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Abstract 
The aim of this thesis is to examine how formation of text, regarding fonts and text difficulty, 

affects the reading experience. Reading onscreen is a very common task, and optimizing this 

experience is of great importance. The measures used are reading speed measured by words per 

minute (wpm) and reading comprehension, measured by closed questions in an inquiry sheet. The 

study takes its position in theories regarding information behavior, reading, readability and the 

functions of the eye. These theories works as a theoretical foundation in which the study is based 

upon. Two fonts are used in the study: Arial, a san serif font and Times New Roman, which has 

serifs.  

 

The study is being carried out by 20 people reading four different texts. Two of medium 

difficulty and two difficult, according to the independent measurement LIX. A statistical test 

based upon correlation and t-tests, showed significant relationships between reading speed and 

fonts. No significant result was found between reading comprehension and fonts. There were 

significant results between reading speed and text difficulty, but not between subjective opinion 

and fonts. There were significant relationships between subjective opinion and reading speed, 

which indicated that texts which took longer time to read was seen as more difficult, but there 

were no significant relationships between subjective opinion and test difficulty, not between 

reading comprehension and text difficulty either. Significant results between reading speed and 

reading comprehension was found. 

 

Further the aim of the study was to explore how theories regarding information behavior could 

explain the results. Some components such as stress figured in the study and were affecting the 

respondents. Further, some of the results found could be related to theory, as well as empirics and 

earlier research, but not all of it. The study is one of many trying to clarify how reading onscreen 

could be optimized, but there are still much to investigate.  
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II 

Sammanfattning 
Föreliggande studie behandlar hur textens utformning påverkar läsupplevelsen vid läsning på 

skärm, med avseende på variabler så som typsnitt och svårighet. Läsning vid skärm är en mycket 

vanligt förekommande uppgift, varför optimering kring denna upplevelse är nödvändig. Använda 

mått är läshastighet i ord per minut (wpm) och läsförståelse (mätt med hjälp av ett frågeformulär 

innehållande ett antal slutna frågor). Studien tar sin ursprungspunkt kring teorier om 

informationsbeteende, läsning och läsbarhet samt ögats funktionalitet. Dessa teorier fungerar som 

ett teoretiskt fundament i vilken studien baseras på. Studien avser därefter att studera måtten i 

relation till två olika typsnitt, ett med seriffer: Times, och ett utan seriffer: Arial.  

 

Studien genomförs med 20 personer som läser fyra texter, där två kategoriseras som medelsvåra 

och två kategoriseras som svåra, enligt måttet Läxbarhetsindex (LIX). En statistisk prövning 

baserad på hypoteser genomfördes, vilken visade signifikanta samband mellan läshastighet och 

typsnitt. Inga signifikanta samband mellan läsförståelse och typsnitt erhölls. Dock förelåg 

signifikanta samband mellan läshastighet och textsvårighet, men ej mellan subjektiv upplevelse 

av text och typsnitt. Det fanns dock samband mellan subjektiv upplevelse av text och 

läshastighet, där texter som tog längre tid att läsa och uppfattades som svårare, dock fanns inga 

samband mellan subjektiv upplevelse och textsvårighet, inte heller mellan läsförståelse och 

textsvårighet. Samband mellan läshastighet och läsförståelse erhölls dock.  

 

Ytterligare avsågs att studera hur teori kring informationsbeteende kan förklara de resultat som 

uppkom. Det visade sig att vissa komponenter, så som exempelvis stress också förekom och 

påverkade respondenternas resultat. Vidare kunde vissa av de resultat som framkom knytas an till 

både teori och tidigare forskning, men dock inte alla. Studien är en i ett led av 

forskningsrapporter som avser att klargöra hur läsning vis skärm optimeras, mycket återstår 

fortfarande att utredas. 
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Reading is the means by which the world does a large part of it´s work… The 

slightest improvement either in the page or in the method of reading means a 

great service to the human race 

 

- Huey, 1908 
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1 Inledning 
 

The act or process of introducing or the state of being introduced as a 

preliminary, prepatory, or initial explaining, talking up, or advertising (Wester´s 

Third New International Dictionary of the English language, 2000) 

 

I detta avsnitt avses att ge en övergripande bild över tidigare forskning samt forskningsläget i 

skrivande stund. Vidare formuleras de forskningsfrågor som studien utgår ifrån, samt studiens 

syfte. Den målgrupp som är av intresse för studien förklaras. Sist presenteras studiens 

disposition. 

1.1 Bakgrund 

 

Att läsa texter från skärm är något vardagligt och rutinartat i många människors liv, både 

privat och relaterat till arbete. Att läsa, oberoende av medium för texten, kan verka som en 

tämligen enkel och trivial process. Så är dock inte fallet vid närmre granskning. I själva verket 

är läsning och all den kontext vilken omfattar en specifik lässituation, en ytterst komplicerad 

process där flertalet kognitiva och psykologiska faktorer har avgörande roller. Dessa faktorer 

kan relateras inte enbart till skärmens utseende och dess prestanda vad gäller att presentera 

text, utan också till textens grafiska utformning. Ytterligare aspekter involverar kontext och 

mänsklig kognition, och därmed spelar faktorer såsom motivation och bakomliggande behov 

till läsningen en omfattande roll. En djupdykning kring några av de faktorer som involverar 

läsprocessen ämnas studeras i denna studie, i syfte att försöka kasta ljus över hur, och i vilken 

omfattning, de relaterar till läsning på skärm. 

 

I syfte att skapa en heltäckande bild över den forskning som pågått och som pågår inom 

området människa-dator interaktion (MDI) delas bakgrunden in i två övergripande delar vilka 

båda tar sin ursprungspunkt i MDI. Den första behandlar den intensiva forskning som ägde 

rum under 80-talet, vilken i många fall fokuserade på att jämföra läsning på skärm med 

läsning på papper, men som också låg som en grund till den riktning forskningen tog från 

detta, till att fokusera på optimering av text på skärm, snarare än att jämföra med ett annat 

medium. Bakgrundens andra del berör utformning av text på skärm, utifrån ett typografiskt 

perspektiv. Bakgrunden fungerar också som en förankring av studiens ansats samt motivering 

till densamma. 

1.1.1 Textoptimering som en del av MDI 

 

MDI är ett omfattande och tvärvetenskapligt område, som involverar samtliga de faktorer som 

har avgörande roller vid mänsklig interaktion med en dator. Exempel på sådana områden är 

psykologi, kognition, ergonomi, lingvistik och inte minst informatik. Således är utveckling av 

grafiska gränssnitt och teknik för interaktion en stor del inom MDI, varav föreliggande studie 

tar sin förankring i den förstnämnda. Många gånger kan texten i ett grafiskt gränssnitt 

upplevas självklar, medan textens utformning vid närmre granskning spelar stor roll i 

läsprocessen. Som Lee & Huang (2003, s. 138) påpekar är det främst två disjunkta kategorier 

som påverkar läsprocessen vid skärmläsning: hårdvara samt presentation av information. 

Båda dessa faktorer kommer att beröras mer ingående i nästkommande avsnitt.  
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1.1.2 Papper vs skärm 

 

Under 80-talet framkom av flera studier att tyst läsning på skärm var en signifikant 

långsammare process än läsning från papper (Kak, 1981) (Muter, Latremouille, Treurniet, & 

Beam, 1982) (Wright & Lickorish, 1983) (Gould & Grischkowsky, 1984) (Kruk & Muter, 

1984). Det fanns förvisso flera faktorer som skilde dessa studier åt gällande angreppssätt och 

metodologi
1
, men resultaten från dessa studier visade ändå att läshastigheten minskade med 

20-30 % vid skärmläsning (Dillon, 1992).  

 

Forskning kring läsning på datorskärm kontra läsning på papper var intensiv under 80-talet. 

En orsak till det stora antalet forskningsrapporter borde inte berott enbart på det kraftigt ökade 

datoranvändandet under 80-talet, utan också påståendet att datorer helt skulle ta över papprets 

funktion och således skapa det så kallade papperslösa kontoret (Oborne & Holton, 1987, s. 1) 

(Dillon, 1992). Huvudsakliga beroende variabler i ovannämnda studier hade således varit 

lästid, samt läsförståelse, mätt genom erinran, frågeformulär och feldetektering
2
. Än så länge 

hade ingen större vikt lagts vid hur texten på skärmen utformades, snarare var det så att 

många rapporter var bristfälliga gällande hur studierna genomförts, samt hur texterna 

presenterats för läsaren.  

 

Åsikter kring huruvida det faktiskt förhöll sig så att läsning på datorskärm var långsammare 

än läsning på papper, gick isär. Kritik riktades mot metodologin i tidigare studier och år 1987 

lyckades Oborne och Holton visa att när förhållanden mellan papper och skärm hölls 

likvärdiga förelåg ingen skillnad i hastighet mellan de båda sätten att läsa. Detta bekräftades 

några år senare av Muter och Maurutto (1991). Även om ingen konsensus kring vad som 

exakt påverkade läsningen på skärm negativt med avseende på hastighet kunde uppnås (Mills 

& Weldon, 1987, s. 335), kunde i vissa fall konstateras att kvalitén, eller bristen därav, på hur 

texten presenterades på skärmen var en bidragande faktor. Kritik riktades också mot att 

många studier på 80-talet involverade användare som var ovana vid datorer och skärmar 

generellt, varför detta också ansågs vara en faktor som påverkade läsning på skärm negativt. 

Här kunde man således börja ana att skärmen, samt den bristfälliga upplösning denna gav, 

kunde vara orsak till varför läsning på skärm gick så mycket långsammare än vid läsning på 

papper. Skärmarnas teknik erbjöd fortfarande inte läsarna fullgoda möjligheter till att skapa 

texter med lika god upplösning som på papper.  

 

Kritik riktades också mot att många av de studier som genomfördes under 80-talet utfördes i 

laboratoriemiljö, vilket har menats inte kan betecknas som en naturlig lässituation och att 

studierna därmed varit i avsaknad av ekologisk validitet (O´Hara & Sellen, 1997, s. 22). 

O´Hara och Sellen genomförde därför en studie i syfte att extrapolera resultatet till en reell 

lässituation och byggde därefter en metod som gick ut på att deltagarna i studien skulle läsa 

och därefter sammanfatta en text, dels genom att använda papper och dels genom att använda 

datorer. I detta fall visade sig dock papper vara suveränt jämfört med datorutformning, 

eftersom datorn inte erbjöd läsaren lika enkla möjligheter till att flytta sidor och lägga dem 

bredvid varandra, samt möjligheter att göra egna markeringar och anteckningar, så som med 

enkelhet kan göras på papper.  

 

                                                 
1
 Exempelvis använde Muter et al (1982) vit text mot en blå bakgrund vid skärmläsning. Texten visades på en 

TV-skärm, bokstäverna var cirka fem centimeter höga och lästes fem meter bort. Vid läsning på papper användes 

förvisso en bok av större format, men ändå fanns en kraftig åtskillnad mellan de olika experimenten som 

troligtvis haft påverkan på resultatet. 
2
 I litteraturen ofta kallad proofreading [eng] 
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Dock ska tilläggas att även om många studier visade en försämring avseende läshastighet, 

visades dock inga indikationer på att läsförståelsen försämrades vid läsning på densamma 

(Mills & Weldon, 1987, s. 335).  

 

Ytterligare en aspekt värd att notera var att trots att flertalet av försöken under 80-talet visade 

att läsning gick långsammare på datorskäm än på papper, föredrog många av de personer som 

deltog i studierna att läsa från datorn framför papper. Såldes förhöll det sig i alltid så inte så 

att prestation stod i förhållande till subjektiva åsikter.  

 

I syfte att hitta orsaker till varför läsning på datorskärm i vissa fall verkade ta längre tid 

jämfört med papper har flertalet studier genomförts i försök att hitta signifikanta variabler 

som skulle kunna peka på varför. Sådan forskning inkluderade bland annat avstånd till 

skärmen (Kruk & Muter, 1984), bokstävers storlek, användandet av gemener och versaler, 

antal bokstäver per rad, radlängd, antal rader, höger- kontra vänsterjustering, descenders
3
, 

fixerad alternativt varierande bokstavsvidd. Forskning kring kontrast, färger, polaritet och 

bakgrundsfärg har också genomförts. Mycket av resultatet som denna forskning genererade 

konvergerade med forskning kring läsbarhet på papper (Mills & Weldon, 1987, s. 338).  

 

Att förbättra utformningen av text på skärm kombinerat med utvecklingen kring skärmar och 

dess upplösning är givetvis ett högaktuellt ämne i takt med att det datorbaserade arbetet ökar. 

Det är av stor vikt att kunna erbjuda användare och läsare text som inbjuder till effektiv 

läsning utan onödig kognitiv belastning. Tidigare studier har fokuserat på att jämföra läsning 

på papper med läsning på skärm. Det är inte längre en rimlig jämförelse. Fokus måste ligga på 

optimering av text på skärm vilket är ett annorlunda medium än papper. Papper och skärm har 

skilda styrkor och svagheter, och snarare än att försöka anpassa skärmen till papprets 

förutsättningar är det mer rimligt att lägga vikt vid att optimera de möjligheter och 

förutsättningar som skärmen skapar, vilka ännu är långt ifrån fullt utforskade. Även om 

mycket av den forskning kring läsning på skärm som genomförts konvergerar med forskning 

kring läsning på papper generellt, kan inte postuleras att forskning kring läsning till fullo kan 

appliceras på skärmläsning. 

 

Av ovan text finns i huvudsak tre faktorer att ta fasta på i fortsatt forskning. Utan någon 

inbördes ordning, berör den första det faktum att dagens skärmar ser helt annorlunda ut än de 

skärmar som användes i studier under 1980-talet. Mycket har hänt i den tekniska utvecklingen 

kring dessa, både avseende skärmupplösning, storlek, kontrast och färger. Dessa förändringar 

är inte bara relaterade till teknisk utveckling. Flertalet av de förändringar som gjorts i datorns 

utformande och gränssnitt är relaterade till forskning kring hur utformande av text på skärm 

optimeras. Vidare berör ytterligare en faktor att datorbaserad läsning i vissa fall föredras av 

respondenter, vilket föranleder slutsatsen att något som klart prefereras är också värt att 

utveckla. En sista faktor berör det faktum att i flertalet av de studier som genomfördes enligt 

ovan, verkade inte läsförståelse påverkas vare sig av medium som texten presenterades på, 

eller av läshastighet. Samtliga dessa faktorer kommer att på något sätt beaktas och spela roll i 

denna studie.  

 

Att studera läshastighet och läsförståelse på skärm krävs för att kunna utveckla textgränssnitt 

som erbjuder största möjliga effektivitet för användaren. Detta sparar inte bara tid och besvär 

för användaren. Små förbättringar gällande läshastighet kan spara verksamheter stora 

                                                 
3
 I typografi, är en descender [eng] den del av en bokstav i det latinska alfabetet, som faller under fontens 

baslinje. Baslinjen är en tänkt linje som i princip sammanfaller med underkanten av en rad tecken. Fonten är en 

uppsättning tecken, vanligen bestående av en eller flera teckensnitt. För vidare läsning se Hallberg (1992). 
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mängder pengar, i enlighet med det välkända uttrycket: tid är pengar. Detta i förhållande till 

att arbete framför skärm och att informationsbaserade arbetsuppgifter vanligtvis innehåller 

läsning gör ämnet högaktuellt, men för också ämnet in på ytterligare kognitiva aspekter som 

berör läsprocessen, men som inte är relaterade till grafisk utformning av text, utan snarare på 

hur människor intrapersonellt upplever behov, sökande och bearbetning av information, så 

kallat informationsbeteende. Mycket lite förefaller ha sagts om detta i relation till läsning på 

skärm, vilket måste anses som märkligt eftersom stor del av läsprocessen står i direkt 

förhållande till informationsbeteende ur åtminstone några av de aspekter som begreppet 

omfattar. Inte minst när det gäller läshastighet. Behov och sökning av information anses 

generellt grunda sig på en användares uppgift. Om behovet baserar sig på att skapa en 

förståelse för, och att lära sig av en text, visar forskning att läsprocessen går betydligt 

långsammare än om behovet endast är baserat på att skapa en övergripande bild av vad en text 

handlar om (Carver, 1990). Således, utöver hur grafiska aspekter kring textutformning 

påverkar en läsare, föreligger också intresse av att sätta detta i relation till olika aspekter av 

informationsbeteende, då detta plausibelt skapar ytterligare förutsättningar för att förstå 

samtliga av de komplexa processer som föranleder en datorstödd lässituation. 

1.1.3 Textoptimering på skärm ur ett typografiskt perspektiv 

 

Något av en grundläggande motivering, tillika bakgrund till studiens inriktning, har nu 

diskuterats. Av detta förstås att intresset i studien berör läsning på datorskärm, samt hur text 

på skärm kan optimeras i syfte att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en behaglig 

läsupplevelse, med minsta möjliga kognitiva belastning. Tidigare avsnitt pekade också på det 

faktum att det finns ett stort antal variabler som påverkar läsprocessen gällande textens 

grafiska utformning. Ytterligare några aspekter relaterade till bakgrund inom ämnet, med 

fokus på textens typografiska utformning, beaktas i syfte att förankra studiens ansats.  

 

Det finns ett antal heuristiska riktlinjer för gränssnittsutformning som anses som väl 

etablerade och accepterade
4
 och som bygger på mångårig empirisk forskning. Några av dessa 

riktlinjer berör den grafiska utformningen av skärmbaserad text, varav en berör användande 

och val av typsnitt. Rekommendationen är att använda typsnitt med seriffer vid utformning av 

text för papper, och typsnitt utan seriffer för texter utformade för skärm (Bernard & Mills, 

2000). Exempel på det sistnämnda är webbaserad text. Detta baseras på att många av de 

välkända, äldre typsnitten har utformats i syfte att fungera på tryckt text snarare än 

skärmbaserad text. Utgångspunkten har då varit att typsnitt med seriffer är mer lättläst på 

papper, då seriffer hjälper till att särskilja varje individuell bokstav, vilket inte fungerar på 

skärm eftersom denna vanligtvis har sämre upplösning än papper (Bernard & Mills, 2000). 

Kritik och ifrågasättande kring sådana påståenden, med argument så som exempelvis 

förbättrad och utvecklad skärmteknik, har framförts. Bland andra Bernard et al (2002) 

genomförde en studie i syfte att kontrollera detta påstående. De testade ett typsnitt utan 

seriffer och ett med seriffer, båda två i 10 respektive 12 punkters utförande. I studien 

föredrogs text utan seriffer utformad i 12 punkter, men text med seriffer (12 punkter) gick 

ändå fortare att läsa. Skillnaderna var dock ytterst marginella mellan de olika typsnitten. 

Ytterligare en studie genomfördes (1998) av Boyarski et al, där typsnitten Times och Verdana 

testades både avseende hastighet och förståelse. Generellt visade resultaten inte att teckensnitt 

utan seriffer genererade varken ökad läshastighet eller läsförståelse, dock föredrogs dessa 

teckensnitt av respondenterna genomgående vid förfrågan.  

                                                 
4
 Se exempelvis Shneidermans, B (2005) Designing the user interface: Addison Wesley, samt Nielsen, J (2000) 

Designing web usability: New Riders Publishing 
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Det faktum att typsnitt initialt utformades med seriffer har sin grundläggande betydelse i de 

verktyg som användes för att utforma bokstäverna samt det material som användes att skriva 

på. Det är den mejsel som nyttjades, som är orsak till serifferna, men serifferna står 

fortfarande att finna i dagens typsnitt så som exempelvis i det välanvända Times. Mejseln 

användes för att slå in bokstäverna i sten, och var tvungen att tvärställas för att få ut 

innanmätet och på så sätt föddes serifferna (Hallberg, 1992, s. 192). Hallberg menar dock att 

seriffer fortfarande har en viktig betydelse för ordbilden då de binder samman ordets 

bokstäver, samt skärper bokstäverna och baslinjen. 

 

Faktum kvarstår dock att de typsnitt som historiskt utformats har varit designade för helt 

andra media än för datorskärm och typografin har också historiskt varit inriktad på tryckt 

media, snarare än skärmbaserad. Först under 90-talet och i takt med att Internet spreds, 

började skärmen som textmedierande artefakt tas på allvar och förståelse för att text på skärm 

inte nödvändigtvis måste utformas på samma vis som tryckt text. Under sommaren 1994 

utvecklade typografikern Matthew Carter, arbetande på Microsoft, typsnittet Verdana
5
 som då 

var totalt nytänkande gällande utformning av text på skärm, då detta inte bara var ett typsnitt 

av varianten san seriff, utan också erbjöd förbättrad läsbarhet på skärmen genom sin bredhet, 

stora x-höjd
6
 och öppna inre former i bokstäverna. Carter menar att även om san seriff- 

typsnitten utvecklades redan på 1800-talet är det först under 1900-talet dessa populariserats 

(x-height, 2008).  

 

Som nämnts initialt erbjuder dagens skärmar mycket god upplösning som nästan kan jämföras 

med läsning på papper. Fokus kan därför flyttas från jämförelse med papper till att fokusera 

till hur text på skärm optimeras för bästa läshastighet och läsförståelse. Skärmar och papper är 

två divergerade medium och i takt med teknikutveckling och ökad datoranvändning är en 

jämförelse mellan dessa medium idag inte särskilt meningsfull. Programvara så som 

Microsofts ClearType har utvecklats för LCD
7
- och plasmaskärmar i syfte att få praktiskt 

taget lika god upplösning som på papper. Införande av ClearType renderar texten på en platt 

skärm, så att den från att initialt endast kunnat visa en enda pixel
8
, finalt kan visa text med tre 

gånger så hög upplösning i bredd (Typsnitt, 2008)
9
. ClearType har också i ett flertal studier 

visat sig fördelaktigt (Gugerty et al, 2004) (Dillon et al, 2006). 

 

Det råder fortfarande ingen enhetlig konsensus kring textens optimala grafiska utformning på 

skärm när det gäller typsnitt. Empirisk forskning har visat att teckensnitt utan seriffer ökar 

läshastigheten, medan annan empirisk forskning visar att det inte föreligger någon markant 

skillnad mellan teckensnitten. Frågorna kvarstår därför till stor del obesvarade. En del av 

intresset i föreliggande studie är relaterat till huruvida några av ovan nämnda kriterier 

verkligen påverkar läsförståelse och läshastighet, eller om det möjligtvis går att krossa en 

väletablerad myt.  

 

Åtskilliga rader har skrivits, och undersökningar genomförts, gällande informationsbeteende 

och vad som föranleder informationssökning och informationsbehov. Det är uppenbart att 

                                                 
5
 Vilken också användes i Boyarski et als (1998) studie enligt ovan. 

6
 Inom typografin benämns x-höjden som gemena bokstävers höjd mellan baslinjen och toppen på lilla bokstaven 

x.  
7
 Liquid Crystal Display [eng] 

8
 Den minsta beståndsdel som en grafisk bild är uppbyggd av. 

9
 ClearType är integrerat i Windows XP men är inaktiverad i standardutförandet. I Windows Vista är dock 

ClearType aktiverad som standard. 
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läsning står i stark relation till informationsbeteende och de processer som detta begrepp 

involverar. Även om några studier sätter läsning och då i synnerhet läsning på skärm, i 

relation till informationsbeteende och informationsprocesser (Protopsaltis & Bouki, 2008), 

verkar detta inte vara ett uppenbart närmande. Informationsbeteende förefaller sig snarare 

vara något implicit, eller till och med negligerat, i vissa studier där själva läsningen endast 

studeras utifrån den närmast mekaniska bearbetning detta innebär när det gäller exempelvis 

läshastighet. För att hitta studier som fokuserar på kognitiva informationsprocesser krävs en 

genomgång av den psykologiska doktrinen. Här hittas bland annat en studie genomförd av 

Wästlund et al (2005), i vilken konsumtion och produktion av information undersöks både 

gällande skärm och papper, med avseende på kognitiva faktorer så som stress och trötthet. I 

ytterligare en studie genomförd av Wästlund (2007) undersöks långtidsminnet och mental 

arbetsbelastning i förhållande till datorbaserade informationsprocesser. Även om föreliggande 

studie inte tar sin utgångspunkt i att mäta någon av dessa psykologiska faktorer, skapar de 

dock tillsammans med tidigare nämnd forskning kring läsningsprocessen, en viktig 

helhetsbild. 

