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Abstract 
This examination paper is a part of the education in Informatics that is a supplementary year 
for Graphic Design and Web Development at Jönköping University: School of Engineering. 
       
In a quick review of websites today, it is easy to see that it is dominant to use sans-serif fonts 
for both headings and body text. In graphic education though it is taught that you get the best 
readability using serifs in the body text. The aim of the thesis was to examine what it is that 
influences the readability on a digital screen and why it is not common to use serifs on the 
web, considering how far technology has come today with new high-resolution screens that 
should not affect the use of serifs. The aim was also to investigate whether the choice of 
typography today is always based on typographical rules. 
       
The results showed that a serif font is perceived as more readable than a sans-serif font 
regardless of whether they are read on a digital screen or on a printed paper. The results also 
showed that the domination of the sans-serif font on the Web depends on a habit that lingers 
late before, but this will probably change in the future. 
       
There are geographical restrictions in the exam, where the investigation only examines 
southern Sweden. To increase the validity there could have been representatives from all over 
Sweden. It may could have influence and changed the outcome result. The survey had been 
improved in general by some developing and by using more fonts in the test, to get a clearer 
answer to the question the examinee. This too could have affected the outcome result to 
something different. 
       
Keywords: 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete är en del av utbildningen Kandidatpåbyggnad med inriktning 
Informatik som är ett påbyggnadsår för Grafisk design och webbutveckling på Jönköping 
University: School of Engineering. 
       
Vid en snabb granskning av hemsidor idag går det enkelt att se att det är dominerande att 
använda sans serif-typsnitt både till rubriker och i brödtext. I grafiska utbildningar lärs det ut 
att för bäst läsbarhet bör serifer användas i brödtext. Syftet med examensarbetet var att 
undersöka vad som påverkar läsbarheten på en digital skärm och varför det inte är vanligare 
att använda serifer på en webben, med tanke på hur långt tekniken kommit idag med nya 
högupplösta skärmar som inte borde påverka användningen av serifer. Syftet var även att 
undersöka om val av typografi idag alltid baseras på typografiska regler. 
       
Resultatet visade att ett serif-typsnitt upplevs som mer lättläst än ett sans serif-typsnitt 
oberoende på om de läses på en digital skärm eller på ett tryckt papper. Resultatet visade även 
att dominationen av sans serif-typsnitt på webben beror på en vana som hänger kvar sen förr, 
men att detta troligen kommer att förändras i framtiden. 
       
Det finns geografiska begränsningar i arbetet, då examensarbetet endast undersöker södra 
Sverige. För att öka validiteten kunde representanter från hela Sverige ha deltagit. Det hade 
kunnat påverka och förändra resultatet. Undersökningen hade kunnat förbättras generellt 
genom att utveckla den och använda fler typsnitt, för att få ett tydligare svar på 
frågeställningen den undersökte. Även detta hade kunnat påverka resultatet till något annat. 
       
Nyckelord: 
Informatik, typografi, grafisk design, läsbarhet, serifer, sans-serifer, typsnitt, webbtypografi  
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1. Introduktion 
Detta examensarbete är en del av utbildningen Kandidatpåbyggnad med inriktning 
Informatik som är ett påbyggnadsår för Grafisk design och webbutveckling på Jönköping 
University: School of Engineering. 

1.1. Bakgrund 
Vid en snabb granskning av hemsidor idag märks det direkt att det är dominerande att 
använda sans serif-typsnitt både till rubriker och i brödtext. Några exempel på välkända 
hemsidor som använder sig av sans-serifer är facebook.com, google.com och youtube.com 
som enligt en artikel i SVD är Sveriges mest besökta hemsidor (Zoubir, 2013). Är användandet 
av sans-serifer något som hänger kvar från digitaliseringens början då skärmupplösningen var 
sämre eller handlar det om trender? Förr användes inte serif-typsnitt på skärmar just för att 
skärmupplösningen var mycket sämre.  Studier gjorda 1996 talade för att sans serif-typsnitt 
ofta var lämpligast på en digital skärm (Borchers et. al 1996). Många menar dock fortfarande  
att serifer är till för tryckt media medan sans-serifer ska användas på webben (Cousins, 2013). 
I en vetenskaplig analys gjord av Fatih Kurtcu (2012)  påtalas vikten av bra typografi vid 
skapandet av webbsidor. Typografi är en av de viktigaste delarna för en lyckad utformning av 
ett webbgränssnitt.  

