
 
 
 
 

 
TEXTENS BETYDELSE VID 

LÄSNING PÅ LITEN SKÄRM 
– EN STUDIE OM WEBBASERAD 

TEXTUTFORMNING FÖR SMÅ SKÄRMAR 
 
 
 
 
 
 
 

VT 2009:MI04 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Magisteruppsats i Informatik 
 

Therese Sigurd 
 



 

I 

Svensk titel: Textens betydelse vid läsning på liten skärm – en studie om webbaserad 

textutformning för små skärmar  

 

Engelsk titel: The significance of the text when reading – a study about web based text 

design on small screens  

 

Utgivningsår: 2009 

 

Författare: Therese Sigurd 

 

Handledare: Bertil Lind 

 

Abstract 
The aim of this study is by trough a combination of a statistical experiment and pair of 

quantitative interviews examine how variables such as length of a row and font size 

affects readability and legibility when reading from a small screen. In this study a small 

screen is defined as a screen belonging to a so called mini PC with a screen size of 

approximately 7-9 inches. The basis of the study is a web context, which is motivated by 

the fact that much of the reading on screen is based upon reading from the web. 

Measurements used in the study are reading speed, reading comprehension, and also 

subjective preferences measured on a likert scale from 1-5, in a questionnaire.  

 

The theoretical basis of the study is very extended and concerns several areas such as 

human computer interaction, interaction design, graphical design, information design, 

web design, and also areas such as theories of communication and information behavior, 

even if the two latter is  concerned only peripherally in this study.  

 

The statistical experiment was conducted with 21 respondents who read four web based 

texts. The difficulty of the text, regarding its contents, was measured by the independent 

measurement LIX and was regarded equal. A statistical hypothesis test was conducted 

which indicated significant relationships between reading speed and texts designed in one 

row, with a broader line length, and also between reading speed and text design with a 

font size of 12 points. Any significant relationships between reading comprehension and 

line length, and reading comprehension and font size could not be found. There was a 

significant relationship between subjective preference regarding content of the text and 

line length, but not between the same variable and font size. The same condition was seen 

between the variable subjective preference regarding layout and line length and 

subjective preference regarding layout and font size. A significant relationship between 

subjective preference regarding line length and font size could not be found, but there 

was a significant relationship between subjective preference regarding line length and 

text design in rows.  

 

Together this result indicates an obvious trend that texts designed in one row, with a 

broader line length and text in 12 points font size is preferred.  This trend is also very 

clear in the results extracted from the qualitative interviews that were conducted. These 
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interviews also give a more detailed picture of the reading process than was seen in the 

quantitative data.  

 

The combination of scientific strategies used in this study was working really well and in 

combination with a well operationalized experiment this gives the study a reasonably 

high reliability and validity, even if the lack of a sample based upon probability reduces 

these measurements in the study. An important result the study brought into daylight is 

that the design of the text is of great importance of how it is perceived, which also is of 

great importance to consider in a design situation. Even if 10 points font size creates the 

benefit of fit more information on a small screen, it´s not necessarily the best choice seen 

from a readability perspective.  

 

 

 

Keywords: web design, human-computer interaction, font size, line length, reading, 

reading speed, reading comprehension, statistical hypothesis testing, interviews    
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att genom en kombination av ett statistiskt experiment samt ett par 

kvalitativa intervjuer undersöka hur variabler såsom radlängd och typsnittstorlek 

påverkar läsbarheten vid läsning på liten skärm. Med liten skärm avses skärm tillhörande 

så kallade mini-PC och avser en tumstorlek mellan approximativt 7-9. Undersökningen 

tar sitt ursprung i en webbaserad kontext, vilket motiveras med det faktum att många 

läsprocesser på skärm härrör från webbaserad läsning. Använda mått i studien är 

läshastighet, läsförståelse samt subjektiva preferenser, mätt med hjälp av likertskala 

mellan 1-5 i ett frågeformulär.  

 

Studiens teoretiska basis är tämligen bred och berör flertalet områden såsom människa-

dator interaktion, interaktionsdesign, grafisk design, informationsdesign, webbdesign 

samt även områden så som kommunikationsteori samt informationsbeteende, även om de 

två sistnämnda berörs tämligen perifert.  

 

Det statistiska experimentet genomfördes med 21 personer som sammantaget läste fyra 

webbaserade texter. Texternas inbördes svårighetsgrad, med avseende på texternas 

språkliga innehåll, mättes med hjälp av måttet Läsbarhetsindex (LIX) och bedömdes 

enligt dessa vara likvärdiga. En statistisk prövning med hjälp av hypotestestning 

genomfördes, vilken visade signifikanta samband mellan läshastighet och läsning av 

texter utformade i en spalt, samt mellan läshastighet och texter utformade i 12 punkters 

storlek. Några signifikanta resultat mellan läsförståelse och radlängd samt mellan 

läsförståelse och typsnittstorlek kunde inte påträffas. Däremot fanns ett signifikant 

samband mellan subjektiv preferens med avseende på textens innehåll och radlängd, men 

dock ej mellan samma variabel och typsnittstorlek. Samma förhållande påträffades 

mellan variabeln subjektiv preferens med avseende på layout och radlängd, samt 

subjektiv preferens med avseende på layout och typsnittstorlek. Något signifikant resultat 

kunde inte upptäckas mellan subjektiv upplevelse gällande radlängd och typsnittstorlek, 

men däremot mellan subjektiv upplevelse av radlängd och spaltindelning.  

 

Tillsammans indikerar detta resultat en tydlig trend att texter utformade i en spalt, med 

längre radbredd, samt text utformad i 12 punkter var att preferera. Detta resultat 

framkommer också i de kvalitativa intervjuer som genomfördes där dock en något mer 

nyanserad bild kring hur läsupplevelsen upplevdes framkommer, än vad det kvantitativa 

experimentet ger utrymme för.  

 

Kombinationen av forskningsansatser ansågs fungera tämligen väl och tillsammans med 

ett väl operationaliserat experiment ger detta studien tämligen hög reliabilitet och 

validitet, även om brist på sannolikhetsurval sänker båda dessa något. Ett viktigt resultat 

som framkom i studien är dock att textens utformning i hög grad påverkar hur denna 

uppfattas, vilket är av stor vikt att ta hänsyn till i en designsituation. Även om 10 punkter 

innebär att mer information kan få plats på en liten skärm, är inte detta det mest optimala 

valet utifrån ett läsbarhetsperspektiv.  

 

Nyckelord: webbdesign, människa-dator interaktion, typsnittstorlek, radlängd, läsning, 

läshastighet, läsförståelse, statistisk hypotesprövning, intervju 
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Förord 

 

Mitt största, innerligaste och varmaste tack till samtliga som ställt upp som respondenter i 

föreliggande studie. Det betyder så mycket. Stort tack till Studentkåren i Borås för all 

hjälp med att hitta respondenter. Också ett varmt tack till min handledare Bertil Lind för 

insiktsfulla kommentarer och guidning genom forskningsprocessens snåriga djungel. 

Också stort tack till min familj och då lite extra till min mor för korrekturläsning. Sist 

men inte minst tack till Andreas. Mitt allt. Vad vore livet utan dig? 

 

Med dessa ord avslutar jag mina studier vid Högskolan i Borås, institutionen för Data- 

och Affärsvetenskap. Redo att möta nya utmaningar i livet, kommer jag nu efter fyra års 

studier, ut i livet litet klokare, litet kunnigare och som en följd av detta en ökad 

medvetenhet om min oklokhet och min okunnighet.  

 

Är jag vis är det för att jag vet att jag ingen kunskap har. 

-Sokrates 

 

 

 

 

Therese Sigurd 

Borås 2009-08-13 

 

 

Samtliga filosofiska citat förkommande i föreliggande studie är hämtade ur Filosofisk 

läsebok (1973). Se källförteckning för detaljerad beskrivning.  
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“Language has always been the invisible 

partner of technology” 

- Howard Rheingold 
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1 Inledning 
 

Människan måste fasthålla vid tron på att det obegripliga är obegripligt. Hon skulle 

annars inte forska. 

-Goethe (Ur Naturen) 

 

Detta avsnitt avser att behandla bakgrund i ämnet och då delge forskningsläget som det 

ser ut inom ämnet i skrivande stund. Forskningsfrågor samt syfte med studien behandlas, 

vilka argumenteras för i relation till bedriven forskning. Därefter preciseras studiens 

målgrupp, samt de avgränsningar som är nödvändiga för att hålla studien inom en rimlig 

gräns baserat utifrån tid och resurser. Sist förklaras kortfattat relevanta begrepp, samt en 

disposition över rapportens innehåll förtecknas.  

1.1 Bakgrund 

 

Redan i början av utbildningen började jag intressera mig för läsprocessen vid skärm 

samt de faktorer som påverkar denna. Läsning kan verka som en tämligen enkel och 

trivial process, men med en djupare förståelse inom ämnet förstås att så inte är fallet. En 

sådan djupare förståelse fick jag tillfälle att ägna mig åt i en kandidatuppsats vid 

Högskolan i Borås (Sigurd, 2009). Denna tog sin ursprungspunkt i läsning vid bärbar 

dator, med en normalstor skärm (upplösning 1280*800 pixlar) samt hur variabler såsom 

svårighet på text, samt typsnitt, påverkade läsprocessen. Denna visade att svårighet på 

text påverkade läsförståelsen samt att typsnitt utan seriffer gick fortare att läsa.  

 

Ämnet har fortsatt att intressera och i takt med utveckling har små datorer och därmed 

även små skärmar blivit allt mer integrerat i vardagen. Studerande av textutformning och 

textoptimering i förhållande till små skärmar var ett förslag till fortsatt forskning i 

kandidatuppsatsen nämnd ovan, som härmed ämnas tas upp för experimentering i denna 

magisteruppsats. Liten skärm är givetvis är ett relativt vagt uttryck. Små skärmar kan 

idag vara allt från en mobiltelefon till en handdator
1
, där den sistnämnda ofta är nästan 

dubbelt så stor i sin skärmstorlek som den förstnämnda. Någon konsensus kring vad som 

verkligen kännetecknar en liten skärm verkar inte ha nåtts. Föreliggande studie ämnar 

dock behandla den typ av liten skärm som förekommer i form av en liten mobil dator 

med en tumstorlek på skärmen mellan approximativt 7-9 tum. Dessa små datorer har ett 

flertal olika beteckningar beroende på tillverkningsföretag, och exempel på sådana 

beteckningar är notebook och/eller mini PC.  

 

Fördelen med små datorer och skärmar är givetvis uppenbar. Dessa erbjuder både 

mobilitet och smidighet och trots sin litenhet är många modeller nästan eller lika 

kraftfulla som större portala datorer. Men det är evident att en mindre skärm också 

innebär skillnader när det gäller att presentera information, i jämförelse med en större. En 

mindre yta har givetvis vissa begränsningar, exempelvis vad gäller upplösning och 

därmed prestanda vad gäller att visa överblickbar information. Detta är givetvis 

                                                 
1
 Benämns också som Personal Digital Assistants (PDA). 
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problematiskt eftersom många webbsidor idag är designade i syfte att visas på 

bildskärmar med en upplösning om cirka 1024*768 pixlar vilket motsvarar en tumstorlek 

om cirka 17 (Meldert, 2004, s. 258). Litet forskning kring dessa mindre datorer verkar ha 

bedrivits. Fenomenet är fortfarande relativt nytt. Dock har en hel del forskning bedrivits 

kring mycket små skärmar såsom på mobiltelefoner och handdatorer. Exempel på sådan 

forskning berör huruvida text ska presenteras statiskt, där användaren själv får scrolla 

samt förflytta blicken, alternativt dynamiska presentationsmetoder där texten förflyttas 

utan att användaren behöver interagera, eller flytta blicken.  

 

Omfattande forskning har dock bedrivits både vad gäller läsning på papper och de senare 

åren även på skärm. En ansenlig mängd studier under 1980-talet visade att läsning på 

skärm jämfört med papper minskade läshastigheten med mellan 20-30 %, och orsaker till 

detta ansågs vara främst skärmarnas dåliga upplösning i förhållande till papper (Dillon, 

1987). Skärmtekniken har sedan den tiden tagit ett stort steg framåt och kan idag, med 

exempelvis tekniker såsom ClearType
2
 erbjuda läsaren nästan lika god upplösning som 

på papper, och har därmed skapat förbättrad läsbarhet på skärm (Dillon et al, 2006) 

(Gugerty et al, 2004). Forskningen har därför bytt inriktning från att jämföra skärmen 

med papper till att istället fokusera på de faktorer som kan bidra till att optimera 

läsprocessen vid skärm. Romberger (1998) menar att en av de viktigaste faktorer som gör 

skärmen mer svårarbetad när det gäller läsning är det faktum att skärmen förhindrar 

överblickbarhet, vilket nämnts tidigare. En skärm av dagens konstruktion kan aldrig 

konkurrera med den överblickbarhet som papper, exempelvis utlagda på ett skrivbord, 

skapar. I relation till en liten skärm blir denna faktor ännu viktigare. En liten skärm 

minskar givetvis överblickbarheten markant.  

 

Faktum kvarstår dock att papper och skärm är helt olika medium för läsning och även om 

mycket av den forskning som bedrivits vad gäller läsning på papper och de förhållanden 

som skapar läsbarhet där har kunnat översättas till datorn, är det ändå inte givet att dessa 

kan appliceras till fullo på en skärm. Generellt har heuristiska riktlinjer från 

användbarhetsexperter så som Jacob Nielsen ansett att typsnitt utan seriffer är lämpligare 

att använda till skärmbaserad text, än de traditionella seriff-typsnitten som använts på 

papper (Nielsen, 2001, s. 126). Detta har bland annat inneburit att Microsoft 1994 

skapade typsnittet Verdana, som är ett san seriff-typsnitt som idag är väl använt, inte 

minst i många e-mailapplikationer
3
. I takt med att skärmarnas storlek minskat har 

forskning fått bana nya vägar för att skapa läsbarhet. Nämnt tidigare är olika tekniker för 

att presentera text, statiskt och dynamiskt, men mycket forskning har också koncentrerat 

sig på typsnittstorlek och vart gränsen går för hur liten texten kan vara utan att tumma på 

läsbarheten. Att komprimera textens storlek innebär givetvis att mer text får plats på en 

liten yta, vilket skulle kunna vara fördelaktigt när det gäller att presentera information på 

en liten yta. Bernard et al (2002) experimenterade med hur typsnittstorlek påverkar en 

läsare. Dessa tester genomfördes förvisso på en större skärm, men i studien föredrogs 12 

punkters storlek framför 10 punkter och 12 punkter gick också fortare att läsa.  

 

                                                 
2
 ClearType är en teknik utvecklad av Microsoft vilken jämnar ut typsnittens kanter och därmed skapar 

läsförutsättningar mer lika de förhållanden som gäller vid läsning på papper.   
3
 Se exempelvis Hotmail <www.hotmail.com>. 
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Som ett steg i forskningen kring läsning på liten skärm genomförde Laarni et al (2004) en 

studie i syfte att undersöka hur läsning av vertikal text, till skillnad från västvärldens 

generella horisontella utformning, påverkade läsprocessen. Detta eftersom vertikal 

textutformning är en vanlig företeelse på liten skärm som en följd av begränsat utrymme. 

Måtten som användes var ögonrörelser och ögonfixeringar, mätt med hjälp av avancerad 

teknik. Resultaten visade inga omfattande skillnader. Läsning vertikalt gav något längre 

fixeringar, varför denna läsning tog något längre tid. Laarni (2002) genomförde även ett 

par år tidigare en studie där läsning vertikalt undersöktes i jämförelse med läsning 

horisontellt på en liten skärm (en PDA). I den studien gav vertikal läsning snabbare 

läsning och högre läsförståelse än läsning horisontellt. Laarni påpekar dock att de två 

olika formaten ändå var förhållandevis lika
4
, vilket är en förklaring till varför 

skillnaderna ändå var relativt små. Ytterligare förklaring till varför vertikal läsning tar 

längre tid är också för att texterna blir längre och därmed kräver mer omfattande 

manipulation av läsaren, vid läsning på liten skärm, i syfte att kunna läsa hela texten. 

Teknik för att mäta ögonrörelser vid läsning har utvecklats kraftigt de senaste åren och är 

idag en välanvänd metod, som på sikt troligtvis kommer att ge ytterligare förklaringar till 

läsprocessens intrikata karaktäristika.  

 

Det är tydligt att datoranvändandet samt även Internetanvändandet generellt i världen 

ökat kraftigt de senaste åren. Detta ställer krav på både datorskärmens kvalité och 

förmåga att presentera information, men också i stor grad på hur informationen designas 

för presentation. Hur informationen utformas påverkar i högsta grad hur den uppfattas av 

mottagaren, och därmed har den grafiska och visuella utformningen av ett budskap 

mycket omfattande betydelse. Av ovanstående förstås dock att många faktorer spelar roll 

när det gäller att skapa läsbarhet, varav vissa faktorer går att kontrollera (exempelvis 

typsnitt och skärmupplösning) men vissa är dock okontrollerbara (exempelvis kontext). 

Samtliga ovanstående testade variabler i kombination med världen online, skapar en 

nästintill obegränsad designvariation. Typsnittstorlek och text som är utformad vertikalt, 

exempelvis i form av spalter verkar av tidigare forskning, som dock berört varierande 

tekniska artefakter, ha viss potential när det gäller att skapa läsbarhet på liten skärm. 

Båda dessa variabler är också relativt outforskade när det gäller läsning på skärm (Dyson, 

2004, s. 384), vilket också är ett starkt argument för att just dessa variabler i föreliggande 

studie kommer att undersökas närmre.  

1.2 Syfte 

 

Eftersom små dataskärmar av typen mini PC, eller även kallad notebook, fortfarande är 

en förhållandevis ny företeelse finns också relativt litet forskning kring dessa. Syftet är 

därför att bana nya vägar för forskningen genom att undersöka hur läsprocessen påverkas 

av att läsa från en liten datorskärm. Syftet är vidare att genom föreliggande studie kunna 

ge en fingervisning kring hur texten bör utformas med avseende på de variabler som 

undersöks (radlängd och typsnittstorlek), för att skapa läsbarhet.  

                                                 
4
 I vissa fall fick bara ett ord plats per rad även i den horisontella utformningen.  
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1.3 Forskningsfrågor 

 

Den övergripande forskningsfrågan lyder: 

 

 På vilket sätt är det möjligt att optimera en läsprocess vid läsning på liten skärm, 

med avseende på läshastighet, läsförståelse samt subjektiv upplevelse och därmed 

skapa förutsättningar för ökad läsbarhet?  

 

Med detta som en bred ansats impliceras följande smalare underfrågor: 

 

 Påverkar radlängd (antalet tecken per rad) läshastigheten och/eller läsförståelsen 

vid läsning på liten skärm? 

 Påverkar typsnittstorlek läshastigheten och/eller läsförståelsen vid läsning på 

skärm? 

 Hur upplevs läsprocessen subjektivt vid läsning på liten skärm och går det urskilja 

samband mellan subjektiva upplevelser och radbredd samt typsnittsstorlek?  

1.4 Målgrupp 

 

Att läsa från datorskärmar är något allmängiltigt varför denna uppsats givetvis berör 

samtliga datoranvändare. Studien tar dock sin ursprungspunkt i teorier kring människa-

dator interaktion samt i teorier kring interaktionsdesign, informationsdesign samt grafisk 

och webbaserad design, vilka är ämnesområden som i många avseenden är tätt knutna till 

varandra. Studiens målgrupp kan därför sägas vara främst av intresse för yrkeskategorier 

som involverar utveckling av gränssnitt både gällande informations- och IT-system samt 

webbaserad design, främst sådan som berör textutformning, samt gränssnittsdesign på 

liten skärm.  

1.5 Avgränsningar 

 

I syfte att hålla studien inom en rimlig ram måste vissa avgränsningar göras, i synnerhet 

då ämnet är tvärvetenskapligt och brett. Det finns många aspekter att studera när det 

gäller läsning vid skärm. Denna studie avgränsas dock till att endast beröra variabler 

såsom radbredd, samt typsnittstorlek. Utöver detta finns naturligtvis aspekter kring 

webbdesign som också avgränsas kraftigt, till att endast fungera perifert i syfte att mäta 

ovan avgränsade, isolerade, variabler i en webbkontext.   

1.6 Förväntat resultat 

 

Som förstått av tidigare avsnitt indikerar en del forskning att läsning av text utformad i 

något större typsnittstorlek subjektivt prefereras, samt att vertikal, snarare än horisontell 

läsning, inte är avgörande för varken läsförståelse eller läshastighet. Dock har 

läsförståelse generellt visat sig vara opåverkad utifrån media som text presenterats ifrån 

samt även utformning av densamma. Förväntat resultat baserat utifrån viss tidigare 

erfarenhet blir därför att läsförståelsen kommer hållas konstant oberoende av testens 
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grafiska samt visuella utformning, samt att större typsnitt kommer att föredras men dock 

inte ha någon större påverkan på läshastighet.  

1.7 Begrepp 

 

Nedan följer ett antal begrepp såsom de definieras för genomförandet av denna studie. I 

vissa fall tar definieringen som ståndpunkt i det teoretiska fundamentet varför ytterligare 

utveckling av dessa begrepp följer. I vissa fall är definieringen av mer förklarande 

karaktär.  

 

Liten skärm 

Generellt sett ett vagt definierat begrepp som i denna studie vanligtvis refererar till 

skärmar med en tumstorlek om mellan 7-9 och en bildupplösning om approximativt 800 

* 480 pixlar. Om formuleringen liten skärm används syftandes till annan typ av skärm 

framgår detta tydligt i texten.  

 

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 utformat med hjälp av likertskala. 

 

Läsbarhet 

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

blir en tillfredsställande upplevelse. Syftar exempelvis till hur en text formuleras och 

byggs ihop.  

 

Läslighet 

Läslighet avser sådana faktorer som kan kopplas till typografiska designaspekter hos en 

text.  

 

Subjektiv upplevelse 

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

av slutna frågor och 5-gradig likertskala.  

 

Radbredd 

Avser den horisontella längd med tecken som får plats på en rad. I föreliggande studie 

definieras två olika radbredder, approximativt 25 tecken, samt 50 tecken per rad
5
. 

 

Textutformning 

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

hjälp av radbredd och typsnittstorlek. Detta i en webbaserad kontext.   

 

                                                 
5
 Exklusive blanksteg, samt bortsett ifrån typsnittsstorlek. 
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Typsnittstorlek/punkter 

Avser den storlek som ett specifikt typsnitt visas i. I föreliggande studie är 10 och 12 

punkter av intresse.  

 

Upplösning 

Den mängd pixlar (den minsta beståndsdel som en bild är uppbyggd utav) som en 

datorskäm är uppdelad i. Begreppen pixlar och bildpunkter används synonymt i denna 

studie.  

1.8 Disposition 

 

Studien följer en disposition enligt följande: 

 

1. Inledning 

Studien inleds med ett avsnitt som avser att skapa en grundläggande förståelse för den 

bakgrund som motiverar till varför studien behöver genomföras. Vidare avser detta 

avsnitt att formulera samt konkretisera studiens syfte samt tillhörande forskningsfrågor. 

Därefter specificeras studiens tänkta målgrupp, samt de avgränsningar som är 

nödvändiga. De förväntade resultaten som studien kan tänkas generera beskrivs och sist 

följer en kortfattad begreppsförklaring till relevanta och frekventa begrepp som 

förekommer i studien.  