1.2 Forskningsfrågor 

 

Tidigare forskning har visat en tendens att teckensnitt utan seriffer har haft högre läsbarhet än 

texter utan, vid läsning på skärm. Därför har kriterier kring textutformning baserats utifrån 

dessa och teckensnitt utan seriffer rekommenderas fortfarande för skärmtext. De tester som 

resulterade i dessa kriterier är numera förlegade utifrån framför allt utveckling av 

skärmteknologi. Problemområdet kan därför smalas av till att behandla textutformning på 

skärm och huruvida seriffer verkligen påverkar läsbarheten eller ej vid användande av LCD-

skärm med ClearType. Ytterligare aspekter som studien avser att testa är om svårighetsgrad 

på texten påverkar läshastighet och läsförståelse, samt om subjektiva uppfattningar hos 

läsaren kan sättas i relation till detta.  

 

En övergripande forskningsfråga lyder: 

 

 På vilket sätt är det möjligt att optimera en läsprocess vid skärm, med avseende på 

informationsbeteende, läshastighet, läsförståelse samt textutformning och därmed 

skapa förutsättningar för ökad läsbarhet?  

 

Med detta som en synnerligen bred ansats impliceras underliggande forskningsfrågor, i syfte 

att smalna av forskningsområdet samt variabler att studera, enligt följande: 

 

 Påverkar typsnitt läshastigheten och/eller läsförståelsen? 

 

 Påverkar svårighet på texten läshastigheten och/eller läsförståelsen? 

 

 Finns det något samband mellan läshastighet och läsförståelse? 

 

 Finns det samband mellan subjektiv upplevelse av text och typsnitt? 

 

 Finns det samband mellan subjektiv upplevelse och textsvårighet? 

 

 Finns det samband mellan subjektiv upplevelse av text och läshastighet? 
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Läsning är dock något som inte involverar bara ögat och perception, utan läsning omfattar 

flertalet kognitiva processer. Dessa kognitiva processer involverar samtliga begreppet 

informationsbeteende. Ytterligare ett par forskningsfrågor, som avses undersökas med hjälp 

av teorin kring informationsbeteende, samt sättas i relation till detta begrepp, lyder som följer: 

 

 Kan teori kring informationsbeteende förklara hur svårighetsgrad och 

typsnittsutformning påverkar läsarna? 

 

 Kan teori kring informationsbeteende förklara läsarnas subjektiva uppfattning i 

läsprocessen? 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka några aspekter gällande utformning av text på skärm 

och huruvida dessa eventuellt påverkar läsbarheten i form av läshastighet och läsförståelse. 

Detta syfte bottnar i som förstått av tidigare avsnitt, att det idag inte finns någon riktig 

konsensus kring hur en text optimalt utformas på skärm. Syftet är vidare att undersöka om 

svårighetsnivå på texten har någon påverkan på läshastighet och läsförståelse i kombination 

med förändring av typsnitt. Vidare är syftet att undersöka hur subjektiv upplevelse i relation 

till variabler som textsvårighet och typsnitt kan förklaras utifrån befintlig teori kring 

informationsbeteende.  

1.4 Målgrupp 

 

Föreliggande studie syftar generellt till att bidraga till den forskning som sker kring hur text 

på skärm optimeras utifrån ett kognitivt perspektiv kring mänskliga informationsprocesser. 

Målgruppen för studien kan därför vara en generell grupp IT-intresserade människor, likväl 

som för den IT-kunnige experten eftersom studien berör något allmängiltigt så som läsning på 

skärm. Att optimera läsningsprocessen vid läsning på skärm utifrån hastighet och förståelse är 

ett forskningsområde väl förankrat i människa-dator interaktion och därmed starkt knutet till 

informatikområdet, inte minst med avseende på gränssnittsutveckling och mjukvaru-

förbättring. Studien är därför av intresse för verksamheter och företag då den erbjuder ett 

komplement till de studier som förts kring läsning på skärm, samt optimering av text på skärm 

och de effektiviseringar som sådana studier kan tänkas bidra med i längden.  

1.5 Avgränsningar 

 

Ett tvärvetenskapligt område så som människa-dator interaktion erbjuder enorm variation och 

bredd. Så även inom del som behandlar läsning på skärm. Vid genomgång av tidigare 

forskning har flera olika aspekter behandlats vid läsning på skärm som inte bara involverar 

läshastighet och läsförståelse. Några av dessa är exempelvis radlängd, radbredd, polaritet med 

mera. Ytterligare kognitiva faktorer som behandlats är hur eventuell trötthet samt stress 

påverkar läsning på skärm, samt även precision vid skärmläsning med avseende på hur väl 

felaktigheter i text på skärm upptäcks. Sådana aspekter behandlas inte i denna studie. Vidare 

avser studien endast undersöka några av de variabler som påverkar en lässituation vid läsning 

på skärm, samt begränsa teorin till det som anses som relevant. Vidare avgränsas studien till 

att enbart beröra läshastighet och läsförståelse som mått. 
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1.6 Begrepp 

 

I syfte att klargöra och undvika missförstånd redogörs här för några av de nyckelbegrepp som 

används i studien och vilken innebörd de har i denna kontext
10

: 

 

Informationsbeteende 

Bottnar i Wilsons definition av begreppet. Involverar de aktiviteter som en individ ägnar sig 

åt i syfte att tillfredsställa informationsbehov, genom att på något sätt ägna sig åt 

informationssökning och därefter användandet av den informationen. Tar utgångspunkt i flera 

kognitiva aspekter så som exempelvis motivation och kunskap. 

 

Information 

Ett komplext begrepp som i studien tar sin utgångspunkt hos Buckland (1991) vilken delar in 

begreppet i information-as-thing och avser då gripbara enheter så som exempelvis en bok. 

Information-as-process representerar information som inte är gripbar utan avser processen att 

bli informerad. Information-as-knowledge representerar information som behandlats och 

transformerats till kunskap hos en individ. 

 

Läsbarhet 

Faktorer som bidrar till att läsupplevelsen kräver minimal kognitiv belastning och därmed blir 

en tillfredsställande upplevelse. 

 

Läshastighet 

Avser den hastighet som en text tar att läsa. Mäts i ord per minut (wpm). 

 

Läsförståelse 

Avser hur väl en läsare förstår en text. I föreliggande studie mätt genom ett antal 

förståelsefrågor med flervalsalternativ. 

 

Textutformning 

I föreliggande studie fokuseras på utformning av text med hjälp av språket, samt med hjälp av 

typsnitt.  

 

Typsnitt (Teckensnitt) 

Benämns ibland synonymt med teckensnitt. Avser en viss design på utformning av alfabetets 

samtliga bokstäver, siffror samt övriga tecken. Har vanligtvis ett eget namn. 

 

Seriff/San seriff 

Avser tvärstreck i slutet på staplar i bokstavskonstruktioner. Avsaknad av sådana kallas sans 

seriff från franskans san = utan. För exempel se figur 3.8.  

 

Subjektiv upplevelse 

Avser hur respondenten upplevde texten i sin helhet under läsprocessen. Mäts med hjälp av 

sluten fråga och 5-gradig likertskala.  

 

 

                                                 
10

 Därmed inte sagt att dessa begrepp inte kan ha annan betydelse, i en annan kontext.  
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1.7 Disposition 

 

1. Inledning 

Detta avsnitt syftar till att beskriva det område som föreligger studiens forskningsfrågor. 

Dessa förankras i ett syfte och presentation av den bakgrund och tidigare forskning som 

funnits i relation till ämnet. Vidare motiveras de avgränsningar som än nödvändiga i syfte att 

hålla studien inom rimliga tidsramar. En kort förklaring till förekommande begrepp ges. 

 

2. Metod 

Detta avsnitt behandlar den metodologiska ansats som används i studien. Här argumenteras 

för vald metod och vetenskapligt förhållningssätt vilken förankras i källor som behandlar 

epistemologi och ontologi.  

 

3. Teori 

Detta avsnitt behandlar den teoretiska bakgrund som ligger som ett fundament för studien. 

Detta avsnitt syftar till att skapa förståelse för området som är mångfacetterat och 

tvärvetenskapligt. Detta avsnitt avser att koppla ihop tidigare forskning med diversiteten i 

forskningsområdet, och som har gett upphov till studiens forskningsfrågor.  

 

4. Genomförande 

Detta avsnitt redovisar i detalj hur studien genomförs samt det material som används i 

studien. Detta i syfte att öka studiens reliabilitet och externa validitet genom att skapa så goda 

förutsättningar för replikation som möjligt. 

 

5. Resultat 

Detta avsnitt syftar till att beskriva de resultat som framkommit av undersökningen. Dessa 

presenteras främst i form av tabeller med tillhörande textuella förklaringar. De sista två 

forskningsfrågornas resultat presenteras textuellt.  

 

6. Diskussion 

Detta avsnitt syftar till att reflektera över vad studien lett fram till och vad resultaten säger. 

Avsnittet omfattar också slutsatser som går att dra utifrån experimentet. Därefter reflekteras 

över hur studien genomförts och hur väl den uppfyller de utvärderingsmått som tidigare 

fastställts och beskrivits. 

2 Metod 
 

A systematic procedure, technique, or mode of inquiry employed by or proper to a 

particular science, art, or discipline (Wester´s Third New International 

Dictionary of the English language, 2000) 

 

Av ovan citat förstås att metod omfattar systematiska procedurer i syfte att utreda någon form 

av disciplin. Med denna förståelse för begreppet följer nedan resonemang kring studiens 

vetenskapliga samt metodologiska ansatser. Vidare resoneras kring val av metod, med 

avseende på datainsamling, analys, presentation samt utvärdering.  
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2.1 Vetenskaplig strategi 

 

Det finns flera vägar att välja i samband med samhällsvetenskaplig forskning. Dessa val och 

tillhörande metoder grundar sig i filosofiska ståndpunkter som bottnar i epistemologi och 

ontologi. Det vill säga vad som anses vara kunskap samt hur vi uppfattar världen och dess 

uppbyggnad. Detta är fundamentala aspekter vid val av vetenskaplig strategi.  

 

Gällande kunskapsteori gör Bryman (2002) en inledande distinktion mellan positivsim och 

hermeneutik, där den första grundar sig i en naturvetenskaplig syn på kunskap så som att den 

endast kan erhållas via sinnena. Vidare anses att teorins syfte är att skapa hypoteser som kan 

prövas i syfte att kunna ta ställning till lagmässiga regelbundenheter, så kallad deduktivism. 

En viktig aspekt utifrån det positivistiska synsättet är att vetenskapen ska vara värderingsfri 

(Bryman, 2002, s. 24). 

 

Inom hermeneutiken används tolkning av sociala företeelser som metodologi. Hermeneutik 

ses ofta som en motkraft till positivismens naturvetenskapliga sätt att kvantifiera sociala 

skeenden och tar sin utgångspunkt i förståelse av mänskliga skeenden snarare än förklaring av 

desamma.  Hermeneutik har traditionellt sett ofta haft en induktiv ansats. Ett induktivt synsätt 

är motsatt det deduktiva, och baseras utifrån att studier av världen skapar teori, snarare än 

motsatt förhållande. 

 

Avseende ontologi skiljer Bryman (2002, ss. 30-31) på objektivism och konstruktionism. 

Objektivism tar sin utgångspunkt i att sociala företeelser existerar oberoende av sociala 

aktörer. Konstruktionism har motsatt ståndpunkt till detta och omfattar ett grundläggande 

synsätt som baseras på att sociala företeelser är något som skapas (konstrueras) av sociala 

aktörer.   

 

Vidare skiljs ofta mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsansats, även om denna 

distinktion är tvetydig och ofta ifrågasatt (Bryman, 2002, s. 33). Bryman, samt även 

Halvorsen (1992, s. 79) menar dock att några grundläggande skillnader mellan dessa två 

forskningsansatser grundar sig i att den kvantitativa ansatsen ofta involverar en deduktiv 

inriktning, föredrar en naturvetenskaplig kunskapsmodell, samt baserar den ontologiska 

uppfattningen på objektivism. Den kvalitativa forskningsansatsen involverar vanligtvis ett 

induktivt förhållningssätt i syfte att skapa teorier och grundar kunskapsinriktning på ett 

tolkande synsätt. Den kvalitativa forskningsstrategin har vanligtvis en ontologisk ståndpunkt 

utifrån ett konstruktionistiskt synsätt. 

2.1.1 Studiens förhållningssätt 

 

Studien har sin grund i ett synsätt som delar många drag med det positivistiska synsättet och 

den epistemologi och ontologi som tillhör densamma. Därmed inte sagt att dessa tillämpas i 

sin ytterst strikta form. Studien har ett klart deduktivt förhållningssätt, vilket grundar sig en 

uppfattning om vad som kan klassas som trovärdig slutledning. Trovärdighet är ett begrepp av 

stor vikt när det gäller all vetenskaplig forskning. Föreliggande deduktiva syn på kunskap och 

vad som accepteras som trovärdiga slutledningar argumenteras för med hjälp av filosofen 

Hume. Hume påpekar att induktiva slutsatser följer ett felaktigt logiskt resonemang då dessa 

induktiva slutledningar bygger på erfarenhet som sanningsmått (Filosofin genom tiderna, 

1992, s. 271). Att grunda en uppfattning på att något måste vara sant för att de varit sant en 

eller flera gånger tidigare kan inte anses som ett fullgott argument, då detta vid närmre 

eftertanke inte är särskilt rationellt. Trovärdigare upplevs därmed en deduktiv ansats vilket tar 
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sin ursprungspunkt i att härleda slutsatser ur teorier (Halvorsen, 1992, s. 15), samt att 

kvantifiera resultaten då detta innebär minskad risk för subjektivitet och de risker detta skulle 

medföra i form av minskad validitet och reliabilitet.  

2.2 Forskningsansats och val av metod 

 

Vetenskapliga metoder innebär ett ställningstagande till epistemologiska och ontologiska 

frågor. Att välja en vetenskaplig metod innebär därmed även att välja bort en annan och på så 

sätt görs ett ställningstagande. Som utretts i tidigare avsnitt kan ett flertal faktorer avgöra 

vilken strategi som ska råda vid val av metodologi. Det vill säga, vilket tillvägagångssätt som 

lämpar sig, inte bara utifrån subjektiva preferenser, utan också utifrån det studium som ska 

genomföras, de karaktäristika som detta besitter, samt de fenomen som är av intresse.  

 

Begreppet ansats inkluderar synonymer såsom försök, ansträngning, och strävan 

(Synonymer.se, 2009) och med detta förstås att forskningsansats är ett försök att sträva efter, 

med tillhörande ansträngning, att följa en vetenskaplig linje. I denna studie föreligger en 

hypotetisk-deduktiv ansats. Utifrån teori inom ämnet har ett antal slutsatser dragits som 

formulerats till hypoteser. Denna hypotetisk-deduktiva ansats tar säte i en kvantitativ 

forskningsstrategi, eftersom en sådan lämpar sig väl vid utredning av relativa betydelser till 

orsaker av sociala företeelser (Bryman, 2002, s. 39). Genom att kvantifiera resultatet erhålls 

data som går att jämföra med andra data på ett adekvat sätt och ger också beräkningar på 

relationer mellan de begrepp som mäts (Bryman, 2002, s. 82). Halvorsen påpekar att val av 

metod bottnar i vilken typ av problemställning som föranleder valet (1992, s. 79). Vid en 

deduktiv ansats är problemställningen förhållandevis precis (Halvorsen, 1992, 79), vilket 

sammanfaller väl med studiens deduktiva förhållningssätt och således även med valet av en 

hypotetetisk-deduktiv ansats.  

2.3 Datainsamlingsmetod 

 

Datainsamling litteraturstudie 

I syfte att göra en adekvat studie kommer en omfattande litteraturstudie genomföras initialt i 

projektet. Denna syftar till att skapa en teoretisk referensram för ämnet och tar sitt ursprung i 

forskningsrapporter relaterad till området för att utökas till studiet av övergripande teorier i 

ämnen med stark anknytning till studiens fokus. En litteraturstudie är nödvändig för att 

grunda goda argument, både gällande studiens ämne, men också i syfte att kunna koppla 

teorin i relation till studiens utformande samt resultat.  

 

Detta teoretiska urval har valts utifrån ett kritiskt synsätt och därför har källor så som 

akademiska databaser och akademiska böcker använts främst. I betydligt mindre utsträckning 

har mindre tillförlitliga källor såsom Internet använts, även om detta förekommer. 

 

Datainsamling empirisk studie 

Insamlingsmetod kommer att bestå av mätningar samt av användandet av ett 

frågeformulär/enkät. Argument för detta val tar sin utgångspunkt hos Bryman (2002). Han 

menar (s. 146) att enkäter är ett billigt sätt att administrera samt att intervjuareffekter uteblir. 

Bryman rekommenderar vidare vertikal utformning av svarsalternativ då dessa innebär 

minskad risk för missförstånd. Ställningstaganden kring frågornas karaktär måste avgöras. 

Frågor som är öppna i sin karaktär erbjuder respondenten större möjligheter att i egna ord 

svara på en fråga. Ett slutet alternativ innebär att respondenten väljer ett av fördefinierade 

svarsalternativ. En avgörande nackdel i relation till öppna frågor är att svarsalternativen måste 
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kodas, samt att de kräver mer av respondenten. Slutna svarsalternativa anses därför lämpa sig 

bättre i denna studie. En viktig aspekt att beakta är dock att de läsförståelsefrågor som 

kommer konstrueras med hjälp av slutna alternativ faktiskt innebär slumpmässig chans att 

gissa rätt, om det finns tvivel om vilket som är det rätta svaret. Ett alternativ om ”vet ej” 

kommer läggas till i syfte att försöka förhindra att gissningsfaktorn påverkar resultatet i alltför 

hög grad. 

 

Vid utformning av enkät förkommande i denna studie är operationalisering av vital vikt. 

Operationalisering omfattar en säkerställning att det mått som används (i detta fall enkät) 

verkligen mäter det som avses (i detta fall läsförståelse). Genom att skapa en operationell 

definition skapas en tillordning på variabeln (Halvorsen, 1992, s. 40). Många begrepp är dock 

mångdimensionerade, vilket kan innebära svårighet att reda ut vad som ska mätas. Ett sätt att 

skapa förutsättningar för att säkerställa att rätt dimension berörs är att använda indikatorer.  

En indikator är således en dimension av ett begrepp som kan operationaliseras genom att det 

används som ett mått för den specifika dimensionen. Multipla indikatorer kan vara 

nödvändigt för att skapa helhet för variabeln som mäts samt för att undvika skevheter i 

mätningen (Bryman, 2002, s. 83-84).  

2.3.1 Teorins och empirins roll i studien 

 

Det teoretiska fundamentets grundläggande syfte handlar om, att skapa en referensram att 

knyta ämnet till, samt koppla detta till forskning som bedrivits historiskt och den som är 

pågående. En sådan referensram är nödvändig i syfte att formulera en adekvat studie som är 

vetenskapligt meningsfull att genomföra, på så sätt att den bidrar på något vis till 

forskningsområdet. Teorin bidrar på detta sätt till att skapa de forskningsfrågor som studien 

baseras på, vilket är brukligt utifrån studiens deduktiva ansats. Det teoretiska fundamentet 

syftar också till att bidra med adekvata resonemang kring studiens resultat. Här är det också 

nödvändigt att kunna knyta an de iakttagelser som görs och med hjälp av teorin kunna sätta 

dessa i ett sammanhang och möjligtvis förklaras likväl.   

 

Dock ska tilläggas att den teori som ligger till grund för studien valts ut genom ett subjektivt 

resonemang kring vad som anses relevant. Men detta menas att det inte går att hävda att inte 

annan teori kunde kompletterat eller helt ersatt delar av studien. Utvald litteratur anses dock 

adekvat och rimlig då den kritiskt valts ut utifrån vad som anses som en naturlig koppling till 

studiens ämne, samt efter trovärdighet baserat på de källor som de utgår ifrån, samt de förlag 

som publicerat desamma.  

 

Teorin som valts ut att fungera som fundament i studien är grundad utifrån empiri. Teorin är 

den samlade kunskap och erfarenhet som empiriskt har samlats ihop. Således har teorin och 

empirin en mycket viktig roll i studien då dessa inte bara fungerar som ett fundament för hela 

genomförandet, utan också då dessa bidrar till att sätta studiens resultat i relation till 

någonting. Empirin har också varit nödvändig i syfte att kunna formulera adekvata hypoteser. 

2.4 Analysmetod 

 

Data som genereras kommer att tolkas kvantitativt och analyseras med hjälp av statistiska 

beräkningar. Det vetenskapliga angreppssättet har tidigare förklarats lämpa sig väl för en 

kvantitativ studie. Studien syftar till att, enligt en deduktiv ansats, utreda eventuella samband 

mellan variabler och därmed att försöka kartlägga dessa. Hypotesprövning lämpar sig väl för 
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en sådan analytisk studie (Körner & Wahlgren, 2005, s. 9). Utöver hypotesprövning kommer 

också samband mellan variabler mätas med hjälp av korrelation. 

 

I syfte att utföra korrekta analyser kommer initialt samtliga variablers parametriska villkor 

undersökas. Om någon variabel visar sig skev kommer också analysmetod att anpassas 

därefter. För de variabler som uppfyller villkoren kommer parvisa t-test samt Pearsons 

korrelationskoefficient att användas. För eventuella skeva variabler kommer ett icke-

parametriskt Wilcoxon-test samt Spearmans korrelationskoefficient att användas. 

 

Till hjälp för de statistiska uträkningarna kommer programmet SPSS 15 nyttjas. 

2.4.1 Korrelation 

 

r-värdet är det värde som kommer ligga till grund för korrelation, vilket är ett mått som 

bestämmer hur starkt det linjära sambandet är mellan två, eller flera variabler (Körner & 

Wahlgren, 2005, s. 76). r-värdet kan variera mellan -1 till 1 där 0 representerar inget samband 

över huvudtaget, och både 1 och -1 representerar perfekt samband som positivt respektive 

negativt. Enligt (Pallant, 2001, s. 120) indikerar styrkan på korrelationskoefficienten enligt 

följande:  

 

Liten .1 - .29 

Mellan .30 - .49 

Stor .50 – 1.0 

2.4.2 Hypotesprövning 

 

p-värdet är det värde som kommer ligga till grund för prövningen. Ett p-värde är den exakta 

signifikansnivån, det vill säga sannolikheten att få det förekommande värdet eller mer extremt 

(under förutsättning att nollhypotesen är sann) (Körner & Wahlgren, 2005, s. 131). Enstjärnig 

signifikansnivå kommer att användas, det vill säga p-värdet < ,05. Det är också denna nivå 

som anger risken att förkasta en sann nollhypotes, så kallat typ 1-fel. Vidare förekommer 

också risken att acceptera en nollhypotes när den är falsk, så kallat typ 2-fel. Genom att 

använda en förhållandevis låg signifikansnivå, så som i denna studie, minimeras dock denna 

risk. 