Detta examensarbete har undersökt hur det ser ut idag. Påverkas läsbarheten på en digital 
skärm av vilken typsnittsfamilj du väljer att använda och är dagens standardtypsnitt i 
datorerna anpassade till nutidens högupplösta skärmar? De typografiska reglerna har tidigare 
följts för att få så god läsbarhet som möjligt. Går det alltid att koppla läsbarhet till forskning 
om typografi eller finns det tillfällen då det inte går att förklara?  

Det viktigaste med typografi är att inte få valet av typografi att störa läsbarheten, och därmed 
läsarens förståelse av texten (Tarasov et al., 2015).  För att uppnå optimal läsbarhet är viktiga 
faktorer att tänka på att storleken på typsnittet och texten tillsammans ska utgöra att det går 
enkelt och snabbt att förstå texten (Tinker, 1963 refererad i Tarasov et al., 2015)  

1.2. Problembeskrivning 
Vid utbildning inom grafisk design och kommunikation lärs det idag ut kunskap inom 
typografi. Genom exempelvis böcker och branschfolk får man reda på att typografin är 
annorlunda idag jämfört med förr. Tidigare har tydliga typografiska regler funnits kring hur 
man använder sig av serifer respektive sans-serifer. Det är regler som att man för bäst 
läsbarhet använder serifer i löpande tryckt text. Många menar att det endast beror på att det 
varit så länge, att det är en vanesak, men det finns även objektiva skäl till varför serifer anses 
lättare för ögat och hjärnan att läsa. Varför serifer upplevs lättare att läsa i flytande brödtext 
beror bland annat på serifernas “flaggor och fötter” som gör att texten håller rättning i ledet 
på den baslinje ögat följer. (Hellmark, 2006) 

Vissa menar trots detta att sans-serifer är bättre på webben. Detta på grund av den sämre 
upplösningen jämfört med tryckt media där upplösningen är som bäst. De menar därför att 
sans-serifer “följer” pixlarna på en digital skärm bättre än vad serifer med sina mer 
“avancerade” former gör. (Poole, 2008) Andra menar att detta inte alls stämmer, utan att det 
helt beror på användning, känsla och syfte. Det finns både hemsidor som använder sig av 
serifer, som exempelvis http://www.atomkyrkan.se, samt flera tryckta källor där man 
använder sans-serifer utan att det påverkar tydligheten. (Cousins, 2013) 
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Men hur är det egentligen? Med dagens moderna och högupplösta digitala skärmar borde inte 
upplösningen vara ett problem för serifer längre. Så varför används inte serifer mer på 
webben nu för tiden, då de egentligen anses vara lättast för ögat att läsa?  

1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka bevis det finns för hur typografi 
påverkar läsbarhet på dagens aktuella och högupplösta bildskärmar. Syftet var även att ta 
reda på om man idag alltid baserar val av typografi på regler. Regler som finns utifrån 
vetenskapliga undersökningar som man använde förr eller om samhället idag går mer utifrån 
tycke och trender. Arbetet avser även att undersöka varför digital typografi ser ut som den gör 
i nuläget. För att undersökningen skulle komma fram till syfte och mål utgick arbetet från 
följande frågeställningar: 
       
1. Hur påverkas läsförståelsen på skärm idag beroende på om serif- eller sans serif-typsnitt 
används? 
       
2. Hur pass bra fungerar äldre typsnitt skapade för böcker digitalt idag, med tanke på 
nutidens högupplösta bildskärmar? 
       