 

2. Vetenskapligt förhållningssätt och metod 

I detta avsnitt argumenteras för studiens metodologiska synsätt, samt förhållningsätt. En 

kortare karaktärisering av den kunskap som studien ämnar förmedla görs. Beskrivning 

och motivering av metodologi för studiens genomförande göra också. Sist följer 

beskrivning av de mått vilka konstituerar utvärderingskriterier för studien. Sist följer en 

kort beskrivning av experimentplanering, samt intervjuplanering.  

 

3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt beskrivs de teorier som ligger till grund för studien. Här beskrivs 

typografiska aspekter av relevans, samt människa-dator interaktion med fokus på 

textoptimering. Interaktionsdesign, informationsdesign samt grafisk design behandlas och 

även i korthet kommunikation samt informationsbeteende. Samtliga dessa områden har 

avgörande inflytande på läsbarhet och läslighet som är grundläggande begrepp i studien.  

 

4. Genomförande 

Detta avsnitt syftar till att i detalj beskriva genomförandeprocessen. Inte minst för att 

skapa reliabilitet utan också för att argumentera för de val som gjorts med avseende på 

exempelvis respondenturval, samt använda mått. Här återges också detaljerat de 

förutsättningar som rådde under intervjuprocessen, samt hur denna förbereddes 

exempelvis med avseende på skapande av intervjufrågor.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt följer en resultatredovisning. Denna avser såväl enkätresultat, samt det som 

framkommer under intervjusessionerna. Resultaten redovisas textuellt likväl som grafiskt 

i form av tabeller.  

 

6. Diskussion 

Sist följer en diskussion kring de resultat som framkommit i förhållande till den teori som 

presenterades i tidigare avsnitt. Här diskuteras initialt experimentresultat samt 

intervjuresultat för sig för att sist sättas i relation till varandra. Resultaten sätts i 

diskussionen också i relation till den teori som beskrivits i tidigare avsnitt, samt jämförs 

med de förväntade resultat som formulerades i studiens första avsnitt. Sist avslutas 

studien med en utvärdering utifrån de utvärderingsmått som beskrivs i tidigare avsnitt.  

 

Sist följer litteraturförteckning samt bilagor.  
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2 Vetenskapligt förhållningssätt och metod 
 

När vetenskapen har löpt sin bana till slutet, så når den naturligtvis till en punkt av 

anspråkslöst misstroende och säger förargad på sig själv: ”Hur många ting finns det 

dock inte, som jag inte förstår!” Men det genom erfarenheten mognade förståendet, som 

blir till visshet, talar genom Sokrates´ mun mitt bland en stor marknads kram med glättig 

själ: ”Hur många ting finns det dock inte, som jag inte behöver!”   

-Kant (Ur En andeskådares drömmar) 

 

Nedan redogörs för de metodologiska val som ligger till grund för studien. Vidare 

argumenteras för valet av metoder för insamling av data, hur data kommer att analyseras 

och presenteras, samt de mått som kommer att användas vid utvärdering av studien. Sist 

följer en kortfattad beskrivning av experimentplanering.  

2.1 Kunskapskaraktärisering 

 

Vad är kunskap? Frågan har gett huvudbry av filosofisk natur sedan mycket lång tid 

tillbaka och har upptagit mången skarpsinnig tankeverksamhet. Platon menade att 

kunskap är ”sann, berättigad tro”, men Gettier bevisade att tro kan vara berättigad utan att 

vara sann. Utan att vidare fastna allt för djupt i begreppets intrikata, inneboende natur 

menar Goldkuhl (1998, s. 18) att ett systematiskt fastställande av karaktären hos den 

kunskap som ämnas utvecklas i en studie är nödvändig för att skapa ett värde hos 

densamma, samt även för att kunna fastställa strategi för kunskapsutvecklingen.  

 

Vidare menar Goldkuhl (1998, s. 18-19) att kunskap kan indelas i ett antal olika 

kategorier varav några av intresse kommer att beskrivas kortfattat samt sättas i relation 

till föreliggande studie. Den kategoriella kunskapen kännetecknas av det sätt som 

människan uppfattar världen, och som ett led i det behovet av att begreppsliggöra 

densamma och kategorisera företeelser. Vidare i detta klassificeras kunskap genom att 

den kategoriella kunskapen uppdelas i underkategorier, med hjälp av såväl empirisk som 

konceptuell verksamhet. Deskriptiv kunskap syftar till att beskriva egenskaper hos den 

kategoriserade, samt den eventuella klassificerade, kunskapen. Karaktäriserande kunskap 

handlar om att sätta kunskap i sitt rätta sammanhang genom att tilldela fenomen såväl 

yttre egenskaper som att tilldela detta subjektiva preferenser. Förklarande kunskap syftar 

till att beskriva orsakssammanhang till varför fenomen är på ett visst sätt.  

 

Forskningsfrågorna implicerar olika typer av kunskapsbehov. De variabler som ämnas 

studeras kan sägas tillföra karaktäriserande kunskap, men också i allra högsta grad 

förklarande kunskap. Vidare kan den teoretiska studien, samt de definitioner av relevanta 

begrepp i studien som har sin basis i teorin, kännetecknas av kategoriell kunskap. Denna 

kunskap har också deskriptiva drag. Gränsen mellan de olika kunskapstyperna är inte 

alltid glasklar, men det kan konstateras att olika typer av kunskap är av vikt för att kunna 

erhålla adekvata svar på de forskningsfrågor som ligger till grund för studien.  
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2.2 Vetenskaplig strategi 

 

När nu karaktärisering av den kunskap som eftersöks i studien är fastställd uppstår 

ytterligare ställningstaganden som berör ontologiska och epistemologiska frågor, vilka 

måste sättas i relation till den kunskap som ska genereras. Det vill säga hur världen anses 

vara beskaffad, samt vad som kan antas som godtagbar kunskap. Dessa val är avgörande 

inte bara för forskningsstrategi utan också för förhållningssätt och därmed metodologiska 

aspekter. Epistemologi har traditionellt varit indelad i två distinkta kategorier, rationalism 

och empirism (Benton & Craib, 2001, s. 3-4). Rationalister menar att den enda sanna 

kunskapen är den människan har a priori
6
. Sinnen såsom hörsel, smak och syn går inte att 

lita på, då dessa ofta bedrar människan. Empirister å andra sidan, menar att kunskap 

impliceras av erfarenheten och den enda sanna kunskap en människa kan ha är a 

posteriori
7
.  

 

Vanligtvis skiljs mellan två övergripande vetenskapliga strategier, positivism och 

hermeneutik. Positivism har sitt ursprung i naturvetenskapen och grundar sin 

utgångspunkt i härledandet av hypoteser ur teori, vilka prövas empiriskt med hjälp av 

vetenskapliga metoder. Hermeneutik omfattar ett tolkande synsätt, och innebär att genom 

att tolka sociala företeelser, exempelvis språket, kan kunskap om den mänskliga 

existensen erhållas (Patel & Davidson, 1994, s. 25).  

 

Vidare kan här skiljas mellan tre olika typer av slutledningar: deduktion, induktion och 

abduktion. En deduktiv slutledning innebär ett slutledningsresonemang baserat på 

premisser. Dessa premisser måste inte nödvändigtvis vara sanna, men deduktion bygger 

på strikt logiska resonemang utifrån de premisser som ställts upp. Ett exempel på ett 

deduktivt resonemang följer: tallriken står på bordet eller i skåpet. Jag vet dock att 

tallriken inte står i skåpet. Slutledningen följer att tallriken står på bordet. Detta 

resonemang följer logiskt utifrån viss vetskap om tallrikens position. En induktiv 

slutledning är baserad på erfarenhet. Denna måste inte heller nödvändigtvis vara sann. 

Induktiva resonemang är dock mycket vanliga. Ett exempel på ett induktivt resonemang 

följer: eftersom solen gått upp på morgonen varje dag hela livet kommer den göra det 

imorgon också. Enskilda observationer blir i detta fall något av en universell, 

regelbunden uppfattning om hur världen fungerar. En abduktiv slutledning baseras utifrån 

vissa belägg och kan därmed anses vara en kombination av induktiv och deduktiv 

slutledning. Ett exempel på abduktiv slutledning är en läkares fastställning av diagnos. 

Patienten uppvisar en specifik anamnes och utifrån denna, samt baserat på vissa logiska 

slutledningar, stipuleras en diagnos. 

 

Samtliga dessa typer av slutledningar konstituerar det sätt som mänsklig kunskap 

utvidgas på; medelst slutledningar tillåter människan att gå bortom det direkt, immanent, 

observerbara.  

                                                 
6
 [lat.] från den förra, det som föregår, det som kommer innan. I detta sammanhang, sådan kunskap som är 

inneboende hos människan och som inte kan härledas till erfarenhet. Ett exempel på detta är 

motsägelselagen. Erfarenhet behövs exempelvis inte för att inse att A är icke icke-A.  
7
 [lat.] från den senare. I detta sammanhang sådan kunskap som kan härledas till erfarenheten och som 

erhålls genom sinnen. Ett exempel på sådan kunskap är kunskapen om vart någons hem ligger.  
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2.2.1 Studiens förhållningssätt 

 

I studien föreligger ett tydligt deduktivt förhållningssätt, vilken grundar sig i en 

positivistisk vetenskaplig strategi. Dock, ska tilläggas, inte nödvändigtvis i den mest 

strikta form. Förutsättningarna för denna strategi skapades redan i forskningsfrågorna, 

samt också den typ av kunskap som därmed karaktäriserades, vilket tillsammans också 

möjliggör premisser för en kvantitativ studie. Här ska tilläggas att det ena inte utesluter 

det andra. Därmed stängs inte dörrarna för ett mer tolkande förhållningssätt, vilket har sin 

grund i ett mer hermeneuistiskt förhållningssätt. Detta är också något som Bryman (2002) 

påpekar, nämligen vikten av förena två tillsynes differentierade förhållningssätt och dessa 

inte alls behöver stå i motsats till varandra. Detta är också något som Bryman ägnar ett 

helt kapitel till att diskutera (2002, s. 393-422).  

 

Studiens förhållningsätt förenar sig därmed i ett såväl positivistiskt förhållningssätt som 

ett hermeneutiskt. Att kombinera en kvantitativ studie, med kvalitativa inslag skapar 

förutsättningar för djupare förståelse för de problemformuleringar vilka studien tar sin 

ursprungspunkt i. 

2.3 Forskningsansats och val av metod 

 

Att göra epistemologiska och ontologiska val innebär att ta ställning till världen och dess 

inneboende natur. Detta ställningstagande är nödvändigt eftersom detta lägger grunden 

för den metodologi som kan anses vara lämplig.  

 

Som tidigare nämnts kan en kombination av två till synes differentierade 

forskningsansatser vara synnerligen lyckat. Detta är något föreliggande studie syftar till 

att ta tillvara på. Därför kombineras studiens uttalade hypotetisk-deduktiva ansats, vilken 

tar sig i uttryck i form av ett statistiskt experiment, med en mer tolkande, hermeneutisk 

ansats i form av en semistrukturerad intervjusession med några av de respondenter som 

genomför det statistiska experimentet. Detta ger studien empiriska, kvantitativa data, 

vilka går att ställa i relation till varandra, samt kan sättas i relation till data beräknat i 

tidigare studier, men också en smalare, djupare förståelse för de processer som 

respondenterna upplever under experimentets gång, genom att i en intervju skapa 

möjligheter för dessa att uttrycka i egna ord sådant som ett slutet, kvantitativt experiment 

inte kan fånga.  

 

Forskningsansatsen är därmed inte renodlat hypotetisk-deduktiv, men inte heller renodlat 

hermeneutisk. Det tyngsta argumentet för att genomföra studien med kombinerade 

forskningsansatser och därmed användandet av två differentierade metoder är det faktum 

att dessa har olika styrkor och tillsammans skapar de goda förutsättningar för att ge ett 

mer nyanserat och tydligt resultat. Denna typ av metodtriangulering är också något som 

stöds av Bryman (2002, s. 260).  
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2.4 Datainsamlingsmetod 

 

Datainsamling litteraturstudie 

En omfattande litteraturstudie kommer att genomföras i syfte att skapa förutsättningar för 

en väl grundad och adekvat studie. En väl genomförd litteraturstudie skapar inte bara en 

teoretisk referensram att basera studien på utan också förutsättningar att sätta studien i 

relation till någonting. Eftersom ett deduktivt förhållningssätt utgår ifrån generering av 

hypoteser utifrån teori är en litteraturstudie av stor vikt i föreliggande studie.  

 

Datainsamling empirisk studie 

Datainsamlingsmetod kommer att bestå av mätning samt även med hjälp av 

enkät/frågeformulär vars syfte är att mäta vissa förhållanden hos respondenterna. Dessa 

kommer att kvantifieras och tolkas med hjälp av statistiska beräkningar. 

 

Datainsamling kommer utöver detta också bestå av ett antal djupintervjuer. Detta är en 

datainsamlingsmetod som med fördel kan användas när syftet är att samla data kring 

upplevelser och affektiva komponenter, vilket konvergerar väl med studiens syfte att 

djupare undersöka subjektiva preferenser kring textutformning i en webbaserad kontext. 

 

2.4.1 Teorins och empirins roll i studien 

 

Ekman (1990, s. 74-75) beskriver teori som ett system av lagar och hypoteser inom ett 

särskilt område. Det är givet att teorin har en grundläggande roll i en kvantitativ studie. 

Utifrån teori formuleras de hypoteser som ligger till grund för föreliggande studie. En 

fyllig och ingående teori skapar därmed förutsättningar för väl grundade och signifikanta 

hypoteser och på så vis säkerställs att en relevant studie genomförs. Teorin skapar också 

en grund för att jämföra resultatet i föreliggande studie med och därmed förutsättningar 

att sätta resultatet i relation till någonting. Därmed är också empirins roll fastställd. 

Allena säger den förvisso någonting om de variabler som studerats, men i relation till 

teori skapas också förutsättningar för jämförelse och bekräftelse alternativt dementering. 

Teori och empiri är i denna studie således tätt sammankopplade.  

2.5 Analysmetod 

 

Erhållen data från experimentet kommer att analyseras kvantitativt och med hjälp av 

statistiska beräkningar, vilket är brukbart i en kvantitativ studie. Syftet är att utreda 

eventuella signifikanta samband mellan variabler och därefter att försöka kartlägga dessa. 

Hypotesprövning är en statistisk metod som lämpar sig väl för detta ändamål.  

 

Initialt kommer samtliga variablers parametriska villkor att undersökas i syfte att välja 

korrekt statistisk analys. Skeva variabler kräver anpassade analyser. Till hjälp med de 

statistiska analyserna kommer SPSS 16
8
 att användas. Variabelpar vilka uppfyller de 

parametriska villkoren kräver Pearsons korrelationskoefficient för att avgöra styrkan i 

                                                 
8
 Ett datorprogram för statistisk analys. Förkortningen står för Statistical Package for the Social Sciences.  
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samband samt t-tester för hypotesprövningen. Skeva variabler kräver Spearmans 

korrelationskoefficient för att mäta styrkan i sambanden, samt Wilcoxon-test för 

hypotesprövningen.  

 

De kvalitativa intervjuerna kommer att spelas in, och därefter transkriberas. Att 

kombinera den kvantitativa enkäten med kvalitativa intervjuer faller sig naturligt 

eftersom dessa kompletterar enkätunderlaget på ett bra sätt, samt ger utrymme för 

respondenter att uttrycka sådant som är svårt att förmedla i en enkät med slutna 

svarsalternativ. I en intervju finns utrymme för respondenten att förklara förhållanden 

samt åsikter på ett rikligt och öppet vis. Intervjumodellen är baserad på en 

semistrukturerad metod
9
. Därmed inte sagt att en kvalitativ analys är enkel på något sätt. 

Halvorsen (1992, s. 131) menar att kvalitativ analys många gånger är både omständligt 

och resurskrävande. Utifrån Halvorsen (1992) kommer initialt en så kallad helhetsanalys 

appliceras på det insamlade intervjumaterialet. En sådan analys innebär att vid 

genomläsning av materialet skapas ett generellt intryck som därefter, genom urval av 

vissa situationer eller citat, får illustrera huvudintrycken (Halvorsen, 1992, s. 131). Detta 

kommer rent praktiskt innebära att vissa teman i respektive intervju kommer markeras 

och plockas ut separat. Därefter kommer dessa teman att delanalyseras. Det innebär att 

vissa påståenden och uttalanden tillhörande respektive intervju och tema, räknas och 

jämförs (Halvorsen, 1992, s. 131). Genom detta systematiska analysförfarande förväntas 

de data som framkommer i de kvalitativa intervjuerna framhävas på ett rimligt sätt.  

2.5.1 Korrelation 

 

Initialt kommer varje variabelpar att korreleras i syfte att fastställa dess styrkans hos dess 

inneboende samband. r-värdet är det värde som kommer ligga till grund för korrelationen, 

vilket är ett mått som bestämmer hur starkt det linjära sambandet är mellan två, eller flera 

variabler (Körner & Wahlgren, 2005, s. 76). r-värdet varierar mellan -1 till 1 där 0 

indikerar ett obefintligt samband, och både 1 och -1 representerar ett perfekt 

positivt/negativt samband. Enligt (Pallant, 2001, s. 120) indikerar styrkan på 

korrelationskoefficienten enligt följande:  

 

Liten .1 - .29 

Mellan .30 - .49 

Stor .50 – 1.0 

2.5.2 Hypotesprövning 

 

Hypotesprövning går kortfattat ut på att precist formulera en problemställning, på så vis 

att den fungerar som ett påstående (Halvorsen, 1992, s. 111). Detta görs genom att 

fastställa en nollhypotes (H0), samt motsatsen till denna, mothypotesen (H1).  

 

p-värdet är det värde vilken hypotesprövningen grundar sig på, och därmed det värde som 

fastställer huruvida H0 förkastas eller behålls. p-värdet är den exakta signifikansnivån, det 

                                                 
9
 För intervjumall, se bilaga 5. 
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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 i denna studie att användas, det vill säga p-värdet < ,05. Det är 

också denna nivå som anger risken att förkasta en riktig nollhypotes, ett fel av typen Ι. 

Vidare förekommer också risken att acceptera en nollhypotes när den är falsk, ett fel av 

typen ΙΙ. I syfte att skapa tilltro till de resultat som framkommer av hypotesprövningen 

används i denna studie en förhållandevis låg signifikansnivå. 

 

För eventuella signifikanta samband kommer effektstorlek att beräknas i syfte att 

kontrollera styrkans samband. Följande formel kommer att användas, hämtad från Pallant 

(2001): 

 

𝑡2

𝑡2 +(𝑁−1)
 

 

Formel 2.1 Effektstorlek 

 

Där t betecknar t-värdet
10

 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, s. 120): 

 

.01 = liten effekt 

.06 = medel/måttlig effekt 

.14 = stor effekt 

2.5.3 Semistrukturerad intervju 

 

Den semistrukturerade metoden är muntlig och baseras på interaktion mellan intervjuare 

och respondent. Metoden går i huvudsak ut på att respondenten i egna ord beskriver 

upplevda fenomen genom att intervjuaren ställer ett antal frågor, och styr således samtalet 

i viss utsträckning. Listan över frågor, i denna studie kallad intervjumall, fungerar som en 

guide genom samtalet, men både intervjuare och respondent har möjlighet att styra 

samtalet fritt samt ställa spontana följdfrågor om sådant som dyker upp under 

intervjusessionen (Bryman, 2002, s. 301). På detta sätt kan man kombinera en viss grad 

av struktur med ett relativt fritt tillvägagångssätt.  

2.6 Presentationsmetod 

 

Resultatet kommer att presenteras både textuellt och med hjälp av tabeller. Tabeller 

används i syfte att tydliggöra kvantitativa data på ett effektfullt sätt. Dessa kommenteras 

                                                 
10

 t-fördelningen används när populations standardavvikelse inte är känd.  t-värdet är därmed ett värde på 

den sannolikhetsfördelning som t-fördelningen representerar, och som i hypotestestningen fastställer det 

kritiska värde vilket avgör huruvida en hypotes ska förkastas eller ej. För vidare information se exempelvis 

Körner & Wahlgren. (2005). Statistiska metoder. Lund: Stundentlitteratur 
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också i syfte att förtydliga deras innehåll. Dessa tabeller skapas och konverteras från 

SPSS 15, men modifieras dock grafiskt. Dessa kommer likväl kommenteras textuellt.  

2.7 Utvärderingsmetod 

 

En vetenskaplig, empirisk studie måste utvärderas utifrån begrepp såsom trovärdighet 

samt kvalitet. Enligt Bryman (2002, s. 43) är tre av de viktigaste kriterierna för 

bedömning av vetenskaplig forskning reliabilitet, validitet samt replikation. Dessa 

utvärderingsmått, tillsammans med generaliserbarhet, vilket är ett grundläggande 

kriterium fastställt vid Institutionen för Data- och Affärsvetenskap vid Högskolan i 

Borås, skapar en god grund att bygga, samt utvärdera, en studie på.  

 

Urval av kriterier för utvärdering är av största vikt. Dessa kriterier måste inte bara mäta 

studiens trovärdighet och kvalitet på ett stringent sätt, de måste också vara i relation till 

studien och den ansats som studien har, samt det förväntade resultatet. Det vore tämligen 

meningslöst att utvärdera företeelser av betydelselös karaktär för den typ av studie som 

genomförs. Att välja urvalskriterier är dock inte oproblematiskt. Studien har ett 

angreppssätt som omfattar en kvalitativ forskningsstrategi likväl som en kvantitativ 

sådan. Det är inte givet att de kriterier som är lämpliga för att utvärdera en kvalitativ 

studie också lämpar sig för en kvantitativ studie.  

 

Argument för kriterier passande en kvantitativ studie förankras i denna studie därmed i 

Bryman (2002). Han menar (s. 45) att reliabilitet, validitet, replikation, samt 

generaliserbarhet (vilka samtliga förövrigt har starka kopplingar sinsemellan) är 

utvärderingsmått som är inriktade på främst kvantitativ forskning, och därmed passar 

föreliggande studies kvantitativa forskningsansats synnerligen väl.  

 

Ovan mått går också att applicera på en kvalitativ studie, men måste då anpassas något 

utifrån sin betydelse för en kvantitativ studie. Detta är inte alltid något som låter sig göras 

på ett enkelt sätt, och Bryman (2002, s. 258) menar därför att andra kriterier för 

utvärdering av kvalitativa studier kan vara lämpliga. Med utgångspunkt i Bryman 

appliceras därför måttet trovärdighet på den kvalitativa studien (2002, s. 258). Detta mått 

inbegriper ett flertal delkriterium som tillsammans tar fasta på flera aspekter av vikt.  

2.7.1 Reliabilitet 

 

Reliabilitet berör frågan huruvida en studies resultat skulle bli detsamma om en 

undersökning genomfördes på nytt, vilket är av särskild vikt i en kvantitativ studie. 

Reliabilitet kan därför sägas ge en indikation om hur pålitliga mätningarna i en 

undersökning är (Halvorsen 1992, s. 42). Halvorsen poängterar vikten av god reliabilitet, 

som en förutsättning för att data ska kunna användas för att pröva en hypotes.  