 

För eventuella signifikanta samband kommer effektstorlek att beräknas i syfte att kontrollera 

styrkans samband. Följande formel kommer att användas, hämtad från Pallant (2001): 

 

F1     

 

Där t betecknar t-värdet vilken erhålls i kalkyleringen av SPSS, samt N – 1 betecknar antalet 

observationer minus 1, det vill säga, frihetsgraden i beräkningen.  

 

För att tolka effektstorleken används följande riktlinjer (Pallant, 2001): 

 

.01 = liten effekt 

.06 = medel/måttlig effekt 

.14 = stor effekt 
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2.5 Presentationsmetod 

 

Studien dokumenteras genomgående textuellt, med i vissa fall tillhörande grafer och tabeller, 

vilka alltid kommenteras textuellt likväl.  

 

Samtliga resultat i denna studie kommer att presenteras i form av tabeller och diagram. Detta i 

syfte att tydliggöra studiens kvantitativa data på ett informativt och effektivt sätt. Dessa 

tabeller och diagram kommer att kommenteras i syfte att förtydliga och förklara. Vissa 

tabeller och grafer har skapats och konverterats (och modifierats) från programmet SPSS 15. 

2.6 Utvärderingsmetod 

 

Som tidigare nämnts är trovärdighet något som starkt förespråkas, inte enbart utifrån den 

metod som valts utan också utifrån den teori som studien grundar sig på. Ett steg i att skapa 

hög trovärdighet är att använda adekvata utvärderingsmetoder.  

 

Bryman (2002, s. 43) menar att tre av de viktigaste kriterierna för bedömning av (i synnerhet 

kvantitativ) vetenskaplig forskning berör reliabilitet, validitet och replikation. Utöver dessa 

aspekter kommer ytterligare ett utvärderingskriterium att beröras, nämligen generalitet. 

Generalitet är ett grundläggande kriterium som satts upp för samtliga uppsatser vid 

Institutionen för data- och affärsvetenskap vid Högskolan i Borås, samt som berörs ingående 

av Bryman (2002). Samtliga dessa mått kan sägas utvärdera inte bara studiens trovärdighet 

utan också studiens totala kvalitet. 

 

En aspekt att belysa är att även om en indelning av begreppen görs är exempelvis validitet och 

reliabilitet tätt sammankopplade begrepp som många gånger förutsätter varandra. Bryman 

menar att reliabilitet inte kan ha någon reliabilitet om den inte heller har någon validitet 

(2002, s. 90) 

2.6.1 Reliabilitet 

 

Reliabilitet berör frågan huruvida resultatet från en undersökning skulle bli detsamma om en 

undersökning genomfördes på nytt, och är ett utvärderingskriterium av stor vikt i en 

kvantitativ studie (Bryman, 2002, s. 43). Kriteriet berör pålitligheten hos ett begrepp och 

undersöker hur väl ett begrepp verkligen mäter det som det avser att mäta. Bryman delar in 

reliabilitet i tre olika kategorier: 

 

Stabilitet (eller extern reliabilitet). Berör frågan huruvida ett mått är så stabilt över tid att 

om en studie upprepas vid ett senare tillfälle, med samtliga variabler konstanta, skiljer sig inte 

resultatet nämnvärt från första gången studien genomfördes. Ett sätt att testa stabiliteten är att 

genomföra studien med samma observationsgrupp vid två olika tillfällen och mäta korrelation 

mellan dessa med förväntan om att denna är hög. Stabiliteten är därför tätt sammanknuten 

med replikationsmåttet. Stabilitet kan dock vara svår att applicera då vissa studier exempelvis 

genomförs i syfte att studera eventuella förändringar, samt att vissa förändringar utom 

forskarens kontroll gör att stabilitetsmåttet därmed oavsiktligt kommer att förändras. 

(Bryman, 2002, s. 87) 

 

Intern reliabilitet. Detta kriterium berör frågan hur väl olika indikatorer i en studie berör 

samma mått, och inte påverkas av exempelvis yttre omständigheter. Det vill säga att studien 

internt har en viss följdriktning och konvergens (till exempel att respondenter inte svarar så 
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som de tror att chefen vill att de ska svara). Detta är av vikt i studier där flera indikatorer 

används. Om någon indikator inte följer måttet står denna givetvis för något helt annat och 

mäter därmed inte det som initialt avsetts. Ett sätt att mäta den interna reliabiliteten är att dela 

indikatorerna slumpvis i två grupper och därefter mäta korrelationen mellan dessa, vilken 

förväntas vara hög. (Bryman, 2002, ss. 87-88) 

 

Interbedömarreliabilitet. Berör det faktum att subjektiva bedömningar i vissa studier kan 

skilja sig åt beroende på vem som gjort dem. Detta kan gälla både emellan flera eventuella 

observatörer/forskare men också de bedömningar som görs av en enskild observatör/forskare. 

(Bryman, 2002, s. 88) 

2.6.2 Validitet 

 

Validitet omfattar huruvida de slutsatser som genererats i en studie verkligen hänger ihop, och 

om det som studien avsåg att mäta verkligen är det som blivit mätt. Enligt Bryman (2002, s. 

88) skiljs vanligtvis validitetsbegreppet åt i några olika former: 

 

Intern validitet (eller inre validitet). Behandlar huruvida ett nytt mått verkligen speglar det 

som ska mätas. Detta bedöms genom att exempelvis använda samma fråga, fast något skilt 

formulerat, på olika ställen i ett frågeformulär, eller alternativt låta experter göra en 

bedömning.  

 

Extern validitet (eller yttre validitet). Berör frågan huruvida resultatet kan appliceras i en 

generell kontext. För att säkerställa hög extern validitet krävs urval som kan representera 

populationen. Extern validitet har en nära koppling till generaliserbarhet, vilken berörs nedan. 

 

Ekologisk validitet. Behandlar hur väl en studie och dess resultat kan appliceras på en reell 

situation. Det vill säga hur verklighetsförankrad en studie är.  

 

Begreppsvaliditet (eller teoretisk validitet). Omfattar överensstämmelsen mellan teoretisk 

och operationell definition (det vill säga om ett begrepp mäter det som avses) och kan omfatta 

ett antal olika former. Begreppsvaliditet innebär att forskaren deducerar hypoteser utifrån ett 

visst begrepp i syfte att testa dessa utifrån hypotesen. Ytvaliditet berör om ett begrepp speglar 

det som intenderas. Detta mäts genom att frågor personer i närheten eller genom 

expertutlåtanden. Samtidig validitet används för att testa om ett mått mäter det som avses. Ett 

kriterium kan då sättas upp för att kontrollera att begreppet verkligen mäter det som forskaren 

intenderar det att göra. Här kan också användas framtida kriterium och testningen rör då 

prediktiv validitet. Konvergent validitet berör frågan hur flera olika mått i en studie 

konvergerar med varandra och internt mäter samma sak. (Bryman, 2002, s. 90) 

2.6.3 Replikation 

 

Replikation berör frågan om en studie kan upprepas ytterligare gånger. För att en sådan 

replikation ska vara möjlig måste studiens genomförande beskrivas i detalj. Denna 

reproduktion av studien ska kunna genomföras av någon annan än personen som gjorde 

studien initialt. Detta i syfte att förhindra att forskarens eventuella skevheter i bedömningar 

har påverkat resultaten. Att replikera en studie sker dock inte i någon större omfattning, inte 

minst beroende på att yttre faktorer som spelade roll vid genomförandet av den första studien 

kan vara svåra att hålla konstanta. Detta gör det trots allt inte mindre viktigt att rigoröst 
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beskriva studiens genomförande så att denna om möjligt ska kunna upprepas. (Bryman, 2002, 

ss. 93-94) 

2.6.4 Generalisering 

 

Detta kriterium berör det faktum att i kvantitativa studier är det av stor vikt att kunna säga 

någonting om hur resultaten kan appliceras på en generell grupp eller situation (Bryman, 

2002, s. 93). Detta är något som kallas inferentiell slutledning och baseras i stor utsträckning 

på att försöka skapa representativa urval, då det ofta av bland annat tids- och ekonomiska skäl 

inte finns möjlighet att involvera alla av intresse i en studie. Det finns flera tekniker för att 

erhålla så kallade sannolikhetsurval. Även om generaliserbarhet är ett viktigt 

utvärderingskriterium ska alltid alla generaliseringar göras med stor försiktighet (Bryman, 

2002, s. 93). 

3 Teori 
 

The body of generalizations and principles developed in association with practice 

in a field of activity (as medicine, music) and forming it´s content as an 

intellectual discipline (Wester´s Third New International Dictionary of the 

English language, 2000) 

 

The coherent set of hypothetical, conceptual, and pragmatic principles forming 

the general frame of reference for a field of inquiry (as for deducing principles, 

formulating hypotheses, undertaking action) (Wester´s Third New International 

Dictionary of the English language, 2000) 

 

Syftet med ovanstående citat är att påvisa att teori aldrig okritiskt kan accepteras som sann. 

Teori är alltid mentala konstruktioner, som bara mer eller mindre väl passar in i den bild om 

hur en specifik teori bör se ut (Buckland, 1991, s. 19). Det finns alltid faktorer som påverkar 

teorin; upptäckten av nya teorier, eller det faktum att vissa objekt i befintliga teorier måste 

revideras (Buckland, 1991, s. 20). 

 

Nedan följer presentation av den teori som undersökningen baseras på och som sammanställts 

efter en grundlig litteraturstudie. Denna inleds med en övergripande presentation kring 

mänskligt informationsbeteende samt information, för att slutligen beröra läsning, läsning på 

skärm och de faktorer som påverkar detta, då främst ögat och dess rörelser. Vad läsbarhet är 

och hur sådan utformas och mäts behandlas likväl i detta avsnitt.  

3.1 Relationer i det teoretiska fundamentet 

 

I syfte att ge en övergripande bild och förståelse för det teoretiska fundamentet visas de 

förekommande delarna och dess relationer i följande graf: 
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Figur 3.1. Relationer i det teoretiska fundamentet 

 

Figur 3.1 är ett försök att illustrera sambanden mellan de teoretiska delarna. Att illustrera 

sambanden är svårt då dessa många gånger överlappar varandra. Detta är också något som 

figuren försöker illustrera. Informationsbeteende ses som övergripande, men som involverar 

samtliga förekommande delar på något vis i denna studie, utan någon inbördes ordning. 

Figuren försöker också illustrera att dessa ämnen också relaterar och konvergerar med 

varandra ur vissa avseenden.  

3.2 Informationsbeteende 

 

By information behavior is meant those activities a person may engage in when 

identifying his or her own needs for information, searching for such information 

in any way, and using or transferring that information (Wilson, 1999, s. 249) 

 

Med detta citat förstås att informationsbeteende är starkt relaterat till ytterligare begrepp så 

som informationsbehov och informationssökning, samt att processen att hämta och inta 

information involverar flertalet kognitiva faktorer. Case (2002, s. 5) menar dock att 

informationsbeteende inte enbart handlar om att söka information och därmed aktivt ta del av 

den utan också det faktum att information kan komma ointentionellt eller mottas passivt. Han 

menar att begreppet också involverar att undvika att bli informerad. Informationsbeteende är 

som förstås mångfacetterat och involverar en mängd komponenter och därmed också en 

variation av discipliner. Wilson poängterar upprepade gånger att informationsbeteende är 

något som måste studeras utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv med områden så som 

exempelvis psykologi, människa-dator interaktion samt datorvetenskap (Wilson, 1997, s. 551) 

(Wilson, 2006, s. 682) 

 

Två grundläggande begrepp i relation till informationsbeteende omfattar som tidigare nämnts 

informationssökning samt informationsbehov. Informationssökning definierar Case (2002, s. 

5) så som ”a conscious effort to acquire information in response to a need or gap in your 

knowledge, vidare definierar han informationsbehov så som “a recognition that your 
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knowledge is inadequate to satisfy a goal that you have”. Wilson påpekar att behovet är en 

subjektiv upplevelse som bara finns hos den person som upplever behovet och att en 

konsekvens av detta är att ingen annan kan se det, vilket naturligtvis gör det svårt att studera. 

Ett antal orsaker till ett informationsbehov har dock kunnat särskiljas vilka omfattar 

exempelvis kognitiva, affektiva och fysiska faktorer (Wilson, 1999, s. 252) 

 

 
Figur 3.2. Generell modell över informationsbeteende (Wilson 1999, 2006) 
 

Figur 3.2. omfattar inte bara det faktum att information söks genom formella kanaler så som 

olika informationssystem utan också att information hämtas från informella kanaler så som 

genom att fråga människor i ens närhet. Faktum är att informationssökande genom informella 

källor är ett mycket vanligt sätt att angripa ett informationsbehov, även om media och 

organisationer är ytterligare, vanligt använda, informationskällor (Wilson, 2006, s. 660) 

(Wilson, 1997, s. 565) 

 

Informationsbehov är mer komplexa an vad som möjligtvis framgår av Wilsons modell enligt 

figur 3.2. Informationsbeteende är en kontextberoende process, där varje kontext avgör hur 

behovet ser ut samt vilka möjligheter som finns för att tillfredställa detta, något som Wilson 

kallar barriärer. Wilson (Wilson, 1999, ss. 557-558) summerar dessa faktorer till: 

 

Personliga – kan vara relaterat till utbildning och/eller kunskapsnivå. Ytterligare faktorer 

omfattar kognitiva, fysiska (exempelvis hörselproblem) och affektiva komponenter 

(exempelvis nervositet) hos varje enskild individ. Så kallad kognitiv dissonans, beskrivet som 

ett glapp mellan tankar och/eller kunskap förekommer i den psykologiska litteraturen som en 

förklaring till hur motivation uppstår. Demografiska variabler så som kön och ålder kan också 

spela roll. 

 

Sociala eller roll-baserade – dessa faktorer spelar vanligen roll när informationskällan består 

av en person. Förväntade beteenden inom yrkeskategorier (exempelvis läkare), samt 

interaktion mellan individer kan skapa barriärer.  

 

Miljömässiga eller situationsbaserade – involverar aspekter så som tid och kostnader, 

geografi och kulturella faktorer. Ytterligare en faktor som spelar roll är de informationskällor 

som är tillgängliga, samt dessas trovärdighet.  
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Dessa komponenter illustreras av Wilson enligt följande figur: 

 

 
Figur 3.3. En generell modell över informationssökningsbeteende (Wilson 1997) 

 

Men som Wilson (1999, s. 253) påpekar visar dessa två modeller inte hur kontext påverkar en 

individ, eller de faktorer som resulterar i perception av barriärer. Inte heller visar den hur de 

antagna barriärerna har likartad eller olikartad effekt på en individ med avseende på 

motivation i informationssökningsprocessen.  

  

Psykologiska faktorer i informationssökningsprocessen är något som Wilson utökar sin 

modell med 1996. Wilson menar att det behövs ytterligare förklaringar till vissa beteenden 

och lägger därför till tre fundamentala komponenter enligt följande: 

 

 
Figur 3.4. Modifierad modell över generellt informationsbeteende (Wilson 1997, 1999) 

 

Stress/coping omfattar faktorer som avgör varför vissa behov inte åkallar något 

informationssökningsbeteende och varför vissa gör det, ett område som enligt Wilson (2006, 

s. 682) fortfarande är tämligen outforskat. Risk/reward försöker förklara varför vissa källor till 

information används mer frekvent än andra av en given individ, utifrån vad som riskeras 

(psykiskt och fysiskt) i förhållande till resultat (Wilson, 1997, s. 563). Social learning [eng] 

behandlar hur en individ själv kan påverka sitt informationsbeteende i syfte att förbättra 

chanserna för önskat resultat. Denna teori tar sin grund i behaviorism och stimulus-respons 

teorier (Wilson, 1997, s. 563). 

 

Buckland (1991, s. 108) sammanfattar processen att perceptivt ta in information i två steg, 

varav den första omfattar den psykologiska processen att tolka signaler runt omkring oss, 
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samt den andra vilken omfattar processen att bli informerad. Därmed tar Buckland ett steg 

längre än Wilson så här långt, och lägger fokus på de faktorer som avgör huruvida 

information de facto genomgår en kognitiv process. Det sista steget menar Buckland 

involverar flera faktorer enligt följande figur: 

 

 
Figur 3.5. Processen att bli informerad (modifierad från Buckland 1991) 

 

Enligt Wilson (1999, s. 255) menar C.C. Kuhlthau
11

 att det första steget i att en människas 

konstruktion av ny information till kunskap är baserad på förvirring. Den nya informationen 

kan stå i kontrast till den kunskap som en individ redan besitter och därmed verka 

motsägelsefull. Att skapa mening hos den nya informationen, kan också innebära att en 

individ förvränger denna så att den passar in i den uppfattning som individen redan har. Att 

skapa en hypotes som verifieras är enligt Kuhlthau den kritiska punkten i en individs 

rekonstruktion av kunskap och genom att stegvis ta sig vidare i sökprocessen och därmed 

smalna av problemområdet, är målet i en lyckad söksituation att minska förvirringen och 

skapa en känsla av direktion (enl. Wilson, 1999, s. 255). Kuhlthaus modell är associerad med 

känslor, tankar och handlingar och anses därför ha mer av ett fenomenologiskt närmande 

snarare än ett kognitivt (enl. Wilson, 1999, s. 255).  

 

Buckland poängterar dock att processen att bli informerad starkt involverar tidigare kunskaper 

och färdigheter (1991, s. 107). Om en bok är skriven på ett språk ingen förstår har denna 

givetvis potential att vara informativ, men eftersom ingen förstår den är den ändå inte det. Det 

samma gäller information som är skriven. Om mottagaren inte kan läsa försvinner således de 

informativa komponenter som informationen förelåg. (Buckland, 1991, s. 107) Denna 

kognitiva process att inkorporera information, och som tidigare förklarats med hjälp av 

Buckland, är dock något som Wilson återkommer till. Han menar att även om en situation 

kräver information som kan minska kognitiva glapp, stödja tidigare kunskap, eller påverka 

affektiva stadier, är detta inte en garanti för att information verkligen genomgår processen att 

bli informerad. Wilson diskuterar vidare vikten av hur information presenteras i relation till 

informationsbeteende, och framhäver relevansen hos dess utformning. Information måste vara 

lättarbetad utifrån ett (kognitivt) processperspektiv, annars är risken stor att den inte kommer 

att användas. (Wilson, 1997, s. 568) 

 

                                                 
11

 Carol Collier Kuhlthau är professor emerita vid Rutgers University, NJ, och har bedrivit omfattande studier 

gällande informationssökning i olika kontexter.   
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Som förstått av ovanstående text går det att se på informationsbehov ur både affektiva och 

kognitiva perspektiv, vilka ofta sammanfaller med varandra. Informationsbeteende och de 

underliggande faktorer som ingår i processen att bli informerad knyter i allra högsta grad an 

till läsning då stor del av vår informationsinhämtning sker genom ett sådant förfarande. Inte 

minst med avseende på information-as-knowledge då detta begrepp syftar till information 

som bearbetats genom någon form av förståelse. Studien syftar till att mäta bland annat 

läsförståelse, varför det finns anledning att återkomma till detta senare i kapitlet. 

 

Buckland påpekar också vikten av att information inte alltid är informativ. Det finns 

komponenter hos informationen som kan vara barriärer för en individ att ta till sig 

informationen och skapa mening, förståelse och därmed kunskap. Sådana barriärer kan 

naturligtvis vara svårighet hos en text, eller om texten behandlar områden som en läsare inte 

alls är kunnig inom. Som förstått av Wilson finns också barriärer hos individen som avgör 

graden av hur ett informationsbehov blir tillfredsställt. Dessa faktorer är i högsta grad relevant 

för studien, då detta är avgörande för hur väl respondenterna kan läsa och förstå de texter som 

förekommer.  
 

Psykologiska faktorer är som förstått av central vikt när det gäller informationsbeteende. I 

syfte att förstå processen att interagera med en dator krävs en grundläggande förståelse för 

mänskliga informationsprocesser, ur ett psykologiskt perspektiv. Ur det enklaste av perspektiv 

kan detta illustreras enligt följande: 

 

 
Figur 3.6. En enkel modell över mänskliga informationsprocesser (modifierad från Wästlund 2006) 

 

Denna figur implicerar kognitiva faktorer vilka berörts ur ett informationsbeteende-perspektiv 

tidigare. Modellen kan enligt Wästlund (2007, s. 12) ses som att input symboliserar 

information presenterad på dataskärmen och output så som information som härstammar från 

output, antingen i form av en skrivuppgift, eller som svar på läsförståelsefrågor. Output kan 

också ses som en formation av minnen. Ur ett delvis psykologiskt perspektiv menar Wästlund 

(2007, s. 11) att informationsprocessen kan delas in i ytterligare två distinkta kategorier 

nämligen konsumtion och produktion av information, där den förstnämnda främst omfattar 

läsning och vilken vanligtvis mäts med hjälp av läsförståelsefrågor. Läsförståelse i sin tur 

omfattar till stor del minnet och då både kort- såväl som långtidsminnet, samt även 

arbetsminnet. Exempel på produktion av information menar Wästlund är att skriva (2007, s. 

11). Men det är framför allt arbetsminnet som används vid informationsprocesser (Wästlund, 

2007, s. 13). Individuella skillnader när det gäller läsförståelse kan förklaras just av kapacitet 

med avseende på arbetsminnet (Wästlund, 2007, s. 14). 

3.2.1 Information 

 

Begreppet information och vad information de facto är, är något som flertalet författare ägnat 

sig åt att definiera. Det råder inget tvivel att begreppet är både komplext och mångfacetterat. 

Begreppet har sin rot i en av Chaucers sagor från någonstans mellan 1372 och 1386 (Case, 

2002, s. 40). Efter att nästan 650 år förflutit sedan dess kan rimligen tros att begreppet borde 
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vara väl utrett idag. Så är inte fallet. I synnerhet under senare år har diskussioner kring 

begreppet och dess natur mångfaldigats (Case, 2002, s. 40). Breda, generella definitioner har 

föreslagits så som att information är ”any difference that makes a difference” (Bateson 1972, 

enl. Case, 2002, s. 40) eller från ett psykologiskt perspektiv ”any stimuli we recogonize in our 

environment” (Miller 1968, enl. Case, 2002, s. 40). Frågan är vad sådana här generella 

definitioner faktiskt säger och hur mycket de egentligen utreder vad gäller begreppets reella 

inneboende karaktäristika. Wilson påpekar (2006, s. 659) att mycket av den problematik som 

finns inom studiet av informationsbeteende bottnar i att information många gånger är löst 

definierad, alternativt inte alls. 

 

The Oxford English Dictionary (1976) definierar begreppet enligt följande :”(2) The action of 

informing. The action of telling or fact of being told of something. (3) Knowledge 

communicated concerning some particular fact, subject, or event: that of which one is 

apprised or told; intelligence, news.” Här uppdelas information explicit som en process, eller 

som en typ av meddelande i stark relation till begreppet kunskap. Ytterligare aspekter kring 

begreppet har involverat informations betydelse [eng: sense making] och B. Dervin, som 

myntade detta engelska begrepp, delar in information i tre olika distinkta kategorier (Dervin, 

1977): 

 

 Objektiv, extern information, beskriver verkligenheten (men aldrig till fullo) 

 Subjektiv, intern information, representerar en människas egen bild, eller kognitiva 

karta över verkligheten. Det vill säga de strukturer som en människa tillskriver 

verkligheten. 

 Sense-making information, reflekterar de procedurer och beteenden som låter oss röra 

oss mellan extern och intern information i syfte att förstå världen, och vanligtvis att 

agera utifrån den förståelsen likväl. 