3. Hur kommer det sig att sans serif-typsnitt är dominerande på webben trots dagens högre 
skärmupplösning? 

Denna undersökning är relevant för alla branscher som arbetar med grafisk design och 
typografi på webben. Det kan vara bra att ta ett steg bakåt och fundera på varför man väljer 
just det typsnitt man gör.  

1.4. Omfång och avgränsningar 
Undersökningen avser endast att jämföra typsnittsfamiljerna serifer och sans-serifer, och 
kommer inte att räkna med andra typsnittsfamiljer. Inom den kvantitativa metoden kommer 
de utvalda personerna för enkätundersökningen vara utanför branschen. Detta innebär att de 
inte kommer ha någon kunskap kring typografiska regler och användbarhet, vilket kommer ge 
god validitet för resultaten och ge bra grund för sammanställning och samband. Studien har 
begränsats geografiskt, och undersöker endast södra Sverige. 

1.5. Disposition 
Rapporten är uppbyggd så att den börjar med en övergripande introduktion om ämnet som 
har studerats. Därefter fortsätter den med en beskrivning av bakgrund och 
problembeskrivning, vilket sedan leder vidare till syfte och frågeställningar. Rapporten 
fortsätter efter det med en genomgång av vilka metoder som använts i genomförandet. Dessa 
metoder beskrivs för att påvisa kopplingen mellan metod och frågeställningar samt även 
arbetsprocessen. Rapportens nästa del är teoretiska ramverk, där relevant teori tas upp för att 
öka förståelsen i rapporten. Efter denna del kommer empirin, som redovisar den data som 
samlats in genom arbetets metoder. Rapporten kommer sedan att gå vidare till en analys, där 
arbetets metoder och resultat analyseras. Slutligen avslutas rapporten med diskussion och 
slutsatser. 
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2. Metod och genomförande 
I följande kapitel presenteras de metoder och tillvägagångssätt som är relevanta i detta 
examensarbete. Undersökningens metoder har kombinerats mellan en kvantitativ och en 
kvalitativ metod för att begränsa nackdelarna för de olika metodvalen, då metoderna på så 
sätt kan komplettera varandra (Jacobsen, 2002). Detta kommer även att kompletteras med en 
litteraturstudie. 

2.1. Litteraturstudie 
Till en början har en förstudie genomförts. I förstudien studerades lämplig litteratur, både 
tidigare kurslitteratur men även annan litteratur. Inom förstudien utfördes även en 
databassökning för att ta reda på befintlig kunskap inom ämnet. Historia om typografi 
granskades för att få en överblick över ämnet och dess uppkomst. 

2.2. Granskning av typsnitt 
För att forma och bygga en bra grund till detta arbete har en omfattande granskning av 
typsnitt genomförts. Det finns kunskap sedan tidigare i detta område men då det behövs 
förnyas sågs detta som ett bra tillfälle tillsammans med en fördjupning. Typografi är ett stort 
och gammalt ämne, det finns lång historia och många historiska punkter inom området. 

       

Granskningen bestod av att gå tillbaka i typsnittshistoria för att ta reda på hur typsnitt växte 
fram och varför. Även information kring varför typsnitt utvecklats som de gjort har studerats. 
Utifrån detta skapades en sammanställning (se bilaga 1) som listar skillnader och likheter 
mellan trycktypsnitt och skärmtypsnitt. Det valdes ut sju olika typsnitt från olika 
typsnittsfamiljer, inom både serifer och sans-serifer till granskningen. 

       

Typsnitten har valts för att representera de tre underfamiljerna i antikvor och linjärer i tryck, 
och sedan har en antikva och en linjär skapade för skärmtypografi valts ut. För att kunna 
påvisa skillnader mellan typsnitten (förutom att de tillhör olika familjer) har x-höjd och 
versalhöjd jämförts. X-höjd kallas den gemena bokstavens höjd medan versalhöjden är den 
versala bokstavens höjd (Hellmark, 2006). Genom att använda samma punkt-storlek, och 
skriva samma text i modellen går det även att se skillnad på bokstävernas bredd och allmänna 
storlek. Kunskap från granskningen har sen använts till den kvantitativa och kvalitativa 
undersökningen. 