 

Extern reliabilitet berör frågan huruvida ett mått är så stabilt över tid att om en studie 

upprepas, oberoende av den tidigare studien och med samtliga variabler konstanta, skiljer 

sig inte resultatet åt från när studien genomfördes initialt (Bryman, 2002, s. 86). Ett sätt 

att mäta extern reliabilitet är att genomföra experimentet vid två tillfällen och därefter 
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mäta korrelationen mellan resultaten (Bryman, 2002, s. 87). Hög korrelation skapar 

förutsättningar för hög extern reliabilitet.  

 

Intern reliabilitet berör frågan hur väl olika indikatorer mäter det som dessa ska mäta, och 

inte påverkas av exempelvis yttre omständigheter (Bryman, 2002, s. 87). Att skapa hög 

intern reliabilitet omfattar därför en stringent operationalisering.  

 

Interbedömarreliabilitet mäter hur subjektiva bedömningar i en undersökning kan skilja 

sig åt beroende på vem som gjort dem. Detta gäller inte bara bedömningar gjorda mellan 

flera forskare utan också hur bedömningar gjorts av varje enskild forskare. (Bryman, 

2002, s. 86)  

2.7.2 Validitet 

 

Validitet är av största vikt i en kvantitativ studie. Validitet berör frågan huruvida det finns 

en överensstämmelse mellan det som avses mätas, samt det som verkligen mäts och är ett 

grundläggande mått på hur väl den teoretiska definitionen korrelerar med den 

operationella, empiriska definitionen (Halvorsen, 1992, s. 41). Validitet indelas vanligen i 

ett antal kategorier, med differentierat fokus. Begreppsvaliditet avser hur väl ett begrepp 

mäter en viss avsedd företeelse (Bryman, 2002, s. 89). Sådan validitet säkerställs genom 

att noggrant operationalisera de begrepp som ska mätas genom användandet av 

indikatorer. Flera indikatorer kan vara nödvändigt i syfte att säkerställa att ett begrepp 

mäts stringent, eftersom många begrepp kan vara flerdimensionerade
11

.  Intern validitet 

avser att mäta om de slutsatser som formuleras kan anses rymma hållbara kausala 

argument för hur olika variabler påverkar varandra (Bryman, 2002, s. 44). Extern 

validitet däremot mäter hur väl resultaten från en genomförd undersökning kan appliceras 

i en generell kontext. Det vill säga, kan resultatet enbart begränsas till att gälla för de 

förhållanden som rådde under testet, samt de eventuella personer som var involverade, 

eller kan resultatet även gälla andra kontexter och andra personer. Ekologisk validitet 

berör frågan huruvida en studie genomförts på så sätt att denna har en förankring i 

människors vardagliga och sociala vardag (Bryman, 2002, s. 45).  

2.7.3 Replikation 

 

Replikation berör huruvida en studie är så pass väl dokumenterad och genomförd att 

denna kan upprepas vid ett senare tillfälle med snarlikt resultat, oavsett vem som 

genomför replikationen. Replikation är därmed närbesläktat med reliabilitet (Bryman, 

2002, s. 43). Det vanligaste och enklaste sättet att mäta en studies replikerbarhet är 

genom att ånyo genomföra studien, med samtliga variabler konstanta och därefter mäta 

korrelationen mellan det nya resultatet och det äldre. En förutsättning för detta är givetvis 

detaljerad beskrivning av studiens tillvägagångssätt, samt att de processer som företas i 

syfte att konstituera begrepp på mått noga anges.  

                                                 
11

 Ett exempel på detta ger Bryman (2002, s. 43) i form av intelligens. Intelligens är mångfacetterat och 

omfattar flertalet olika dimensioner.  
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2.7.4 Generaliserbarhet 

 

Generaliserbarhet berör frågan om en studie kan appliceras på en större mängd 

människor, det vill säga på populationen (Bryman, 2002, s. 93). Detta är av stor vikt i en 

kvantitativ studie och förutsätter att ett representativt urval görs, företrädelsevis ett så 

kallat sannolikhetsurval. Generaliserbarhet och tidigare nämnda extern validitet är 

därmed i nära relation till varandra.  

 

Om hela populationen av intresse inte kan mätas, vilket ofta är fallet utifrån faktorer så 

som tid, ekonomi, samt resurser, kan generaliserbarhet säkerställas genom så kallade 

sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval är ett urval av populationen som genomförs 

systematiskt i syfte att erhålla ett urval som, med en viss sannolikhet, kan sägas 

representera hela populationen. Ett sannolikhetsurval är vanligtvis motiverat utifrån en 

mängd olika faktorer, varav några är nämnda ovan, men ett sannolikhetsurval kan också 

vara berättigat utifrån det faktum att dessa ofta ger ett så pass fullgott resultat att krafter 

på att studera hela populationen vore obefogat
12

.  

 

Generaliserbarhet är givetvis ett kriterium som ska beaktas med försiktighet. I strikt 

mening kan resultat från en viss studie aldrig generaliseras bortom den kontext som 

studerades, och framför allt inte bortom den population vars urval används i studien. 

Dock utgår kriteriet från att studien genomförs på så sätt att denna ska kunna appliceras i 

en generell kontext, i en relativt omfattande grad.  

2.7.5 Trovärdighet 

 

Ett delkriterium i syfte att skapa trovärdighet är tillförlitlighet, vilket också initialt i detta 

avsnitt menades vara av stor vikt i samtliga forskningssammanhang. Med tillförlitlighet 

menas att den verklighet som beskrivs utifrån en studie är så pass stringent genomförd att 

den därmed kan accepteras även av andra personer (Bryman, 2002, s. 258). Detta kan 

säkerställas genom att exempelvis noggrant följa regler som är uppsatta, samt att de 

resultat som framkommer också rapporteras till de personer som deltagit i studien, som 

en bekräftelse på att den sociala verklighet i vilken dessa studeras också uppfattas korrekt 

(Bryman, 2002, s. 258).  

 

Överförbarhet är ytterligare ett delkriterium som syftar till i vilken utsträckning ett 

resultat kan appliceras på en annan kontext. Det är förvisso ett känt fenomen att kvalitativ 

forskning vanligtvis syftar till att studera djup och inte bredd, men överförbarhet kan 

stärkas genom att detaljrikt återge den kontext vari studien genomfördes så att det skapas 

möjlighet att i viss mån kunna överföra studien till andra kontexter (Bryman, 2002, s. 

260). 

 

Pålitlighet är ett delkriterium som kan sägas motsvara det kvantitativa utvärderingsmåttet 

reliabilitet (Bryman, 2002, s. 260). Pålitlighet skapas genom att exempelvis använda en 

                                                 
12

 Ett vanligt exempel på detta är blodprov. I syfte att erhålla ett svar som kan sägas hålla till 100 % kräver 

en undersökning av allt blod i en människa. Inte minst är detta komplicerat, utan också obefogad. Ett 

blodprov är ett urval som anses ge en fullgod indikation.  
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trianguleringsstrategi, och därmed säkerställa resultatet genom att utnyttja fler än en 

metod samt flera olika datakällor. Ytterligare ett sätt att skapa pålitlighet kan vara genom 

att låta andra ta del av, och granska forskningsprocessen, och till sist avgöra om de 

slutsatser som dragits är berättigade. (Bryman, 2002, s. 260-261). Ytterligare ett steg i 

detta är att särställa objektiviteten. Detta omfattar att säkerställa att någon medveten 

handling, eller subjektiv preferens, har påverkat resultatet. Detta kan också säkerställas 

genom att låta någon annan granska forskningsprocessen. (Bryman, 2002, s. 261). 

2.8 Planering av genomförande 

 

Som en implicering av det positivistiska synsättet med ett tillhörande dominerande 

deduktiva förhållningssätt tillämpas främst en experimentell design i denna studie, vilken 

kompletteras av kvalitativa intervjuer, samt därmed ett tolkande, hermeneutiskt 

förhållningssätt. Planering av genomförande av en experimentell undersökning är 

fundamental i syfte att erhålla ett stringent resultat med både hög validitet och reliabilitet, 

likväl som intervjuer kräver noggranna förberedelser för att kunna säkerställa 

trovärdigheten. Planering av genomförande för såväl experiment som för intervjuer 

beskrivs kortfattat enligt följande.  

2.8.1 Experimentplanering 

 

Rekrytering av respondenter 

Av tidigare erfarenhet har det visat sig att rekrytering av respondenter kan vara en 

tämligen tidsödande och resurskrävande process. I syfte att undvika detta och därmed 

kunna genomföra experimentet så snabbt, men ändå så adekvat som möjligt, kommer 

Studentkåren i Borås att kontaktas. Dessa har kontakt med ett stort antal personer 

(vanligen studenter) varav flertalet uppfyller kriterier för urvalet i föreliggande studie
13

. 

Rekryteringsprocessen hos Studentkåren i Borås går tillväga på så vis att dessa förmedlar 

och informerar om experimentet och anger kontaktuppgifter till författaren som därefter 

bokar in tid och plats med respektive respondent. Utöver detta kontaktas människor i 

författarens närhet som har tid och möjlighet att ställa upp i experimentet. Båda dessa 

närmanden innebär ett så kallat bekvämlighetsurval, som inte ur något avseende kan 

liknas vid ett sannolikhetsurval beskrivet ovan. 

 

Experimentell design 

Samtliga webbaserade texter publiceras på en tillfällig webbplats, samt även lokalt på 

datorn som dessa kommer att användas på, så fort designen av är klar. De fönster som 

kommer att användas i experimentet kontrolleras storleken på så att dessa stämmer med 

den tumstorlek på skärm som dessa avser att efterlikna. Ett stoppur införskaffas för 

mätning av tid. Utskrifter av tillhörande enkät skrivs ut.  

 

 

 

                                                 
13

 Se avsnitt 6.1.1 för vidare information om dessa, samt utförlig beskrivning kring rekrytering av 

respondenter.  
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Undersökningens genomförande och analys 

Experimentet med tillhörande datainsamling inleds under v 20, 2009 och förväntas pågå 

under två veckor. 20 respondenter är minimått i syfte att kunna göra adekvata statistiska 

beräkningar. Därefter analyseras resultaten med hjälp av hypotesprövning samt 

korrelationsanalys.  

 

 
 

Figur 2.1 Experimentplaneringens stadier 

2.8.2 Planering av intervjugenomförande 

 

Urval av medverkande 

Urvalet är begränsat till de som genomför experimentet, varför det sammantaget inte 

kommer röra sig om något stort antal personer. Detta urval kommer som bekant bestå av 

människor i närheten, likväl av människor utan någon relation till författaren. Likväl som 

detta representerar ett bekvämlighetsurval kommer också urvalet för medverkande i 

intervjuer göra det. Ett antal personer, troligen av de som är bekanta med författaren, 

sedan tidigare kommer att tillfrågas om tid finns att genomföra en längre intervju efter det 

att experimentet är avslutat. Ett antal om 3 personer borde vara rimligt att kunna 

medverka samt tillräckligt underlag att analysera.  

 

Förberedelse av intervju 

Denna process omfattar att skapa intervjufrågor samt att skriva ut dessa. Förberedelse 

samt kortare övning kring inspelning av intervjuerna kommer att genomföras så att detta 

inte upptar tid vid intervjuerna. Här säkerställs också att den tekniska utrustningen 

fungerar som de ska.  
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Rekrytering av respondenter
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Genomförande av intervju 

Ett antal om tre respondenter väljs ut, subjektivt, för djupintervju efter genomgånget 

experiment. Intervjuerna kommer inte nödvändigtvis ske i direkt anslutning till avslutat 

experiment, detta främst baserat på tidsmässiga, samt kontextuella skäl. De kvalitativa 

intervjuerna transkriberas därefter. Transkriberingen kommer att ske textuellt. Analysen 

kräver därefter att utskrift sker, innan data kan tolkas. Genomförande av intervjuer samt 

tolkning förväntas påbörjas någon gång under vecka 23 och vara klar senast vecka 27.  

 

 

 
 
Figur 2.2 Intervjuplaneringens stadier 

2.8.3 Pilotstudie 

 

I syfte att genomföra såväl enkätstudie som intervjustudie på ett stringent sätt 

genomfördes initialt en mindre pilotstudie. Denna syftade till att testa om den 

experimentella studien, så som det var planerad enligt ovan, verkade fungera enligt 

önskemål. Pilotstudien genomfördes med hjälp av två personer, i enlighet med den 

experimentella designen. Därefter utvärderades denna utefter såväl respondenternas, samt 

författarens upplevelser. Det visade sig efter genomförd pilotstudie att enkätunderlaget 

krävde en viss modifiering vad gällde svarsalternativ.  

 

En kortare genomgång av de intervjufrågor som skapats testades också i samband med 

detta. Den semistrukturerade intervjun föreföll fungera tämligen väl varför mallen inte 

modifierades nämnvärt.  

  

Förberedelse av intervjuer.

Planering. Skapande av intervjufrågor.

Tillfrågning om medverkan under 
experimentgenomförande

Genomförande av intervjuer
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3 Teoretisk referensram 
 

Så länge jag lever, lever jag i motsägelsen, ty livet självt är motsägelse. På ena sidan har 

jag den eviga sanningen, på andra sidan tillvarons mångfald, som människan som sådan 

inte kan genomtränga, ty då måste hon vara allvetande. 

-Kierkegaard (Ur Dagböcker) 

 

Nedan följer den teori som studien tar sin utgångspunkt i. Teori är av stor vikt i en 

kvantitativ studie då det är utifrån denna som hypoteser formas. Teori är också av lika 

stor vikt utifrån ett kvalitativt synsätt eftersom ett tolkande förhållningssätt samt 

tillhörande metod kräver teori likväl (Bryman, 2002, s. 254). Textoptimering är ett 

tvärvetenskapligt ämne och berör bland annat MDI, grafisk design, samt ur perspektivet 

för denna studie även webbdesign och sist men inte minst teori kring textoptimering för 

små skärmar. Läsprocessen förklaras utifrån mänsklig kognition, samt sist sätts allt detta i 

relation till begreppen läsbarhet samt läslighet vilka båda är centrala begrepp i studien. 

Hela den teoretiska referensramen är skriven ur perspektivet att appliceras i en 

webbkontext.  

3.1 Textoptimering på skärm, ett tvärvetenskapligt område 

 

Att försöka skapa läsbarhet, samt läslighet, innebär att studera samtliga de faktorer som 

har avgörande roller för i vilken utsträckning detta är möjligt att uppnå. Men 

textoptimering, eller dess tillhörande begreppsliga kusiner läsbarhet och läslighet, är inget 

binärt mått. Det går aldrig att hävda att läsbarheten är en siffra på en specifik skala 

eftersom läsbarheten är minst lika beroende av subjektiva preferenser och tidigare 

kunskap, likväl som individuella egenskaper vad gäller mänsklig sinnesförnimmelse. 

Samtliga dessa faktorer är givetvis okontrollerbara, men i egenskap av att vara människor 

kan ändå på ett generellt plan hävdas att vissa sinnesförnimmelser kommer att vara 

likartade baserat på det faktum att vi inom något slags generellt perspektiv är skapade på 

ett likartat vis, varför vissa aspekter när det gäller exempelvis textoptimering också 

kommer att kunna mätas och därefter appliceras i ett bredare perspektiv.  

 

Att läsa och att skriva är en vardaglig syssla i många människors liv, och skrivkonsten 

går att spåra lång tid tillbaka i tiden. I modern tid är, som nämnts tidigare, läsning från 

datorskärm en allt vanligare företeelse. Textoptimering är därför ett väldigt brett område 

som berör många vetenskaper, inom vilka gränserna ofta är väldigt diffusa. Utifrån 

perspektivet i denna studie kommer nedan, främst två av dessa, beröras mer ingående; 

människa datorinteraktion, samt interaktionsdesign, men berörda områden är likväl 

informationsdesign, kommunikation samt informationsbeteende. Fokus kommer att ligga 

på grafisk design av text för datorskärm, vilken i stor utsträckning skiljer sig åt när det 

gäller att design av text för tryck på papper. 

 

I syfte att skapa en initial överblick illustreras de teoretiska områden som förekommer i 

denna studie i en graf, enligt följande: 
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Figur 3.1 Relationer i det teoretiska fundamentet 

Ovanstående figur illustrerar sambanden mellan de områden som berörs. Dessa 

konvergerar ofta och att särskilja gränsen emellan dem kan vara svårt, emellanåt 

omöjligt. Dessa är dock samtliga viktiga beståndsdelar för att skapa läsbarhet och 

läslighet, vilket är huvudsyftet och det centrala intresset i föreliggande studie. 

Tvärvetenskapen som präglar ämnet är något som även påpekas av Rune Pettersson 

(2004, s.16-18). Han menar att exempelvis informationsdesign präglas av kognition, 

kommunikation, information, konst och språk. Samtliga dessa områden är givetvis alla 

bidragande även i denna studie. 

3.1.1 Som en del av MDI 

 

Människa-dator interaktion (MDI) är ett tvärvetenskapligt område som omfattar samtliga 

de faktorer som påverkar interaktion mellan människa och dator. MDI definieras enligt 

ACM SIGCHI
14

 såsom ”…a discipline concerned with the design, evaluation and 

implementation of interactive computing systems for human use and with the study of 

major phenomena surrounding them”. Således förstås att gränssnittsutformning är en 

omfattande del av människa-dator interaktion, eftersom gränssnitt är den intermediäre 

som tillåter en människa att interagera med, och påverka en dator.   

 

Preece et al (1994) framhåller den mänskliga aspekten av människa-dator interaktion. De 

menar att fundamentala faktorer är kognition, perception, kunskap, förmåga att lära, 

sociala aspekter samt organisationella faktorer. Detta är också något som Wilson (1999, 

                                                 
14

 Association for Computing Machinery, Special Interest Group on Computer-Human Interaction.  
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s. 557-558) menar är avgörande faktorer när det gäller informationsbehov. Han nämner 

ett antal, av vad han kallar barriärer, för hur ett informationsbeteende kan ta sig uttryck: 

 

Personliga – exempelvis kunskap, samt utbildning. Fysiska egenskaper och/eller 

affektiva komponenter. Demografiska variabler kan också ha inverkan.  

 

Sociala eller rollbaserade – förväntade beteenden, eller interaktion mellan individer.  

 

Miljömässiga eller situationsberoende – den tid som finns till förfogande, samt 

eventuella kostnader. Tillgängliga informationskällor samt deras trovärdighet är också 

avgörande.  

 

Även om informationsbeteende och informationsbehov är en process som kan involvera 

så mycket mer än människa-dator interaktion är dessa områden vanligtvis tätt 

sammankopplade. Inte sällan är datorn det verktyg som används för att tillfredsställa 

informationsbehov och som förstås ovan är det av vikt att skapa en förståelse för 

människan och dess inneboende psykiska och fysiska natur, i syfte att skapa god relation 

mellan människan och datorn och därmed mellan människan och det behov som driver 

densamme.  

 

Många böcker som berör MDI fokuserar på ikoniska samt spatiala faktorer snarare än 

textutformning specifikt. Shneiderman (2005, s. 525-527) berör textutformning, samt 

läsning på skärm som en fråga huruvida manualer ska medieras på papper eller på skärm. 

Han ger dock inga specifika rekommendationer utan pekar på att respektive media har 

sina för- respektive nackdelar. Positiva egenskaper med skärmbaserad text involverar 

exempelvis mindre kostnader för uppdatering och/eller förändring av text, textbaserade 

dokument tar ingen fysisk plats samt att skärmbaserad text har navigeringsfördelar. 

Nackdelar menar Shneiderman är det faktum att skärmbaserad text kan vara mindre 

läsbar, skärmen erbjuder reducerad överblickbarhet, samt att små displayer inte har 

tillräcklig plats för utförligare information (som i exemplet en manual). I samband med 

detta påpekar Shneiderman att läsning från små skärmar vanligtvis innebär frekvent 

sidbyte, vilket menas är något som avbryter läsprocessen vilket kan påverka densamma 

negativt.  

3.1.2 Som en del av interaktionsdesign 

 

Preece et al (2007, s. 8) definierar interaktionsdesign som ”designing interactive products 

to support the way people communicate and interact in their everyday and working 

lives”. Likt tidigare definiering av MDI är således även denna tämligen bred, men den 

låter oss förstå att även om interaktionsdesign är så mycket mer än text, är textbaserad 

interaktion i allra högsta grad kommunikation både i vardag såväl som i yrkeslivet, samt 

att interaktionsdesign därmed är en disciplin som ägnar sig åt att underlätta sådan 

aktivitet genom interaktiva produkter.  

 

Alan Cooper ger något mer handfasta råd och tips när det gäller utformning av text i 

samband med interaktionsdesign. Han påpekar att människor uppfattar bokstäver i 
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huvudsak beroende av dess form
15

 och att distinkta former därför är av stor vikt, vilket är 

en anledning till varför exempelvis inte versaler är att rekommendera för löpande text 

(2007, s. 310). Vidare menar Cooper att polaritet är av stor vikt, och tidigare forskning 

har också visat att positiv polaritet
16

 är det förhållande som föredras (Muter, 1996), samt 

också något som Nielsen starkt framhäver är av stor vikt (2001, s. 126). Rekommenderat 

är att använda typsnitt utan seriffer, samt att aldrig ha mindre punktstorlek på texten än 

10 (Nielsen, 2001, s. 126) (Cooper, 2007, s. 310).  

 

Ett exempel på hur viktig roll utformning av text i relation till interaktionsdesign är ger 

Jeff Johnson (2000, s. 40). Betrakta figur 3.2 nedan. Denna knapp på tangentbordet 

återfanns på en arbetsstation kallad LISP. Meningen med denna knapp är ”Do it”, men 

eftersom texten är skriven med ett san seriff-typsnitt, där tecknet för gemenen ”l” och 

versalten ”I” är oerhört lika utlästes detta som ”Dolt” --D-O-L-T--, och givetvis uppstod 

förvirring kring knappens funktion. Förvisso är detta ett något förlegat (1985) exempel 

men ändå en viktig pekpinne kring hur textens utformning har betydelse i interaktionen 

mellan människa och dator.  

 

 

 
Figur 3.2 DoIt-knapp på arbetsstationen LIST (modifierad från Johnson, 2000) 

Vidare menar Johnson att språket är av oerhörd vikt vid interaktionsdesign. Han visar 

(2000, s. 190-194) att två fall är vanliga missar inom interaktionsdesign: 

1) Olika termer för samma koncept 

2) Samma termer för olika koncept 

 

Även om studiens utgångspunkt sker i löpande webbaserad text är detta nog så viktiga 

komponenter att ta med vid utformning av exempelvis webbsidor. Tidigare studier har 

visat att språkets utformning också har en relevant betydelse för både hur snabbt en text 

läses samt hur den uppfattas (Sigurd, 2009). Texter som enligt måttet LIX
17

 kan menas 

vara svårare, har också visat sig påverka både läshastighet och läsförståelse negativt 

(Sigurd, 2009). 

3.1.3 Som en del av grafisk design/informationsdesign 

 

Grafisk design (GD) och informationsdesign (ID) är områden som i vissa avseenden kan 

vara svåra att särskilja varför de här behandlas i samma avsnitt. Båda dessa är discipliner 

som karaktäriseras av formandet av visuell kommunikation och presentation, samt 

involverar samtliga de aspekter som kan tänkas påverka och ha inflytande över detta. 