 

Kanske en något mer pragmatisk definition härstammar från Buckland (1991). Buckland 

menar att begreppet är för komplicerat och intrikat för att endast rymma en definition och 

delar upp begreppet information i tre olika huvudkategorier (1991, s. 6): 

 

 Information-as-process. Att bli informerad är att förändras på något vis. Denna 

kategori involverar kommunikation och själva agerandet att informera och bli 

informerad. 

 Information-as-knowledge. Det faktum att information också måste bli förstådd och 

möjligheten för denna att både skapa säkerhet och osäkerhet. 

 Information-as-thing. Information kan också vara en fysisk entitet så som exempelvis 

en bok eller ett dokument.  

 

Följande indelning av information illustreras enlig figur 3.1 med ytterligare tillägg i en fjärde 

kategori som behandlar bearbetning av information
12

. Information har, av Buckland (1991), 

vidare delats in i sådan information som är ogripbar och sådan som är gripbar, som ett 

ytterligare bevis för begreppets abstrakta karaktär.  

                                                 
12

 Vilken dock inte berörs i denna studie. 
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Figur 3.7. Fyra aspekter på information (modifierad från Buckland 1991) 

 

Vidare menar Buckland (1991, s. 29) att aktiviteten att bli informerad är den process i vilken 

en människas kunskap förändras i respons till informationen. Att bli informerad är således 

information-as-process, i vilken information-as-thing resulterar i information-as-knowledge 

(Buckland, 1991, s. 29). Denna definition passar väl in i studiens sammanhang och det faktum 

att densamma behandlar processen att bli informerad genom läsning.  

 

Case (2002, s. 50) identifierar fem punkter som anses problematiska när det gäller definition 

av begreppet information, vilka sammanfattar väl vad som redan dryftats om begreppet. Där 

ställer han sig följande frågor:  

 

Osäkerhet: I egenskap av att vara information, minskar den osäkerhet på något vis? Och om 

inte, måste den vara användbar på något annat sätt? 

 

Fysikalitet: Måste information alltid vara en observerbar enhet? 

 

Struktur/process: Måste information struktureras på något vis i relation till varandra, eller är 

information en process, likt ett recept eller en serie av bestämda steg? 

 

Intentionalitet: Vid studerande av information, är det nödvändigt att anta att någon verkligen 

avser att kommunicera med någon annan? Case (2002) ger som exempel på detta ett mörkt 

moln. För en människa kan ett sådant ge information om att det snart ska börja regna, men 

samtidigt är molnet en del av den naturliga världen och har inga intentioner över huvudtaget. 

 

Sanning: För att vara information, måste information vara sann? Om information inte får vara 

osann, menar Case att ett annat begrepp måste finnas för sådan information.  

 

Den sistnämnda aspekten blir avgörande utifrån det faktum att information i ett flertal 

definitioner ovan har omfattas av begreppet kunskap. Även om det faktum att 

standardanalysen, vilket har sitt ursprung hos den grekiska filosofen Platon, har utmanats av 
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Gettier, involverar denna sanning som ett kriterium då sanning enligt denna analys anses som 

”Sann, berättigad tro”
13

 (Case, 2002, s. 57). 

 

Som synes har begreppet information flera definitioner och därmed varierande innebörd och 

syfte. Vissa definitioner tar en bred position och vissa en betydligt smalare. Att använda en 

bredare definition vore inte särskilt meningsfullt. Flera av dessa går att tolka som att allt är 

information. Genom att göra så skulle information tappa sin innebörd totalt (Buckland, 1991). 

Ett pragmatiskt sätt att se på information, som utan att förlora fokus, omfattar flera viktiga 

aspekter så som mänsklig kognition och kommunikation anses Bucklands perspektiv på 

information vara. Studien tar därför sin utgångspunkt i detta sätt att betrakta information. 

Studien berör inte bara information utan i allra högsta grad att bearbeta och ta in information, 

i företrädelsevis datorutformad, textuellt skriven form. Information är något alla individer 

behöver i någon form, genomgående i livet. Detta informationsbehov är, som förstått enligt 

tidigare avsnitt, starkt relaterat till begreppet informationsbeteende. 

3.3 Grafisk design och typografi inom MDI 

 

Bohman & Hallberg (1985, s. 48) definierar grafisk design så som ett formspråk ”där man för 

tryck klär ett budskap i en för mottagaren, ämnet och de ekonomiska förutsättningarna 

lämplig grafisk utformning”. Grafisk design behandlar användandet av bland annat typsnitt, 

logotyper och färger, vanligtvis på tryckta saker, i syfte att ”på ett läsfrämjande, 

intresseväckande och estetiskt tilltalande sätt, ofta genom en karakteristisk form och 

originalitet, anpassa budskapets utformning till mottagaren – läsaren” (Bohman & Hallberg, 

1985, s. 48). Likt MDI involverar området flera olika discipliner så som bildkonst, arkitektur 

och fotografi. Av relevans för studien är framställning av text på datorskärm och de 

tillhörande grafiska processer som involverar detta. Dessa har sin givna och centrala roll.  

 

Som nämnts tidigare är MDI ett tvärvetenskapligt forskningsområde som täcker många 

discipliner. Inte minst är grafisk design en av dessa vilken också har kraftig anknytning till 

information och informationsbeteende då grafisk design i många avseenden handlar om att 

designa information (till information-as-thing
14

). Skärmar idag erbjuder stora möjligheter till 

att utforma gränssnitt och därmed texter grafiskt.  

 

Typografi innebär konsten att överföra dokument och bilder från andra medier till produktion 

i tryckpress. Typografins kärna ligger således i utformning av bokstäver.  Omfattande 

forskning har bidragit till att vissa riktlinjer kring grafisk utformning av text, för bästa 

läsbarhet har utformats. Det finns uppenbara möjligheter, men även problem med att utforma 

text på dataskärm, inte minst vad gäller möjligheten att förändra texten grafiskt.  

 

Typsnitt eller teckensnitt, delas ofta in i två olika typer; antikva, som har sina rötter i 

renässansen och innebär att bokstäverna utformas med seriffer. Den andra kategorin är 

typsnitt utan seriffer, så kallade san serif-typsnitt. Dock delas typsnitten upp ytterligare. 

Generellt inom typografi indelas i Sverige olika typsnitt i sju övergripande kategorier, eller så 

kallade teckensnittsfamiljer. Dessa teckensnittsfamiljer bildas beroende av typsnittens 
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 Gettier visade att kunskap kan vara berättigad tro utan att vara sann. För vidare utläggning om detta se 

exempelvis Gettier, E.L. (1963), Is justified true belif knowledge? Analysis(23) Tillgänglig: 

http://www.ditext.com/gettier/gettier.html [2008-12-29] 

 
14

 Se avsnitt 3.2.1 för utförligare förklaring. 
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gemensamma, karaktäristiska huvuddrag och indelas enligt följande (Hallberg, 1992, ss. 80-

85): 

 

Garalder - har vanligtvis sneda tvärstreck, vinklad eller vertikal betoning och sneda seriffer. 

Exempel på typsnitt är Bookman och Romain.  

 

Didoner – har horisontalt tvärstreck, vertikal betoning, vanligtvis rak, vänsterriktad eller 

tvärställd seriff. Exempel på typsnitt är Bodani och Caledonia.  

 

Realer – har horisontalt tvärstreck, rak eller nästan rak betoning, sned eller svagt lutande 

seriff. Exempel på typsnitt är Times och Baskerville. 

 

Linjärer – avsaknar seriffer. Benämns även som grotesk och futura. Exempel på typsnitt är 

Helvetica och Avant Garde. 

 

Mekaner – har raka jämntjocka seriffer, eller avgrundande sådana. Exempel på typsnitt är 

Beton och City. 

 

Skripter – hit hör teckensnitt av handskiftskaraktär. Exempel på typsnitt är Basilica och 

Mistral. 

 

Extremer – hit hör teckensitt som avviker från vedertagen form, så kallade fantasistilar. 

Exempel på sådana stilar är Calyposo och Fingers.  

 

Som nämnts tidigare är det två övergripande sätt att presentera text, som är av intresse i denna 

studie. Dessa är text med seriffer och texter utan seriffer, så kallad san seriff, det vill säga 

typsnitt med eller utan klackar eller tvärstreck som avslutning på bokstaven. Båda dessa stilar 

tillhör familjen grotesk. Följande figur illustrerar skillnaden: 

 

 
Sans seriff 
 
Seriff 

Arial*, Verdana, Lucida Sans 

 
Times*, Courier, Georgia 

Figur 3.8. Exempel på typsnitt med och utan seriffer.  

* indikerar att dessa används i studien.  

 

Vanligtvis rekommenderas san seriff-typsnitt till rubriker och seriff-typsnitt till löpande, 

längre texter. Med anledning av skärmars upplösning har det tidigare ansetts att text utformad 

med seriffer varit svårläst jämfört med exempelvis papper och därför är en vanlig 

rekommendation att använda typsnitt utan seriffer vid utformning av text för läsning vid 

skärm (Cooper, 2007, s. 310). 

 

Ytterligare en aspekt gällande textutformning berör mellanrum mellan tecken. Vissa typsnitt 

använder sig av fixerade mellanrum, vilket innebär att olika typer av bokstäver tar lika stor 

plats. Andra typsnitt använder inte detta format, utan fungerar utefter proportionella 

mellanrum, vilket innebär till exempel att bokstaven ”l” tar mindre plats är bokstaven ”O”. 

Generellt har det ansetts att fixerade typsnitt erbjuder högre läsbarhet. 

 

Det finns givetvis ytterligare aspekter att ta hänsyn till vid utformande av text på skärm. 

Cooper (2007, s. 310) menar att text skriven med endast versaler är betydande mer svårläst än 

en kombination av versaler och gemener. Detta eftersom igenkänning av bokstäver vanligen 
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sker genom dess form
15

. Mer distinkt teckenform, gör bokstaven lättare att känna igen, vilket 

gör att läsaren riskerar att förlorar kontexten, det vill säga att tappa ordet som helhet. 

Användande av enbart versaler avrådes därför ifrån. Vidare rekommenderar Cooper hög 

kontrast mellan text och bakgrund, vilket ytterligare ökar läsbarheten (2007, s. 310). 

3.4 Läsning  

 

Läsning skulle kunna ses som en rent mekanisk process där fokus ligger på avkodning. Detta 

är förvisso en del av läsprocessen, men läsning är mycket mer än så. Läsning är komplex 

informationsbearbetning där flera kroppsliga funktioner samarbetar för att tolka tecken och 

genom att införa dessa i ett sammanhang. Läsning är främst avhängig ögats funktion så 

tillvida att den information som visualiseras når hjärnan och först då kan den tolkas (Smith, 

2000, s. 22). Utan ögat skulle det inte gå att läsa, men utan hjärnan skulle texten inte heller gå 

att förstås. Kort sagt är det ögonen som registrerar information men det är hjärnan som ser 

den.  

 

Läsning är beroende av människans minne. Inte bara i processen att lära sig att läsa utan 

också i processen att faktiskt förstå det som läses (Information-as-process och information-as-

knowledge
16

). Korttidsminnet är det vi initialt använder i läsningsprocessen och en 

grundläggande process i läsningen är att utnyttja korttidsminnet maximalt. Korttidsminnet är 

begränsat och rymmer vanligtvis bara 6-7 element i taget (exempelvis ett telefonnummer). 

Korttidsminnet har dock kapacitet att minnas element som kluster, det vill säga som 

sammanlagda enheter. Ett kluster blir således mer än bara enskilda tecken. Det blir en 

meningsfull organisering av element och det är denna förmåga att överskrida korttidsminnet 

som används vid läsning (Smith, 2000, s. 54).  

 

Långtidsminnet uppfyller en minst lika viktig position vid läsning. Långtidsminnet, till 

skillnad från korttidsminnet, har en till synes obegränsad lagringsmöjlighet och innehåller all 

den kunskap vi byggt upp för att skapa oss en bild av och förståelse för världen. Denna 

information kallar Smith för icke-visuell information (2000, s. 56). Vidare menar Smith att 

icke-visuell information är grunden vid läsning. Betydelsen och förståelsen vid läsning skulle 

inte stå att finna enbart i talets ljud eller i skriftens tecken, om inte dessa gick att sätta i 

relation till icke-visuell information hos läsaren. Det vill säga kunskap som skapar mening åt 

texten (Smith, 2000, s. 97). 

 

Att lära sig att förstå enskilda teckens innebörd kallas enligt Smith (2000) att lära sig 

bokstävers distinkta drag. Det finns skillnader mellan a och A, men det är betydelselöst 

utifrån det faktum att dessa hanteras lika. Det finns också skillnader mellan h och o. Dessa 

skillnader är betydelsefulla utifrån det faktum att dessa inte kan behandlas lika. Förmågan att 

särskilja dessa betydelsefulla drag är essensen hos bokstävers distinkta drag (Smith, 2000, s. 

130). På samma sätt känner vi igen hela ord (Smith, 2000, s. 136).  

 

Med detta förstås att läsning är en process som omfattar flera olika kroppsliga funktioner, inte 

minst en förståelseprocess. Inte bara det faktum att vi behöver ögat och synen, utan också det 

faktum att läsning kräver en kognitiv ansträngning och då involveras i synnerhet minnet. 

Vetenskaplig forskning har visat att läsning involverar ett tyst inre tal och att detta inre tal är 

avhängigt för full förståelse (Hallberg 1992, s. 56).  
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 Mer om detta i avsnitt 3.4 
16

 Se avsnitt 3.2.1 för utförligare förklaring kring dessa begrepp 
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Det finns ett antal olika metoder för läsning, varav några förekommer i litteraturen. Carver 

(1990, s.15-17) identifierar fem övergripande sätt att läsa en text
17

: 

 

Scanning [eng] 

Den snabbaste av läsformer är så kallad scanning. Scanning innebär att läsaren letar specifika 

nyckelord genom att systematiskt titta på konsekutiva ord i en text. Således innebär scanning 

endast lexikal tillgodogörelse. Normalt kan en person på detta vis läsa i genomsnitt cirka 600 

ord per minut. 

 

Skimming [eng] 

Skimming är den näst snabbaste av Carvers läsformer och innebär att en person systematiskt 

letar sig igenom en textpassage i syfte att hitta två närliggande ord vars ordning har blivit 

omvänd eller transponerad. Här rör det sig inte enbart om lexikal tillgodogörelse utan också 

om semantisk avkodning. Normalt kan en person på detta vis läsa i genomsnitt cirka 450 ord 

per minut. 

 

Rauding [eng] 

Rauding är den dominanta läsformen och innebär att en individ tittar på varje konsekutivt ord 

i en textpassage i syfte att förstå varje mening till fullo. Varje mening måste integreras hos 

läsaren varför denna aspekt är den kulminerande komponenten i denna läsform. Normalt kan 

en person på detta vis läsa i genomsnitt 300 ord per minut. 

 

Learning [eng] 

Denna läsform innebär att en ytterligare komponent tillkommer från den tidigare läsformen, 

rauding, nämligen ihågkommande av övergripande idéer uttrycka i texten. Här handlar det 

såldes inte bara om förståelse utan också om förmågan att lära sig och att komma ihåg 

innehållet i en text. Normalt kan en person på detta vis läsa i genomsnitt 180-220 ord per 

minut. 

 

Memorizing/recalling [eng] 
Detta är en långsammaste av de läsformer Carver presenterar. Denna läsform innebär inte 

enbart ihågkommande och lärandet av övergripande idéer, utan också att öva in fakta baserade 

på texten, så att dessa kan kommas ihåg senare. Detta innebär en hel del regressioner för ögat 

samt återläsande. Normalt läser en individ på detta vis i genomsnitt cirka 138 ord per minut. 

 

Med detta förstås att läshastighet och förståelse är tätt sammankopplade, men att läshastighet 

är beroende av det syfte som föreligger läsningen. Forskning visar att ökad läshastighet leder 

till minskad förståelse, men att fallet även kan vara tvärtom, kraftigt minskad läshastighet ger 

sämre förståelse då korttidsminnet överbelastas (Hallberg, 1992, s. 60). 

 

Läsning på skärm skiljer sig inte från läsning generellt. Det är exakt samma kognitiva 

processer beskrivna i föregående avsnitt som tolkar och avkodar tecken och skapar mening 

och förståelse utifrån dessa (Smith 2000, s. 211). Det som skiljer läsning på skärm åt från 

annan läsning är det medium som förmedlar texten. Detta i sig är heller inget konstigt. Text 

har i alla tider presenterats med hjälp av en mängd varierande media så som sten, trä, metall, 

plast, reklampelare, TV och så vidare. Som tidigare nämnts har mycket av forskning kring 

läsning på papper också kunnat översättas till läsning på skärm. Resultaten har varit likartade. 

                                                 
17

 Där ingen lämplig översättning kunnat göras används den ursprungliga engelska termen. 
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3.4.1 Ögats rörelse vid läsning 

 

Ögat är det organ som primärt används vid läsning, och man uppskattar att 75 % av all 

sensorisk information till hjärnan sker med hjälp av detta organ (Hallberg, 1992, s. 39). 

Strukturen hos det mänskliga ögat är uppbyggt med uppgiften att fokusera ljus på näthinnan 

(retina), men det är främst ögats möjlighet till rörelse som används vid läsning. Det finns sex 

yttre ögonmuskler som fäster från ögonhålan till ögonbulbens sidor och det är dessa som 

tillåter ögat att röra sig i olika riktningar (Hallberg, 1992, s. 41). 

 

 

 
Figur 3.9. Ögats muskler (Mogard 2008, modifierad efter Hallberg 1992) 

 

Vid läsning, i motsats till intrycket, rör sig inte ögat mjukt över sidan (Rehicle & Rayner, 

2000, s. 4). Istället rör sig ögat med ett antal snabba, ryckiga rörelser kallade saccader
18

. 

Saccader tillåter ögat att röra sig mellan 6-9 bokstavstecken i taget, och gör detta oberoende 

av läsningsvinkel om antalet teckenavstånd hålls konstant (Rehicle & Rayner, 2000, s. 4). 

Saccaderna försöker att hitta mitten på varje ord, men beroende på saccadens begränsade 

räckvidd samt variationen av längd hos orden är inte detta alltid möjligt (Hallberg, 1992, s. 

29). Saccaderna tar mellan 20-50 millisekunder att slutföra men det är inte under denna 

rörelse som information inhämtas. Mellan saccaderna stannar ögat upp under mycket korta 

perioder (mellan 200-250 millissekunder), så kallade fixeringar. Det är under dessa korta stop 

som information tas in och igenomsnitt görs fyra fixeringar per sekund (Hallberg 2002, s. 30). 

Både saccader och fixeringarnas längd är beroende av svårigheten relaterad till texten som 

läses (Rehicle & Rayner 2000, s. 4).  

 

Synfältet vid läsning delas vanligtvis in i tre kategorier, det foveala seendet, det parafoveala 

seendet samt det perifera seendet (Hallberg 1992, s. 39) Ögats förmåga att inhämta 

information är till stor del begränsad till ögats centrala näthinna. Detta resulterar i att skarpa 

urskiljningar är relaterade till ögats fovea och begränsar starkt möjligheten till att uppfatta 

individuella bokstäver till denna yta, vilken då omfattar cirka sex bokstäver (Hallberg 1992, s. 

40). Detta eftersom fovea håller sig inom en 2 graders vinkel (Rehicle & Rayner, 2000, s. 4). 

Den praktiska signifikansen vid läsning i relation till detta är att strängt taget varje ord måste 

fixeras för att kunna uppfattas ordentligt. Det perifera seendet används endast i syfte att 

orientera sig (Hallberg 1992, s. 40).  

                                                 
18

 Termen härstammar från ett franskt ord för ”ryck” (Hallberg 1992, s. 28) 
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3.4.1 Läsbarhet 

 

Termen läsbarhet har tidigare nämns men ägnas ett avsnitt för vidare utläggning då denna 

term har en grundläggande betydelse för studien, utifrån det faktum att studiens implicita 

syfte handlar om att skapa läsbarhet.  

 

Inledningsvis, i syfte att reda ut begreppets innebörd, slås termen motsvarande engelsk term 

readable upp i Oxford English Dictionary (1976) och betydelsen enligt detta uppslagsverk 

innebär något som är ”capable of being read with plesure or interest; easy or pleasant to read; 

agreeable or attractive in style” Här pratas det alltså om tre saker som skapar läsbarhet i 

interaktionen mellan läsare och text: läsarens subjektiva upplevelse, utformningen på det som 

läses, samt texten innehållsmässigt. Samtliga dessa faktorer påverkar läsbarheten men 

ytterligare faktorer berör också kunskap hos läsaren (Buckland, 1991, s. 107), samt även 

intresse och motivation hos densamme (Wilson, 1997, s. 567). De sistnämnda är givetvis 

svårare att påverka än exempelvis val av typsnitt. 

 

Ur ett typografiskt perspektiv anser Hallberg (1992, s. 91) att läsbarhet omfattar följande 

punkter: 

 Teckensnitt 

 Teckengrad 

 Radlängd 

 Radavstånd 

 Papper/skärm 

 Indrag 

 Rubriknivåer 

 Bakgrundsfärg 

 

Hallberg tar här en utgångspunkt hos materialet snarare än läsarens kognitiva förmågor och 

färdigheter, alternativt affektiva faktorer hos läsaren, vilket förvisso kan falla sig naturligt för 

en typografiker. Hallberg menar också vidare att vid val av teckensnitt ökar läsbarheten 

genom att använda sådana teckensnitt som en läsare är van vid. Detta reducerar antalet 

teckensnitt till approximativt tio stycken, men de antikva typsnitten är de allra mest använda. 

Hallberg (1992, s. 32-33) menar dock att det finns fler faktorer som påverkar intresset hos en 

läsare, exempelvis en texts redundans (förutsebarhet) samt den information (nyhetsvärde) som 

texten ger. Balansen mellan dessa två är viktig då för mycket av den ena reducerar läsintresset 

(Hallberg 1992, s. 32). Ytterligare en viktig aspekt när det gäller läsbarhet är att anpassa 

texten till rätt målgrupp så innehållet passar den kunskapsnivå som författaren förväntar sig.  

 

I syfte att mäta läsbarhet har ett antal läsbarhetsformler utvecklats. Flertalet av dessa 

läsbarhetsformler graderar vanligtvis svårigheten på en text genom att räkna stavelser, ord och 

meningar. Testen genererar statistiska medelvärden gällande ordlängd vilka används för att 

approximera en texts semantiska svårighetsgrad, samt meningslängder, vilka används för att 

approximera syntaktisk komplexitet. Nästa avsnitt behandlar en sådan läsbarhetsformel som 

används i denna studie. 

3.4.2 Läsbarhetsindex - LIX 

 

LIX är en läsbarhetsformel som utarbetats för svenska texter av C. H. Börjesson 1968. LIX-

värdet erhålles genom följande formel: 
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F2                                                     

 

Där O är antalet ord i texten, P är antalet punkter i texten samt L är antalet svåra ord. Svåra 

ord definieras som ord som består av mer än sex bokstäver. 

 

Värdet som erhålls måste tolkas på något vis. Det görs enligt följande tabell: 

 
<30 Mycket lättläst, barnböcker 
30-40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 
40-50 Medelsvår, normal tidningstext 
50-60 Svår, normalt värde för officiella texter 
< 60 Mycket svår, byråkratsvenska 

Tabell 3.1 Tolkning av LIX-värden (LIX, 2008) 

 

Läsbarhet har en central roll i studien, då det är läsbarhet som implicit är syftet. Att jämföra 

olika variabler i texterna, görs i syfte att kunna optimera text på skärm för ökad läsbarhet. 

Läsbarheten i studien tar sin ståndpunkt i dels ett typografiskt perspektiv men också ur texters 

sammansättning innehållsmässigt. 