2.3. Test 
Den kvantitativa undersökningen innefattar ett test (se bilaga 4) som genomförts på 18 
utvalda personer i ett brett ålderspann, i åldrarna 20-76 år. De utvalda personerna har utifrån 
geografisk perspektiv representerat södra Sverige. Undersökningsdeltagarna har valts ut 
baserat på ålder och att de är utanför den valda branschen. Med det menat har personerna i 
frågan ingen utbildning eller yrkesroll inom det valda området typografi eller grafisk design. 
Enligt Jacobsen (2002), är en kvantitativ metod mest lämplig då man har ganska god 
förhandskunskap om ämnet som undersöks. Huvudämnet för undersökningen var typografi 
och det den kvantitativa undersökningen har granskat är hur oberoende personer ser på 
ämnet. Undersökningen har undersökt hur läsförståelsen påverkas på en digital skärm då 
serifer/sans-serifer används genom ett enkelt test. 

       

Testet bestod av fyra texter, hämtade ur novellen Något fint från London (Gappah, 2009). Två 
av texterna lästes på en modern höguppplöst digital skärm (i detta fallet från en Macbook Pro 
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15” Retina) och två på tryckt papper, varav två var skrivna med serif-typsnittet Times och två 
med sans serif-typsnitttet Gill sans, alla texter med storleken 12 punkter och samma 
radavstånd. För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt har samma digitala skärm och 
samma utskrift använts vid samtliga undersökningar. Typsnitten valdes ur 
sammanställningen som gjorts tidigare, och valdes ut på grund av att de storleksmässigt var 
mest lika varandra ur de två olika typsnittsfamiljerna samt att de är utformade under samma 
årtionde (Butterick, 2010-16). 

       

Efter varje text fick deltagaren svara på två frågor om texten och tre frågor om läsbarheten. 
Frågorna om texten fick deltagaren skriva ett fritt svar på, som sedan har markerats rätt eller 
fel. Detta för att mäta läsbarheten på ett omedvetet sätt samt för att se till så att deltagaren 
hängt med i vad hen läst. De tre frågorna om läsbarheten var graderingsfrågor, där deltagaren 
fick gradera 1-5, där 5 var högst och 1 lägst (5=mycket bra läsbarhet/utformning/ 
meningsbyggnad, 1=mycket dålig läsbarhet/utformning/meningsbyggnad). På detta sätt mäts 
läsbarheten på ett trovärdigt sätt. 

       

Testet ger även svar på frågeställningen om hur äldre typsnitt fungerar på en högupplöst 
skärm. Datan från undersökningen har samlats in både digitalt och genom utskrivna 
svarsenkäter. Efter att all data samlats in har materialet granskats för att försöka hitta ett 
eventuellt samband och på så sätt kunna svara på frågeställning 1 och 2, om hur läsförståelsen 
på skärm idag påverkas beroende på om serif- eller sans serif-typsnitt används samt om hur 
äldre typsnitt fungerar på en högupplöst skärm.  

2.4. Intervju 
För att kunna svara på frågeställningarna har en kvalitativ undersökning genomförts i form av 
en intervju med två olika personer som är insatta i ämnet typografi. Dessa intervjuer har 
baserats på frågor som togs fram innan de separata intervjutillfällena. Frågorna är av öppen 
karaktär, vilket passade bäst till ämnet samt syftet då det var att få fram de olika personernas 
egna åsikter kring området och frågeställningarna. De två personerna som har intervjuats har 
arbetat med grafisk produktion, i bokbranschen eller i reklambranschen. De har även 11-26 
års erfarenhet inom området. Denna uppsättning av lika men ändå olika tjänster/roller har 
bidragit till att området typografi har bundit samman från olika vinklar. Varför det valdes att 
göra undersökningen just kvalitativ var för att få en djupare förståelse och för att 
undersökningsdeltagarna inte skulle kunna missförstå intervjun på något sätt. Det är lättare 
att undvika missförstånd vid en kvalitativ undersökning, då det går att ställa motfrågor och 
följdfrågor (Jacobsen, 2002). Det som var det viktigaste att få svar på vid dessa intervjuer var 
intervjudeltagarnas syn på varför sans serif-typsnitt fortfarande är dominerande på webben, 
samt hur pass aktuella dagens standardtypsnitt är inom branschen och det valda området. 
Detta tillsammans med övriga metoder ger svar arbetets syfte och frågeställningarna. 