Denna design omfattar samspel mellan ord, bilder, form men också användande av 

exempelvis ljus, ljus och rum och tid (Petterson, 2004, s. 15).  En del av den grafiska 

designen kan kopplas till typografi. Typografi berör hur information designas rent 

typografiskt exempelvis med avseende på typsnitt och bokstavsstorlek.  

                                                 
15

 Mer om detta i avsnitt 4. 
16

 Svart text mot vit bakgrund. 
17

 Förklaring till detta begrepp ges i avsnitt 6.1.2 

DoIt 
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Syftet med föreliggande studie är att undersöka ett visst antal typografiska variabler i 

förhållande till läsprocessen, främst med avseende på liten skärm. Detta anses dock inom 

delar av den typografiska världen vara ett problematiskt förhållningsätt, då det anses att 

enskilda variabler vanligtvis inte kan studeras separat utan måste ses i förhållande till 

varandra (Dyson, 2004, s. 378). Detta är givetvis en rimlig invändning, men samtidigt 

inget förödande slag mot forskning som studerar de olika variabler som påverkar en 

läsprocess enskilt, då sådan forskning kunnat visa på flera heuristiska riktlinjer för god 

läsbarhet.  

 

Eftersom det generellt har ansetts att de typsnitt som används i tryck inte är lämpliga på 

skärm, då datorskärm historiskt sett haft mycket sämre upplösning än papper har typsnitt 

designade i huvudsyfte att användas på skärm tagits fram i flera olika varianter. Dessa är i 

huvudsak av typen sanserif
18

. Det mest använda typsnittet av denna typ för datorskärm är 

Verdana (Meldert, 2004, s. 262), vilken är av typen linjär, samt även det typsnitt som 

används i denna studie. Kantutjämning
19

 är den företeelse där datorn jämnar ut kanterna 

genom att lägga till pixlar i kanterna i syfte att skapa mjukare och rundare bokstäver. 

Detta är något som fungerar bra på typsnitt i större storlekar (14 punkter och uppåt) men 

sämre i mindre storlekar, varför kantutjämning inte är att rekommendera för 

textutformning i mindre storlek (Meldert, 2004, s. 264).  

 

Texter i sin tur kan vara justerade på flera olika vis, men vanligast är så kallad 

vänsterjustering där texten löper från en jämn vänsterkant mot en ojämn högerkant 

(Frank, 2004, s. 209). Högerjusterad och centrerad justering rekommenderas inte när det 

gäller längre, löpande texter eftersom dessa generellt anses skapa en försvårad läsprocess.  

3.1.3.1 Spalter och typsnittstorlek 

 

Redan i bakgrunden togs forskning kring radlängd, radbredd och vertikal utformning upp, 

vilka samtliga är av intresse i denna studie eftersom en grundläggande hypotes är att 

uppdelning av text i kortare segment kan bidra till ökad läsbarhet på en liten skärm. 

Spalter är dessutom ett format som är relativt vanligt, exempelvis i tidningar, vilket bidrar 

till ytterligare förstärkning kring hypotesens plausibla signifikans. Forskning har 

genomgående visat att läsbarheten ökar när formaten är sådana som läsarna är vana vid 

och har erfarenhet av sedan tidigare (Frank, 2004, s. 209).  

 

Att studera radlängd och typsnittstorlek är dock inte oproblematiskt. Som tidigare nämnts 

är det svårt att studera enskilda variabler utan att se dem i relation till andra. Dyson 

(2004) påpekar att följande förhållanden måste beaktas vid studerande av radlängd: 

 

* Fall (a) och (b), fysisk radlängd konstant, antalet karaktärer per rad förändras, 

typsnittstorlek varierar 

*  Fall (a) och (c), antalet karaktärer per rad är konstant, fysisk radlängd varierar, 

typsnittstorlek varierar 

                                                 
18

 Typsnitt utan så kallade seriffer. Det vill säga typsnitt utan ”fötter”. 
19

 [Eng] anti-alias 
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*  Fall (b)och (c), typsnittstorlek är konstant, fysisk radlängd varierar, antalet 

karaktärer per rad varierar 

 

Dessa tre fall ger sig i uttryck enligt följande graf: 

 

 
Figur 3.3 Sambandet mellan radlängd och typsnittstorlek (modifierad från Dyson, 2004) 

Mycket forskning har ägnats åt typsnittsstorlek med något varierande resultat. Det finns 

ännu ingen riktig konsensus för vart den gyllene gränsen de facto går när det gäller hur 

liten, eller stor, en text ska vara för att skapa optimal läsbarhet, även om forskningen 

verkar ha kunnat skapa ett intervall någonstans emellan 9-14 punkter
20

. Frank 

rekommenderar dock att längre löpande texter utformas någonstans mellan 9-12 punkter, 

och i smalare spalter någonstans mellan 7-9 punkter (2004, s. 14). 

 

Som en följd av bland annat ovanstående studiers resultat har det spekulerats kring vilket 

som är det optimala antalet karaktärer per rad i relation till de rörelser som ögat gör under 

läsning. Av studier genomförda av Dyson & Kipping (1998) samt av Dyson & 

Haselgrove (2001) framkommer av resultaten att radlängder om cirka 50-60 karaktärer är 

optimalt vid läsande på skärmar. Detta är också något som bekräftas av både Frank 

(2004, s. 212) samt av Meldert (2004, s. 266). I förhållande till en riktigt liten skärm, så 

som en mobiltelefon, är detta förhållandevis lång radlängd, men för en liten skärm om 

cirka 9 tum, är denna radlängd inte omöjlig. Det är också samma radlängd som 

rekommenderas för trycksaker, men som enligt Meldert (2004, s. 266) mycket väl går att 

applicera på skärm.  

 

 

                                                 
20

 Måttet punkter härstammar från den tid då text trycktes med hjälp av blytyper. På skärm visas dock 

typsnitt i pixlar, varför datorn alltid måste räkna om punkter till pixlar. För utförligare förklaring kring detta 

se Meldert (2004).  
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3.1 Läsprocessen 

 

Läsning är avhängigt ögats funktioner, men eftersom läsning är en synnerligen intrikat 

kognitiv process är många funktioner inblandade såsom exempelvis minnet, tidigare 

kunskap samt generella färdigheter hos varje enskild individ. Att ge en exakt förklaring 

till hur läsprocessen fungerar är därför synnerligen svårt. Sett som en rent mekanisk 

process omfattar läsning endast ögats förmåga att uppfatta symboler, samt kopplingen till 

hjärnan och dess förmåga att tolka dessa symboler. I denna studie ses dock läsprocessen 

ur ett bredare perspektiv. Enligt detta bredare perspektiv definieras läsning operationellt, 

med hjälp av Rayner & Pollatsek (1998, s. 23) såsom: 

 

Reading is the ability to extract information from the page and comprehend the 

meaning of the text. 

3.1.1 Ögats fysiologi 

 

Den receptiva delen av ögat kallas näthinna, eller retina, och dess övergripande funktion 

är att förnimma ljus, samt vidare att projicera detta ljus i form av bilder till hjärnan via 

synnerven. Näthinnan består av två typer av receptorer; tappar och stavar. Tappar skapar 

synskärpa under goda ljusförhållanden medan stavar är ljuskänsliga och fungerar även i 

mörker. Tappar detekterar färger, emedan stavar saknar denna egenskap och istället 

uppfattar förändringar i ljusstyrka. Tappar kan främst hittas i näthinnans mest centrala 

del, kallad fovea. Andelen stavar ökar, och antalet tappar minskar i takt med längre 

avstånd från fovea, vilket är en förklaring till varför periferiseendet progressivt minskar i 

skärpa. Denna företeelse bidrar också till att skarpa urskiljningar är starkt fokuserade till 

fovea, vilket gör att exempelvis möjligheten att uppfatta enskilda bokstäver starkt 

begränsas till denna yta, som omfattar ungefär 2 graders vinkel (approximativt 6 

bokstäver) (Rehicle & Rayner, 2000, s 4).  

 

 
Figur 3.4 Ögats fysiologi (National Eye Institute, 2009) 
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Ögat består vidare av sex yttre ögonmuskler som fäster ögonhålan till ögonbulbens sidor, 

och vilka möjliggör för ögat att röra sig i olika riktningar. Vid läsning och 

informationsupptagning rör sig ögat i ett antal, ryckiga rörelser kallade saccader, samt 

däremellan tillhörande fixeringar (Rehicle & Rayner, 2000, s. 4). Under fixering tas 

primärt textinformation in och dessa varierar i längd beroende på svårighet hos 

föreliggande text. Saccaderna tillåter läsaren att röra sig mellan ord och förflyttar ögat 

mellan 6-9 bokstavstecken i taget om antalet teckenavstånd hålls konstant (Rehicle & 

Rayner, 2000, s. 4). Saccader försöker primärt hitta mitten på varje ord, men som en följd 

av saccadernas begränsade räckvidd är detta inte alltid en möjlighet. Upprepade saccader 

och fixeringar krävs då för att uppfatta hela ord. För normalläsaren styrs saccaden bakåt i 

en text approximativt var femte gång (Öquist, 2006, s. 6). Detta eftersom läsaren 

emellanåt måste läsa om ett ord, eller ändra position inne i ett ord.  

 

 
Figur 3.5 Ögats muskler (UpToDate, 2009) 

3.2 Läsbarhet och läslighet 

 

Läsbarhet definieras av Mills & Weldon (1987) såsom ”the ease of which the meaning of 

the text can be comprehended”. Detta är förvisso en relativt vag definiering, men 

läsbarhet är ett begrepp tätt knutet till textoptimering, eftersom huvudsyftet med 

textoptimering är att skapa läsbarhet. Rune Petterson (2003) ger en något mer precis 

definiering av läsbarhet: 

 

Budskapets läsbarhet avser läsarens möjlighet att uppfatta och förstå text och 

bilder. Graden av anpassning till mottagarnas förutsättningar, tidigare 

erfarenheter och minnen avgör om budskapet är läsbart. Skribenterna behöver 

ta hänsyn till läsarens läsprocess. Det gäller såväl vid insamling, som sortering 
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och strukturering av stoff. Det gäller också vid formulering och bearbetning av 

texter och bilder och användning av terminologi.  

 

Att skapa läsbarhet innebär därmed att skapa goda förutsättningar för en läsprocess, och 

då genom att öka exempelvis läshastighet, läsförståelse samt uthållighet i läsprocessen 

baserat på läsarens kognitiva förmågor. Läsbarhetsbegreppet omfattar som förstås av 

Petterssons definiering människa, likväl som text, och omfattar därför inte bara faktorer 

som berör textoptimering såsom exempelvis textinnehåll, design, struktur och stil, även 

om dessa faktorer är de som är av störst relevans i denna studie. Begreppet omfattar 

också egenskaper hos läsaren såsom tidigare kunskap, förmåga att läsa, intresse och 

motivation och inte minst de fysiologiska förutsättningar som ögat erbjuder när det gäller 

att tolka symboler som redogjordes för i ovan avsnitt. Detta gör givetvis läsbarhet till en 

ytterst intrikat företeelse att mäta kvantitativt, men ett antal läsbarhetsmått har utvecklats 

i syfte att försöka fånga läsbarheten hos olika texter. Dessa läsbarhetsmått är vanligtvis 

uppbyggda med hjälp av ordförekomster, ordlängd samt meningslängd och även om de 

måste tolkas approximativt kan de ändå bidra till att ge en indikation på en texts 

svårighet. Läsbarhetsindex (LIX) är en läsbarhetsformel utvecklad för svenska texter av 

Björnsson (1968). Denna formel baseras på andelen svåra ord (sju eller fler bokstäver) 

delat med den genomsnittliga meningslängden
21

. 

 

Begreppet läsbarhet kan sägas omfatta ytterligare ett begrepp som från engelskans 

legibility tycks något svåröversatt. Läslighet är dock vad som verkar vara den lämpligaste 

översättningen. Läslighet definieras av Rune Petterson (2003) enligt följande: 

 

För att kunna läsa en text måste den ha tillräckligt god teknisk kvalitet. 

Läsligheten är oberoende av om vi förstår eller inte förstår innehåller i en text 

eller bild. Det går att mäta läsligheten någorlunda objektivt. Vi behöver anpassa 

typografi och layout efter olika medier och produktionsmetoder för att text och 

bilder ska få god läslighet.  

 

Läslighet omfattar därmed samtliga typografiska faktorer som textutformning inbegriper 

och definieras som hur lätt det är att läsa vanlig löpande text, med fokus på textens 

typografiska utformning, mätt genom exempelvis läshastighet (vanligtvis med måttet 

lästa ord per minut (Words Per Minute, WPM) och upptäckande av fel, så kallad 

proofreading. Läslighet har traditionellt sett mätts inte bara med hjälp av läshastighet och 

utan också med hjälp av kontroll av läsförståelse, men mått som ögonfixeringar och 

ögonregressioner
22

 är också vanligt. Läsbarhet och läslighet mätt med hjälp av 

läsförståelse har vanligen baserats på ett antal olika läsförståelsefrågor.  

3.2.1 Läsbarhet och läslighet på liten skärm 

 

Genom att förstå hur människan fungerar, hur synintryck tolkas, och hur symboler 

avkodas såsom vid läsning, kan också en djupare förståelse nås kring de faktorer som har 

avgörande betydelse för hur läsbarhet och läslighet skapas på en liten skärm. Som 

                                                 
21

 Se avsnitt 6.1.2.1 för grafisk visualisering av formeln.  
22

 Se ovan avsnitt för utförligare beskrivning av ögats fysiologi. 
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tidigare nämnts har litet forskning genomförts vad gäller läsupplevelse på skärmar med 

en storlek om mellan 7-9 tum och upplösning mellan 1000 * 600 bildpunkter. Forskning 

kring små skärmar har varit fokuserad på främst mobiltelefoner samt handdatorer, varav 

den sistnämnda har en tumstorlek om cirka 3 tum och en upplösning mellan 

approximativt 600 * 400 bildpunkter. Detta innebär relativt stora skillnader både vad 

gäller storlek och upplösning och därmed något skiftande problematik gällande möjliga, 

samt effektiva sätt att presentera information.  

 

Huvudproblemet konvergerar dock till hur information presenteras på lämpligast vis, i 

syfte att skapa positiv användarupplevelse med en så liten kognitiv belastning som 

möjligt, när utrymme både vad gäller input samt output är begränsat. Små tekniska 

artefakter har givetvis sin främsta styrka baserad på sin portabilitet, men det är också 

portabiliteten som sätter prov på utformning och funktion som en följd av att artefakterna 

kommer att användas i oerhört skiftande miljöer.  

 

Vanligtvis är webbaserade dokument i dag utformade att passa normalstora skärmar med 

en upplösning om minst 1280 * 800 pixlar (cirka 20 tum) och uppåt (Meldert, 2004, .s 

258). Detta gör att webbdokument i skärmar med mindre upplösning inte riktigt får plats 

och stor del av informationen erhålls inte överblickmässigt utan måste bläddras och 

skrollas för att erhållas, till följd av att annan information därmed försvinner. Det ska 

tilläggas att det dock finns vissa webbplatser som optimerar webbdokument för mindre 

skärmar, även om dessa inte är särskilt vanligt förekommande.  

3.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 

 

För att till fullo förstå samtliga de delar som involverar webbaserad textoptimering ges 

här en sammanfattning av den teori som ovan avsnitt behandlar. Människa-dator 

interaktion är ett tvärvetenskapligt område som i huvudsak behandlar samtliga de faktorer 

som omfattar interaktion mellan en människa och en dator. Vidare är den vetenskapliga 

disciplinen interaktionsdesign främst sysselsatt med att skapa interaktivitet på så sätt att 

denna befrämjar kommunikation både i människors vardagliga liv samt i yrkeslivet. 

Informationsdesign berör de aspekter av denna kommunikation som behandlar hur 

information ska designas för att verkligen vara kommunikativ. Samtliga dessa områden 

kräver en förståelse för hur människor läser och avkodar text, och därmed vidare vilka 

faktorer som gör att läsbarhet samt läslighet kan skapas. Allt detta i relation till en liten 

skärm, med fokus på radlängd, typsnittstorlek och välanvända mått såsom läshastighet 

samt läsförståelse.  
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4 Genomförande 
 

Allt sant är redan förut tänkt; man måste blott försöka att tänka det än en gång 

(Goethe, Ur Naturen) 

 

Nedan följer en detaljerad beskrivning av hur data genererats samt vilka argument som 

ligger till grund för många av de val som gjorts. Allt använt material, samt kriterier för 

val av dessa, beskrivs också. Kapitlet är indelat i två övergripande delar som initialt berör 

den experimentella delen och finalt de intervjuer som genomfördes.  

4.1 Experiment 

 

Redan redogörs för urval av deltagare, samt hur detta urval kom att se ut i form av 

statistiska data. Det material samt vilka instrument som användes i experimentet beskrivs 

detaljerat. Exakt hur experimentet genomfördes beskrivs, samt de mått som ligger till 

grund för analysen argumenteras för.  

4.1.1 Urval av deltagare 

 

Urvalet i en kvantitativ studie är av stor vikt eftersom urvalet i en sådan typ av studie, 

utifrån de variabler som testas, statistiskt ska kunna representera populationen och 

därmed skapa förutsättningar att, med en viss sannolikhet, kunna generalisera urvalet på 

densamma. Den empiriska populationen av intresse för föreliggande undersökning är alla 

som någorlunda regelbundet läser textmaterial vid skärm, och då företrädelsevis en liten 

skärm. Detta är givetvis en ofantligt stor population, varför ett urval motiveras.  

 

Sannolikhetsurval baseras utifrån principen att samtliga enheter i populationen har lika 

stor chans att komma med i urvalet. Här uppstår samma problematik likt ovan, samt 

tillsammans med det faktum att tiden är otillräcklig samt resurser begränsade, motiverar 

detta ett icke-sannolikhetsurval, ett så kallat bekvämlighetsurval.  

 

Eftersom urvalet, med basis utifrån ovanstående resonemang, genomförts utifrån 

principer om ett bekvämlighetsurval kan detta inte sägas göra något anspråk på att vara 

någon adekvat spegling av populationen. Dock kommer variabler såsom kön och ålder 

försöka varieras i syfte att, i så stor utsträckning som möjligt, kunna efterlikna ett 

representativt urval, även om detta inte under några omständigheter kan tänkas kallas ett 

sådant. Variabler såsom ålder och kön kommer att försöka hållas på en tämligen spridd 

skala, men variabeln datorvana kommer dock hållas mer strikt, eftersom experimentet 

baseras på datorvana personer i syfte att inte skapa skevheter i resultatet.   

 

 

 

 

 

 



 

- 31 - 

 

 

 N Minimum Maximum Mean SD 

Ålder 21 18 68 39,57 17,11 

Kön 21 1 2 1,57 ,50 

Läsvana 

webbaserad text 
21 2 5 4,00 1,14 

Tabell 4.1 Deskriptiva data över experimenturvalet 

Kön: 1=Man, 2=Kvinna 
Läsvana webbaserad text: 1=Läser aldrig, 2=Läser någon gång i månaden, 3=Läser 
några gånger i månaden, 4=Läser några gånger i veckan, 5=Läser dagligen 
 

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 upplösning låg på 1280*800 bildpunkter, vilket är det högsta DPI-värdet
23

 för 

denna typ av skärm och uppdateringsfrekvensen var 60 hz
24

. Windows 

läsbarhetsförbättrare ClearType har varit aktiverad under hela experimentets gång. 

Förhållanden för läsande på liten skärm har simulerats på ovanstående skärm utefter en 

skärm om 7 tum med en upplösning om 800*480 bildpunkter. Således påpekas att en 

reell mini PC inte använts i experimentet. Dock ansågs den simulering som skapades vara 

så pass trovärdig att denna mycket väl representerar förhållanden kring läsning på en liten 

skärm och därmed skapar förutsättningar för applicering av resultatet till en sådan. Detta 

ansågs också motiverat utifrån aspekten att tangentbord inte avsågs användas i 

experimentet, vilket däremot inte hade kunnat simulera en reell mini PC.  

 

Experimentet har genomförts på det ställe som passat respondenten vid tiden för 

genomförandet, vilket varit ett medvetet val utifrån skäl som kan härröras till ekologisk 

validitet. Vikten av den portalitet som en mini PC medför har tidigare påpekats. Att då 

genomföra en studie som denna i en sluten laboratoriemiljö skulle inte varit motiverat. 

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. 

4.1.2.1 Texturval och Läsbarhetsindex  

 

Att mäta läsbarhet är en intrikat process, inte minst utifrån ett flertal metodologiska 

aspekter. Ett sådant faktum berör att samma text inte kan läsas av en respondent mer än 

                                                 
23

 Punkter per tum (Dots Per Inch). Den högsta upplösningen rekommenderas av Microsoft för att erhålla så 

optimalt utseende på ett teckensnitt som möjligt 
24

 Hertz. Det vill säga ett mått på svängningar eller perioder hos någon form av vågor. 
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en gång. I syfte att testa olika variabler måste därför olika texter användas, men som ändå 

besitter konstanta egenskaper när det gäller variabler som inte ska testas. Detta är givetvis 

inte oproblematiskt. Hur noggrant än urvalet sker vad gäller texter kvarstår fortfarande 

faktum att dessa ändå inte är samma sorts text. I syfte att försöka skapa så goda 

förutsättningar för en jämförelse som möjligt, trots ovan invändningar, krävs att texterna 

innehållsmässigt ligger på ungefär samma svårighetsgrad. Detta eftersom svårare texter 

läses långsammare (Sigurd 2009). I syfte att göra detta användes Läsbarhetsindex (LIX) 

som är ett oberoende mått på en texts inbördes svårighet. LIX är utarbetat specifikt för 

svenska texter av C. H. Börjesson (1968), och värdet erhålls genom följande formel: 

 

𝐿𝐼𝑋 =   
𝑂

𝑃
 +  

 𝐿 ∗ 100 

𝑂
 

 

Formel 4.1 Läsbarhetsindex (LIX) 

 

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. 

 

Därefter måste det erhålla värdet tolkas. Detta görs genom 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 4.2 Tolkning av LIX-värden (Börjesson, 1968) 

Texterna i studien har valts ut efter två kriterier. Det första kriteriet berörde dess längd. 

Texterna förväntades likna kortfattad, enkel information om exempelvis ett företag eller 

ett företags historia, och därmed förväntas fungera som en generell mall för en vanligt 

förekommande text på ett företags webbsida. Detta innebar att texterna inte skulle vara 

alltför långa, men ändå tillräckligt långa för att ge ett trovärdigt LIX-värde. Syftet i denna 

studie har inte varit att mäta texters svårighet i relation till läsprocessen. LIX har endast 

använts som en indikation på en texts svårighet i syfte att hålla de använda texterna på en 

likvärdig nivå, så att dessa kan fungera adekvat i en jämförelse. Texterna valdes ut 

subjektivt av författaren från ett antal webbplatser. I studien har inte texterna modifierats 

eller ändrats på något vis, utöver de designmässiga principer som är av intresse. 