 

Som förstått tidigare anses textens innehållsmässiga struktur ha påverkan på läsbarheten. Hur 

lätt- eller svårläst en text är, är givetvis en sådan påverkansfaktor. LIX används i studien i 

syfte att få en övergripande bild över svårighetsgrad på texterna. LIX är inte ett helt 

oproblematiskt mått och har fått utstå en hel del kritik. Inte minst för att LIX-värdet, som 

ensamt mäter endast meningslängder och andel långa ord, inte alltid ger en rättvis bild av den 

faktiska svårigheten hos texten. Att förändra ett LIX-värde kan också enkelt göras genom 

mindre modifieringar i textens upplägg. LIX är ändå ett accepterat mått, även om dess resultat 

inte alltid ska totals som en exakt siffra på textens läsbarhet. 

3.5 Sammanfattning av teori 

 

Eftersom det är många faktorer som påverkar en läsprocess kan teorin möjligen tyckas vid. 

Ett försök till att ytterligare belysa sambanden skall därför göras här. 

 

Ett informationsbeteende involverar att på något sätt identifiera behov av information, söka 

efter information samt användandet av funnen information. Information kan vara en entitet, så 

som en bok, men information kan också vara en process, alternativt kunskap om denna 

integreras och förstås. I många fall omfattar ett informationsbeteende en läsprocess av något 

slag, men hur väl information tolkas och förstås omfattar en mängd funktioner så som 

exempelvis personliga (exempelvis kön och kunskapsnivå), roll-baserade (exempelvis 

interaktion mellan läkare och patient) samt miljömässiga (exempelvis geografi). Ytterligare 

faktorer som kan påverka är svårighetsgrad på text, samt utformning av densamma. Text kan 

utformas på många olika sätt med hjälp av exempelvis typsnitt. Processen att tolka tecken, 

samt uppfattningen av teckens form, härrörs till ögat och därefter vidare i en avancerad 

kognitiv process där synen och minnet samarbetar för att skapa förståelse. Läsning innebär att 

ögat följer ett visst mönster. Att skapa läsbarhet innebär inte bara att underlätta för ögats 

rörelser, utan också att reducera kognitiv belastning. Ett sätt att mäta en eventuell kognitiv 

barriär är att använda sig av det oberoende läsbarhetsmåttet LIX, vilken ger en indikation om 

svårighetsgrad hos en text. 
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Det teoretiska fundamentet förväntas skapa förståelse för de divergerade, men ändå 

sammankopplade, delar som spelar roll i inhämtande av, och förståelse för information, 

genom en läsprocess. Dessa tillsammans skapar argument för behovet av en empirisk 

undersökning. Att identifiera, samt urskilja, de faktorer som avgör hur väl en läsprocess 

genomförs är av stor vikt i syfte att kunna optimera densamma. Förväntningen är att genom 

en empirisk studie kunna urskilja vikten av några av de variabler som kan ha influerande 

funktioner. Den teorietiska studien förväntas kunna stödja resultatet, samt sätta detta i relation 

till något. På så vis skapas förutsättningar för att kunna applicera resultatet i ett större 

sammanhang och på så vis göra detta relevant i en vid kontext. 

4 Genomförande 
 

Nedan följer beskrivning av hur data kommer att genereras samt tillhörande val av material 

för genomförandet av studien.  

4.1.1 Urval av deltagare 

 

Trots att studien förlorar var gäller extern validitet, har val av deltagare begränsats till 

människor i närheten som vid förfrågan har haft tid och möjlighet att genomföra testet. 

Således har ett icke-sannolikhetsurval genomförts. Det främsta argumentet för detta är 

tidsaspekten då sannolikhetsurval är både tids- och resurskrävande. Urvalet är således inte 

någon adekvat spegling av populationen, men i så stor utsträckning som möjligt har dock kön 

och ålder försökts variera i syfte att, i viss mån, efterlikna ett representativt urval för 

populationen.  

 

 N Minimum Maximum Medel SD 

Kön 20 1 2 1,60 ,50 

Ålder 20 18 70 40,45 14,65 

Läsvana vid dator 20 1 5 3,85 1,04 

Tabell 4.1. Deskriptiva data över urvalet 

Kön: 1=Man, 2=Kvinna 
Läsvana vid dator: 1=Aldrig, 2=Någon gång om året, 3=Någon gång i månaden, 4=Någon gång i veckan, 
5=Dagligen 

 

Sammanlagt deltog 20 respondenter (N = 20, varav 12 var kvinnor och 8 var män) och dessa 

varierade i ålder från 18 till 70 år. Således ett tämligen brett intervall. Även om urvalet är 

relativt litet är det samma antal, eller i närheten, som använts i ett flertal tidigare studier (Kruk 

& Muter, 1984) (Laarni, 2002) (O´Hara & Sellen, 1997) (Muter & Maurutto, 1991) (Gugerty 

et al, 2004). Medelåldern var cirka 40 år med en SD om cirka 14 år. På frågan hur ofta 

respondenterna läser längre texter från skärm visar resultatet att inom gruppen läses längre 

texter mellan någon gång i månaden upp till någon gång i veckan, med en standaravvikelse 

om approximativt 1.  

 

Samtliga deltagare har haft god syn, alternativt korrigerat bristfällig syn med glasögon eller 

linser, vid testets genomförande.  

4.1.2 Instrument och material 

 

För genomförandet av undersökningen har en bärbar dator använts av märket Fujitsu Siemens 

Esprimo Mobile med tillhörande bildskärm av typen Generic PnP Monitor. Skärmens 
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upplösning låg på 1280*800 bildpunkter, vilket är det högsta DPI-värdet
19

 för denna typ av 

skärm och uppdateringsfrekvensen var 60 hz
20

. Windows läsbarhetsförbättrare ClearType har 

varit aktiverad under hela experimentets gång. 

 

Användandet av en bärbar dator har flera fördelar. Bärbara datorer är en typ av dator som är 

välanvänd idag, men få studier kring läsning på skärmar kring dessa har utförts. Ytterligare ett 

argument berör det faktum att den bärbara datorn innebär en mobilitet kring studiens 

utförande. Ett underliggande syfte med studien är att försöka göra läsupplevelsen så trovärdig 

som möjligt, och därmed erhålla en hög ekologisk validitet i studien. Att då genomföra 

undersökningen på en plats och tid som passar respondenten konvergerar väl med detta syfte. 

Det effektiviserar också genomförandet av studien genom att inget särskilt avsett rum behöver 

ställas till förfogande, eller speciella tider behöver anpassas på grund av detta. 

 

Texterna tillhörande studien har valts ut efter två kriterier. Det första kriteriet bestod av att 

texterna skulle vara av en form som är någorlunda vanligt förekommande vid läsning på 

skärm. Texterna skulle också vara mellan 1-2 sidor långa för att dels ge trovärdiga LIX-

värden
21

 men också för att ge trovärdiga värden med avseende på läshastighet. Ytterligare 

kriterium avsåg textens inbördes svårighet, vilken har bedömts med hjälp av LIX. Eftersom 

det inte skulle vara möjligt att mäta läsförståelse baserat på de olika typsnitten med hjälp av 

samma text behövdes ett oberoende mått för att likställa texternas svårighet. Utifrån detta har 

två texter valts med medelsvår läsbarhet, samt två texter med svår läsbarhet, samtliga enligt 

LIX. De medelsvåra texterna har hämtats från DN:s ledarsidor och de svåra texterna har 

hämtats från Svenska Folkhälsoinstitutets forskningsrapporter
22

. I sistnämnda fallet har endast 

sammanfattningar använts. Texterna har inte modifieras eller ändras på något vis 

innehållsmässigt. 

 

I syfte att skapa en så god lässituation som möjligt har samtliga texter, förutom de beroende 

variabler som avses testas, hållits konstanta och i enlighet med optimering kring läsning på 

skärm, samt i enlighet med vad som framkom gällande läsbarhet, enligt teoriavsnittet. Detta 

gäller exempelvis teckenstorlek, teckenavstånd, radavstånd och samtliga övriga inställningar. 

Eftersom flertalet studier visat att läsning med positiv polaritet
23

 ger bäst resultat och att det är 

denna kontrast som läsare föredrar (Muter, 1996), har därför sådan använts. Vidare har 

radavstånd om 1,15 använts, vilket justerats automatiskt av Word i förhållande till 

teckenstorleken om 12 punkter. Något mindre tecken anses vara bättre för läsning av 

kontinuerlig text på skärm (Mills, 1987, s. 353). Texten har varit vänsterjusterad eftersom 

högerjustering anses ge en lägre läshastighet (Muter, 1996) och normalt teckenavstånd har 

använts. All text har i övrigt följt svenska skrivregler, vad gäller bland annat punkter och val 

av gemener och versaler
24

. All text, i samtliga fall, har följt dessa inställningar.  

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Punkter per tum (Dots Per Inch). Den högsta upplösningen rekommenderas av Microsoft för att erhålla så 

optimalt utseende på ett teckensnitt som möjligt 
20

 Hertz. Det vill säga ett mått på svängningar eller perioder hos någon form av vågor. 
21

 För utförligare beskrivning av Läsbarhetsindex (LIX ) se avsnitt 3.4.2 
22

 Se bilaga 1 för hela texter använda i studien. 
23

 Svart text mot vit bakgrund. 
24

 Se Svenska skrivregler för vidare utläggning. 
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Text Lix-värde Typsnitt Antal 
meningar 

Antal ord Antal ord med > 6 
tecken 

Medelsvår 1 
 
 

43 Times New 
Roman 

35 570 151 

Medelsvår 2 
 

48 Arial 33 536 168 

Svår 1 
 
 

58 Times New 
Roman 

23 485 178 

Svår 1 
 

59 Arial 13 265 102 

Tabell 4.2. Data tillhörande materialet i studien 

 

Texternas mått gällande ordvariation ser ut enligt följande: 

 
Ordvariation Type/token ratio (TTR) Ordvariationsindex 

(OVIX)
a
 

Ordvariationratio 
(OVR)

b
 

Medelsvår 1 55.33 % 67.18  90.09 % 
 

Medelsvår 2 58.02 % 75.65 91.34 % 
 

Svår 1 45,57 % 51,69 87,29 % 
 

Svår 2 65,28 75,76 92,36  
 

Tabell 4.3. Ordvariation tillhörande materialet i studien 
a
 OVIX räknas ut med formeln log(tokens)/log(2-(log(types)/log(tokens))) vilket tar bättre hänsyn till textens längd 

än TTR. 
b
 OVR räknas ut med formeln log(types)/log(tokens) och är enklare att läsa ut än OVIX samt bättre än TTR i 

avseende på längd (Lix 2008) 

 

Även om ordvariation inte är någon variabel som testas i denna studie är detta inte långt ifrån 

irrelevant när det gäller läshastighet och läsförståelse. 

4.1.3 Procedur 

 

Proceduren för genomförandet av varje experiment har gått till enligt följande. Varje 

respondent har i grundläggande drag informeras om syftet med studien, därefter har 

respondenten erhållit grundliga instruktioner om hur testet kommer att genomföras. 

Deltagarna har därefter ombetts att läsa igenom texterna så noggrant men ändå så fort som 

möjligt, med poängtering om att respondenterna ska vara noga med att läsa så att de upplever 

att de förstår texten. Dessa instruktioner följer Muter et al (1988). Efter varje läst text har 

respondenten erhållit ett formulär i pappersform och har där fått svara på ett antal frågor med 

avseende på hur väl texten har förståtts. Respondenten har då inte tillåtits att gå tillbaka i 

texten utan tvingats svara enbart utifrån minnet. Därefter läses nästa text. 

 

Tid togs från det att respondenten startat läsningen av en specifik text till det att denne 

signalerat sig klar. Detta i syfte att mäta läshastighet. Respondenterna har fått obegränsad tid 

att svara på frågeformulären och har gjort detta i enskildhet i syfte att undvika stress. 

 

Vissa variabler har hållits inkonstanta. Exempelvis på detta har i denna studie varit att 

respondenten själv har fått välja vinkel till, och avstånd från, datorskärmen. Detta i syfte att 

skapa en så trovärdig och realistisk läsupplevelse som möjligt, vilket tidigare nämnts.  
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4.1.4 Val av mått 

 

En mängd studier gällande läsförståelse och läsförståelse på skärm har genomförts och de 

metodologiska ansatserna har varierat. Flertalet av dessa studier har fokuserat på läsförståelse 

som den beroende variabeln i förhållande till den oberoende variabeln läshastighet. En 

distinktion har också gjorts mellan olika typer av förståelse så som ihågkomst av detaljer, 

ihågkomst av större sammanhang, samt högre typer av förståelse vilken kräver slutsatser 

(Dyson & Haselgrove, 2001, s. 587). 

 

Läsförståelse har mätts med ett efterföljande frågeformulär. Syftet med detta formulär har inte 

varit att respondenterna nödvändigtvis ska ha lagt detaljer på minnet. En text som lästs i en 

hastighet som läsaren själv fått välja som bekväm, skulle möjligtvis kunna skapa en bred 

förståelse för textens innehåll utan detaljmemorering. Frågorna har därför strävats efter att 

hållas på en relativt hög nivå, där övergripande aspekter frågas efter. Sådana frågor beskriv 

enligt Dyson och Haselgrove som main idea questions [eng] och main factual questions [eng] 

(2001, s. 594). Frågorna har varit upplagda som flervalsfrågor
25

. Detta stödjer minnet genom 

igenkänning snarare än återerinring, vilket måste ske vid ställande av en fråga där inga 

svarsalternativ ges. Att ha öppna frågor där deltagaren i egna ord ger ett svar skulle vara 

betydligt mer svårbedömt och såldes skulle bedömningen vara en faktor som eventuellt 

påverkar resultatet. Syftet med undersökningen är inte att respondenterna ska minnas 

specifika detaljer utan att skapa en förståelse för övergripande poänger och sammanhang i 

delar av texten. Frågorna ställs därför med sex svarsalternativ, varav ett av dessa är ”vet ej”, 

där delar av texterna återanvänds men innebörden i svaret alterneras kraftigt. 

 

Poängen för dessa och därmed skapad förståelse har beräknats enligt följande. 1 poäng har 

getts för korrekt svarsalternativ och 0 poäng för felaktigt svar, inklusive det sista alternativet 

”vet ej”.  

 

Läshastighet mäts i ord per minut (wpm
26

) (Kruk & Muter, 1984)  Muter et al 1988, (Muter & 

Maurutto, 1991) (Laarni, 2002) (Laarni, 2004), enligt följande formel: 

 

F3                                                              

 

Där w står för antal ord i texten och m den tid i minuter som läsaren tagit på sig att läsa 

texten. Detta mått är givetvis inte helt okomplicerat. Formeln är vanligt förekommande enligt 

Carver (1990), som dock föreslår att standardisera densamma genom att använda ord som är 

sex karaktärer långa som standardord. Detta är dock inget som verkar vanligt förkommande i 

den forskning som omfattas av studiens litteraturgenomgång, varför denna undviks.  

4.1.5 Hypoteser 

 

Bryman (2002) menar att det är brukligt att i en kvantitativ undersökning säga att en hypotes 

deduceras från teorin och därefter prövas. I relation till teori och tidigare forskning enligt 

föregående avsnitt formuleras följande hypoteser. De har avsiktligt gjorts 2-sidiga. Om någon 

hypotes behöver utredas närmre avses 1-sidig hypotesprövning göras för att utreda eventuella 

samband.  
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 Se bilaga 2. 
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 Words Per Minute [eng] 
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Hypotes 1: Det finns samband mellan läshastighet och typsnitt 

 

Som nämnts tidigare är det generellt vedertaget att utformning av text för datorutformning bör 

ske med typsnitt utan seriffer. Förbättrad skärmkvalité innebär dock minimala skillnader 

mellan upplösning på papper och på skärm. Syftet är att utreda om det föreligger något 

signifikant samband mellan läshastighet och typsnitt med och utan seriffer, läst från en, i tiden 

för studiens tillkomst, vedertagen skärm.  

 

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan läsförståelse och typsnitt 

I tidigare studier har inte läsförståelsen påverkats i någon signifikant grad beroende på 

medium texten presenterats ifrån, alternativt hur texten utformats i respektive medium. Syftet 

är att utreda om det finns något signifikant samband mellan läsförståelse och typsnitt.  

Hypotes 3: Det finns ett samband mellan läshastighet och textsvårighet 

 

Enligt teorier kring ögats rörelser vid läsning, borde texter med ökad svårighet och därmed 

längre ord och mer komplicerad meningsuppbyggnad innebära fler fixeringar och regressioner 

och därmed ökad läshastighet när textsvårigheten ökar. Syftet är att utreda om det föreligger 

något signifikant samband mellan läshastighet och textsvårighet. 

 

Hypotes 4: Det finns ett samband mellan subjektiv upplevelse av text och typsnitt 

 

Enligt både Bernard et al (2002) samt Boyarski et al (1998) föredrogs typsnitt utan seriffer av 

respektive respondenter. Syftet är att utreda om det finns några signifikanta samband mellan 

subjektiv upplevelse av text och typsnitt.  

 

Hypotes 5: Det finns ett samband mellan subjektiv upplevelse av text och läshastighet 

Läshastigheten påverkar enligt Carver (1990) förståelsen, men påverkar läshastigheten också 

en egenupplevda upplevelsen av texten? Syftet är att utreda om det föreligger något samband 

mellan subjektiv upplevelse av text och läshastighet.  

Hypotes 6: Det finns samband mellan subjektiv upplevelse och textsvårighet 

Teoriavsnittet har visat att det finns flera, högst individuella, anledningar till hur något 

upplevs. Syftet är att utreda om det går att finna någon, alternativt några, anledningar som 

konvergerar med utredningen av denna hypotes.  

Hypotes 7: Det finns samband mellan läsförståelse och textsvårighet 

Enligt nämnda teorier kring ögats rörelser vid läsning samt det faktum att svårare texter, i 

egenskap av att det är just svåra, rimligen borde göra dem mindre lätta att förstå, ger hypotes 

6 som ämnar utreda om det finns signifikanta samband mellan läsförståelse och textsvårighet. 

Hypotes 8: Det finns samband mellan läshastighet och läsförståelse 

Med utgångspunkt att texterna är av två svårighetsgrader, samt det som tidigare sagts, syftar 

denna hypotes att undersöka om det totalt finns något signifikant samband mellan läshastighet 

och läsförståelse.  
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Samtliga hypoteser formuleras enligt följande: 

H0 : Det finns inga samband 

H1 : Det finns samband 

5 Resultat  
 

Something obtained, or achieved, or brought about by calculation, investigation, or similar 

activity (as an answer to a problem, or knowledge gained by scientific inquiry) (Wester´s 

Third New International Dictionary of the English language, 2000) 

 

Nedan följer initialt de resultat som den statistiska prövningen genererade. Därefter följer de 

resultat som de teoribaserade forskningsfrågorna gav.  

5.1 Deskriptiva data 
  
 

  N Minimum Maximum Medel SD 

wpm text 1 (ms, s) 20 81 232 155,06 46,46 

wpm text 2 (ms, ss) 20 77 225 151,52 41,62 

wpm text 3 (sv, s) 20 81 243 145,19 44,69 

wpm text 4 (sv, ss) 20 76 221 123,62 41,38 

wpm seriff 20 81 243 150,12 45,27 

wpm sanseriff 20 76 225 137,57 43,33 

wpm medelsvår 20 77 232 153,29 43,58 

wpm svår 20 76 243 134,40 43,89 

Tabell 5.1. Deskriptiva data över antal lästa ord per minut och text 

ms = medelsvår, sv = svår, s = seriff, ss = san seriff 
 

Tabell 5.1. visar deskriptiva data gällande läshastighet mätt i wpm. Först visas antalet lästa 

ord per text, för att därefter visas utifrån respektive variabelkategori.  Tabell 5.2 visar att de 

tre första texterna ligger relativt lika i genomsnitt med avseende på läshastighet. Denna 

hastighet visar att respondenterna läste någonstans emellan vad Carver (1990) kallar 

memorizing/recalling och learning. Instruktionerna till respondenterna var att läsa så att de 

förstod och siffrorna konvergerar väl med Carvers (1990) läsindelning. Det går att utläsa att 

text 4, vilken var svår, tog längst tid att läsa. De svåra texterna sammantaget tog också längst 

tid. Snabbast gick text 1 att läsa, vilken var medelsvår. Likadant var fallet med de 

sammanlagda medelsvåra texterna.   

 

 N Minimum Maximum Medel SD 

Poäng text 1 (ms, s) 20 0 3 1,75 ,85 

Poäng text 2 (ms, ss) 20 1 3 2,55 ,60 

Poäng text 3 (sv, s) 20 0 3 2,30 ,86 

Poäng text 4 (sv, ss) 20 0 3 2,05 ,94 

Poäng seriff 20 0 3 2,30 ,82 

Poäng sanseriff 20 0 3 2,03 ,89 

Poäng medelsvår 20 0 3 2,15 ,83 

Poäng svår* 20 0 3 2,18 ,90 

Tabell 5.2. Deskriptiva data över antal erhållna läsförståelsepoäng och text 

ms = medelsvår, sv = svår, s = seriff, ss = san seriff 
*) Indikerar att variabeln är skev. Samtliga analyser där denna ingår utförs med icke-parametriska test 
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Tabell 5.2. visar deskriptiva data över antalet erhållna läsförståelsepoäng först för respektive 

text och därefter sammanslaget efter variabelkategori.  Generellt kan utläsas att lägst poäng 

erhölls efter läsande av text 1 och högst poäng erhölls efter läsande av text 2. Båda dessa är 

medelsvåra; varav text 1 har seriffer och text utan. Sammanlagt är dock poängen relativt 

likartad både vad gäller medel och SD, med en svag trend för högre poäng gällande texter 

med seriffer.   
 

  N Minimum Maximum Medel SD 

Subj uppl text 1 (ms, s) 20 1 5 2,85 1,13 

Subj uppl text 2 (ms, ss) 20 1 5 2,90 1,21 

Subj uppl text 3 (sv, s) 20 1 5 2,90 1,02 

Subj uppl text 4 (sv, ss) 20 1 5 2,90 1,41 

Uppl seriff 20 1 5 2,88 1,06 

Uppl sanseriff 20 1 5 2,90 1,29 

Uppl medelsvår 20 1 5 2,88 1,15 

Uppl svår 20 1 5 2,90 1,21 

Tabell 5.3.  Deskriptiva data över subjektiv upplevelse och respektive text 

1 = Lätt, 2=Ganska lätt, 3=Varken lätt eller svår, 4=Ganska svår, 5=Svår 
ms = medelsvår, sv = svår, s = seriff, ss = san seriff 
 

Tabell 5.3. visar deskriptiva data över subjektiv upplevelse, först för respektive text, och 

därefter sammanslaget efter variabelkategori. Generellt kan utläsas att texterna upplevdes 

tämligen likartat någonstans mellan ”Ganska lätt” och ”Varken lätt eller svår”. Den första 

texten upplevdes lättast, och texter med seriffer och i medelsvår textsvårighet upplevdes 

likartat. Samma sak för texter utan seriffer och texter i svår textsvårighet.  
 

  N Minimum Maximum Medel SD 

wpmtotal 20 76 243 143,85 44,48 

Poängtotal* 20 0 3 2,16 ,86 

Tabell 5.4. Deskriptiva data över total lästhastigheten i ord per minut samt totalt läsförståelsepoäng 

*) Indikerar att variabeln är skev. Samtliga analyser där denna ingår utförs med icke-parametriska test 
 

Tabell 5.4. visar deskriptiva data över läshastighet i wpm och erhållen läsförståelsepoäng när 

dessa är sammanslagna totalt.  