2.5. Arbetsprocessen 
Genom detta arbete och dess process har ett antal etapper och punkter passerats. För att få en 
bred och informationsrik grund att stå på vid arbetets start togs det tid till att planera 
arbetsprocessen. Val av ämne, gantt-schema och planeringsrapport var några punkter som 
skapades i ett tidigt skede för att stärka arbetet. Som grund för arbetet och dess syfte gjordes 
en förstudie, där litteratur och databaser granskades för att samla in befintlig kunskap och 
information inom ämnet. Även en mer detaljerad undersökning om typografi och dess 
historia gjordes för att styrka och förnya den tidigare kunskap som fanns inom det valda 
området. För att kunna genomföra de metoder som valdes togs underlag fram. Intervjufrågor 
till den kvalitativa metoden och svarsenkät samt testtexter till den kvantitativa Utförandet på 
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testet ändrades några versioner efter att ha testat det på utomstående personer. Efter detta 
samlades data in från de båda metoderna, detta sammanställdes digitalt och redovisades på 
separata sätt. Dessa resultat styrker sedan tillsammans med teori svaren på de valda 
frågeställningarna och arbetets syfte. 

2.6. Datainsamling 
Med hjälp av de valda metoderna som genomförts har datainsamling gjorts. Den kvalitativa 
metoden som genomfördes var intervjuer med två utvalda personer inom det valda området. 
Med hjälp av den datan som samlades in kunde jämförelser göras mellan deltagarnas svar. 
Det resulterade sedan i ett antal slutsatser som kunde styrka arbetets syfte och ge svar till 
frågeställningarna. Intervjuerna genomfördes med två olika personer, dessa med olika 
arbetsroller och geografisk position. Deltagarna hade ingen personlig koppling sedan tidigare 
med varandra och kunde då alltså inte påverkas av varandra. Intervjun behandlade frågor 
kring typografi och läsbarhet. Frågorna innefattade både erfarenhet och kunskapsfrågor men 
även frågor där svaren blev personliga åsikter. 

       

Den andra metoden som genomfördes var en kvantitativ metod. Denna metod innefattade ett 
test som genomförts på 18 utvalda personer, fördelat på nio kvinnor respektive nio män, i ett 
brett ålderspann 20-76år. De personer som valdes ut för testet har utifrån geografisk 
perspektiv representerat den södra delen av Sverige. Ett krav som ställdes på deltagarna var 
att de inte fick ha någon koppling eller kunskap till branschen och ämnet typografi. Med detta 
menat har personerna som deltagit i testet ingen utbildning eller arbetsroll inom området 
grafisk design. På så sätt bidrar den insamlade datan till större trovärdighet i arbetets 
slutsatser och resultat.  

2.7. Trovärdighet 

2.7.1 Litteraturstudie 
Vid arbetets början genomfördes en förstudie. I förstudien har lämplig litteratur studerats, 
både kurslitteratur men även mer specifik ämnesinriktad. Detta för att stärka grunden till 
arbetet och för att fördjupa vår tidigare förkunskap. Genom att även utföra en databassökning 
för att se befintlig kunskap och granska ämnets historia stärker det grunden till arbetet och 
dess syfte.  

2.7.2 Typsnittsgranskning 
Typsnittsgranskningen utfördes som en grund till de två huvudmetoderna i examensarbetet. 
Genom typsnittsgranskningen framkom tydlighet och förståelse för olika typsnitts likheter 
och olikheter. Detta användes framförallt som underlag i det test som senare genomfördes.   