Texternas LIX-värde såg ut enligt följande: 
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Text LIX-värde Variabel Antal 
meningar 

Antal ord Antal ord med > 
6 tecken 

Text 1 (Lindås 
spa) 
 

40 En spalt, 
typsnittstorlek12 

11 110 33 

Text 2 (AMS) 
 

40 Två spalter, 
typsnittstorlek 12 

7 93 25 
 
 

Text 3  
(Högskolan 
I Borås) 
 

44 En spalt, 
typsnittstorlek 10 

9 111 35 

Text 4 (Fristads) 
 

44 Två spalter, 
typsnittstorlek 10 

9 88 30 

Tabell 4.3 Data tillhörande materialet i studien 

Att mäta läsbarheten i form av vissa variabler vad gäller textutformning är studiens 

främsta syfte. Att göra detta genom att använda ett webbaserat format är baserat främst 

utifrån argument i syfte att skapa ekologisk validitet. Att läsa texter online är en mycket 

vanlig, vardaglig aktivitet, vilket skapar argument för studiens angreppssätt. Med detta 

påpekas att studien inte gör något anspråk vad gäller webbdesign i övrigt, vilken omfattar 

väldigt många faktorer såsom exempelvis färger, animationer, bilder och spatiala 

funktioner. Givetvis påverkar hela den webbdesign som skapats i syfte att mäta avsedda 

variabler vad gäller textutformning, även om denna skapats explicit med avseende på 

enkelhet och generalitet i enlighet med avsikten att erhålla god ekologisk validitet, samt 

att lägga fokus på de variabler som experimentet avser att mäta.  

 

I syfte att skapa goda förutsättningar för läsbarhet har samtliga texter, utöver de variabler 

som är av intresse, hållits konstanta och i enlighet med (1) riktlinjer för god läsbarhet på 

skärm, och (2) några generella riktlinjer för webbdesign. Båda dessa i enlighet med den 

teori som framkom i litteraturstudien. Texten har hållits vänsterjusterad i enlighet med 

god läsbarhetspraxis (Frank, 2004, s. 209). All text har i övrigt följt svenska skrivregler, 

vad gäller bland annat punkter och val av gemener och versaler. All text, i samtliga fall, 

har följt dessa inställningar. 

4.1.3 Procedur 

 

Proceduren har gått till enligt följande:  

 

Varje respondent har i grundläggande drag informerats om studiens syfte, och därefter 

erhållit ett papper med skriftliga instruktioner kring hur testet kommer att genomföras. 

Varje respondent har ombetts att noggrant läsa dessa instruktioner och innan testets 

genomförande svara på de generella frågor som berör respondentens person. Därefter har 

respondenten ombetts fråga om något ansågs oklart, och efter detta har experimentet 

startat. De skriftliga instruktionerna har omfattat en uppmaning till respondenten om att 

läsa texterna en efter en och att direkt efter varje avslutad läsning svara på de enkätfrågor 

som tillhör respektive text, vilka avser att mäta subjektiva preferenser samt läsförståelse. 

Skriftliga instruktioner favoriserades framför muntliga i denna studie baserat på tidigare 

erfarenhet. Muntliga instruktioner tenderar att bli något varierade mellan respondenter, 
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samt att risken finns att elementära instruktioner missas alternativt inte instrueras helt 

korrekt. Skriftliga instruktioner anses öka studiens validitet. 

 

Tid togs från det att respondenten startar läsning av en text till det att samma text, på 

signal från respondenten, är avslutad. För besvarande av enkäten har respondenten haft 

obegränsad med tid.  

 

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.  

4.1.4 Val av mått 

 

Det har redan framkommit att det finns flera olika mått och tekniker för att mäta läsbarhet 

och läslighet. Många studier har dock baserat sina mått på läshastighet och läsförståelse 

(Dyson & Haselgrove, 2001) (Laarni, 2002) (Laarni, 2004), och det är dessa två mått som 

används även i denna studie.  

 

Läsförståelse har i denna studie operationaliserats till att omfatta detaljerad förståelse, 

likväl som övergripande förståelse. Denna distinktion är inte oproblematisk. Genom åren 

har läsförståelse definierats samt mätts på flera olika vis. Dyson & Haselgrove (2001, s. 

594) indelar mått på begreppet läsförståelse i kategorier såsom hågkomst av detaljer, 

ihågkomst av större sammanhang samt typer av förståelse som kräver slutsatser. Genom 

att försöka mäta begreppet som en kombination av detaljförståelse och helhetsförståelse 

avses att täcka bredare områden kring alla de aspekter som begreppet de facto omfattar. 

Läsförståelsen har dock mätts genom ett antal slutna frågor med flervalsalternativ.  Detta 

har inneburit att respondenterna har blivit tvingade att svara på frågorna både baserat på 

igenkänning likväl som genom återerinran, vilka båda i detta experiment därmed får 

respresentera olika aspekter av läsförståelse.  

 

I tidigare studie (Sigurd, 2009) användes ett finalt svarsalternativ på varje 

läsförståelsefråga som formulerades som ”vet ej”. Detta alternativ argumenterades för 

utifrån aspekten att minska risken för att respondenten chansar och låter slumpen och 

sannolikheten avgöra alternativet, om respondenten skulle vara osäker. Detta var dock ett 

svarsalternativ som inte alls nyttjades av någon respondent, varför detta i föreliggande 

studie har uteslutits helt.  

 

Rätt noterat svar på läsförståelsefrågorna har belönats med 1 poäng och ett felaktigt 

noterat svar har givit 0 poäng.  

 

Läshastigheten mäts som nämnt tidigare med måttet Words Per Minute
25

 (wpm), vilket är 

ett väl använt mått inom läsbarhetsforskning (Kruk & Muter, 1984)  Muter et al 1988, 

(Muter & Maurutto, 1991) (Laarni, 2002) (Laarni, 2004) och ser ut enligt följande 

formel:                                      

 

                                                 
25

 [sve] Ord Per Minut. 
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𝑤

𝑚
 

 
Formel 4.2 Antal lästa ord per minut (WPM) 

Där w står för antal ord i texten och m den tid i minuter som läsaren tagit på sig att läsa 

texten. Inga mått är givetvis okontroversiella och wpm är inget undantag. Det är dock ett 

vedertaget mått som argumenteras för utifrån sin omfattande användning i forskning 

kring läsbarhet.  

 

I syfte att kunna sätta mått F3 i relation till någonting, delar Carver (1990, s. 15-17) in 

läsning i ett antal olika kategorier beroende på hur snabbt läsningen sker. Detta i enlighet 

med följande tabell: 

 

Typ av läsning Antal ord per 

minut (wpm) 

Scanning – endast lexikal tillgodogörelse 600 

 

Skimming – lexikal tillgodogörelse 

kombinerat med semantisk avkodning 

450 

 

 

Rauding – konsekutiva ord eftersöks i syfte att 

skapa förståelse 

300 

 

 

Learning – ihågkomst av övergripande idéer 200 

 

Memorizing/recalling – inövande av fakta 138 

 
Tabell 4.4 Olika former av läsning baserat på läshastighet 

Tabell 6.4 ligger till grund för bedömningen kring den läshastighet vilken förekommer i 

denna studie.  

4.2 Intervjuer 

 

Nedan följer detaljerad redovisning kring hur intervjuerna genomfördes samt vilka 

kriterier som hade avgörande roller för urval av respondenter. Hur intervjufrågorna 

skapades argumenteras också för.  

4.2.1 Urval av respondenter 

 

Som tidigare nämnts i korthet har urvalet baserats på de personer som genomförde 

experimentet, vilket omfattar ett antal om 21 personer. Därefter har inga särskilda 

kriterier fastställts utan tid och intresse har främst styrt vilka som genomförde intervjun. 

Det föll sig så att de tre personer som genomförde intervjuerna också var sådana som 

författaren kände sedan tidigare och hade en relation till på något vis. Sådant urval kan 

givetvis diskuteras utifrån kriterier såsom exempelvis objektivitet. Det ansågs dock, med 
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argument baserat på författarens ringa erfarenhet gällande intervjuer, vara lämpligt 

utifrån ett trygghetsperspektiv att vara bekant med intervjurespondenterna sedan tidigare. 

Det skapade också förutsättningar för en mer öppen diskussion. Två av de valda 

respondenterna var också studenter inom informatikområdet med omfattade utbildning 

inom gränssnittsutveckling varför detta ansågs som givande kunskap i sammanhanget.  

 

 N Minimum Maximum Mean SD 

Ålder 3 23 39 29,67 8,32 

Kön 3 1 2 1,67 ,57 

Tabell 4.5 Deskriptiva data över intervjuurvalet 

Kön: 1=Man, 2=Kvinna 
 

Det tycktes inte nödvändigt att genomföra intervjuerna i direkt anslutning till 

experimentet, utan dessa genomfördes vid ett senare tillfälle. Detta eftersom det ansågs 

av vikt att genomföra intervjuerna i en lugn miljö där inga yttre faktorer kunde störa 

diskussion, så väl som upptagning av intervjuerna i digital form. Datorn medtogs så att 

respondenterna i lugn och ro under intervjuns gång kunde visa och peka samtidigt som de 

beskrev. Det tydliggjorde exakt vad som avsågs.   

4.2.2 Generering av intervjufrågor 

 

Utformningen av intervjufrågor har tagit sin basis i Bryman (2002), samt givetvis haft sin 

naturliga förankring i, och därmed basis i, det kvantitativa experimentet. Vidare har också 

frågarnas form tagit sin ursprungspunkt i de forskningsfrågor som studien är baserad på.  

 

Bryman (2002, s. 305) ger ett antal praktiska råd vid utformning av intervjuguide. Han 

menar att viktiga aspekter är att frågorna konstrueras så att de följer en naturlig gång, 

även om denna givetvis kan tänkas avvika beroende på hur intervjun fortföljer, samt att 

frågorna tar sin ursprungspunkt i studiens forskningsfrågor. Vidare menar han att språket 

är viktigt och att detta anpassas efter de personer som ska intervjuas, samt att ledande 

frågor bör undvikas. Samtliga dessa aspekter har tagits hänsyn till vid skapandet av 

frågor. Frågorna har i stort följt den ordning i vilken frågeformuläret efter experimentet 

var konstruerad. Frågorna har en klar koppling till studiens forskningsfrågor samt har 

språkligt utformats i syfte att vara enkla och lättbegripliga.  

 

Därefter specificerar Bryman (2002, s. 307) ett antal olika typer av frågor varav några är 

av extra intresse för denna typ av studie. Bryman nämner frågor så som:  

 

 Inledande frågor. ”Kan du säga ngt om…?” ,”Hur kom det sig…?” 

 Uppföljningsfrågor. ”Vad menar du med…?”, ”Kan du utveckla det…?” 

 Preciserande frågor. ”Vad gjorde du då?”  

 Direkta frågor. ”Tycker du att det är lätt att le mot kunder?” 

 Indirekta frågor. ”Vilka åsikter har man här när det gäller…?” 
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Samtliga av dessa typer av frågor återkommer i någon form i intervjuguiden. Denna 

fungerade endast som ett stöd i intervjun. Vidare interaktion mellan respondent och 

intervjuare förekom också, så som exempelvis tystnad för att ge respondent möjlighet att 

tänka samt vissa följdfrågor som inte var specificerade i intervjuguiden och som kom 

naturligt i vissa intervjuer. Vidare specificerades några avslutande frågor i syfte att täcka 

in sådant som eventuellt kan ha missats eller som respondenten velat säga, men som inte 

frågats efter.  

4.2.3 Procedur 

 

Sammanlagt genomfördes två intervjuer, med tre respondenter sammantaget. Första 

intervjutillfället genomfördes med två respondenter samtidigt som en form av 

kombinerad intervju och fokusgrupp. Denna intervju genomfördes på biblioteket 

tillhörande Högskolan i Borås. Anledningen till att slå ihop respondenter på detta vis var 

av tidsmässiga skäl, men också i syfte att skapa en mer omfattade diskussion. I synnerhet 

eftersom dessa två respondenter också hade utbildning inom informatik och 

gränssnittsdesign och därmed hade värdefull kunskap att komplettera intervjumaterialet 

med. Biblioteket var vid denna tidpunkt förvisso inte helt tomt, men det bord som 

intervjun genomfördes vid var separerat från andra med hjälp av bokhyllor varför 

eventuella störande moment minimerades. Ljudupptagningen var här mycket klar och 

tydlig.  

 

Den sista intervjun genomfördes med en respondent enskilt. Denne respondent var man, 

27 år gammal. Denna intervju genomfördes i författarens kök i en tämligen lugn och 

avslappnad miljö, vari vilken respondenten kändes sig väl hemma. Denne respondent var 

förvisso inte utbildad inom informatik och/eller gränssnittsdesign men stor datorvana 

gjorde honom givetvis intressant som intervjurespondent. Även här var ljudupptagningen 

mycket klar och tydlig.  

4.2.4 Transkribering och analys 

 

Som tidigare nämnts spelades samtliga intervjuer in digitalt för att kunna transkriberas 

ordagrant. Bryman (2002, s. 310) menar att detta är en nödvändighet för att inte bli 

distraherad av nödvändigheten att föra anteckningar under intervjuns gång. Fördelarna 

med att använda en mp3-spelare för inspelning är många. Den är liten och behändig att 

föra med sig överallt. Dessa egenskaper gör också att den inte syns speciellt mycket och 

därmed inte stör, eller eventuellt stressar, respondenterna under intervjuns gång. Utöver 

detta är den också totalt tyst, vilket givetvis också bidrar till ovan.  

 

Analysen påbörjades redan vid transkriberingen, vilket är både ett vanligt och 

rekommenderat sätt att arbeta (Bryman, 2002, s. 311). Som tidigare nämnts applicerades 

initialt en helhetsanalys vilken innebar att allmänna intryck noterades. Därefter 

applicerades en delanalys i vilken teman och specifika åsikter kunde indelas och på så 

sätt kunde snart vissa mönster och attityder urskiljas.  
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4.3 Hypoteser 

 

Hypotes 1: Det finns samband mellan läshastighet och radlängd på liten skärm 

 

Denna hypotes tar sin ursprungspunkt i hypotesen att läshastighet kan påverkas av 

radlängden. Som nämnts tidigare har forskning visat att så kan vara fallet och att den 

optimala radlängden ligger omkring approximativt 50 tecken per rad. Detta är dock inte 

något som forskningsresultat är helt enig kring, varför det föreligger intresse att utreda 

detta i relation till liten skärm.  

 

Hypotes 2: Det finns samband mellan läshastighet och typsnittstorlek på liten skärm 

 

Likt ovan hypotes är forskningen kring vilken storlek som är den mest optimala inte helt 

enig. Även om storleksspannet minimerats i takt med mer forskning verkar flera faktorer 

spela roll när det gäller att fastställa optimal typsnittstorlek. Här påverkar givetvis 

faktorer såsom kontext samt även subjektiv preferens. Hypotes 2 avser att reda ut hur 

detta samband förhåller sig på liten skärm.  

 

Hypotes 3: Det finns samband mellan läsförståelse och radlängd på liten skärm 

 

Läsförståelse har tidigare vanligtvis visat sig vara oförändrad oberoende av media som 

text läses ifrån. Hypotesen avser att utreda om detta samband föreligger vid läsning på 

liten skärm.  

 

Hypotes 4: Det finns samband mellan läsförståelse och typsnittstorlek på liten skärm 

 

Likt tidigare har inte läsförståelse påverkats nämnvärt vid test av olika variabler. Det är 

snarare läshastigheten som påverkats vid förändring av läsförhållanden. Hypotes 4 avser 

att utreda om läsförståelsen har något samband med typsnittstorlek.  

 

Hypotes 5: Det finns samband mellan subjektiv upplevelse innehållsmässigt och 

radlängd 

 

Hypotes 5 tar sin ursprungspunkt i hypotesen att innehållet i texten möjligtvis kan ha ett 

samband med radlängden. Blir det mer flyt i läsprocessen vid läsning av text utformad i 

längre rader eller har detta inte någon som helst påverkan? Hypotes 5 avser att utreda 

detta eventuella samband.  

 

Hypotes 6: Det finns samband mellan subjektiv upplevelse innehållsmässigt och 

typsnittstorlek 

 

Likt ovan hypotes resoneras här kring hur typsnittstorlek möjligtvis kan ha påverkan på 

hur textens innehåll uppfattas. Kan en text uppfattas som lättare när typsnittstorleken har 

ett bestämt värde? Hypotes 6 avser att utreda eventuella samband.  

 

Hypotes 7: Det finns samband mellan subjektiv upplevelse layoutmässigt och radlängd 
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Kan radlängd ha påverkan på hur en text uppfattas rent estetiskt? Är längre rader mer 

tilltalande att titta på än kortare? Dessa ursprungspunkter har formulerat hypotes 7 som 

avser att reda ut eventuella samband mellan subjektiva preferenser när det gäller layout 

samt radlängd.  

 

Hypotes 8: Det finns samband mellan subjektiv upplevelse layoutmässigt och 

typsnittstorlek 

 

Likt hypotesen ovan resoneras här kring vilken roll typsnittstorlek spelar för hur en text 

uppfattas estetiskt. Hypotes 8 avser att utreda de eventuella samband som kan föreligga 

mellan subjektiv upplevelse av layouten samt typsnittstorlek.  

 

Hypotes 9: Det finns samband mellan subjektiv upplevelse gällande radlängd och 

typsnittstorlek 

 

Hur förhåller det sig egentligen när det gäller subjektiv preferens beträffande radlängden 

samt typsnittstorlek? Även om testet är utformat så att antalet tecken per rad är konstant 

oavsett typsnittstorlek, föreligger ändå en hypotes vilken omfattar funderingar kring hur 

radlängden uppfattas rent subjektiv och detta kan ha ett samband med typsnittstorlek. 

Hypotes 9 avser att undersöka detta eventuella samband.  

 

Hypotes 10: Det finns samband mellan subjektiv upplevelse gällande radlängd och 

spaltindelning 

 

Vilket prefereras egentligen, en eller två spalter? Forskning har visat en relativt 

ofullkomlig bild med varierande resultat. Hypotes 10 avser att undersöka om det finns 

några eventuella samband mellan subjektiv upplevelse och spaltindelning.  

 

Samtliga hypoteser formuleras enligt följande: 

H0 : Det finns inga samband 

H1 : Det finns samband 
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5 Resultat 
 

Jag vill nu en gång för alla icke veta åtskilligt. – Visdomen drar gränser även för 

kunskapen. 

-Nietzsche (Ur Avgudaskymning) 

 

Nedan följer initialt de deskriptiva resultat som studien genererade. Därefter följer en 

redovisning av de resultat som den hypotetiska prövningen gav. Sist följer en redovisning 

av de resultat som framkom under de kvalitativa intervjuerna.   

5.1 Deskriptiva data 

 

Nedan följer redovisning av de deskriptiva data vilken undersökningen genererade.  

 

 N Minimum Maximum Medel SD 

Ord per minut, text 1 21 89 411 274,87 83,48 

Ord per minut, text 2 21 81 369 235,24 81,03 

Ord per minut, text 3 21 77 370 223,35 85,79 

Ord per minut, text 4 21 65 367 215,47 92,97 

wpm_1spalt 21 83 353 249,11 74,65 

wpm_2spalt 21 73 348 225,35 83,17 

wpm_10punkter 21 71 354 219,41 85,51 

wpm_12punkter 21 85 370 255,05 74,46 

Tabell 5.1 Deskriptiva data över antalet lästa ord per minut och text 

Tabell 7.1. indikerar att texterna, trots sin interna likhet med avseende på det oberoende 

måttet LIX, lästes med differentierad hastighet. Den första texten tog generellt sett 

kortare tid att läsa, men tabellen visar med tydlighet att texter presenterade i en spalt och i 

12 punkters format gick avsevärt fortare att läsa än text presenterat i två spalter och i 10 

punkters utformning. Störst standardavvikelse ses för text 4 som en naturlig följd av att 

minimum- och maximumvärdena här också har ett tämligen brett intervall med flera 

avvikande värden, i övrigt är standardavvikelsen tämligen likartad. 
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 N Minimum Maximum Medel SD 

Antal poäng av 2, text 1 21 0 2 1,62 ,66 

Antal poäng av 2, text 2 21 0 2 1,38 ,66 

Antal poäng av 2, text 3 21 0 2 1,38 ,59 

Antal poäng av 2, text 4 21 0 2 1,24 ,62 

poäng_1spalt 21 ,50 2 1,50 ,47 

poäng_2spalt 21 0 2 1,30 ,48 

poäng_10punkter 21 ,50 2 1,30 ,40 

poäng_12punkter 21 ,50 2 1,50 ,44 

Tabell 5.2 Deskriptiva data över antalet erhållna läsförståelsepoäng och text 

I tabell 5.2. utläses att läsförståelsen generellt kan sägas vara tämligen likartad vad gäller 

medelvärden, med ett något högre resultat för text 1. Texter läst i en spalts format samt 

texter lästa presenterade i 12 punkters format gav något högre läsförståelsepoäng. 

Standardavvikelsen är relativt likartad med något högre värden vad gäller resultaten för 

texterna enskilt, jämfört med hopslagna variabler. Generellt kan dock sägas att texternas 

erhållna poäng har fördelats tämligen lika mellan respondenterna. Vad som kan påpekas 

här är att eftersom värden för två variabler slagits ihop för att därmed divideras med två, 

ger detta värden i minimumkolumnen som är halva. Halva värden var inte möjligt att 

erhålla, men figurerar i beräkningarna som en följd av ovan. Detta gäller också för 

liknande variabler nedan.  

 

 N Minimum Maximum Medel SD 

Subjektiv upplevelse, text 1 21 1 4 1,62 ,80 

Subjektiv upplevelse, text 2 21 1 5 3,10 1,37 

Subjektiv upplevelse, text 3 21 1 5 2,33 1,11 

Subjektiv upplevelse, text 4 21 1 5 3,05 1,20 

subjkuppl_innehåll_1spalt 21 1 3,50 1,97 ,78 

subjkuppl_innehåll_2spalt 21 1,50 5 3,07 ,89 

subkuppl_innehåll_10punkter 21 1 4,50 2,69 ,88 

subkuppl_innehåll_12punkter 21 1,00 3,50 2,35 ,77 

Tabell 5.3 Deskriptiva data över subjektiv upplevelse med avseende på textens innehåll 

 
1= Lättläst, 2=Ganska lättläst, 3=Varken lättläst el svårläst, 4=Ganska svårläst, 
5=Svårläst 

 

Tabell 7.3. visar en tämligen spridd subjektiv upplevelse vad gällde texternas innehåll 

med avseende på graden av läsbarhet innehållsmässigt i texterna. Text 2 uppvisar det 
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högsta värdet, men också den högsta standardavvikelsen. Generellt verkar dock denna 

text ansetts svårast. Läsning av texter i två spalter ansågs innehållsmässigt vara svårare än 

att läsa texter i en spalt. Dock noteras här att inga texter ansågs särskilt svåra. De flesta 

ligger under värdet 3 som indikerar ”varken lätt el svår”.  