5.2 Resultat hypotesprövning 

 

Hypoteserna avser undersökas enskilt i fallande ordning, med start från hypotes 1.  

 

Hypotes 1: Det finns samband mellan läshastighet och typsnitt 

 

För att utreda det linjära sambandet mellan variabeln wpm seriff samt variabeln wpm 

sanseriff genomfördes initialt en Pearson korrelationsanalys. Resultatet visade att det finns ett 

signifikant positivt linjärt samband, då r= .690 och p= .000 < 0,1 % (tvåsidig). 

 

Ett parvis t-test genomfördes i syfte att jämföra medelvärdet om 150 för variabeln wpm seriff, 

samt medelvärdet om 137 för variabeln wpm sanseriff. Resultaten visade att det finns en 

signifikant skillnad i medelvärde då M= 12.55, SD= 34.95, t(20)= 2.27, p= .029(tvåsidig). 

Effektstorleken beräknades till 0.12, vilket betecknas som medel/måttligt. 
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Detta tolkas som att nollhypotesen förkastas och ett signifikant samband mellan läshastighet 

och typsnitt har påvisats. Detta samband tolkas också som att läshastigheten ökar vid läsande 

av typsnitt utan seriffer.  

 

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan läsförståelse och typsnitt 

 

För att utreda det linjära sambandet mellan variabeln poäng seriff samt variabeln poäng 

sanseriff genomfördes initialt en Pearson korrelationsanalys. Resultatet visade ett icke 

signifikant linjärt samband, då r= .234 och p= .146 (tvåsidig). 

 

Ett parvis t-test genomfördes i syfte att jämföra medelvärdet om 2.30 för variabeln poäng 

seriff, samt medelvärdet om 2.03 för variabeln poäng sanseriff. Resultaten visade ingen 

signifikant skillnad i medelvärde då M= -.057, SD=1.06, t(20)= -1.63, p= .109(tvåsidig).  

 

Detta tolkas som att nollhypotesen behålls och inga signifikanta samband mellan läsförståelse 

och typsnitt kan identifieras.  
 

Hypotes 3: Det finns ett samband mellan läshastighet och textsvårighet 

För att utreda det linjära sambandet mellan variabeln wpm medelsvår samt variabeln wpm 

svår genomfördes initialt en Pearson korrelationsanalys. Resultatet visade att det finns ett 

signifikant linjärt samband, då r= .671 och p= .000 < 0,1 % (tvåsidig). 

 

Ett parvis t-test genomfördes i syfte att jämföra medelvärdet om 153 för variabeln wpm 

medelsvår, samt medelvärdet om 134 för variabeln wpm svår. Resultaten visade att det finns 

en signifikant skillnad i medelvärde då M= 18.88, SD= 35.47, t(20)= 3.367, p= .002(tvåsidig). 

Effektstorleken beräknades till 0.23, vilket betecknas som stort.   

 

Detta tolkas som att nollhypotesen förkastas och ett signifikant samband mellan läshastighet 

och textsvårighet har påvisats. Korrelationskoefficienten indikerar också att läsning av svåra 

texter går signifikant långsammare att läsa än de medelsvåra. 

 

Hypotes 4: Det finns ett samband mellan subjektiv upplevelse av text och typsnitt 

 

För att utreda det linjära sambandet mellan variabeln uppl seriff samt variabeln uppl sanseriff 

genomfördes initialt en Pearson korrelationsanalys. Resultatet visade ett signifikant linjärt 

samband, då r= .491 och p= .001 (tvåsidig). 

 

Ett parvis t-test genomfördes i syfte att jämföra medelvärdet om 2.88 för variabeln uppl seriff, 

samt medelvärdet om 2.90 för variabeln uppl sanseriff. Resultaten visade ingen signifikant 

skillnad i medelvärde då M= -.025, SD=1.209, t(20)= -.131, p= .897(tvåsidig).  

 

Detta tolkas som att nollhypotesen behålls och inga signifikanta samband mellan subjektiv 

upplevelse av text och typsnitt kan identifieras.  

 

Hypotes 5: Det finns ett samband mellan subjektiv upplevelse av text och läshastighet 

För att utreda det linjära sambandet mellan variabelpar wpm medelsvår - uppl medelsvår, 

samt mellan variabelpar wpm svår - uppl svår, genomfördes initialt en Pearson 

korrelationsanalys. Resultatet för variabelpar wpm medelsvår - uppl medelsvår visar ett icke 
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signifikant samband då r= .255 och p= .112. Resultatet visade dock ett signifikant linjärt 

samband mellan variabel wpm svår och variabel uppl svår, då r= .371 och p= .018 (tvåsidig).  

 

Parvisa t-tester i syfte att genomföra medelsvärden för variabelparen indikerar att dessa följer 

samma mönster och uppvisar liknande resultat då resultatet för wpm svår - uppl svår med 

medelvärdet 134 för wpm svår och 2.90 för uppl svår, ger M= 131.50, SD= 44.35, t(20)= 

18.74, p= .000 < 0.1 %. Resultatet för wpm medelsvår - uppl medelsvår där wpm medelsvår 

har medelvärdet 153 och uppl medelsvår har medelvärdet 2.88 ger M= 150.41, SD= 43.89, 

t(20)= 21.67, p= .000 < 0.1 %. Effektstorlekarna beräknades till .90 för variabelpar wpm svår 

- uppl svår, samt till .90 för variabelpar wpm medelsvår - uppl medelsvår, vilka båda 

betecknas som stora. 

 

Detta tolkas som att nollhypotesen förkastas och att det finns ett signifikant samband mellan 

läshastighet och subjektiv upplevelse för båda variabelparen. Korrelationskoefficienten visar 

också de texter som tog längre tid att läsa upplevdes som svårare.    

 

Hypotes 6: Det finns samband mellan subjektiv upplevelse och textsvårighet 

 

För att utreda det linjära sambandet mellan variabelpar uppl medelsvår - uppl svår 

genomfördes initialt en Pearson korrelationsanalys. Resultatet visade ett signifikant linjärt 

samband, då r= .491 och p= .001 (tvåsidig). 

 

Ett parvis t-test genomfördes i syfte att jämföra medelvärdet om 2.88 för variabeln uppl 

medelsvår, samt medelvärdet om 2.90 för variabeln uppl svår. Resultaten visade ingen 

signifikant skillnad i medelvärde då M= -.025, SD=1.20, t(20)= -.131, p= .897(tvåsidig).  

 

Detta tolkas som att nollhypotesen behålls och inga signifikanta samband mellan subjektiv 

upplevelse och textsvårighet kan identifieras.  
 

Hypotes 7: Det finns samband mellan läsförståelse och textsvårighet 

För att utreda det linjära sambandet mellan variabelpar uppl medelsvår - uppl svår 

genomfördes initialt det icke-parametriska testet Spearman (rho). Resultatet, r= -.007, p= 

.968(tvåsidig), visar inget signifikant samband. 

 

För att ytterligare utreda variabelparet genomfördes ett Wilcoxon teckenrang test. Resultatet 

indikerar inga signifikanta samband mellan läsförståelse och textsvårighet då Z= -.123(baserat 

på negativa rankningar), p= .902 (tvåsidig). 
 

Detta tolkas som att nollhypotesen behålls och inga signifikanta samband mellan läsförståelse 

och textsvårighet kan identifieras.   

 

Hypotes 8: Det finns samband mellan läshastighet och läsförståelse 

För att utreda det linjära sambandet mellan variabelpar poäng total - wpm total genomfördes 

initialt det icke-parametriska testet Spearman (rho). Resultatet visar ett signifikant positivt 

samband på .05-nivån, r= .259, p= .020(tvåsidig), vilken ändå måste betecknas som litet. 

 

För att ytterligare utreda variabelparet genomfördes ett Wilcoxon teckenrang test. Resultatet 

indikerar signifikanta samband mellan läshastighet och läsförståelse då Z= -7.770(baserat på 



 

45 

positiva rankningar), p= .000 < 0.1 %(tvåsidig). Effektstorleken beräknades till .57 vilket 

betecknas som stort. 
 

Detta tolkas som att nollhypotesen förkastas och signifikanta samband mellan läshastighet 

och läsförståelse kan identifieras.  Korrelationskoefficienten visar att de texter som tog kortare 

tid att läsa också genererade en lägre läsförståelse.    

5.3 Resultat teoribaserade forskningsfrågor 

 

Generellt kan sägas att i denna studie påverkade både typsnitt och svårighetsgrad på texterna 

respondenterna på något vis. San seriff-typsnitt gick signifikant snabbare att läsa och ökad 

svårighetsgrad påverkade signifikant läshastigheten, men ej läsförståelsen. Hur förklarar teori 

kring informationsbeteende detta?  

 

Teorin beskriver ett antal barriärer som påverkar huruvida information bearbetas eller ej. 

Dessa kan kort summeras i personliga, sociala och miljömässiga. Det är uppenbart att 

samtliga dessa spelat mer eller mindre roll för hur väl varje individuell respondent klarat 

uppgiften. När det gäller personliga komponenter har stress och affektiva aspekter spelar stor 

roll. Många av respondenterna har uttryckt ett visst obehag och nervositet över det faktum att 

tiden som läsningen tog mättes, samt även stress över att svara fel på läsförståelsefrågorna. 

Sociala och roll-baserade faktorer verkar spela mindre roll, medan miljömässiga faktorer haft 

ett större inflytande. Eftersom syftet var att öka den ekologiska validiteten genom att tillåta 

användarna att genomföra uppgiften på den plats som passade dessa, innebar också detta att 

varje given respondent genomförde uppgiften i väldigt skiftade miljö. I vissa fall genomfördes 

uppgiften i respondentens hem, i vissa fall på respondentens arbete och i några enstaka fall på 

andra platser. Det är plausibelt att förmoda att dessa skiftande kontexter har spelat roll, 

exempelvis med tanke på rörelse och ljudnivå, samt respondentens egen känsla av trygghet 

och avslappning i relation till den kontext denna befann sig i vid tillfället för studiens 

genomförande.  

 

Wilson menar att det sätt som information presenteras kan ha avgörande betydelse för 

huruvida denna verkligen bearbetas kognitivt eller ej. Han är förvisso något vag kring vilka 

aspekter som är av vikt här, men som resultatet i denna studie indikerar är både typsnitt och 

svårighet på text av avgörande betydelse. Buckland påpekar också att svårighet på text är en 

typisk barriär med avseende på huruvida information verkligen är informativ eller ej, och 

därmed också orsak till huruvida information endast kan ses som information-as-thing eller 

genomgå information-as-process och därefter förhoppningsvis resultera i information-as-

knowledge.  

 

Att sätta teorin kring informationsbeteende i relation till studien kan förvisso, ur vissa, 

aspekter upplevas krystad utifrån det faktum att de uppgifter som respondenterna tilldelades 

inte förelåg varken något informationsbehov eller informationssökning. Respondenterna har 

blivit tilldelade en text att läsa som valts ut på förväg, i syfte att kunna mäta vissa 

förhållanden. Men icke desto mindre finns det komponenter och delar vad gäller 

informationsbehov och sökning som går att relatera till uppgiften. Båda dessa begrepp, har 

som förståtts tidigare, flera underliggande kognitiva faktorer som avgör inte bara vilka källor 

som används utan också den motivation och idoghet som en given sökprocess omfattar. 

Ytterligare påverkar också tidigare kunskap och erfarenhet en sådan process. Samtliga dessa 

faktorer spelar givetvis roll även i studiens sammanhang. Vissa respondenter var mer eller 

mindre motiverade till uppgiften utifrån en mängd varierande faktorer (trötthet, tid på dygnet, 
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tid till förfogande etcetera), men det är plausibelt att respondenterna lyckades mer eller 

mindre väl, där avhängiga faktorer kan vara exempelvis tidigare kunskap om de ämnen som 

valts, erfarenhet av att läsa längre texter, samt även vana vid datorhantering samt 

skärmläsning.  

  

Som synes i tabell 5.4 upplevdes texterna ganska likartade i genomsnitt, med förhållandevis 

likartad standardavvikelse. Texterna upplevdes generellt som ”ganska lätta” alternativt 

”varken lätt eller svår”. Detta står inte riktigt i relation till hur väl respondenterna klarade 

uppgiften och processen att skapa information-as-knowledge. Resultaten gällande 

läsförståelse står att finna i tabell 5.3. Kortfattat kan här sägas att generellt erhölls ungefär i 

genomsnitt 66 % rätt för respektive text, med sämst resultat för text 1 (1,75 (SD 0,85)) och 

bäst resultat för text 2 (2,55 (SD ,60)). Hur förklarar teori kring informationsbeteende och 

informationsprocesser detta? 

 

Teorin är något vag på detta område. Diskrepansen mellan subjektiv upplevelse och 

läsförståelse är givetvis svår att förklara då det troligtvis är många faktorer som spelar roll. 

Respondenten har läst texten, tyckt sig förstått sammanhanget, för att därefter, enligt 

efterföljande frågor, visa sig att så inte alls är fallet. Respondenterna uppmanades att läsa så 

att de kände att de förstod texterna, oavsett hur lång tid detta skulle ta. Enligt Carvers 

indelning hamnade de i genomsnitt någonstans mellan learning och memorizing/recalling, 

vilket borde skapa förutsättningar för förståelse samt även viss faktamemorisering. Det är 

rimligt att anta att några av de barriärer som tidigare diskuterats haft inflytande även här, men 

också de aspekter kring arbetsminnet som Wästlund menar påverkar hur väl en text verkligen 

förstås. Detta måste till stor del anses som spekulationer. Någon exakt klarhet kring det här 

förhållandet kan inte det teoretiska fundamentet skapa och ovan måste ses som rena 

spekulationer. 

 

Ytterligare en aspekt värd att notera var att ingen av respondenterna valde att använda sig av 

alternativet ”vet ej” gällande läsförståelsefrågor. Den troligaste orsaken måste vara den att 

respondenter tenderar att hellre chansa, då det alltid finns en viss procentuell chans att 

slumpmässigt svara rätt, än att använda sig av ett ”vet ej”-alternativ. Förvisso skulle fallet 

kunna förhålla sig på så vis att ingen av respondenterna var osäker utan svarade fel ändå. Det 

var dock inte det intryck som flera av respondenterna gav. I själva verket verkade flertalet 

tycka att både texter, samt tillhörande frågor, var svåra.  

 

Sammantaget kan den teori som presenterats i tidigare avsnitt förklara, alternativt delvis 

förklara, de forskningsfrågor som förelåg. Resultatet på dessa teoribaserade forskningsfrågor, 

baserat på det som framkommit i denna studie, görs en ansats till att illustreras enligt följande 

figur: 
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Figur 5.1. Relation mellan uppgift, respondent och informationsbeteende 

 

Denna figur försöker förklara dels att kontexten, vilken varierar påverkar hela processen att 

lösa uppgiften, samt att de individuella barriärer som uppstår påverkar både den subjektiva 

upplevelsen samt förståelse för den text som precis lästs.  

6 Diskussion 
 

A formal or orderly treatment of a topic in speech or writing (1B Wester´s Third New 

International Dictionary of the English language 2000) 

 

Argument for the sake of arriving at truth or clearing up difficulties (1A Wester´s Third New 

International Dictionary of the English language 2000) 

 

Nedan följer diskussion kring de resultat som hypotesprövningen genererade, därefter följer 

diskussion av de resultat som de teoribaserade forskningsfrågorna genererade. Sist följer en 

sammanfattande diskussion där några generella iakttagelser görs. 

6.1 Diskussion kring hypotesprövning 

 

Initialt formulerades ett antal hypoteser som divergerar med bland annat de riktlinjer som 

forskning resulterat i vad gäller utformning av text på skärm. Dessa hypoteser ger 

diskussionen utgångspunkter och behandlas var för sig. 

 

Hypotes 1: Det finns samband mellan läshastighet och typsnitt 

 

Den statistiska hypotesprövningen visade signifikanta värden för att det förhåller sig så att det 

föreligger samband mellan läshastighet och typsnitt. Den statistiska prövningen visade också 

att det förhåller sig så att läsning utan seriffer går fortare än med. Detta står i kontrast till 

exempelvis Bernard & Mills (2000) som erhöll signifikanta resultat för att det förhåll sig så 

att text med seriffer gick fortare att läsa än utan (även som skillnaderna var marginella). 

Boyarski et al (1998) kunde inte heller påvisa något signifikant samband som visade ökad 

läshastighet gällande typsnitt med eller utan seriffer.  
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När det gäller valet av typsnitt gjordes detta med utgångspunkten att både det med och det 

utan seriffer skulle representera vanligt använda typsnitt. Som tidigare behandlats i avsnitt 3.3 

innebär läsning igenkännande av former hos bokstäver och vidare, med ökad vana, 

igenkännande av hela ord utan fixering vid enstaka bokstäver. I relation till detta, som också 

nämnts tidigare, menar Hallberg att de mest lättläsa typsnitten är de som läsare är vana vid. 

Detta verkar vara ett resonemang som stämmer väl överens med teori kring läsning och hur 

människor avkodar bokstäver och skapar betydelse utifrån dessa. Möjligtvis är det så att 

typsnitt utan seriffer är så pass vanligt förkommande idag och i kombination med ökat läsande 

vid skärm, går de faktiskt fortare att läsa än typsnitt med seriffer? Detta är givetvis ren 

spekulation, men är dock en plausibel tanke utifrån teoriresonemanget ovan. 

 

Den eventuella myten om att typsnitt utan seriffer lämpar sig bättre för skärm, kan dock inte 

efter utredning av ovan hypotes, krossas.  

 

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan läsförståelse och typsnitt 

 

Den statistiska hypotesprövningen visade signifikanta värden för att det förhåller sig så att det 

inte föreligger någon skillnad vad gäller läsförståelse mellan de båda typsnitten. Sådana 

resultat erhölls redan under 80-talet där läsning på skärm kontra läsning på papper 

genomfördes. För läsförståelsen verkar därför typ av medium, eller hur texten framställs på 

densamma, vara irrelevant. Den inre processen att omsätta vad Smith kallar visuell 

information kombinerat med icke-visuell information, till något som är begripligt och som 

skapar mening för läsaren, verkar således oförändrad när ögat rent mekaniskt tolkat de tecken 

som skapar ord och meningar (och därmed sammanhang). 

 

Hypotes 3: Det finns ett samband mellan läshastighet och textsvårighet 

 

Denna hypotes fick stöd, såldes finns det signifikanta samband mellan läshastighet och 

textsvårighet som visar att de svåra texterna tog längre tid att läsa. Läsarna visste inte på 

förhand vilka texter i studien som ansågs svårare än de andra. Inte heller visste de om det 

förhöll sig så att någon text ansågs svårare än den andra över huvudtaget. Även om hypotesen 

kunde tyckas självklar, var det ändå meningsfullt att utreda den.  

 

Texter som har en mer komplicerad ordbild, med längre ord och meningar, kräver fler 

fixeringar och regressioner av ögat under läsprocessen. En naturlig följd är därför att svårare 

texter också tar längre tid att läsa. Således konvergerar detta resultat väl med vads om 

framkom i det teoretiska fundamentet. Resultatet var givetvis inte förvånande, men kunde inte 

tas för självklart utan en adekvat prövning.  

 

Hypotes 4: Det finns ett samband mellan subjektiv upplevelse av text och typsnitt  

 

Denna hypotes fick inget stöd. Således föredrogs inget typsnitt framför det andra i testet. 

Detta går emot de resultat som både Boyarksi et al (1998) samt Bernard & Mills (2000) erhöll 

i sina studier i vilka båda erhöll resultat där typsnitt utan seriffer föredrogs.  

 

Förvisso förhöll det sig så att de subjektiva upplevelse-frågorna i denna studie inte var 

utformad så att de explicit frågade vilket typsnitt som respondenten föredrog. Frågan var 

snarare utformad som en övergripande fråga om hur texten upplevdes. Möjligtvis innebar 

också detta att respondenterna tolkade denna fråga som att utvärdera texten innehållsmässigt 

främst än typografiskt, även om det sistnämnda borde ligga som en om inte annat 
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underliggande och implicit faktor på hur texten upplevdes. Att texterna var av olika typsnitt 

var inget som respondenterna i förväg hade informerats om. Vissa av dem reagerade på detta 

och påpekade medan vissa inte verkade reagera nämnvärt över det. Det går dock inte utesluta 

att respondenterna tolkade frågan väldigt divergent i detta fall, varför resultatet i detta fall kan 

ifrågasättas. 

 

Resultatet är dock intressant utifrån det faktum att hypotes 3 visar att det finns signifikanta 

samband mellan läshastighet och typsnitt, men som här ej mellan subjektiv upplevelse och 

typsnitt. Även om det är tveksamt hur frågan kring subjektiv upplevelse uppfattades, visar 

resultatet att även om läshastigheten ökade vid läsande av typsnitt utan seriffer, var detta inget 

som subjektivt uppfattades som en förenkling i läsprocessen.  

 

Hypotes 5: Det finns ett samband mellan subjektiv upplevelse av text och läshastighet 

 

Resultatet visade att det förhåll sig så att signifikanta samband mellan subjektiv upplevelse 

och läshastighet kunde erhållas. Således uppfattades också de texter som tog längst tid att 

läsa, i detta fall de svårare, också som att de var svåra rent subjektivt. Således konvergerar i 

detta fall de uppmätta LIX-värden på texten, den subjektiva uppfattningen hos 

respondenterna. Detta resultat diskuteras vidare och sätts i relation till hypotes 6, enligt nedan.  

 

Hypotes 6: Det finns samband mellan subjektiv upplevelse och textsvårighet 

 

Inga signifikanta samband mellan subjektiv upplevelse och textsvårighet kunde hittas. I 

relation till hypotes 5 är detta resultat intressant. Det indikerar att det är snarare är 

läshastigheten som skapar en uppfattning hos respondenten om textens svårighet, än textens 

oberoende svårighet i sig mätt med hjälp av LIX. Dock, ska tilläggas, att det enligt hypotes 3 

också var de svårare texterna som tog längre tid att läsa. Här finns ett tydligt samband mellan 

variablerna trots allt.  

 

Svårighetsgraden på texterna mättes med hjälp av LIX, vilket är ett mått som objektivt 

försöker mäta svårighetsgrad på text utifrån ordlängd och meningsuppbyggnad. LIX har som 

nämnts tidigare fått utstå en hel del kritik för att inte till fullo beskriva alla de aspekter som 

bör beaktas vid ställningstagande om en texts svårighetsgrad. LIX diskuterat utifrån subjektiv 

bedömning hos respondenterna, kan diskuteras. Däremot verkar den indikation om 

svårighetsgrad på texten som LIX givit i denna studie verkat fungera tämligen väl. Det var de 

svårare texterna som också lästes långsammare, vilket enligt tidigare resonemang har 

förklaringar utifrån teorin.   

 

Hypotes 7: Det finns samband mellan läsförståelse och textsvårighet 

 

Det gick inte påvisa att några signifikanta samband mellan läsförståelse och textsvårighet 

fanns. En förmodan skulle här kunna tänkas vara att svårare texter också skulle ge lägre 

läsförståelse. Dock förhöll det sig så att respondenterna själva valde läshastighet. Således kan 

här tänkas att anpassning av läshastigheten gjordes i syfte att förstå innehållet. Hypotes 3 

bekräftar att så är fallet. Läshastigheten minskade vid läsande av svårare texter. Således 

förhöll sig också läsförståelsen oförändrad, eller åtminstone inte signifikant förändrad. Som 

nämnts tidigare konvergerar detta med tidigare studier. Läsförståelse har tidigare varit 

oförändrad oavsett utformning av text, alternativt medium som texten presenterats på. 
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Hypotes 8: Det finns samband mellan läshastighet och läsförståelse 

 

Resultatet påvisar att det finns signifikanta samband mellan läshastighet och läsförståelse. 