2.7.3 Intervju 
För att öka trovärdigheten för arbetet genomfördes två intervjuer. Genom att ha två intervjuer 
ger det arbetet en starkare grund i resultat och slutsatser. Detta ger arbetet perspektiv och två 
sidor. Dessa intervjuer genomfördes med två olika personer från olika företag, där en arbetar 
som grafisk formgivare och den andra inom bokbranschen. Deltagarna samt företagen har 
ingen koppling till varandra vilket stärker trovärdigheten kring resultaten eftersom det inte 
har kunnat påverka varandra eller resultatet. 
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2.7.4 Test 
Även ett test genomfördes för att stärka trovärdigheten. Testet genomfördes på deltagare som 
inte har någon personlig koppling till grafisk design eller typografi, på så sätt att de inte har 
någon utbildning eller yrkeserfarenhet inom området. Deltagarna var även valda utifrån deras 
ålder, för att skapa ett så brett åldersspann som möjligt. Det här skapar en validär 
undersökning. 
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3. Teoretiskt ramverk  
I detta kapitel presenteras relevant teori för arbetet, som ska vara till hjälp för att läsaren 
enkelt ska förstå ämnet. Det är även en grund för undersökningen. 

3.1. Typografi 
Typografi är mer än bara bokstäver, det är ett språk för våra ögon. Det handlar om läran kring 
bokstavsformer, dess användning och de arrangemang de uppträder i. Det är många små 
detaljer som tillsammans kan skapa lugn och harmoni i en text. (Hellmark, 2006) 

3.1.1. Startskottet 
Bokstäver och skrift har varit med flera generationer av människor, en lång tid i olika steg och 
utföranden, men vad och när var egentligen startskottet? Det första skriftspråket skapades 
3000 f.Kr. - 1000 f.Kr. och kallas för kilskrift. Kilskriften består av vad vi idag skulle kalla för 
piktogram. Efter lång utveckling i många olika länder la romarna på 200-talet f.Kr. grunden 
för det alfabet vi använder idag. 
       
Starten för olika typsnitt var långt senare då trycktyper framställdes för att kunna trycka text 
till böcker och tidningar. Idag håller många personer med om att grundaren till typografi och 
dess framgång var den tyska uppfinnaren Johannes Gutenberg. Gutenberg står bakom 
boktryckarkonsten som uppfanns på 1400-talet, då han utvecklade en metod för rörliga typer 
och använde det för att trycka Europas första tryckta bok år 1455, Gutenbergs bibel. 
(biography). Tidigare hade man använt sig av sin vanliga handstil tillsammans med bly och 
tillbehör. Detta var något som många munkar arbetade med då det var dem som kunde både 
tal och skrift på den tiden, vilket var oerhört tidskrävande och dyrt. Minsta justering eller fel 
så fick hela dokumentet kastas eftersom det inte gick att sudda ut misstagen. Med Gutenberg 
och boktryckarkonstens genombrott blev allt mer effektivt. Istället för rent hantverk med 
handstil skapades istället mallar av bokstäver som sedan vid en press trycktes på pappersark. 
(Hellmark, 2006) Trycktyperna framställdes från början i bly och bokstaven fick sin form när 
man skar ut den ur en stålbit för att sedan kunna gjuta den till en trycktyp. De som jobbade 
med detta kallades för stämpelskärare och det var ofta de som formgav typsnittet. Så var det 
fram till 1800-talet, då stämpelframställningen blev mekaniserad och konstnärer fattade 
intresse för att skapa bokstävernas former. (Koblanck, 1997) Dessa verk var alltså endast i 
utförande med svart text på vitt papper. Önskade man något mer i färg eller kring 
formgivning av verket fick detta skapas för hand. På så sätt blev processen mer effektiv och 
billig. Utifrån detta perspektiv kunde även mer dokument och böcker produceras och nå ut till 
allmänheten vilket bidrog bland annat till mer kunskap att kunna läsa sig till. (Hellmark, 
2006) 
       