 

 N Minimum Maximum Medel SD 

Avseende layout, text 1 21 1 4 1,86 ,91 

Avseende layout, text 2 21 1 5 3,24 1,30 

Avseende layout, text 3 21 1 4 2,24 1,13 

Avseende layout, text 4 21 1 5 3,05 1,28 

subjkuppl_layout_1spalt 21 1 3,50 2,04 ,82 

subjkuppl_layout_2spalt 21 1 5 3,14 1,08 

subjkuppl_layout_10punkter 21 1 4 2,64 1,03 

subjkuppl_layout_12punkter 21 1 4,00 2,54 ,83 

Tabell 5.4 Deskriptiva data över subjektiv upplevelse med avseende på textens layout 

 
1= Lättläst, 2=Ganska lättläst, 3=Varken lättläst el svårläst, 4=Ganska svårläst, 
5=Svårläst 

 

I tabell 7.4. utläses en klar trend att text 2 och text 4 ansågs mer svårlästa med avseende 

på subjektiv preferens gällande layout än övriga texter. Detta avspelar sig också vid 

utläsning av resultat för de hopslagna variablerna. Här ses att texter utformat i två spalter 

anses mer svårläst layoutmässigt. En svag trend att 10 punkters texter ansågs mer svårläst 

kan utläsas, men denna är dock tämligen marginell. De största standardavvikelserna 

utläses också för de högre värdena vad gäller text 2, och text 4 samt även för texter i två 

spalter. Standardavvikelsen för subjektiv upplevelse med avseende på texternas layout 

visar lägre standardavvikelser när det gäller texterna utformade i en spalt, samt även 

utformning i 12 punkter. Detta tolkas som att enigheten kring detta resultat var större än i 

de andra fallen.  
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 N Minimum Maximum Medel Std. Deviation 

Avseende typsnittstorlek, text 1 21 1 4 1,62 ,86 

Avseende typsnittstorlek, text 2 21 1 5 2,10 1,22 

Avseende typsnittstorlek, text 3 21 1 5 2,90 1,30 

Avseende typsnittstorlek, text 4 21 1 4 2,76 ,94 

subjkuppl_typsnitt_1spalt 21 1 3,50 2,26 ,78 

subjkuppl_typsnitt_2spalt 21 1 4 2,42 ,91 

subjkuppl_typsnitt_10punkter 21 1 4,50 2,83 1,01 

subjkuppl_typsnitt_12punkter 21 1 4 1,85 ,92 

Tabell 5.5 Deskriptiva data över subjektiv upplevelse med avseende på textens typsnitt 

 
1= Lättläst, 2=Ganska lättläst, 3=Varken lättläst el svårläst, 4=Ganska svårläst, 
5=Svårläst 

 

I tabell 7.5. utläses att de två första texterna, text 1 och text 2, ansågs lättare att läsa med 

avseende på texternas typsnitt än de två sista. Båda dessa texter var utformade i 12 

punkters format. Däremot finns en tydlig trend att 12 punkter anses mer lättläst än 10 

punkters utformning på texten, även vid granskande av de hopslagna variablerna där den 

subjektiva upplevelsen gällande typsnitt utformad i 12 punkter också ger ett marginellt 

lägre värde än de texter som tillsammans var utformade i 10 punkters typsnitt. Återigen 

ger högre värden här också högre standardavvikelser, vilket tolkas som att enigheten 

kring detta resultat var något mindre än för resultaten gälande exempelvis upplevelsen av 

typsnitt utformad i två spalter.  

 

 N Minimum Maximum Medel SD 

Avseende radlängden, text 1 21 1 3 1,62 ,74 

Avseende radlängden, text 2 21 1 5 3,05 1,39 

Avseende radlängden, text 3 21 1 5 2,38 1,24 

Avseende radlängden, text 4 21 1 4 2,57 ,87 

subjkuppl_radl_1spalt 21 1 3,50 2 ,79 

subjkuppl_radl_2spalt 21 1 4 2,80 ,88 

subjkuppl_radl_10punkter 21 1 4 2,47 ,94 

subjkuppl_radl_12punkter 21 1 4 2,33 ,91 

Tabell 5.6 Deskriptiva data över subjektiv upplevelse med avseende på textens radlängd 

 
1= Lättläst, 2=Ganska lättläst, 3=Varken lättläst el svårläst, 4=Ganska svårläst, 
5=Svårläst 
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Tabell 7.6 visar att både text 1 och text 3, vilka hade en radlängd om 50 ord per rad 

ansågs mer lättlästa än text 2 och text 4 vilka hade en radlängd om 25 ord per rad samt en 

spaltindelning om två spalter. I synnerhet resultatet gällande text 1 utformad i en spalt 

och med 12 punkters typsnitt indikerar hög läsbarhet gällande respondenternas subjektiva 

preferens med avseende på radlängd. Det är också detta resultat som uppvisar lägst 

standardavvikelse. Det är här tämligen tydligt att läsning i en spalt med längre radlängd 

och därmed fler tecken per rad, samt läsning i 12 punkter anses generellt mer lättläst. 

Standardavvikelsen för resultatet gällande den subjektiva preferensen radlängdsmässigt 

för de hopslagna variablerna är också minst när det gäller läsning i en spalt med fler 

tecken per rad, varför enigheten här också tolkas som högst.  

5.2 Resultat hypotesprövning 

 

Hypoteserna avses att redovisas i fallande ordning med start från hypotes 1 i enlighet med 

tidigare presentation.  

 

Hypotes 1: Det finns samband mellan läshastighet och radlängd på liten skärm 

 

I syfte att utreda det linjära sambandet mellan variablerna wpm 1spalt samt wpm 2spalt 

genomfördes initialt en Pearson korrelationsanalys. Resultatet visade att ett positivt linjärt 

signifikant samband råder då, r= .903 och p= .000 < 0,1 %(tvåsidig).  

 

Ett parvist t-test genomförds i syfte att jämföra medelvärdet om 249 för variabeln wpm 

spalt1, samt medelvärdet om 225 för variabeln wpm spalt2. Resultatet visade att det 

förelåg en signifikant skillnad i medelvärde då M= 23.75, SD= 35.78, t(21)= 3.043, p= 

.006(tvåsidig). Effektstorleken beräknades till 0.31, vilket betecknas som stort.  

 

Detta tolkas som att nollhypotesen förkastas och ett signifikant samband mellan 

läshastighet och radlängd har påvisats. Detta samband tolkas också som att läshastigheten 

ökar vid läsande av texter utformade i en spalt om approximativt 50 tecken per rad.  

 

Hypotes 2: Det finns samband mellan läshastighet och typsnittstorlek på liten skärm 

 

I syfte att utreda det linjära sambandet mellan variabeln wpm 10punkter samt wpm 

12punkter genomfördes initialt en Pearson korrelationsanalys. Resultatet visade att ett 

positivt linjärt signifikant samband råder mellan variabelparet då, r= .851 och p= .000 < 

0,1 %(tvåsidig).  

 

Ett parvist t-test genomförds i syfte att jämföra medelvärdet om 219 för variabeln wpm 

10punkter, samt medelvärdet om 255 för variabeln wpm 12punkter. Resultatet visade att 

det förelåg en signifikant skillnad i medelvärde då M= -35.64, SD= 44.88, t(21)= -3.639, 

p= .002(tvåsidig). Effektstorleken beräknades till 0.39, vilket betecknas som stort.  
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Detta tolkas som att nollhypotesen förkastas och ett signifikant samband mellan 

läshastighet och typsnittstorlek har identifierats. Detta samband tolkas också som att 

läshastigheten ökar vid läsande av texter utformade i en större typsnittstorlek.  

 

Hypotes 3: Det finns samband mellan läsförståelse och radlängd på liten skärm 

 

I syfte att utreda det linjära sambandet mellan variabeln poäng 1spalt samt poäng 2spalt 

genomfördes initialt en Pearson korrelationsanalys. Resultatet visade att ett svagt negativt 

linjärt samband mellan variabelparet då, r= -.054 och p= .816 < 0,1 %(tvåsidig).  

 

Ett parvist t-test genomförds i syfte att jämföra medelvärdet om 1,5 för variabeln poäng 

1spalt, samt medelvärdet om 1.3 för variabeln poäng 2spalt. Resultatet visade ingen 

signifikant skillnad i medelvärde då M= .019, SD= 0.69, t(21)= 1.251, p= .225(tvåsidig).  

 

Detta tolkas som att nollhypotesen behålls och inga signifikanta samband mellan 

läsförståelse och radlängd kan identifieras.  

 

Hypotes 4: Det finns samband mellan läsförståelse och typsnittstorlek på liten skärm 

 

I syfte att utreda det linjära sambandet mellan variabeln poäng 10punkter samt poäng 

12punkter genomfördes initialt en Pearson korrelationsanalys. Resultatet visade att ett 

svagt positivt linjärt samband råder mellan variabelparet då, r= .208 och p= .365 < 0,1 

%(tvåsidig).  

 

Ett parvist t-test genomförds i syfte att jämföra medelvärdet om 1.3 för variabeln poäng 

1spalt, samt medelvärdet om 1,5 för variabeln poäng 2spalt. Resultatet visade ingen  

signifikant skillnad i medelvärde då M= -.19, SD= .53, t(21)= -1.630, p= .119(tvåsidig).  

 

Detta tolkas som att nollhypotesen behålls och inga signifikanta samband mellan 

läsförståelse och typsnittstorlek kan identifieras.  

 

Hypotes 5: Det finns samband mellan subjektiv upplevelse innehållsmässigt och 

radlängd 

 

I syfte att utreda det linjära sambandet mellan variabeln subjkuppl_innehåll_1spalt samt 

subjkuppl_innhåll_2spalt genomfördes initialt en Pearson korrelationsanalys. Resultatet 

visade att ett positivt, men dock mycket svagt, linjärt samband råder mellan variabelparet 

då, r= .056 och p= .810.  

 

Ett parvist t-test genomförds i syfte att jämföra medelvärdet om 1.97 för variabeln 

subjkuppl_innehåll_1spalt, samt medelvärdet om 3,07 för variabeln 

subjkuppl_innehåll_2spalt. Resultatet visade att det förelåg en signifikant skillnad i 

medelvärde då M= -1.09, SD= 1.15, t(21)= -4.335, p= .000(tvåsidig). Effektstorleken 

beräknades till 0.48, vilket betecknas som stort.  
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Detta tolkas som att nollhypotesen förkastas och ett signifikant samband mellan subjektiv 

upplevelse innehållsmässigt och radlängd har identifierats. Detta samband tolkas också 

som att den subjektiva upplevelsen ökar vid läsande av texter utformade i en längre spalt.  

 

Hypotes 6: Det finns samband mellan subjektiv upplevelse innehållsmässigt och 

typsnittstorlek 

 

I syfte att utreda det linjära sambandet mellan variabeln subjkuppl_innehåll_10punkter 

samt subjkuppl_innehåll_12punkter genomfördes initialt en Pearson korrelationsanalys. 

Resultatet visade att ett svagt positivt linjärt samband råder mellan variabelparet då, r= 

.078 och p= .738.  

 

Ett parvist t-test genomförds i syfte att jämföra medelvärdet om 2,69 för variabeln 

subjktuppl_innehåll_10punkter, samt medelvärdet om 2.35 för variabeln 

subjkuppl_innehåll_12punkter. Resultatet visade ingen signifikant skillnad i medelvärde 

då M= .33, SD= 1.13, t(21)= 1.348, p= .193(tvåsidig).  

 

Detta tolkas som att nollhypotesen behålls och inga signifikanta samband mellan 

subjektiv upplevelse innehållsmässigt och typsnittstorlek kan identifieras.  

 

Hypotes 7: Det finns samband mellan subjektiv upplevelse layoutmässigt och radlängd 

 

I syfte att utreda det linjära sambandet mellan variabeln subjkuppl_layout_1spalt samt 

subjkuppl_layout_2spalt genomfördes initialt en Pearson korrelationsanalys. Resultatet 

visade att ett positivt, linjärt samband råder mellan variabelparet då, r= .343 och p= .128.  

 

Ett parvist t-test genomförds i syfte att jämföra medelvärdet om 2,04 för variabeln 

subjkuppl_layout_1spalt, samt medelvärdet om 3.14 för variabeln 

subjkuppl_layout_2spalt. Resultatet visade att det förelåg en signifikant skillnad i 

medelvärde då M= -1.09, SD= 1.11, t(21)= -4.506, p= .000(tvåsidig). Effektstorleken 

beräknades till 0.50 vilket betecknas som stort.  

 

Detta tolkas som att nollhypotesen förkastas och ett signifikant samband mellan subjektiv 

upplevelse layoutmässigt och radlängd har identifierats. Detta samband tolkas också som 

att den subjektiva upplevelsen vad gäller läsbarhet minskar vid läsande av texter 

utformade i två kortare spalter.  

 

Hypotes 8: Det finns samband mellan subjektiv upplevelse layoutmässigt och 

typsnittstorlek 

 

I syfte att utreda det linjära sambandet mellan variabeln subjkuppl_layout_10punkter 

samt subjkuppl_layout_12punkter genomfördes initialt en Pearson korrelationsanalys. 

Resultatet visade att ett svagt positivt linjärt samband råder mellan variabelparet då, r= 

.395 och p= .076.  
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Ett parvist t-test genomförds i syfte att jämföra medelvärdet om 2,64 för variabeln 

subjktuppl_layout_10punkter, samt medelvärdet om 2.54 för variabeln 

subjkuppl_layout_12punkter. Resultatet visade ingen signifikant skillnad i medelvärde då 

M= .09, SD= 1.04, t(21)= .418, p= .680(tvåsidig).  

 

Detta tolkas som att nollhypotesen behålls och inga signifikanta samband mellan 

subjektiv upplevelse layoutmässigt och typsnittstorlek kan identifieras.  

 

Hypotes 9: Det finns samband mellan subjektiv upplevelse gällande radlängd och 

typsnittsstorlek 

 

I syfte att utreda det linjära sambandet mellan variabeln subjkuppl_radl_10punkter samt 

subjkuppl_radl_12punkter genomfördes initialt en Pearson korrelationsanalys. Resultatet 

visade att ett svagt positivt linjärt samband råder mellan variabelparet då, r= .257 och p= 

.261.  

 

Ett parvist t-test genomförds i syfte att jämföra medelvärdet om 2,47 för variabeln 

subjktuppl_radl_10punkter, samt medelvärdet om 2,33 för variabeln 

subjkuppl_radl_12punkter. Resultatet visade ingen signifikant skillnad i medelvärde då 

M= .14, SD= 1.13, t(21)= .579, p= .569(tvåsidig).  

 

Detta tolkas som att nollhypotesen behålls och inga signifikanta samband mellan 

subjektiv upplevelse radlängdsmässigt och typsnittstorlek kan identifieras.  

 

Hypotes 10: Det finns samband mellan subjektiv upplevelse gällande radlängd och 

spaltindelning 

 

I syfte att utreda det linjära sambandet mellan variabeln subjkuppl_radl_1spalt samt 

subjkuppl_radl_2spalt genomfördes initialt en Pearson korrelationsanalys. Resultatet 

visade att ett positivt, linjärt samband råder mellan variabelparet då, r= .535 och p= .013.  

 

Ett parvist t-test genomfördes i syfte att jämföra medelvärdet om 2,00 för variabeln 

subjkuppl_radl_1spalt, samt medelvärdet om 2,80 för variabeln subjkuppl_layout_2spalt. 

Resultatet visade att det förelåg en signifikant skillnad i medelvärde då M= -1.80, SD= 

0.81, t(21)= -4.560, p= .000(tvåsidig). Effektstorleken beräknades till 0.50, vilket 

betecknas som stort.  

 

Detta tolkas som att nollhypotesen förkastas och ett signifikant samband mellan subjektiv 

upplevelse radlängdsmässigt och spaltindelning har identifierats. Detta samband tolkas 

också som att den subjektiva upplevelsen vad gäller läsbarhet minskar vid läsande av 

texter utformade i två spalter med kortare radlängder.  

5.3 Resultat kvalitativa intervjuer 

 

Samtliga respondenter inleder intervjun spontant med att trycka på att texter i en spalt och 

med längre radbredd upplevdes betydligt lättare att läsa än de texter som var i två spalter 
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och kortare radlängd. Layouten på webbsidorna ansågs genomgående väl motsvara en 

generell modell vad gäller webbsidors rekommenderade, samt väl använda, utformning 

och de webbsidor som användes i undersökningen menades vara snygga, stilrena och 

enkla. Dock påpekades att radbrytningen inte varit helt lyckad på vissa ställen. Ett 

exempel på detta påpekades i text 3 där radbrytningen delat en femsiffrig summa.  

 

Samtliga respondenter upplevde text 1 som behaglig att läsa då denna hade relativt stora 

bokstäver. Ytterligare faktorer som gjorde texten lätt ansågs vara dess innehållsmässiga 

enkelhet.  Det vill säga utformningen av språket upplevdes okomplicerat och därmed 

lättläst, vilket skapade förutsättningar för flyt och då även snabbare läsning utan att ge 

avkall på förståelsen.  

 

Text 2 upplevdes genomgående svår att läsa. Vid en jämförelse med första texten 

menades att denna text saknade flyt och sammanhang. Texten upplevdes ”hoppig” 

därmed svår att läsa, trots att denna hade lika stora bokstäver som text 1. 

Länkhänvisningar förbryllande och avbröt läsandet och gjorde därför inte att läsningen 

flöt på särskilt väl. Indelningen i två spalter upplevdes också ställa till det, då detta 

upplevdes svårt att navigera sig i. Dessa faktorer sammantaget, det vill säga rörig text 

vilken var indelad i korta stycken och uppdelning av texten i två spalter gjorde texten 

synnerligen svårläst.  

 

Att därefter gå vidare och läsa text 3 innebar en uppenbar skillnad menade 

respondenterna. Det var här mycket tydligt att typsnittet var mindre vid en jämförelse 

med de två först lästa texterna. Respondenterna menar här att större teckenstorlek ändå 

upplevdes lättare att läsa. Här resoneras spontant kring om inte större bokstäver och 

kortare rader ändå är bättre på liten skärm än mindre bokstäver och längre rader
26

. 

Generellt upplevdes dock minskningen av typsnittstorlek försämra läsbarheten, detta 

oavsett spaltindelning eller ej.  

 

Text 4 upplevdes som bäst av de två texter i undersökningsmaterialet som var indelad i 

två spalter. Detta eftersom text 4 innehållsmässigt var en text med bättre flyt och som 

därmed skapade bättre läsbarhet, utan att förvirra eller störa läsaren.  Dock upplevdes 

ändå generellt vid en inbördes jämförelse som att texter utan spalter var att föredra. 

Respondenterna menade här att de hellre föredrog att skrolla än att ha i spalter. Detta 

baserades på argumentet att skrolla är något man är van vid därför anses inte det vara så 

stor belastning.  

 

Alla texter upplevdes dock generellt som enkla att läsa. Sista texten innehöll dock mycket 

siffror vilken gjorde den mer svårläst. Respondenterna menade här att eftersom det nu var 

uppenbart att detta var ett test baserades på att minnas detaljer gjorde att alla siffror 

upplevdes som stressande eftersom dessa var tvungna att kommas ihåg i syfte att svara 

rätt i det efterföljande formuläret. Detta menades vara något som störde lässituationen 

och som gjorde att testet i sig påverkade hur läsningen gick tillväga. Respondenterna 

                                                 
26

 Respondenterna har här inte noterat och inte informerats om att raderna i undersökningsmaterialet är lika 

långa teckenmässigt (50 tecken per rad för texter i en spalt, samt 25 tecken per rad för texter i två spalter). 

Text 1 utformad i typsnittsstorlek 12 får således längre rader än text 3, utformad i typsnittsstorlek 10. 
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menade här att hade de läst samma text utan att vara medveten om att ett efterföljande 

frågeformulär med tillhörande detaljfrågor skulle komma hade de läst texten annorlunda 

och inte tagit fasta på siffrorna i lika hög grad. Sammantaget upplevdes den sista texten 

innehålla information komprimerat i en kort text. Text 2 påpekades här återigen som 

hoppig och rörig att läsa och menades vara testets svåraste text just på grund av detta.  

 

Respondenterna menade att dessa reagerade tydligt på skillnaderna mellan texterna 

medan testet pågick och det var uppenbart vilka variabler som experimentet avsåg att 

mäta. Skillnaden upplevdes dock som tydligast från att ha läst texter med typsnittstorlek 

om 12 punkter, till att läsa texter med typsnittstorlek 10. Spaltindelningen noterades 

givetvis och var tydlig men respondenterna menade här att det bekom dem lika mycket 

som skillnaden vad gällde typsnittstorleken. Längre rader föredrogs klart genomgående 

framför spaltindelning. Samma sak med det större typsnittet. Detta gällde båda fallen 

oavsett två spalter eller en. Så på första plats kom text 1 och på andra plats text 3 även om 

den sistnämnda var av mindre typsnittstorlek. Men på första plats kom klart och tydligt 

text 1. Men att slippa skrolla på längden påpekades är en viktig detalj i sammanhanget. 

Att skrolla på längden skulle inte vara önskvärt.  

 

Det upplevdes ingen skillnad textmässigt när texterna visade i helskärm. Påpekades dock 

några designmässiga attribut vad gällde texterna och den layout vad gällde linjer och 

indelning som gjorts. Linjer och texter skulle följt varandra bättre.  
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6 Diskussion 
 

Även om att vi önskar skulle ske, så vore det ändå bara så att säga en ödets nåd, ty det 

finns icke något logiskt sammanhang mellan viljan och världen som säkerställer detta 

resultat, och själva det antagna fysikaliska sammanhanget kan vi ändock icke omigen 

vilja. 

-Wittgenstein (Ur Tractatus Logico-Philosophicus) 

 

Nedan följer diskussion kring de resultat som framkom i föregående avsnitt. Initialt 

diskuteras resultaten som hypotesprövningen genererade, därefter följer diskussion kring 

de resultat som framkom under de kvalitativa intervjuerna. Sist följer ett sammanfattande 

avsnitt där också samtliga av de resultat som framkommit sätts i relation till varandra.  

6.1 Diskussion kring hypotesprövning 

 

Resultatet beträffande den statistiska hypotesprövningen uppvisar en relativt tydlig trend. 

Både radlängd och typsnittstorlek har stor betydelse för hur texten läses samt hur den 

uppfattas rent subjektivt. Initialt visar prövningen att det finns signifikanta samband 

mellan både läshastighet och radlängd samt mellan läshastighet och typsnitt. 

Sammantaget indikerar detta resultat att text utformad i längre radlängder samt i något 

större typsnitt förbättrar prestationen vad gäller läshastighet. Detta är något som tidigare 

bekräftats av bland annat Bernard et al (2002). Enligt viss tidigare forskning har dock 

resultaten skiftat vad gäller prestation med avseende på läshastighet baserat utifrån 

typsnittstorlek. Resultatet framkommet i denna studie är dock tämligen entydigt. Det går 

fortare att läsa texter som är utformade i 12 punkter, alldeles oavsett övriga variablers 

tillstånd.  

 

Vidare indikerar hypotes 3 och 4, vilka berör läsförståelsen att denna förhåller sig 

oförändrad oberoende av radlängd och typsnittstorlek. Relativt omfattande forskning 

(Sigurd 2009) (Mills & Weldon, 1987) (Boyarski et al, 1998) har visat att läsförståelse är 

oberoende av yttre faktorer så som grafiska-, layoutmässiga, samt miljömässiga faktorer. 

Det verkar förhålla sig så att läshastigheten är det som förändras som en följd av bland 

annat ovan nämnda faktorer, så att läsförståelsen hålls konstant. Detta resonemang är 

numera så pass bekräftat utifrån empiriska studier att ovan resultat endast kan ses som 

ytterligare ett tillägg till detta. Här följer också resultatet de förväntningar som initialt 

formulerades.  