Således förhåller det sig så att texter som läses långsammare också skapar en högre grad av 

förståelse. I förhållande till tidigare hypotes är detta resultat intressant. Det indikerar att det 

snarare är läshastighet som påverkar förståelse än oberoende svårighet på text. Detta är något 

som stämmer mycket väl med den indelning som Carver (1990) skapat, vilken utgår ifrån att 

lägre läshastigheter också skapar högre förståelse. Respondenterna läste genomgående 

förhållandevis långsamt, enligt Carvers indelning, men uppmaningen var också att 

respondenterna skulle läsa så att de förstod. Resultatet indikerar tydligt att lägre läshastigheter 

också skapar bättre förutsättningar för att förstå texten innehållsmässigt.  

6.2 Diskussion kring teoribaserade forskningsfrågor 

 

Teorin kring informationsbeteende kunde inte alltid till fullo förklara vissa resultat som 

framkom. I en studie av detta omfång är givetvis tid och utrymme faktorer som förklarar 

begränsningar i det teoretiska avsnittet. Med detta vill sägas att brister i förklaringar baserade 

på det teorietiska fundamentet i denna studie inte nödvändigtvis måste innebära att inte 

förklaringar finns. 

 

Eftersom läsning är en mycket komplicerad process, vilken är studerad utifrån flera olika 

perspektiv och doktriner, är det inte omöjligt att det finns förklaringar till varför exempelvis 

ingen av respondenterna använde sig av svarsalternativet ”vet ej” gällande förståelsefrågorna. 

Detta kan retrospektivt, vara en faktor, som skulle varit intressant att utreda närmre, inte minst 

utifrån perspektivet att det skulle vara värdefullt att ha en förståelse för hur respondenter 

förhåller sig till olika typer av frågeformulär så att dessa kan konstrueras precist efter den typ 

av undersökning som genomfördes.  

 

Att skapa en god förståelse för en text utgår ifrån att förvandla information-as-thing till 

information-as-process och slutligen till information-as-knowledge. Information-as-

knowledge torde vara den typ av information som skulle ge bäst resultat i läsförståelsetestet. 

Uppenbarligen förhåller det sig så att vissa respondenter lyckas mer eller mindre väl med 

denna uppgift, och att sålla bland påverkansfaktorer är givetvis svårt. Några av dessa togs upp 

i resultatet, men som också påpekades kan inte alltid förklaringar stå att finna. Detta gäller 

exempelvis diskrepansen mellan subjektiv upplevelse och läsförståelse. Detta förhållande 

upplevs som intrikat och några vidare (rimliga) spekulationer är svåra att ge sig på.  

 

Ytterligare en aspekt, som tidigare berörts i mindre omfång, behandlar de faktum att vissa 

respondenter lyckades bättre beroende på det faktum att de var pålästa och intresserade av just 

de ämnen som texterna berörde. Detta är givetvis en variabel som är svår att hålla konstant i 

en studie som denna, och som därför givetvis påverkar resultatet. När det förhåller sig så att 

en respondent är kunnig och intresserad av ett ämne kan möjligtvis faktorer så som svårighet 

på text samt grafisk utformning spela mindre roll. Om en förförståelse redan finns, skulle 

detta därmed kunna innebära snabbare läsning utan att detta nödvändigtvis måste minska 

läsförståelsen. Det teoretiska fundamentet ger också antydningar om att det förhåller sig på 

detta vis.  

6.3 Sammanfattande diskussion samt generella iakttagelser 
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I likhet med Muter & Maurutto (1991) måste en invändning göras mot resultaten i förhållande 

till uppgifterna. I denna studie uppmanades respondenterna att läsa så att de förstod texten 

innehållsmässigt. Om uppgiften istället hade varit att läsa texten i syfte att hitta specifik 

information, skulle säkert resultatet sett annorlunda ut. Detta bottnar givetvis i vilken typ av 

lästeknik studien avser att undersöka. I enlighet med Carvers indelning läste respondenterna i 

denna studie i genomsnitt cirka 150 wpm vilket också indikerar att de läste för att förstå. 

Dock så påpekas att detta var en variabel som inte hölls konstant. Varje respondent var tillåten 

att läsa i en hastighet som de själv upplevde passade dem i syfte att förstå. Detta gjordes med 

motiveringen att bibehålla ekologisk validitet. I en reell lässituation väljer varje inskild läsare 

sin egen lästakt. Därför varierade givetvis läshastighet inte bara mellan respondenter men 

också för varje respondent och text. 

 

När det gällde subjektiv upplevelse fanns bara signifikanta samband mellan läshastighet och 

subjektiv upplevelse. Någon signifikans när det gällde typsnitt, eller textsvårighet i samband 

med subjektiv upplevelse erhölls inte. Detta är intressant. Generellt har endast signifikanta 

samband erhållits där variabeln läshastighet varit involverad på något vis. Läshastighet är 

således den viktigaste faktorn både i förhållande till läsförståelse, textens utformning med 

avseende på typsnitt och subjektiv upplevelse. Dock som förstås, finns det samband mellan 

variabler även om dessa inte alltid är signifikanta. Som resonerades kring tidigare fanns inget 

signifikant samband mellan subjektiv upplevelse och textsvårighet, men däremot mellan 

subjektiv upplevelse och läshastighet. Dock visade sig respondenterna läsa de svårare texterna 

signifikant långsammare än de medelsvåra varför ett tydligt samband mellan läshastighet, 

svårighet på text samt även subjektiv upplevelse här kan tydas.  

6.4 Slutsatser 

 

Studiens syfte har varit att undersöka några aspekter gällande utformning av text på skärm 

och huruvida dessa eventuellt påverkar läsbarheten i form av läshastighet och läsförståelse. 

Detta syfte har bottnat i att det idag inte finns någon riktig konsensus kring hur en text 

optimalt utformas på skärm. Syftet har vidare varit att undersöka om svårighetsnivå på texten 

har någon påverkan på läshastighet och läsförståelse i kombination med förändring av 

typsnitt. I syfte att göra detta utformades ett antal forskningsfrågor som legat till grund för åtta 

hypoteser som prövats statistiskt. Ytterligare har informationsbeteendet vid genomförande av 

experimentet studerats, vilket föranledde forskningsfrågor som avsåg att undersökas med 

hjälp av teori kring begreppet. 

 

Ett antal slutsatser har dragits utifrån studiens resultat. Dock ska i beaktande tas, generellt i 

studien, att denna är baserad på ett tämligen litet urval vilket gör att generella råd och 

slutsatser är svåra att dra. Det är därför med aktsamhet följande rader formuleras.  

 

Resultatet i föreliggande studie visade att det finns signifikant samband mellan läshastighet 

och typsnitt till fördel för san seriff-typsnittet Arial. Detta resultat följer inte samma trend som 

delar av tidigare forskning visat. Således kan fortfarande ingen konsensus erhållas och 

därmed inga specifika rekommendationer göras kring val av typsnitt vid utformning av text på 

skärm. Tidigare studier har visat att san seriff-typsnitt föredras. Detta är plausibelt det 

starkaste argumentet för att ändå vidhålla rekommendationer gällande typsnitt utan seriffer 

vid utformning av text på skärm. Dock ska tilläggas att några tendenser att typsnitt utan 

seriffer föredrogs inte framkom i denna studie.  
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Läsförståelse påverkas inte av hur texten utformas. Texter kan således inte påvisas vara 

svårare att förstå utifrån typsnittsdesign. Texter som innehållsmässigt anses vara svårare tar 

dock längre tid att läsa.  

 

LIX-värdet generellt visat sig fungera bra utifrån det syfte som det användes till. Studien 

uppvisar resultat där läshastigheten går långsammare vid läsning av de svåra texterna och 

respondenternas subjektiva uppfattning konvergerar med detta resultat utifrån det faktum att 

de läste de svårare texterna långsammare (dock ej baserat på subjektiv upplevelse). Detta 

måste ses som att LIX faktiskt kunnat identifiera komponenter hos de svåra texterna som gör 

dem just svårare och därmed mer svårbegripliga än de medelsvåra. 

 

Det tydligaste resultatet i studien gäller läshastighet. Läshastighet påverkas av både textens 

utformning, av textens svårighetsgrad, att den också uppfattas som svår av läsaren, samt att 

läshastigheten också påverkar hur väl en text förstås.  

 

Det är uppenbart att väldigt många faktorer spelar roll när det gäller läsning vid skärm. En 

studie av denna karaktär syftar till att försöka komma några av de variabler som är avgörande 

när det gäller hur text uppfattas, med avseende på några specifika variabler, närmre. 

Ytterligare variabler som försökts utreda i förhållande till de kontrollerade variabler som 

förekommit i studien är hur informationsbeteende och då faktorer som till exempel stress och 

kontext/miljö påverkar läsprocessen. Eftersom läsning vid skärm, som en del av MDI, numera 

är en allmängiltig uppgift som många sysslar med både på arbetet och på fritiden är forskning 

av detta slag av stor vikt. Även om denna studie inte gav något entydigt svar, måste den ses 

som ett steg inom det breda forskningsområde som MDI utgör.  

6.5 Metodutvärdering 

 

Initialt inleddes studien med en omfattande litteraturgenomgång. Denna fortskred dock under 

hela studiens gång allt eftersom nya funderingar och källor dök upp. Syftet med denna var att 

hitta goda grunder för val av ämne, metod och genomförande. Detta visade sig fungera 

mycket väl. Eftersom ämnet är väl förankrat, om än tvärvetenskapligt och brett, fanns gott om 

både äldre och nyare material att tillgå.  

 

Studien har angripit världen och dess natur utifrån ett positivistiskt synsätt, med tillhörande 

objektivt synsätt på människor och hur de skapar kunskap. Denna syn tog sin form som en 

kvantitativ studie där en statistisk analys användes för att granska resultaten. Studiens 

bakomliggande syfte har inte varit att studera hur ett fenomen faktiskt är, utan snarare att 

förklara varför ett fenomen är på ett visst sätt. Detta kvantitativa närmande har därför passat 

sig särskilt väl. Den empiriska studien förelåg också att verklighetsförankra litteraturstudien 

och i syfte att jämföra resultatet från studien med denna. 

 

I syfte att skapa data användes texter med svårighetsgrad utifrån LIX. LIX, likt alla så kallade 

objektiva mått, på en texts svårighetsgrad är inte oproblematisk och har fått utstå kritik som 

berör det faktum att de snarare mäter ord än faktisk svårighet hos en text. Här skulle givetvis 

ett annat närmande vara möjligt, eftersom det är möjligt att LIX-mätningen inte gav den 

önskade effekt kring svårighetsgrad som hoppats. Exempelvis skulle man kunna göra 

omfattade tester där människor fått läsa olika texter och subjektivt fått bedöma dem. Detta 

skulle dock vara ett omfattande arbete där många människor skulle behövts involveras för att 

hitta mönster och tydliga trender kring upplevd svårighet. Detta var något som inte tiden tillät 
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i detta fall varför ett objektivt, kvantitativt mått istället fick användas, vilket enligt resultatet 

också fungerat tämligen väl.  

 

Med studien genomförd och därmed med ett bredare perspektiv, kan inses att fler pilotstudier 

skulle genomförts. Det fanns faktorer som under studiens gång inte initialt hade förutsetts, 

gällande genomförandet. Exempel på frågor som kom upp under genomförandet av studien 

var om frågor hade flera svarsalternativ. Att endast ett svarsalternativ skulle lämnats borde 

tydliggjorts. Ett annat berörde hur man skulle avmarkera ett alternativ om man ångrade sig 

och ville välja ett annat. Detta var heller inte tydligt och inget som författaren tänkte på att gå 

igenom med respondenterna. En del av respondenterna upplevde frågorna som svåra och 

alternativen likartade. Detta var i enlighet med författarens intention, men möjligtvis blev de 

för svåra. Eftersom författaren aldrig tidigare genomfört en liknande studie skulle troligtvis 

även frågorna till tillhörande text testats i pilotstudier i större omfattning än vad som gjordes. 

Samtliga dessa påpekanden grundar sig i studiens brister gällande operationalisering. 

Operationalisering är av stor vikt i kvantitativ studie, och ovanstående problem hade kunnat 

undvikas i större omfattning om en tydlig operationalisering genomförts exempelvis med 

hjälp av ett flertal pilotstudier, samt att indikatorer ställts upp för måttet läsförståelse som 

uppenbart är ett mångdimensionerat begrepp. 

6.6 Utvärdering av undersökningen totalt 

 

Utvärderingsmetod i föreliggande studie grundar sig i kriterier av Bryman samt utarbetade 

riktlinjer vid institutionen för Data- och Affärsvetenskap vid Högskolan i Borås för 

uppsatsskrivande på kandidatnivå. Som nämnts tidigare är dessa reliabilitet, validitet, 

replikation och generalitet. 

6.6.1 Reliabilitet 

 

Reliabilitet omfattar kortfattat hur konstanta resultaten håller sig om undersökningen görs 

återigen, och att de gör det oberoende av vem som gör det.  

 

Testet har genomförts med ett antal texter, mätta till olika svårighetsgrad, med hjälp av ett 

oberoende mått LIX. Testet genomfördes med ett bekvämlighetsurval om 20 personer. 

Kvantitativa mått har används för att presentera och analysera resultaten. När det gäller 

måtten på svårighet hos texterna, samt måttet för läshastighet, får dessa anses ha relativt hög 

stabilitet. När det gäller läsförståelsen kan troligtvis en viss tveksamhet kring reliabiliteten 

finnas, både avseende stabilitet samt interbedömarreliabilitet. Att mäta läsförståelse är 

givetvis intrikat, och sättet att göra det i denna studie är bara ett av flera olika.  Detta mått i 

studien har, även om det förankrats i tidigare forskning, konstruerats av författaren. Det går 

inte med säkerhet hävda att det verkligen mäter det som avses.  

 

Reliabiliteten upplevdes dock generellt som relativt hög beträffande hypotesutformning samt 

genomförande. Hade testet med tillhörande läsförståelsefrågor genomförts på ett antal olika 

urvalsgrupperingar med snarlika variabler upplevs det som att resultaten inte nödvändigtvis 

skulle uppvisa kraftiga fluktuationer, även om det med säkerhet inte går att hävda att så skulle 

vara fallet utan att göra reliabilitetstester. Dock, som en följd av att måttet läsförståelse inte 

noga säkerställts med hjälp av operationalisering, samt indikatorer och därmed inte, vilket 

tidigare nämnts, med säkerhet kan hävdas mäta det som ska mätas, samt att studien därmed 

har brister gällande till exempel utformning av enkät, samt tillhörande förberedelser för 

datainsamlingen, skapar allvarliga reliabilitetsproblem. 
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6.6.2 Validitet 

 

Validitet behandlar kortfattat om det som mätts i studien verkligen är det som förväntas 

mätas.  

 

Ett validitetsproblem har under studien gång upplevts gällande de frågor som formulerats för 

att mäta läsförståelse. Dessa kunde givetvis utformats på flera olika vis och därmed troligen 

ge varierande resultat. I denna studie har de valts att göras slutna i syfte att undvika problem 

med subjektiv bedömning av författaren. Tekniken vald vid skapande av frågor har utgått 

ifrån en ansats att göra frågorna övergripande så att dessa ska kunna besvaras utan att behöva 

detaljkunskaper från texten. Frågorna skapades vidare genom att använda begrepp och uttryck 

i texterna i syfte att inte göra de rätta svaren alltför uppenbara.  

 

Frågan kvarstår dock om frågorna verkligen mäter läsförståelse, så kallad begreppsvaliditet 

samt även intern validitet. Möjligtvis blev de för detaljfokuserade trots försök att undvika 

detta. Möjligtvis blev också svaren alltför snarlika likväl. Flera respondenter frågade under 

testets gång om endast ett svar var rätt då flera upplevdes passa. I något fall upplevdes även 

tveksamhet kring vad som faktiskt var det rätta svaret. Det är uppenbart en svår balans mellan 

att skapa frågor som är tydliga nog att verkligen mäta läsförståelse, men också så pass väl 

avvägda vad gäller svårighet att de inte uppfattas felaktigt. För lätta frågor, där 

svarsalternativen uppenbart skiljer sig åt vore givetvis inte korrekt. Det skulle inte mäta 

läsförståelsen på ett riktigt sätt heller. Återigen kan här påpekas de brister som studien 

uppvisat gällande operationalisering. Som en följd av att operationalisering i viss mån 

förbisetts av författaren, och därmed en negligering av värdet av indikatorer som mått på ett 

begrepp, måste både begreppsvaliditet samt intern validitet anses låg. Detta är givetvis en 

allvarlig brist i en kvantitativ studie.   

 

Gällande ekologisk validitet anses denna som hög. Möda har lagts på att genomföra studien i 

en, för respondenterna, reell lässituation. Materialet som använts i studien har också noga 

valts ut för att representera text som är lättåtkomlig och som troligen figurerar en hel del i 

människors vardag generellt. Dock, eftersom urvalet är litet och har genomfört enligt 

bekvämlighetsprincip måste den externa validiteten anses låg.  

6.6.3 Replikation 

 

Studien har beskrivits och rapporterats ingående vad gäller samtliga aspekter involverade. Att 

genomföra studien ytterligare en gång, med tillhörande material, skulle därför kunna göras 

utan större frågetecken. Replikerbarheten får därför anses som hög. 

 

Dock ska tilläggas att eftersom det var förhållandevis få respondenter, vilka också varierade 

stort även om en gemensam faktor var grundläggande datorvara, kan troligtvis resultatet 

variera om andra urval görs. Detta är givetvis en aspekt som sänker replikerbarheten samt 

även den externa validiteten. 

6.6.4 Generalisering 

 

Generaliserbarhet, inom vetenskapen, behandlar utökandet av en teori eller modell till att 

gälla under bredare villkor. 
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Genom att använda ett sannolikhetsurval skapar man goda förutsättningar för 

generaliserbarhet. Något sådant har dock inte använts i denna studie av flera skäl där bland 

annat tid är den avgörande faktorn. Studien har istället baserats på ett bekvämlighetsurval, där 

folk i författarens närvaro medverkat. Studien kan därför inte med någon större säkerhet 

tillskrivas eller appliceras på populationen. Studien är också baserad på ett mycket litet urval, 

endast 20 respondenter har medverkat. Detta gör givetvis resultatet mycket svårt att våga 

generalisera på något vis. I det avseendet måste anses att generalitetet i studien är låg.  

 

Däremot kan studiens resultat spekuleras i relation till populationen utan att för den skull 

brista i trovärdighet. Väl grundande spekulationer utifrån teori och resultat är studiens främsta 

styrka när det generalitet. 

6.7 Förslag till fortsatt forskning 

 

Det finns givetvis mycket att göra när det gäller optimering av text på skärm, som en del av 

MDI. Vidare forskning är nödvändigt för att fortsätta utvecklingen i önskad inriktning, 

nämligen text som ger en behaglig läsupplevelse och där minsta möjliga kognitiva belastning 

krävs. Denna studie är en i ett led av forskning kring optimering av läsning på skärm. Dock är 

urvalet litet. En mer omfattande studie, med fler antal deltagare, vore intressant att genomföra 

för en högre generaliserbarhet och därmed möjligtvis ett tydligare resultat. 

 

Det finns ytterligare ett stort antal typsnitt som behöver utforskas närmre för att kunna 

fastställa deras effektivitet. Närmast i tanke är då san seriff-typsnitt så som exempelvis 

Verdana som i sammanhanget är relativt ungt och därmed outforskat. Detta typsnitt är också 

ett numera väl utbrett och välanvänt typsnitt, vilket också motiverar ytterligare studier.  

 

I relation till textutformning på skärm hör också textutformning på mindre displayer. Viss 

sådan forskning har genomförts men i takt med förbättrad teknik och bättre möjligheter att 

utnyttja små displayer anses mer forskning kring hur text bäst utformas i sådan miljö bör 

göras. Inte minst med avseende på exempelvis radlängd och teckenstorlek, båda två vilka kan 

tänkas ha stort inflytande på läsprocessen.  

 

Samtliga dessa områden inom MDI är av vikt för ytterligare forskning i syfte att säkerställa 

hög standard, samt behaglig interaktion mellan människa och dator. Det är trots allt tekniken 

som ska anpassa sig efter människors behov och mentala modeller, inte tvärtom.  
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Bilagor 
 

BILAGA 1: Textmaterial 

 

Medelsvårtext 1, DN:s huvudledare [2008-11-23], Bland fula fiskar: 

 

De som kräver hårda tag mot fildelning talar gärna både om upphovsmännens rätt till 

ersättning och om rättighetsskyddets betydelse för innovationer och ekonomisk tillväxt. Om 

den som skapat något nytt blir bestulen på frukterna av sin möda försvagas både motivationen 

och de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt skapande. 

 

Så är det. Patenträtten har varit en drivkraft i västerlandets ekonomiska tillväxt. Det är också 

en mycket rimlig moralisk princip att den som skapar något såväl ska få ersättning som ha ett 

skydd mot missbruk av sitt verk. 

 

Men detta är inte hela historien om hur skapande gör mänskligheten rikare. Nyttan och 

glädjen med såväl industriella innovationer som kulturellt skapande är beroende av vilken 

spridning det nya får. Samhället tjänar mer på innovationerna när den nya kunskapen sprids 

snabbt och fler människor kan utnyttja och bygga vidare på den. 

 

Den politiska utmaningen är därför inte att skärpa bevakningen av gällande upphovsrätt. Det 

är enkelt. Straff kan alltid höjas och beviskraven kan sänkas. Det svåra är att i det nya 

tekniska landskapet finna en balanspunkt där internets möjligheter till kunskapsspridning tas 

till vara samtidigt som de som skapar något ges möjligheter att få den ersättning som de har 

rätt till. 

 

Eftersom begränsningar av nya idéers spridning minskar deras samhällsnytta gäller det att 

välja medel med omsorg. Idealet är ju inte mindre spridning utan att en omfattande och enkel 

spridning ska ske lagligt och att upphovsrättshavare ska få den ersättning som de har rätt till. 

 

Den fråga som regeringen nu sliter med är mer begränsad: Ska den eller ska den inte ålägga 

internetleverantörer att lämna ut uppgifter om vilken abonnent som nyttjat ett IP-nummer när 

det finns sannolika skäl att misstänka brott mot upphovsrättslagen? 

 

Men detta avgörande hänger ihop med den större frågan vad som driver skapande och 

kunskapstillväxt. Vi måste se inte bara de värden vi vill försvara utan också dem vi oavsiktligt 

kan skada. 

 

Utgångspunkten för regeringens planerade lagskärpning var ett EU-direktiv från 2004. I 

januari i år kom emellertid en dom från EG-domstolen om förhållandet mellan rätten till 

information och skyddet av privatlivet. Innebörden var att det varken finns rättsliga hinder för 

att införa lagen eller för att inte göra det. 

 

Regeringen har alltså fria händer. Frågan är inte vad EG-rätten kräver av oss utan vad vi 

själva anser vara en god rättslig balans. 

 

Som förslaget nu ser ut är det inte rättssäkert. Privatpersoner som till exempel fick ett brev 

från Disney som krävde dem på ersättning för olovlig spridning av filmer, skulle stå mycket 

svaga. Den som tecknat abonnemanget vet kanske inte ens vem som skulle ha kunnat göra sig 
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skyldig till det misstänkta brottet. Är det en familjemedlem, en vän eller kanske någon 

utomstående som kommit in på det trådlösa hemmanätverket? Beskyllningen kanske är 

grundlös. Men vågar man och orkar man gå igenom en rättegång? Säkrast att betala - även om 

kravet är orimligt. 