Efter detta genombrott fortsatte typografin att utvecklas. Johannes Gutenberg satte 
startskottet för utvecklingen med ett personligt typsnitt av en mer gotiskt och äldre karaktär. 
När väl utvecklingen tog fart producerades det fram fler och fler typsnitt. Dessa skapades och 
döptes överraskande nog efter skaparnas egna efternamn eller tillhörigheter. Baskerville, 
Didot och Bodoni är några av de äldre typsnitten. De första typsnitten som skapades var inom 
typsnittsfamiljen serifer. Serifer var under en tid det enda existerade typsnitt tills William 
Caslon en dag fick nog gällande serifers uppbyggnad med “fötter”. Detta resulterade i att 
serifernas fötter och klackar togs bort. Det var då sans serif-typsnitt uppstod. En helt ny stil 
och typsnittsfamilj som snabbt tog upp kampen mot serifer, om det mest användbara 
typsnittet. (Garfield, 2012) 
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3.1.2 Ständig utveckling 
Typografi är ett ämne som kan behandlas generellt för grundläggande kunskap men även 
också intensivt för en mer djup kunskap gällande olika områden inom ämnet. En fråga som 
alltid funnits, nu som då, är val av typsnitt gällande digitala medier respektive tryckt material. 
Datortekniken som samhället använder idag är i ständig utveckling vilket bidrar till att 
upplösning på våra skärmar har bättre upplösning till skillnad från förr. Det finns stora 
skillnader mellan idag och 90-talet, men det finns även detaljerade skillnader inom 
upplösning bara vid granskning av de senaste åren, gällande allt från HD-upplösningar till 
Retina. 

       

Vad som är bra och dålig typografi är svårt att utmärka då det kan variera från person till 
person, då ju tycke och smak är subjektivt i grunden. Man är dock medveten om att god 
typografi är otroligt viktigt. Bra val av typografi kan bidra till avgörandet om en läsare klarar 
av att läsa igenom ett längre stycke text. Det sägs även att läsbar typografi inte syns, när det är 
bra och funkar tänker du inte på det. (Funka, 2015) 

       

Idag är typografi något som både branschfolk och utomstående hanterar varje dag. Inom 
utbildningar idag ges en viss förståelse av den långa men samtidigt korta utvecklingen inom 
typografi, från lågupplöst till högupplöst. Förr när datorskärmar var mer lågupplösta fanns 
det tydliga rekommendationer kring val av typografi. Det förespråkades då att serifer skulle 
undvikas på webben. Detta för att med den låga upplösningen blev bokstäverna hackiga och 
suddiga, vilket bidrog till försämrad läsbarhet (Poole, 2008) Genom att då använda sans- 
serifer blev intrycket mer rent och tydlig, vilket var det val som bidrog till bästa möjliga 
läsbarhet. (Hellmark, 2006) 

       

Numera menar Hellmark (2006) att skillnaden inte är speciellt stor i användandet av serifer 
och sans-serifer. Som tidigare nämnt är upplösningen mycket högre idag vilket gör det bättre 
för läsbarheten. Inom de digital medierna är det trots utvecklingen inom skärmupplösning 
sans serif- typsnitt som används av majoriteten. Gällande tryckt material är det mer variation 
där användningen mellan de två typsnittsfamiljerna har utjämnats. Idag ser man mer och mer 
tryckt material där man använder sig av sans serif istället för serifer både i kortare och längre 
texter. Varför användningen utjämnats mer inom tryckmaterial tillskillnad från det digitala är 
även det en fråga som är något oklar. 

3.1.3. Typsnittsfamiljer 
För att kunna hålla ordning och ha översikt över typsnitt ordnas de i familjer. De två största 
familjerna är Antikvor (även kallade serifer) och Linjärer (även kallade sans-serifer). Antikvor 
har sedan tre underfamiljer, vilka kallas Garalder, Realer och Didoner. Det som de har 
gemensamt är att de har serifer och tydliga växlingar mellan tjocka grundstreck och tunna 
hårstreck, medan linjärerna har jämntjocka linjer och inga serifer. (Koblanck, 1997) 

3.1.4. Läsbarhet 
Likt typografins olika delar är det även de delarna som påverkar läsbarheten. Enligt Hellmark 
(2006) är det följande fem faktorer som har stor påverkan inom läsbarhet: typsnitt, 
teckengrad, radlängd, radavstånd samt val av papprets färg, struktur och vikt. 
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Typsnitt: Bokstäver och dess uppbyggnad. Serif och sans-serif är två huvudgrupper gällande 
typsnitt och typsnittsfamiljer. Serif kännetecknas genom bokstävernas små fötter medan 
sans-serif är rakt och enkelt i sin utformning.  

