talbetingelsen och missar färre fel i det svåra typsnittet än de 

kommer att göra i Times New Roman. 
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