 

Centerpartiets förslag att internetleverantören inte ska lämna ut uppgiften om abonnentens 

identitet utan i stället vidarebefordra en varning är mycket bättre. Den avgörande poängen är 

inte att varning är en mildare åtgärd utan att denna vidarebefordran av ett meddelande från 

rättighetshavaren inte skulle äventyra rättssäkerheten. Ingen skulle behöva känna sig tvungen 

att betala något. Valet skulle stå mellan att själv se till att ingen på nytt använder 

internetabonnemanget för illegal fildelning och att avvakta en eventuell rättegång. 

 

Steget efter varning bör vara just rättegång, för det är genom den formen av prövning som 

rättssäkerheten bäst upprätthålls. 

 

Medelsvårtext 2, DN:s huvudledare [2008-11-22], Brödrafolkens skydd: 

 

Vår försvarsminister Sten Tolgfors hade otur med publiceringen av sin 

programartikel om nordiskt försvarssamarbete, DN Debatt 20/11. Knappt 
hade artikeln blivit läst förrän svaret kom från Oslo: Norge köper inte Jas 

Gripen. Norska regeringen följer i sina företrädares spår och väljer ett 
amerikanskt stridsplan. 

 
Visst såg det ut som ett direkt och rätt oförskämt slag mot den svenske 

försvarsministern men är förhoppningsvis främst att skriva på kontot dålig 

kommunikation mellan Stockholm och Oslo. 
  

Flygplansköpet har emellertid rätt litet att göra med det nordiska 
försvarssamarbetet i allmänhet. Detta utgår från en analys av det 

säkerhetspolitiska läget för de nordiska länderna, och den analysen har 
förmått regeringarna i Helsingfors, Oslo och Stockholm att se bort från de 

traditionella allianstillhörigheterna. Eller annorlunda uttryckt: för de 
uppgifter som dessa regeringar ser som angelägnast spelar det inte så 

stor roll att Norge är Natomedlem (liksom Danmark som hittills haft en 
lägre profil) medan Sverige och Finland är alliansfria. Också EU-

medlemsskapet har en allt tydligare säkerhetspolitisk verkan och här är 
det Norge som är avvikaren. 

 
Det alliansmönster som lades under kalla kriget är alltså till största delen 

passerat. I dag ser de nordiska länderna tydligare hoten och riskerna i sin 

omedelbara närhet, och inser att de gör bäst i att söka möta dem 
tillsammans. Också för andra, mer avlägsna uppgifter har de anledning att 

samverka. 
 

Kritiska områden är Barentsregionen och Östersjön och den kritiska 
makten är Ryssland. Det handlar nu om kontroll av energi och andra 

naturresurser och i förlängningen det maktspråk som en stormakt med 
energitillgångar och maktreflexer kan utöva. I klarspråk är det viktigt att 
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inte lämna ryssarna fritt spelrum i haven norr om Nordkalotten och att 

inget av länderna runt Östersjön lämnas i sticket. Alla har intresse av 
tydliga gränsdragningar och respekt för varandras suveränitet. 

 

I en storkonflikt, då ett lands själva överlevnad skulle hotas, räcker inte 
de nordiska resurserna till. Den insikten gör det naturligt för Norge att 

fortsätta att köpa amerikanskt, livlinan går över Atlanten. Också när 
Finland valde ett amerikanskt plan på 1990-talet fanns säkert en liknande 

tanke. Här rör det sig om beslut som stammar ur smärtsamma 
krigserfarenheter, en sorts nationens nerv. 

 
Hur svenska beslutsfattare tänker om en liknande situation är oklart. 

Sannolikt följer de ännu de svenska erfarenheterna: det gick att klara sig 
undan. 

 
Alla sådana resonemang är dock tack och lov långt från den verklighet vi 

nu möter. För den passar den nordiska försvarssamverkan tämligen väl 
och skulle vara än mer realistisk om eller när den svenska regeringen får 

ordning på det svenska försvaret. Här har det långdragna budgetbråket 

och den fram till nyss uttalade ambitionen att förlägga svenska 
försvarsinsatser till medverkan i internationella operationer på tämligen 

avlägsna territorier dominerat.  
 

Under hösten och under åberopande av kriget i Georgien har emellertid 
regeringen visat att den är på väg att tänka om. Sverige behöver ett 

försvar för det egna territoriet, och försvaret av vårt närområde sker bäst 
i samverkan med våra grannar. Den uteblivna försäljningen av Jas Gripen 

till Norge påverkar inte de slutsatserna. Den fläckar bara 
försvarsministerns anseende, men den skadan är måttlig.  

 
Det större bekymret är den osäkerhet om alliansregeringens 

försvarspolitik och kapacitet på detta område som satt sig hos väljarna. 
Finländares eller norrmäns bestämda uppträdande kan inte hjälpa upp den 

saken. 
 

Svår text 1:  

Diskriminering  - ett hot mot folkhälsan. Slutrapport från projektet Diskriminering och 

hälsa (2006) Statens folkhälsoinstitut 

 

Diskriminering – ett hot mot folkhälsan är en slutrapport från projektet ”Diskriminering och 

hälsa” (DH). Projektet har pågått 2004-2006 i samverkan mellan Statens folkhälsoinstitut 

(FHI), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Handikappombudsmannen (HO) och 

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO).  

 

Viktiga syften med DH har varit att utveckla metoder för att mäta diskriminering och hälsa, 

klargöra vilka samband som finns mellan diskriminering och hälsa, utveckla indikatorer för 

diskriminering och sedan sprida resultaten till nationell, regional och lokal nivå. I syfte att 

ringa in förekomsten av diskriminering och klargöra sambanden med hälsa har DH använt sig 
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av självrapporterad diskriminering som mätmetod. Genom att ställa frågor om upplevd 

diskriminering i befolkningsundersökningar är det möjligt att ställa upplevelserna i relation 

till andra upplevelsebaserade mått på hälsa. DH anser att självrapporterad diskriminering 

också är en bra indikator för att följa diskrimineringens utveckling och utbredning eftersom 

summan av upplevelserna synliggör strukturer i samhället som har samband med kön, ålder, 

etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder och sexuell läggning. 

 

Enligt en befolkningsundersökning (den nationella folkhälsoenkäten) som DH har analyserat 

är diskrimineringen vanlig, tar sig olika uttryck i samhället och har samband med kön, ålder, 

födelseland, funktionshinder och sexuell läggning. Diskriminering förekommer även inom 

institutioner som är viktiga för människors hälsa; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 

samt hälso- och sjukvården. Enligt undersökningen är sambanden mellan diskriminering och 

ohälsa starka eller till och med mycket starka (i synnerhet psykisk ohälsa). Trots att DH 

klargjort att sambanden mellan diskriminering och ohälsa är starka återstår många 

frågetecken. Forskningsinsatser bör därför göras i framtiden i syfte att närmare undersöka 

mekanismerna bakom sambanden. 

 

För att ta reda på vilka frågor som bör ställas i befolkningsenkäter för att mäta 

självrapporterad diskriminering, har Statistiska centralbyrån på DH:s uppdrag genomfört tre 

fokusgrupper och fjorton djupintervjuer med tjugosju personer, som varit jämnt fördelade på 

kön, ålder, födelseland, med olika funktionshinder och med olika sexuell läggning. SCB:s 

egna slutsatser presenteras i samband med att föreliggande rapport publiceras. Enligt DH:s 

expertgrupp pekar de preliminära resultaten på att diskriminering är ett mångfacetterat 

begrepp, att trakasserier inte går att likställa med diskriminering samt att upplevelsen av att bli 

kränkt primärt handlar om en känsla som en av många möjliga reaktioner på diskriminering. 

DH menar därför i likhet med expertgruppen att det är viktigt att undersökningarna genomgår 

ytterligare analys. 

 

DH menar sammanfattningsvis att åtgärder mot diskriminering bör vidtas på alla möjliga 

områden i samhället. För att underlätta för stat, landsting och kommun att undersöka 

förekomsten av diskriminering bör en metodhandbok tas fram som handlar om att mäta 

diskriminering. En lista på rekommendationer för att förebygga diskriminering bör tas fram 

som ett kompletterande stöd för kommunernas arbete. Det är också viktigt att ta fram system 

för att följa diskrimineringen på nationell, regional, och lokal nivå och att de verksamheter 

som är viktiga för människors hälsa genomför undersökningar i syfte att kartlägga 

förekomsten av diskriminering ur ett brukarperspektiv. Slutligen anser DH att ett 

utvecklingsarbete om barns upplevelser av diskriminering bör initieras. 

 

Svår text 2: 

Svenska folkets hälsa i ett historiskt perspektiv, skriven av Jan Sundin, Christer 

Hogstedt, Jakob Lindberg, Henrik Moberg (red) (2005) Statens folkhälsoinstitut 

 

Vilka tentativa slutsatser kan man då dra beträffande den svenska 

folkhälsopolitikens utveckling de senaste 250 åren? 
 

För det första kan man konstatera att de största framstegen i 
folkhälsoarbetet har skett när man uppnått synergieffekter i form av ett 

samspel mellan aktörer på olika samhällsnivåer. Den svenska modellen för 
hälsoarbete har ofta inneburit samverkan mellan den centrala 

statsapparaten och lokala aktörer med viss folklig förankring och 



 

64 

legitimitet. Påbuden uppifrån kunde på så vis också förmedlas till 

lokalsamhället.  
 

I samband med det demokratiska genombrottet under 1900-talets början 

förstärktes legitimiteten för det lokala arbetet kraftigt genom att 
företrädare för de stora folkrörelserna fick kommunala förtroendeuppdrag 

och kunde driva hälsofrågor i nykterhets-, social- och barnavårdsnämnder 
eller landstingsfullmäktige. Detta är sannolikt en förklaring till att 

folkhälsoarbetet haft en högre grad av legitimitet i Sverige än i många 
andra länder, där påbud från myndigheter ofta bemötts med 

misstänksamhet.' 
 

För det andra kan man konstatera att folkhälsopolitiken stått som starkast 
när man har åstadkommit en bred förankring bland olika intressegrupper. 

Social organisering som byggs upp underifrån har mycket större betydelse 
för folkhälsan än en utvecklad medicinsk teknologi. Ett exempel är arbetet 

för att minska arbetsskadorna, där man tidigt fick till stånd ett samarbete 
mellan fackföreningar, arbetsgivare och lagstiftare som visade sig mycket 

framgångsrikt. 

 
Den tredje slutsatsen är att folkhälsoarbetet aldrig kommer att bli 

okontroversiellt. Å ena sidan uppfattas hälsa som en grundläggande 
mänsklig rättighet, å andra sidan berör folkhälsans bestämningsfaktorer 

samhällets grundläggande maktförhållanden och ekonomiska strukturer. 
Denna spänning ger folkhälsoarbetet och folkhälsopolitiken en stark, och 

oundviklig, politisk sprängkraft. Även i framtiden kommer därför 
folkhälsopolitiken att med stor sannolikhet stå i politikens brännpunkt. 



 

 

BILAGA 2: Frågeformulär 

 

Frågeformulär efter avslutad läsning 

Formuläret inleds med några övergripande frågor om Dig och Dina läsvanor. Därefter följer 

frågor kring respektive text Du precis läst. Ringa alltid in siffran tillhörande ditt svar om inget 

annat uppges. Ingen särskild tid tas för formuläret så ta god tid på dig och tänk efter vad du 

egentligen har läst. 

 

Kön? (ringa in tillhörighet)  

 

Man  Kvinna 

 

Ålder? (i år)___________ 

 

Hur ofta läser du längre texter 

(nyhetsartiklar t.ex.) direkt från 

skärmen? (ringa in Ditt svar) 

 

Aldrig      

 

Någon gång om året 

 

Någon gång i månaden 

 

Någon gång i  

 

 Dagligen 

 

Text 1 

Hur upplevdes texten att läsa? (Ringa in 

Ditt svar) 

 

Lätt  

 

Ganska lätt 

 

Varken lätt eller svår 

 

Ganska svår 

 

Svår 

 

 

 

 

I vilken fråga är det regeringen ska fatta 

beslut?  

 

1. Om en internetleverantör ska kunna 

bli tvingad att lämna ut en abonnents 

IP-adress om brott misstänks? 

2. Om en internetleverantör ska kunna 

bli tvingad att lämna ut en abonnents 

personliga uppgifter om brott 

misstänks? 

3. Om en internetleverantör ska kunna 

få tillgång till en abonnents 

brottsregister om brott misstänks? 

4. Om en internetleverantör ska kunna 

bli tvingad till att avstänga en 

abonnent om brott misstänks? 

5. Om en abonnent ska bli kunna bli 

tvingad av internetleverantören att 

byta IP-adress? 

6. Vet ej. 

 

Vad är det, enligt texten, som gör att vissa 

kräver hårdare tag mot fildelning? 

 

1. Fildelning minskar den kulturella 

kreativiteten. 

2. Fildelning minskar den allmänna 

kunskapen. 

3. Fildelning förhindrar den industriella 

innovationen. 



 

 

4. Fildelning förhindrar 

upphovsmännens rätt till ersättning 

för sina verk. 

5. Fildelning ökar kunskapen om 

patentlagen. 

6. Vet ej. 

Vad innebär, enligt texten, Centerpartiets 

förslag? 

 

1. Att internetleverantören ska kunna 

varnas om denne har abonnenter som 

fildelar. 

2. Att internetleverantören ska kunna 

varna abonnenten om denne fildelar. 

3. Att internetleverantören ska kunna 

bli tvingad att lämna ut abonnentens 

uppgifter om denne fildelar. 

4. Att abonnenter som upptäcks fildela 

alltid ska ställas inför rätta. 

5. Att internetleverantören alltid ska 

varna abonnenten inför rättegång. 

6. Vet ej. 

Text 2 

Hur upplevdes texten att läsa? (Ringa in 

Ditt svar) 

 

Lätt  

 

Ganska lätt 

 

Varken lätt eller svår 

 

Ganska svår 

 

Svår 

 

 

 

Vad är det, enligt texten, som gjorde att 

inte Norge köpte JAS Gripen 

stridsflygplan av Sverige? 

 

1. Norge föredrar alltid amerikanska 

militära lösningar framför svenska. 

2. Norge vägrar vara delaktig i ett 

nordiskt militärt försvarssamarbete. 

3. Norge väljer den amerikanska 

militären eftersom nordiska militära 

resurser inte anses räcka till när hela 

landet hotas. 

4. Norge upplever ett starkt hot från 

Ryssland och väljer därför en 

amerikansk lösning. 

5. Sverige och JAS Gripen vill inte 

delta i ett nordiskt militärt 

försvarssamarbete. 

6. Vet ej. 

 

Vad är det, enligt texten, Sverige behöver 

satsa på gällande militärt samarbete? 

 

1. Utökat samarbete med grannländer. 

2. Sluta sälja JAS Gripen till Ryssland. 

3. Sverige kan klara sig utan samarbete. 

4. Sverige behöver bara samarbeta med 

Finland och Norge. 

5. Sverige måste ge Ryssland fritt 

spelrum i haven norr om 

Nordkalotten. 

6. Vet ej. 

 



 

 

Vad framkom i analysen av det 

säkerhetspolitiska läget för de nordiska 

länderna? 

 

1. Ett ökat militärt samarbete mellan de 

nordiska länderna är nödvändigt. 

2. Ett samarbete mellan nordiska länder 

anses svårt eftersom Norge och 

Danmark är medlem i NATO. 

3. Finland och Sverige samarbetar mest 

effektivt då dessa länder är 

alliansfria. 

4. Ett militärt samarbete med Ryssland i 

haven norr om nordkalotten är 

nödvändigt.  

5. Det går inte samarbeta med Finland 

eftersom de, under 90-talet, likt 

Norge, valde att köpa amerikanska 

stridsflygplan. 

6. Vet ej. 

Text 3 
 

Hur upplevdes texten att läsa? (Ringa in 

Ditt svar) 

 

Lätt  

 

Ganska lätt 

 

Varken lätt eller svår 

 

Ganska svår 

 

Svår 

 

Vad är syftet med undersökningen? 

 

1. Kartlägga minoriteter i samhället. 

2. Kartlägga människors hälsa. 

3. Mäta diskriminering och hälsa och 

sambanden mellan dessa. 

4. Undersöka människors sexuella 

läggning. 

5. Kontrollera om diskriminering 

förekommer inom myndigheter. 

6. Vet ej. 

Vad kom DH:s expertgrupp fram till? 

 

1. Att trakasserier går att likställa med 

diskriminering. 

2. Att diskriminering inte förekommer i 

så stor utsträckning som man tidigare 

trott. 

3. Att diskriminering och känslan av 

densamma är ett begrepp med olika 

innebörd för olika individer. 

4. Diskriminering har inga samband 

mellan kön, ålder, födelseland, 

funktionshinder och sexuell läggning 

5. Diskriminering är något som upplevs 

likartat . 

6. Vet ej. 

Vilka åtgärder rekommenderar DH? 

 

1. Stat, landsting och kommuner ska ha 

minskat inflytande på 

undersökningar gällande 

diskriminering. 

2. En metodhandbok, samt riktlinjer 

kring förbyggande åtgärder kring 

diskriminering bör tas fram. 

3. Åtgärder behöver bara göras på lokal 

nivå. 



 

 

4. Det är främst barns upplevelser kring 

diskriminering som behöver 

fokuseras på. 

5. Förekomst av diskriminering är 

viktigast ur ett brukarperspektiv. 

6. Vet ej. 

Text 4 
 

Hur upplevdes texten att läsa? (Ringa in 

Ditt svar) 

 

Lätt  

 

Ganska lätt 

 

Varken lätt eller svår 

 

Ganska svår 

 

Svår 

 

Vad var det som, enligt texten, gjort att 

hälsoarbetet haft större legimitet i Sverige 

än i många andra länder? 

 

1. Viktiga hälsofrågor drevs av 

förtroendevalda. 

2. Viktiga hälsofrågor drevs av 

myndigheter. 

3. Den medicinska expertisen i Sverige 

har alltid varit hög. 

4. Folkhälsopolitik drevs av bönder. 

5. Arbetsgivare har alltid fokuserat 

mycket på folkhälsa. 

6. Vet ej. 

Varför, menar man i texten, är folkhälsa 

en ”politikens brännpunkt”? 

1. Man är inte enig om folkhälsa är en 

mänsklig rättighet eller ej. 

2. Folkhälsa kostar mycket pengar. 

3. Folkhälsa berör såväl ekonomi, som 

politik och makt. 

4. Folkhälsa har aldrig riktigt tagits på 

allvar. 

5. Att kontrollera folkhälsan ger stor 

makt. 

6. Vet ej 

  



 

 

BILAGA 3. Statistiska uträkningar, tabeller 

 

 Medel SD 
95% Konfidens- 

interval t p 

    Övre Undre   
 wpm seriff – 

wpm sanseriff 
12,55 34,95 1,37 23,73 2,27 ,029 

Tabell 1. Resultat parvis t-test med variabelpar wpm seriff – wpm sanseriff 

 
 N Medel wpm 

seriff 
Medel wpm 

sanseriff 
r p 

wpm seriff – wpm sanseriff 40 150 137 ,690 ,000 

Tabell 2. Korrelationsvärde mellan variabelparet wpm seriff – wpm sanseriff 

 

 Medel SD 
95% Konfidens- 

interval t p 

    Övre Undre   
 poäng seriff – 

poäng sanseriff 
-,057 1,06 -,61 ,065 -1,638 ,109 

Tabell 3. Resultat parvis t-test med variabelpar poäng seriff – poäng sanseriff 

 

 

 Medel SD 
95% Konfidens- 

interval t p 

    Övre Undre   
 poäng seriff – 

poäng sanseriff 
-,057 1,06 -,61 ,065 -1,638 ,109 

Tabell 4. Resultat parvis t-test med variabelpar poäng seriff – poäng sanseriff 

 

 
 N Medel poäng 

seriff 
Medel poäng 

sanseriff 
r p 

poäng seriff – poäng 
sanseriff 

40 2,30 2,03 ,234 ,146 

Tabell 5. Korrelationsvärde mellan variabelparet poäng seriff – poäng sanseriff 

 

 Medel SD 
95% Konfidens- 

interval t p 

    Övre Undre   
 wpm medelsvår 

– wpm svår 
18,88 35,472 7,539 30,22 3,367 ,002 

Tabell 6. Resultat parvis t-test med variabelpar wpm medelsvår – wpm svår 

 
 N Medel wpm 

medelsvår 
Medel wpm svår r p 

wpm medelsvår – wpm svår 40 153 134 ,671 ,000 

Tabell 7. Korrelationsvärde mellan variabelparet wpm medelsvår – wpm svår 

 

 Medel SD 
95% Konfidens- 

interval t p 



 

 

    Övre Undre   
 uppl seriff – 

uppl sanseriff 
-,025 1,209 -,412 ,362 -,131 ,897 

Tabell 8. Resultat parvis t-test med variabelpar uppl seriff – uppl sanseriff 

 
 N Medel uppl 

seriff 
Medel uppl 

sanseriff 
r p 

uppl seriff – uppl sanseriff 40 2,88 2,90 ,491 ,001 

Tabell 9. Korrelationsvärde mellan variabelparet uppl seriff – uppl sanseriff 

 

 Medel SD 
95% Konfidens- 

interval t p 

    Upper Lower   
 wpm svår – 

uppl svår 
131,505 44,35 117,318 145,69 18,74 ,000 

 wpm medelsvår 
– uppl 
medelsvår 

150,41 43,89 136,37 164,45 21,67 ,000 

Tabell 10. Resultat parvis t-test med variabelpar wpm medelsvår – uppl medelsvår samt wpm svår – uppl svår 

 
 N Medel wpm 

medelsvår 
Medel uppl 
medelsvår 

r p 

wpm svår – uppl svår 40 153 2,88 -,371 ,018 

  
Medel wpm 

svår 
Medel uppl 

svår 
  

wpm medelsvår – uppl 
medelsvår 

40 134 2,90 -,255 ,112 

Tabell 11. Korrelationsvärde mellan variabelpar wpm medelsvår – uppl medelsvår samt wpm svår – uppl svår 

 

 Medel SD 
95% Konfidens- 

interval t p 

    Övre Undre   
 uppl medelsvår 

– uppl svår 
-,025 1,209 -,412 ,362 -,131 ,897 

Tabell 12. Resultat parvis t-test med variabelpar uppl medelsvår – uppl svår 

 

 
 N Medel uppl 

medelsvår 
Medel uppl svår r p 

uppl medelsvår – uppl 
svår 

40 2,88 2,90 ,491 ,001 

Tabell 13. Korrelationsvärde mellan variabelparet uppl medelsvår – uppl svår 

 

 

poängsvår - 
poängmedel

svår 

Z -,123(a) 

p ,902 

Tabell 14. Wilcoxon Signed Ranks Test för variabelpar poängsvår – poäng medelsvår 

a  Baserat på negativa rankningar. 

 



 

 

 N Medel poäng 
svår 

Medel medelsvår r p 

Poäng svår – poäng 
medelsvår 

40 2,18 2,15 
-

,007 
,968 

Tabell 15. Korrelationsvärde (Spearmans rho) mellan variabelparet poäng svår – poäng medelsvår 

 

 
Poäng total – 

wpm total 

Z -7,770(a) 

p ,000 

Tabell 16. Wilcoxon Signed Ranks Test för variabelpar poäng total – wpm total 

a  Baserat på positiva rankningar. 

 

 
 N Medel wpm 

total 
Medel poäng 

total 
r p 

wpm total – poäng total 80 143 2,16 ,259 ,020 

Tabell 17. Korrelationsvärde (Spearmans rho) mellan variabelparet wpm total – poäng total  



 

 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 
deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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