 

I relation till läshastighet är det dock intressant att sätta resultatet i relation till den 

indelning av läshastighet som gjordes av Carver (1990) och som presenterades i 

diskussionsavsnittet. Enligt denna indelning läser respondenterna i studien i genomsnitt 

någonstans mellan learning och rauding. Då instruktionerna till respondenterna var att 

prioritera förståelse framför hastighet visar också resultatet att dessa instruktioner också 

följts tämligen väl.  

 

Ett intressant resultat vad gäller den subjektiva upplevelsen med avseende på innehållet i 

texterna är att radlängden verkar påverka detta i större omfattning än typsnittstorlek. Vad 
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gäller hypotes 5 finns ett signifikant samband som indikerar att texter som läses i en spalt 

också uppfattas som mer lättlästa än texter som läses i två spalter. Detta är ett samband 

som vidare gäller resultat med avseende på subjektiv upplevelse layoutmässigt vad gäller 

radlängd och typsnittstorlek. Här visar hypotesprövningen ett likartat mönster. Det finns 

samband mellan subjektiv upplevelse med gäller layout och radlängd vilken indikerar att 

respondenterna upplevde 1 spalt som mer lättläst. Något samband mellan subjektiv 

upplevelse och typsnittstorlek vad gäller layout stod inte att finna. Detta kan bara tolkas 

på ett sätt. Hur texter utformas är av stor vikt både för hur texterna uppfattas 

innehållsmässigt, men också för hur dessa läses. Resultaten vad gäller hypotes 5 samt 7 

visar båda att det råder signifikant samband mellan subjektiv upplevelse innehållsmässigt 

samt subjektiv upplevelse layoutmässigt samt radlängd. Således har radlängden betydelse 

för hur texterna upplevs innehållsmässigt. Kortare rader innebar också att texterna 

upplevdes svårare, vilket de enligt LIX inte är. Detta är ett viktigt framkommet resultat 

sett ur ett designperspektiv. Om ett budskap verkligen ska framträda vid design av text på 

en webbsida, och läsas så snabbt, enkelt och med minimal kognitiv belastning som 

möjligt indikerar resultatet att den bör utformas med approximativt 50 tecken per rad, 

snarare än 25. En rad, med något fler tecken per rad upplevs också som mer lättläst med 

avseende på layout. Givetvis är gränserna här diffusa och att resultaten vad gäller hypotes 

5 samt 7 hänger ihop kan tämligen rimligt antas. Men en grundläggande tanke av detta 

resultat följer således att om något tilltalar en layoutmässigt, skapar detta goda 

förutsättningar för att prestera väl vad gäller de mått som i denna studie avsåg att mäta 

läsbarhet och läslighet.  

 

Typsnittstorlek visade initialt vid presentation av deskriptiv data ha viss signifikans vad 

gällde hur texter uppfattas subjektivt, samt även i viss mån hur snabbt dessa läses. Som 

tidigare diskuterats visade sig typsnittstorlek i den statistiska hypotesprövningen vara 

avgörande för hur snabbt en text läses, för att därefter vara en variabel som inte gav 

upphov till några signifikanta resultat gällande subjektiva preferenser alls. Det är dock 

tydligt utifrån deskriptiv data att typsnittstorlek faktiskt spelar avsevärd roll för hur texter 

uppfattas, och trenden kring en mer positiv läsupplevelse av texter utformade i 12 punkter 

kan inte negligeras. Detta kan bara tolkas på ett sätt. Även om texter utformade i 10 

punkter sparar plats på en mindre skräm och skapar möjligheter att få med mer 

information på en mindre yta, är detta till nackdel för läsbarheten.  Detta är ett viktigt 

resultat utifrån ett designperspektiv där en gränssnittsdesigner som designar för små 

skärmar uppenbart måste ta ställning till i vilken grad läsbarheten kan minskas till fördel 

för andra variabler.  

6.2 Diskussion kring intervjuer 

 

Det är tydligt att de tre respondenter som var utvalda att genomföra intervju är relativt 

samstämmiga. Initialt uttrycks flertalet gånger att texter med längre rader indelade i en 

spalt upplevdes betydligt mer läsbart än de texter som var indelade i två spalter och med 

en kortare radlängd. Detta var något som uttrycktes inte bara en gång utan flertalet gånger 

varför detta resultat måste ses som mycket tydligt.  
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Text 1 upplevdes generellt som tämligen lättläst där textens innehålls samt layoutmässiga 

faktorer (en spalt, 12 punkter) gav en behaglig läsupplevelse. Detta kan kontrasteras mot 

att text 2 (två spalter, 12 punkter) menades innehållsmässigt vara betydligt mer svårläst, 

både med avseende på textens faktiska innehåll, samt det faktum att denna text var 

designad i två spalter. Intressant att notera är här de uttryck som görs gällande texternas 

innehållsmässiga svårighet. Texterna, enligt det oberoende måttet LIX, var likvärdiga 

med avseende på svårighet, men resultatet under intervjuerna talar tydligt för att text 2 

upplevdes som mer svårläst än text 1 alldeles oberoende av de värden som LIX givit 

texterna. Detta kan givetvis ses som ett argument för den kritik som riktats mot ett 

oberoende, matematiskt mått såsom LIX. Att mäta en subjektiv läsupplevelse är givetvis 

alltid svårt med ett oberoende mått eftersom en läsupplevelse alltid kommer att vara 

högst subjektiv och alltid baserad på en enskild individ i en avgränsad kontext. Kritiken 

här kan riktas emot dels måttet LIX, men även emot val av text. Text 2, vid en närmre 

granskning, har en helt annan karaktär än text 1 och respondenternas åsikter kring att 

texten är hoppig är i viss grad befogad. Dock ska tilläggas att den valdes ur perspektivet 

att mycket webbaserad text är utformad i kortare, enklare fraser med många 

länkhänvisningar i syfte att guida människor vidare. Huruvida valet av denna text var 

befogad i förhållande till de andra texterna går alltid att diskutera, precis som alla val som 

görs i en vetenskaplig studie. Men för att lyfta fokus från val som gjorts till det resultat 

som framkom, kan åtminstone sägas att hur texter utformas rent innehållsmässigt har en 

mycket stor betydelse för läsupplevelsen alldeles oavsett övriga variabler och att övriga 

variabler, när en text upplevdes som svår, blir sekundära och perifera. 

 

Respondenterna menade att från att ha läst två texter utformade i 12 punkter var det 

signifikant skillnad att byta till att läsa texter utformade i 10 punkter. Här speglas återigen 

ett val som gjorts av författaren. Det är givetvis rimligt att anta att den ordning som 

texterna läses också påverkar resultatet i någon mening, men det är givetvis svårt att 

spekulera i hur stor skillnad som erhållits om texter i 10 punkter var de som 

respondenterna läste först. Möjligtvis hade inte det tydliga resultatet att 12 punkter 

upplevdes som behagligare att läsa än 10 punkter varit fullt så markant? En sådan tanke 

är givetvis ren spekulation, men en reflektion av ovan karaktär anses ändå på sin plats i 

sammanhanget, då det inte nödvändigtvis är obetydligt.  

 

Det som framkommer vid resonemang kring text 4 är intressant. Här kan återigen utläsas 

att textens innehåll har stor betydelse för hur den uppfattas. Möjligtvis kan här resoneras 

kring vad som egentligen påverkar en läsare mest, är det textens innehåll som skapar 

subjektiva preferenser vad gäller layout eller är det layouten som påverkar hur texten 

uppfattas innehållsmässigt. Resultaten ger ingen riktigt klar indikation här och möjligtvis, 

kanske troligtvis, förhåller det sig så att dessa påverkar varandra i något slags symbiost 

förhållande där det inte går att peka på vilken variabel som har störst inflytande. Hur som 

påpekas här att scrolla på sidor inte upplevs som någon större kognitiv belastning. Detta 

är intressant baserat på de riktlinjer som uttrycker att det som en läsare är van vid också 

är de förhållanden som läsaren kommer att föredra samt prestera bäst utifrån. Detta är 

givetvis ett logiskt resonemang, men en invändning måste ändå göras kring det faktiskt 

att det givetvis kan finnas förutsättningar som en läsare ännu inte testat och som efter en 
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viss tids ansträngning skulle kunna generera ytterligare förbättrad läsbarhet för 

densamme.  

6.3 Sammanfattande diskussion samt jämförelse av resultat 

 

Det är tydligt att det finns en konvergens mellan de resultat som den statistiska 

hypotesprövningen gav samt de resultat som den kvalitativa intervjun genererade. I både 

de kvantitativa data som framkom av experimentet samt de data som framkom i de 

kvalitativa intervjuerna finns en tydlig trend att de texter som var utformade i en spalt, 

med något längre radbredd prefererades framför de texter som var utformade i två spalter 

med kortare radbredd.  

 

Den statistiska hypotetiska prövningen gav resultat som tämligen tydligt visade att det är 

radbredd som påverkar den subjektiva upplevelsen av texterna, snarare än typsnitt, men i 

de deskriptiva data som presenterades initialt kan utläsas att även typsnitt har en 

avgörande roll för hur texterna uppfattas både innehållsmässigt och layoutmässigt. Här 

kompletterar den kvalitativa intervjun de data som framkom i den kvantitativa studien 

mycket väl. I den kvalitativa intervjun framkommer att de faktorer som påverkar en 

läsupplevelse är något mer nyanserad än vad det statistiska experimentet visade. I själva 

verket framkommer här att det likväl kan vara textens innehåll som påverkar 

uppfattningen gällande layoutmässiga aspekter. Det är inte alltid självklart vilka faktorer 

som påverkar vad och det ger också en stärkt bild av vad som framkom i teoriavsnittet. 

Läsning är en intrikat process som ännu inte är fullkompligt dokumenterad.  

 

Den statistiska hypotesprövningen visade också att texter utformade i 12 punkter typsnitt 

lästes snabbare. Här var det dock inte tydligt om vad som egentligen prefererades. Det är 

inte självklart att texter som läses snabbare också är de som prefereras av respondenter. I 

de deskriptiva data som presenteras initialt i resultatavsnittet kan dock utläsas en trend att 

12 punkter faktiskt var det som respondenterna också fördrog, vilket också bekräftas 

under intervjuerna. Här ges en tydlig bild av att texter i 12 punkter upplevdes behagligare 

och mindre ansträngande att läsa än texter utformade i 10 punkter.  

6.4 Slutsatser 

 

Den viktigaste slutsatsen är att radlängd i hög grad påverkar både läshastighet samt 

subjektiv upplevelse vad gäller textens läsbarhet med avseende på både innehåll och 

layout, men ytterligare en slutsats i sammanhanget är att texten innehåll mycket väl kan 

påverka subjektiv preferens vad gäller textens layout.  

 

Det är inte oviktigt hur testet utformas utifrån de resultat som framkommer. Alla val 

måste motiveras och argumenteras för, eftersom det aldrig med säkerhet går att säga att 

resultatet skulle blivit detsamma ens utifrån små förändringar i genomförandet. I ovan 

studie är det möjligt att resultatet kunde blivit annorlunda om texter utformade i 10 

punkter lästes för de som var utformade i 12 punkter.  
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6.5 Metodutvärdering 

 

Studiens genomförande föranledde en omfattande litteraturgenomgång. Även om många 

av de delar som omfattar läsande vid skärm redan var bekanta sedan tidigare genomförda 

studie rapporterad i en kandidatuppsats var ytterligare studier nödvändiga, inte minst 

eftersom området är mycket tvärvetenskapligt och omfattar ingående litteratur inom 

flertalet professioner. Sedan tidigare erfarenhet kunde material, både äldre som yngre, 

återanvändas samt kompletteras med litteratur vilken passade den inriktning mot mindre 

skärmar som varit föremål för studiens intresse. Att fortlöpande under experimentets 

genomförande, samt i kombination med författandet av rapporten, söka litteratur är något 

som fungerat tämligen väl.  

 

Studiens angreppssätt har varit till stor del positivistiskt och därmed omfattat det synsätt 

vilken denna inkluderar vad gäller hur världen samt dess struktur är uppbyggd samt på 

vilket sätt som människor skapar kunskap om densamma. Detta föranledde en kvantitativ 

studie med en tillhörande statistisk analys. Dock har studien kompletterats med en 

kvalitativ ansats, i syfte att skapa förutsättningar för en bred ansats, samt även 

möjligheter för en mer tolkande inriktning som ett tillägg. Detta angreppssätt har visat sig 

särskilt lyckat. De kvantitativa data som enkäten och hypotesprövningen genererade, 

kunde ges ett friare sätt att uttryckas i intervjuerna. I intervjuerna framkom också resultat 

som inte det kvantitativa experimentet gav utrymme för.  

 

Nedan följer en metodutvärdering som initialt indelas i utvärdering av respektive 

forskningsstrategi, för att därefter utvärdera studien som en helhet. 

6.6 Utvärdering av studiens kvantitativa forskningsstrategi 

 

Studiens utvärderingsmetod har grundats i några väl använda kriterier. Dessa har i denna 

studie tolkats utifrån bland annat Bryman (2002), samt Halvorsen (1992).  

6.6.1 Reliabilitet 

 

Med reliabilitet avses generellt hur väl en studie är tillräckligt dokumenterad, samt 

tillräckligt stringent i sitt utförande att denna kan upprepas vid ett senare tillfälle och 

fortfarande generera samma resultat, oavsett vem som genomför testet.  

 

Studiens externa reliabilitet måste bedömas som relativt hög. Studien har genomgående, 

mycket noggrant, återgett och dokumenterat samtliga de förhållanden som studien tagit 

sin ursprungspunkt i. Att följa denna rapport och genomföra studien ytterligare en gång 

borde inte vålla några större bekymmer. Studiens interna reliabilitet har också säkrats 

genom att operationalisera samtliga de begrepp som har avsetts att mäta. Därmed inte 

sagt att mått som läsförståelse inte är intrikata. Tvärtom är detta ett synnerligen diffust 

och svårmätt begrepp varför en operationalisering, med tillhörande definiering kring vad 

begreppet i denna studie verkligen avser, är mycket motiverad om inte nödvändig.  
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6.6.2 Validitet 

 

Validitet omfattar hur väl studien mäter det som avsiktligen avses att mätas.  

 

Som ett steg i att säkra validiteten har samtliga av de variabler som undersöktes i denna 

studie noggrant operationaliserats. Detta är experimentets styrka vilket också därmed 

skapar förutsättningar för hög validitet. Operationalisering var av yttersta vikt i synnerhet 

med avseende på svårmätta variabler såsom läsförståelse. Läsförståelse kan mätas på 

varierande vikt och i syfte att säkra de aspekter av läsförståelse som är av vikt, 

operationaliserades måttet i denna studie så som mäta både detaljkunskap samt 

övergripande sammanhang. Att operationalisera begreppet ur båda dessa aspekter ansågs 

säkra dess förmåga att mäta det som avsågs. 

 

Därmed inte sagt att läsförståelse inte är ett begrepp med mångfacetterad och intrikat 

natur. Genom att operationalisera begreppet till att mäta detaljerad kunskap innebär 

exempelvis en risk att snarare mäta respondenternas förmåga till att förankra information 

i korttidsminnet. Även om denna risk inte på något sätt var omedveten eller förbisedd i 

operationaliseringsprocessen måste i detta sammanhang påpekas att korttidsminnet är en 

stor del av läsprocessen, varför mätning av detaljkunskaper som ett mått på läsförståelse 

är väl motiverad. Kort sagt måste därför begreppsvaliditeten anses som hög genomgående 

i studien.  

 

Intern validitet har säkerställts genom att noggrant operationalisera de begrepp som 

skulle mätas i experimentet. Detta gjordes genom ett antal indikatorer. Genom att göra 

detta skapas goda förutsättningar för att verkligen mäta de dimensioner av exempelvis ett 

intrikat begrepp såsom läsförståelse, som experimentet initialt avsåg att mäta. Genom att 

använda indikatorer skapas också goda förutsättningar för extern validitet. Den interna 

validiteten måste därför anses som relativt hög.  

 

Extern validitet samt ekologisk validitet är begrepp som konvergerar med varandra ur 

många aspekter. Det har genomgående varit en ansats att genomföra studien så att denna 

kan spegla en reell lässituation, vid läsning av texter på liten skärm. Som en del av små, 

bärbara datorer omfattar den mobilitet som dessa medger. Grundtanken är därmed 

givetvis att dessa enkelt kan plockas med och användas överallt, i en mängd varierande 

kontexter. Detta är något som i studien tagits väl fasta på. Även om varierande miljöer är 

något som i viss utsträckning kan tänkas påverka resultatet måste detta ses som 

underordnat det argument som precis framförts gällande extern, samt ekologisk validitet. 

Det material som använts i studien är också av den karaktär att det är tämligen generella 

texter, tagna från vedertagna webbplatser, som troligen måste ses som välbesökta av 

många människor. Båda dessa validitetsbegrepp måste anses som relativt höga.  

6.6.3 Replikation 

 

Replikation behandlar hur väl en studie är dokumenterad på så vis att denna ska kunna 

genomföras ytterligare en gång.  
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Studien har mycket väl och ingående dokumenterats vad gäller samtliga delar. Att 

genomföra studien ytterligare gånger torde därför kunna göras problemfritt. Eftersom 

begreppen väl operationaliserats borde experimentet fungera mycket väl även med andra 

typer av frågor som operationaliserats att mäta samma sak. Detta har minimerat risken för 

skevheter baserade utifrån subjektivitet och tillhörande värderingar i studien.  

 

Det ska dock påpekas i sammanhanget att urvalet är litet, vilket givetvis är en bidragande 

faktor till varför en replikation skulle kunna ge fluktuerande resultat om studien 

genomförs på flera olika urval. Detta är ett argument som bidrar till att studiens 

replikerbarhet sänks något, men generellt måste dock anses att replikerbarheten är 

tämligen hög. 

6.6.4 Generaliserbarhet 

 

Generaliserbarhet omfattar hur väl en studie är utformad att gälla under bredare villkor, 

det vill säga utöver de premisser som gällde under studiens genomförande.  

 

Denna studie måste anses ha relativt låg generaliserbarhet, eftersom god 

generaliserbarhet endast kan uppnås genom att basera sin studie på ett slumpmässigt 

urval, eller i sin yttersta form, genom att undersöka populationen som helhet. Denna 

studie har baserats på ett synnerligen litet bekvämlighetsurval och således kan inga 

slutsatser dras kring populationen över huvudtaget. Här är viktigt att påpeka att studiens 

population är tämligen vid, varför spekulation i detta sammanhang inte vore rimligt 

eftersom urvalet är fjärran från att efterlikna populationen i någon mån, även om detta 

avsiktligt hölls tämligen blandat. Generaliserbarheten är således låg och resultatet kan i 

strikt mening endast anses om unikt för denna studie.  

6.7 Utvärdering av studiens kvalitativa forskningsstrategi 

 

Det utvärderingskriterium, trovärdighet, som legat till grund för studiens kvalitativa 

forskningsstrategi har indelats i ett antal delkriterier. Nedan följer en utvärdering efter 

detta mått, med tillhörande delkriterier.  

6.7.1 Trovärdighet 

 

Tillförlitligheten i studien uppvisar vissa brister. Forskningen har förvisso stringent följt 

regler och god etik, men de resultat som intervjuerna genererade har inte förankrats hos 

de respondenter som genomförde intervjuerna. Därmed finns här givetvis en risk att den 

sociala verklighet som författaren beskriver, inte alls stämmer med den sociala verkligen 

som respondenterna försökte förmedla i intervjun. Dock har tillförlitligheten i denna 

studie stärkts kraftfullt genom metodtriangulering, vilket också är ett angreppssätt som 

rekommenderas (Bryman, 2002, s. 258), och som därmed skapat goda förutsättningar för 

trovärdighet.  

 

Överförbarheten kan anses vara relativt hög. I rapportform har, så detaljrikt som möjligt, 

hela studiens process och förfarande dokumenterats.  
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Samtliga faser av forskningsprocessen är förvisso väl dokumenterade, dock har inte 

undersökningen genomgått någon yttre granskning utöver den handledning som givits. 

Inte heller har intervju, samt resultat granskats externt i syfte att upptäcka eventuella 

åsikter eller preferenser hos författaren vilken/vilka eventuellt skulle kunnat påverka 

resultatet. Någon sådan medveten handling avsäger sig författaren helt ifrån. Pålitligheten 

kan dock därför ändå inte till fullo säkerställas i dessa fall.  

6.8 Utvärdering av studien som helhet 

 

Sammantaget kan sägas att studien metodmässigt uppvisar några brister vad gäller 

metodologiska val, samt genomförande av hela forskningsprocessen, men likväl flertalet 

styrkor. Den främsta styrkan ligger i den metodtriangulering som genomfördes och som 

tillsammans skapar en god helhet och ett mer komplett resultat.  

 

Det går förvisso inte att bortse ifrån det faktum att vissa förfaranden som sänker studiens 

trovärdighet, exempelvis att de intervjuer som genomfördes inte förankrades hos 

respondenterna efter transkribering, inte påverkat resultatet. Detta kan dock fungera som 

ett exempel på hur de olika metodologiska ansatserna kompletterat varandra. Den 

kvantitativa ansatsen, vilken mynnade ut i ett experiment med tillhörande statistiska 

beräkningar, uppvisar mycket god validitet samt reliabilitet ur flera avseenden då mått på 

begreppen operationaliserats väl. Här finns en styrka utvärderingsmässigt sett som ur 

flera avseenden höjer studiens totala trovärdighet vad gäller även de resultat som den 

kvalitativa ansatsen, i form av intervjuer, ger.  

 

En viktig slutsats i detta sammanhang är att en kvalitativ ansats mycket väl kompletterar 

en kvantitativ forskningsansats. I denna studie blev kombinationen tämligen lyckad, 

varför resultatet också kan tänkas ha både högre validitet samt reliabilitet än om en ansats 

använts allena. 

6.9 Förslag till fortsatt forskning 

 

Det är givetvis plausibelt att anta att tekniska artefakter i mindre, portabla format kommer 

att fortsätta utvecklas i en värld där mobilitet är växande. I takt med detta krävs givetvis 

forskning som kan ge ledning kring hur information optimeras visuellt på sådant sätt att 

bästa möjliga överblickbarhet samt läsbarhet erhålls.  

 

Fortfarande finns lite forskning kring skärmar som i skärmstorlek ligger någonstans 

mellan mobiltelefon och normalstora skärmar tillhörande bärbara datorer. En intressant 

studie hade varit att genomföra jämförelser mellan läsbarhet på exempelvis en 

mobiltelefon, en PDA eller en mini PC, samt en bärbar dator i syfte att försöka utröna hur 

stor påverkan skärmens storlek faktiskt har.  

 

Givetvis är det intressant att göra studien ovan, med ett större urval, vilket hade kunnat ge 

tydligare och bättre indikationer kring hur det förhåller sig med läsning på liten skärm 

med avseende på de variabler som testades. I detta sammanhang finns det givetvis 

ytterligare variabler att testa, samt andra värden på de variabler som användes i detta 
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experiment. Eftersom två spalter visade sig vara relativt illa omtyckt vad gällde 

subjektiva preferenser, samt de resultat som framkom, vore givetvis en idé att istället 

testa en spalt utifrån ett antal olika väl grundade tecken per rad.  
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BILAGA 1: Operationaliseringsschema 
 

Två huvudkategorier av hypoteser och indikatorer har tagits fram. 

 

 Hypoteser om respondenterna: Subjektiva uppfattningar om hur 

respondenterna upplever texterna 

 Hypoteser om texterna: Hur de variabler som dessa utformas att 

mätas påverkar läsbarheten 

   

Operationaliseringsschema: 
 

Centrala 

frågeställningar 

Hypotes Indikator 

Blir det någon skillnad 

med avseende på 

läshastigheten om 

radlängden förändras vid 

läsning på liten skärm? 

 

 

Blir det någon skillnad 

med avseende på 

läshastighet om 

typsnittstorleken 

förändras vid läsning på 

liten skärm? 

 

Blir det någon skillnad 

med avseende på 

läsförståelse om 

radlängden förändras vid 

läsning på liten skärm? 

 

Blir det någon skillnad 

med avseende på 

läsförståelse om 

typsnittstorleken 

förändras vid läsning på 

liten skärm? 

 

Hur upplevs texten 

innehållsmässigt 

beroende på radlängd? 

 

 

Hur upplevs texten 

Hypotes 1. Det finns samband 

mellan läshastighet och radlängd på 

liten skärm 

 

 

 

 

Hypotes 2. Det finns samband 

mellan läshastighet och 

typsnittstorlek på liten skärm 

 

 

 

 

Hypotes 3. Det finns samband 

mellan läsförståelse och radlängd på 

liten skärm 

 

 

 

Hypotes 4. Det finns samband 

mellan läsförståelse och 

typsnittstorlek på liten skärm 

 

 

 

 

Hypotes 5. Det finns samband 

mellan subjektiv upplevelse 

innehållsmässigt och radlängd  

 

 

Hypotes 6. Det finns samband 

Tid att läsa 

 

 

 

 

 

 

Tid att läsa 

 

 

 

 

 

 

Poäng mellan 0-2 

 

 

 

 

 

Poäng mellan 0-2 

 

 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

1-5 
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innehållsmässigt 

beroende på 

typsnittstorlek? 

 

Hur upplevs radlängden i 

förhållande till subjektiv 

upplevelse gällande 

layouten? 

 

Hur upplevs 

typsnittstorleken i 

förhållande till subjektiv 

upplevelse gällande 

layouten? 

 

Hur upplevs radlängden i 

förhållande till 

typsnittstorleken? 

 

 

Hur upplevs radlängd i 

förhållande till 

spaltindelning? 

mellan subjektiv upplevelse 

innehållsmässigt och typsnittstorlek 

 

 

Hypotes 7. Det finns samband 

mellan subjektiv upplevelse 

layoutmässigt och radlängd  

 

 

Hypotes 8. Det finns samband 

mellan subjektiv upplevelse 

layoutmässigt och typsnittstorlek 

 

 

 

Hypotes 9. Det finns samband 

mellan subjektiv upplevelse gällande 

radlängd och typsnittstorlek 

 

 

Hypotes 10. Det finns samband 

mellan subjektiv upplevelse gällande 

radlängd och spaltindelning 

 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

1-5 

 

Indikatorer: 
 

Dimension Utvärderings-

kategori 

Indikator Datainsamling Data 

Urval Urvalsuppgift Kön Enkät Man/kvinna 

Urvalsuppgift Ålder Enkät åå 

Läsvana Läsvana Enkät Likert 1-5. Hur ofta 

läser du webbaserad 

text?  

Objektiv 

läsbarhet 

Läshastighet Tid att läsa Tidtagning 

 

mm:ss 

Objektiv 

läsbarhet 

Läsförståelse Detaljkunskap. 

Det vill säga 

detaljerad 

uppfattning i 

texten som är 

relevant för 

förståelsen. 

 

Sammanhang. 

Det vill säga 

Enkät 

 

 

 

 

 

 

 

Enkät 

Poäng mellan 0-2 

 

 

 

 

 

 

 

Poäng mellan 0-2 
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övergripande 

budskap i 

texten som är 

relevant för 

förståelsen.  

Subjektiv 

läsbarhet 

Subjektiv 

upplevelse 

läsbarhet 

 

Grad av 

läsbarhet 

Enkät/djupinterv

ju* 

 

Likert 1-5. Hur 

upplevdes texten att 

läsa 

innehållsmässigt? 

 

 Subjektiv 

upplevelse 

estetik 

 

Subjektiv  

upplevelse 

estetik 

 

Subjektiv 

upplevelse 

estetik 

Utseende på 

texten 

generellt 

 

 

Upplevelse 

typsnitt 

 

 

Upplevelse 

spaltindelning 

Enkät/djupinterv

ju* 

 

 

 

Enkät/djupinterv

ju* 

 

 

 

Enkät/djupinterv

ju* 

Likert 1-5. Hur 

upplevdes textens 

layout i helhet? 

 

 

Likert 1-5. Hur 

upplevdes 

typsnittstorlek? 

 

 

Likert 1-5. Hur 

upplevdes 

radlängden? 

 

*) Se bilaga 5 för intervjuguide.  
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BILAGA 2: Textmaterial 
 

Material använt i studien 

 

Text 1, Lindås Spa. Hämtad från http://www.lindasspa.se/sida%2011.html [2009-

04-23] 

 

Lindås SPA & Friskvård är ett företag i hälsans tecken. Vi driver SPA-verksamhet på 

landsbygden med närhet till djur och natur. Vi är väldigt måna om miljön och handlar 

ekologiska varor så ofta det går. Vi använder oss i första hand av naturprodukter och 

handlar material från bl.a. företaget Föllinge Hälsoprodukter, som baserar sina varor på 

biologiskt naturliga råvaror. Många av deras produkter är även ekologiska.  

  

Lindås SPA & Friskvård är ett familjeföretag och vi som jobbar här heter Annette och 

Sara Holmberg. SPA-anläggningen ligger på våran gård, Frälsegården, där vi också 

driver ekologisk nötköttsproduktion. I ladugården står kor av rasen Charolais. I 

besättningen finns både dikor, kalvar och ungdjur.  

 
 

Text 2, Arbetsförmedlingen. Hämtad från  

http://platsbanken.arbetsformedlingen.se/Standard/Start/Start.aspx [2009-04-23] 

 

Pröva ett nytt sätt att leta jobb i Platsbanken. Du får förslag på jobb som du kanske inte 

tänkt på. Du får också chans att tycka till om det nya sättet att söka jobb och medverka 

till att göra Platsbanken ännu bättre. 

 

Leta jobb med nya sökfunktionen  

Coacher på Arbetsförmedlingen ska stötta arbetslösa  

I skuggan av allt dystrare prognoser på arbetsmarknaden beslutade regeringen att satsa 

300 miljoner på coacher som ska stötta arbetssökande.  

Arbetsförmedlingen har snabbutbildat 740 coacher. Läs om två entusiastiska nyanställda i 

Platsjournalen. Hämta Platsjournalen på Arbetsförmedlingen eller läs den här » 

 

Text 3, Högskolan i Borås. Hämtad från  

http://www.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hXX4

9QSydDRwMD10BzAyNjd_cwPx9PFzN3A_1wkA6zeD9_o1A3E09DQwszV0MDIz

MPEyefME8DdxdjiLwBDuBooO_nkZ-bql-

QnZ3m6KioCADgOhtz/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRU1IVTlCMUEw

MEVRNzAyM0dHVk5MSURNRzY!/ [2009-04-23] 
 

Högskolan i Borås är en modern högskola med sex institutioner. Vi bedriver utbildningar 

inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, 

beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i 

city, och vi har 11 800 studenter och 600 anställda. Flera av våra utbildningar finns bara 

hos oss och lockar därför studenter från hela Sverige. 
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Högskolan i Borås ligger i framkant för flera spännande forskningsprojekt, bland annat 

Smart textiles som är ett prioriterat forskningsområde i regionen. Våra studenter får 

dessutom jobb ovanligt snabbt. Faktum är att Högskolan i Borås år efter år placerar sig i 

topp när Högskoleverket undersöker anställningsbarhet. Vi håller vad vi lovar. Vetenskap 

för profession. 

 

Text 4, Fristads. Hämtad från 

 http://www.fristads.se/(2da2zvy3jq0lnb55445y1o55)/store/default5.aspx [2009-04-

12] 

 
Idag omsätter bolaget närmare 900 miljoner kronor och har 270 medarbetare på 

huvudkontoret i Borås. I sortimentet finns 3.500 olika modeller, varav 500 är lagerförda 

artiklar. Varje år tillverkar vi 3,5 miljoner plagg och i våra fabriker finns runt 1.400 

sömmerskor. 

 

Vi har ungefär 1 miljon plagg i lager. Det kan tyckas mycket, men målsättningen är att 

kunna leverera varorna snabbt och effektivt. Fristads är marknadsledande i Sverige och 

finns representerat i de flesta europeiska länder. Fristads ingår i Kwintet Group, som är 

Europas ledande leverantör av arbetskläder. 
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BILAGA 3: Utformning av webbsidor 
 

Utformning på webbsidorna för experimentet 

 

 
 

Textutformning 1, Lindås Spa. Verdana, 12 punkter, horisontell text. Approximativt 50 

tecken per rad. 

 

 
Textutformning 2, Arbetsförmedlingen. Verdana, 12 punkter, två spalter. Approximativt 

25 tecken per rad. 
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Textutformning 3, Högskolan i Borås. Verdana, 10 punkter, horisontell text. 

Approximativt 50 tecken per rad. 

 

 
Textutformning 4, Fristads. Verdana, 12 punkter, två spalter. Approximativt 25 tecken 

per rad. 
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BILAGA 4: Enkätunderlag 
 

Enkätunderlag 

 

Frågeformulär efter avslutad läsning; 

 

Läs igenom denna text grundligt innan start. Fråga innan start om något är oklart. 

 

Testet kommer gå till enligt följande: 

 

(1) Formuläret inleds med några övergripande frågor om Dig och Dina läsvanor. Svara på 

dessa. 

 

(2) Forsätt med att läsa text 1 på skärmen. Meddela när Du inleder läsning och när Du 

avslutar den. Tid kommer att tas, men det är av vikt att påpeka att detta inte är ett test 

som avser att mäta hur fort en text kan läsas igenom. Att förstå texten är av lika stor vikt. 

Läs så att Du känner att du får en god uppfattning om textens innehåll. Det är tillåtet att 

scrolla vid behov för att komma åt att läsa all text. Inga andra justeringar/ändringar av 

befintliga fönster är tillåtna. 

 

(3) Därefter följer frågor kring respektive text Du precis läst i form av en enkät. Där 

efterfrågas inte bara Dina subjektiva preferenser vad gällde textens utformning utan 

också några frågor om textens innehåll. Ringa alltid in siffran tillhörande Ditt svar om 

inget annat uppges. Välj bara ett alternativ. Skulle Du ångra Dig och vilja byta alternativ 

fyll i den felaktiga markeringen med pennan och ringa in Ditt nya val. Ingen särskild tid 

tas för formuläret så ta god tid på Dig och tänk efter vad Du egentligen har läst. 

 

(4) Fortsätt därefter med text 2-4 enligt ovan instruktioner.  

 

Kön? (ringa in tillhörighet)  

Man  Kvinna 

 

Ålder? (år)___________ 

 

Hur ofta läser du webbaserad text?  

Aldrig      1      2      3      4      5      Ofta 

 

Text 1 

Tid (min och sek) __________________ 

 

Hur upplevdes texten att läsa innehållsmässigt? 

Lätt      1      2      3      4      5       Svår 

 

Hur upplevdes textens layout? 

Lättläst      1     2     3     4     5     Svårläst 
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Hur upplevdes typsnittstorlek? 

Lättläst      1     2     3     4     5     Svårläst 

 

Hur upplevdes radlängden? 

Lättläst      1     2     3     4     5     Svårläst 

 

Vad heter gården där Lindås Spa bedriver sin verksamhet? 

1. Frälsegården 

2. Frälsningsgården 

3. Frälsarens gård 

4. Frälsgården 

5. Frälengården 

 

Vilken är grundtanken bakom Lindås Spas verksamhet? 

1. Bedriva ett spa men främst nötköttsproduktion 

2. Sälja ekologiska naturprodukter 

3. Bedriva ett spa i ekologisk och naturlig anda 

4. Sälja produkter tillverkade av Föllinge Hälsoprodukter 

5. Alla produkter inom verksamheten måste vara ekologiska 

 

Text 2 

Tid (min och sek) __________________ 

 

Hur upplevdes texten att läsa innehållsmässigt? 

Lätt      1      2      3      4      5       Svår 

 

Hur upplevdes textens layout? 

Lättläst      1     2     3     4     5     Svårläst 

 

Hur upplevdes typsnittstorlek? 

Lättläst      1     2     3     4     5     Svårläst 

 

Hur upplevdes radlängden? 

Lättläst      1     2     3     4     5     Svårläst 

 

Hur många miljoner har regeringen beslutat att satsa på coacher till arbetssökande? 

1. 300 

2. 200 

3. 350 

4. 225 

5. 400 

 

Vad är huvudtanken med det nya sättet att söka jobb? 

1. Skapa fler arbetstillfällen 

2. Få förslag till jobb och få chans att tycka till om Platsbanken 

3. Minska arbetsbördan för coacher 
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4. Marknadsföra Platsbanken 

5. Minska fokus på den dystra arbetsmarknaden 

 

Text 3 

Tid (min och sek) __________________ 

 

Hur upplevdes texten att läsa innehållsmässigt? 

Lätt      1      2      3      4      5       Svår 

 

Hur upplevdes textens layout? 

Lättläst      1     2     3     4     5     Svårläst 

 

Hur upplevdes typsnittstorlek? 

Lättläst      1     2     3     4     5     Svårläst 

 

Hur upplevdes radlängden? 

Lättläst      1     2     3     4     5     Svårläst 

 

Vad kallas Högskolan i Borås prioriterade forskningsprojekt? 

1. Textile smart 

2. Smart textiles 

3. Textile clever 

4. Textiles 

5. Smartie 

 

Varför lockar Högskolan i Borås studenter från hela landet? 

1. För att campus ligger mitt i city 

2. För att studenter från Högskolan i Borås alltid får jobb 

3. För att många av Högskolan i Borås utbildningar bara finns där 

4. Där finns många forskningsprojekt 

5. Där finns rikt uteliv 

 

Text 4 

Tid (min och sek) __________________ 

 

Hur upplevdes texten att läsa innehållsmässigt? 

Lätt      1      2      3      4      5       Svår 

 

Hur upplevdes textens layout? 

Lättläst      1     2     3     4     5     Svårläst 

 

Hur upplevdes typsnittstorlek? 

Lättläst      1     2     3     4     5     Svårläst 

 

Hur upplevdes radlängden? 

Lättläst      1     2     3     4     5     Svårläst 
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Hur många lagerförda artiklar har Fristads? 

1. 450 

2. 525 

3. 400 

4. 600 

5. 500 

 

Vad är huvudtanken med att ha många plagg i lager? 

1. Kunna leverera snabbt och effektivt 

2. Kunna merförsälja 

3. Locka fler kunder 

4. Leda försäljningen av arbetskläder I Sverige 

5. Leda försäljningen av arbetskläder I Europa 
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BILAGA 5: Intervjumall 
 

Intervjumall för de semistrukturerade intervjuerna: 

 

Kön? 

 

Ålder? 

 

Läser du mycket text på webben? Korta/långa texter? 

 

Berätta lite om dina åsikter kring layouten på webbsidorna generellt, vad tyckte du? 

 

Text 1, berätta om hur du upplevde denna. Positiva och negativa reflektioner.  

 

Var texten lätt el svår att läsa? Varför? 

 

Text 2, berätta om hur du upplevde denna. Positiva och negativa reflektioner.  

 

Var texten lätt el svår att läsa? Varför? 

 

Text 3, berätta om hur du upplevde denna. Positiva och negativa reflektioner.  

 

Var texten lätt el svår att läsa? Varför? 

 

Text 4, berätta om hur du upplevde denna. Positiva och negativa reflektioner. 

 

Var texten lätt el svår att läsa? Varför? 

 

Funderade/reagerade du över skillnaderna i textutformningen medan du läste texterna? 

 

Hur tänkte du då?  

 

Vad föredrog du att läsa, längre rader eller i spalter? Varför? 

 

Vad föredrog du att läsa, det större eller det mindre typsnittet? Varför? 

 

Om du fick välja en av dessa texter att föredra framför en annan, vilken skulle du välja? 
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BILAGA 6: Tabeller över statistiska beräkningar 
 

Statistiska uträkningar, tabeller: 
 

 

 Medel SD 
95% Konfidens- 

interval t p 

    Övre Undre   
 wpm_1spalt – 

wpm_2spalt 
23,75 35,78 40,04 7,47 3,04 ,008 

Tabell 1. Resultat parvis t-test med variabelpar wpm_1spalt – wpm_2spalt 

 
 N Medel 

wpm_1spalt 
Medel 

wpm_2spalt 
r p 

wpm _1spalt – wpm_2spalt 21 249 225 ,903 ,000 

Tabell 2. Korrelationsvärde mellan variabelparet wpm_1spalt – wpm_2spalt 

 

 Medel SD 
95% Konfidens- 

interval t p 

    Övre Undre   
 wpm_10punkter 

– 
wpm_12punkter  

-35,64 44,88 -15,21 -56,21 -3,63 ,002 

Tabell 3. Resultat parvis t-test med variabelpar wpm_10punkter – wpm_12punkter 

 
 

 N Medel 
wpm_10punkter 

Medel 
wpm_12punkter 

r p 

wpm _10punkter – 
wpm_12punkter 

21 219 255 ,851 ,000 

Tabell 4. Korrelationsvärde mellan variabelparet wpm_10punkter – wpm_12punkter 

 

 Medel SD 
95% Konfidens- 

interval t P 

    Övre Undre   
 poäng_1spalt – 

poäng_2spalt 
,19 ,69 ,50 -,12 1,25 ,225 

Tabell 5. Resultat parvis t-test med variabelpar poäng_1spalt – poäng_2spalt 

 
 N Medel 

poäng_1spalt 
Medel 

poäng_2spalt 
r p 

poäng_1spalt – 
poäng_2spalt 

21 1,50 1,30 -,054 ,816 

Tabell 6. Korrelationsvärde mellan variabelparet poäng_1spalt – poäng_2spalt 
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 Medel SD 
95% Konfidens- 

interval t p 

    Övre Undre   
 poäng_10punkter 

– 
poäng_12punkter 

-1,19 ,53 ,05 -,43 -1.63 ,119 

Tabell 7. Resultat parvis t-test med variabelpar poäng_10punkter – poäng_12punkter 

 
 N poäng_10pu

nkter 
poäng_12punkte

r 
r p 

poäng_10punkter – 
poäng_12punkter 

21 1,30 1,50 ,20 ,365 

Tabell 8. Korrelationsvärde mellan variabelparet poäng_10punkter – poäng_12punkter 

 

 Medel SD 
95% Konfidens- 

interval t P 

    Övre Undre   
 subjkuppl_inneh

åll_1spalt – 
subjkuppl_inneh
åll_2spalt 

-1,09 1,15 -,56 -1,6 -4,33 ,000 

Tabell 9. Resultat parvis t-test med variabelpar subjkuppl_innehåll_1spalt – subjkuppl_innehåll_2spalt 

 
 N subjkuppl_in

nehåll_1spalt 
subjkuppl_inneh

åll_2spalt 
r p 

subjkuppl_innehåll_1spalt – 
subjkuppl_innehåll_2spalt 

21 1,97 3,07 ,05 ,810 

Tabell 10. Korrelationsvärde mellan variabelparet subjkuppl_innehåll_1spalt – subjkuppl_innehåll_2spalt 

 

 Medel SD 
95% Konfidens- 

interval t P 

    Övre Undre   
 subjkuppl_inneh

åll_10punkter – 
subjkuppl_inneh
åll_12punkter 

,33 1,13 ,84 -,18 1,34 ,193 

Tabell 11. Resultat parvis t-test med variabelpar subjkuppl_innehåll_10punkter – 

subjkuppl_innehåll_12punkter 

 
 N Medel 

subjkuppl_inne
håll_10punkter 

Medel 
subjkuppl_innehåll_

12punkter 

r P 

subjkuppl_innehåll_10pun
kter – 
subjkuppl_innehåll_12pun
kter 

21 2,69 2,35 ,078 ,738 

Tabell 12. Korrelationsvärde mellan variabelparet subjkuppl_innehåll_10punkter – 

subjkuppl_innehåll_12punkter 
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 Medel SD 
95% Konfidens- 

interval t P 

    Övre Undre   
 subjkuppl_layou

t_1spalt – 
subjkuppl_layou
t_2spalt 

-1,09 1,11 -,58 -1,60 -4,50 ,000 

Tabell 13. Resultat parvis t-test med variabelpar subjkuppl_layout_1spalt – subjkuppl_layout_2spalt  

 
 N Medel 

subjkuppl_la
yout_1spalt 

Medel 
subjkuppl_layo

ut_2spalt 

r p 

subjkuppl_layout_1spalt – 
subjkuppl_layout_2spalt 

21 2,04 3,14 ,343 ,128 

Tabell 14. Korrelationsvärde mellan variabelpar subjkuppl_layout_1spalt – subjkuppl_layout_2spalt 

 

 Medel SD 
95% Konfidens- 

interval t P 

    Övre Undre   
 subjkuppl_layou

t_10punkter – 
subjkuppl_layou
t_12punkter 

,09 1,04 ,57 -,38 ,418 ,680 

Tabell 15. Resultat parvis t-test med variabelpar subjkuppl_layout_10punkter – subjkuppl_layout_12punkter 
 

 N Medel 
subjkuppl_la
yout_10punkt

er 

Medel 
subjkuppl_layout

_12punkter 

r p 

subjkuppl_layout_10punkt
er – 
subjkuppl_layout_12punkt
er 

21 2,64 2,54 ,395 ,076 

Tabell 16. Korrelationsvärde mellan variabelparet subjkuppl_layout_10punkter – 

subjkuppl_layout_12punkter 
 

 Medel SD 
95% Konfidens- 

interval t p 

    Övre Undre   
 subjkuppl_radl_

10punkter – 
subjkuppl_radl_
12punkter 

,14 1,13 ,65 -,37   

Tabell 17. Resultat parvis t-test med variabelpar subjkuppl_radl_10punkter – subjkuppl_radl_12punkter 
 

 N Medel 
subjkuppl_ra
dl_10punkter 

Medel 
subjkuppl_radl_1

2punkter 

r p 

subjkuppl_radl_10punkter 
– 
subjkuppl_radl_12punkter 

21 2,47 2,33 ,257 ,261 

Tabell 18. Korrelationsvärde mellan variabelparet subjkuppl_radl_10punkter – subjkuppl_radl_12punkter 
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 Medel SD 
95% Konfidens- 

interval t p 

    Övre Undre   
 subjkuppl_radl_

1spalt – 
subjkuppl_radl_
2spalt 

-,80 ,81 -,43 -1,17   

Tabell 19. Resultat parvis t-test med variabelpar subjkuppl_radl_1spalt – subjkuppl_radl_2spalt 
 

 N Medel 
subjkuppl_ra

dl_1spalt 

Medel 
subjkuppl_radl_1

spalt 

r p 

subjkuppl_radl_1spalt – 
subjkuppl_radl_2spalt 

21 2,00 2,80 ,535 ,013 

Tabell 20. Korrelationsvärde mellan variabelparet subjkuppl_radl_1spalt – subjkuppl_radl_2spalt 
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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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