Teckengrad: Anger storlek på bokstäverna, detta anges i punkter och förkortas pt. Inom 
detta område finns det vissa rekommendationer och tips kring val av teckengrad vid olika 
publiceringar, till exempel vad som anses bäst i en dagstidning respektive på ett visitkort. De 
mest förekommande teckengraderna är 8-11 punkter. 

Radlängd: Raderna i en bok eller tidsskrift. För korta eller för långa rader påverkar 
läsbarheten. En radlängd bör inte vara kortare än 35-45 tecken och inte överskrida 55-66 
tecken. Dessa rekommendationer är för att ge läsaren en rytm i sitt läsande och en behaglig 
grund för ögat. 

Radavstånd: Radavstånd, även kallat kägel, är avståndet som är mellan raderna i en text. 
Detta mäts från typsnittets uppbyggnad baslinje till baslinje. Även detta mäts i punkter precis 
som teckengrad. Kägel bör alltid vara lika stort eller större än teckengrad. Val av storlek kan 
variera mellan olika typsnitt och dess uppbyggnad. 

Papper: Även inom detta område finns det saker att lära. Färg, gramvikt och struktur på ett 
papper påverkar framställningen av typografin och dess läsbarhet. Liksom de andra 
faktorerna finns även här rekommendationer för olika resultat. Detta gör området till en 
viktig del att granska vid framställning av grafisk material. Vid digitala medier motsvaras 
detta i bakgrundsfärg eller om bakgrunden är mönstrad, vilket kan försvåra läsbarheten.  

3.2. Digitalisering 
Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras, skriver Snickars (2014). Det är något som 
det har pratats om de senaste 20 åren och det gäller att hänga med i utvecklingen. 

       

År 1965 användes en av världens första datorer på CERN-laboratoriet i Schweiz (Statens 
Offentliga Utredningar, 2015). Det kan ses som en början på digitaliseringen. Begreppet 
digitalisering är svårt att hitta en konkret förklaring på då det förklaras olika beroende på 
forum och personer. I en artikel i DN skriver Tallmo (2013) att digitalisering är det rätta ordet 
för att “återge en fysisk företeelse som en maskinläsbar datafil”, till exempel att tryckta 
boksidor omvandlas till bildfiler eller redigerbara textfiler. Ett annat exempel på digitalisering 
är när vinylskivor blev till digitala CD-skivor, vilket nu har övergått till digitala filer. 
Digitalisering är genom dessa teorier ett ganska brett begrepp, som innefattar många olika 
delar beroende på inriktningar och områden. 

       

Ekholm menar att den snabba omvandlingen av arbetsmarknaden i Sverige grundar sig på 
datorisering och robotisering. Han säger att digitaliseringen skapar nya jobb både inom det 
nya, till exempel programmerare och som komplement till det nya, till exempel jurist. 
(Statens Offentliga Utredningar 2015, 71) Höök menar att digitaliseringen skulle kunna 
professionalisera, effektivisera, kontrollera och medialisera vardagen (Statens Offentliga 
Utredningar 2015, 166). Men alla ställer sig inte lika positiva till att världen mer och mer 
digitaliseras, vissa menar till och med att vi är påväg in i en ny fas av så kallad 
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Internetskepiticism. Internetskepiticism innebär att vara skeptisk till Internet (Snickars 
2014). 

3.3. Teknikens utveckling 
Enligt Tim Brown (2014), type manager på Adobe Typekit är webben det bästa stället för text. 
Han menar på att texten går att markera, kopiera, översätta och printa. Det går också att lägga 
in länkar i texten samt att man kan söka på innehållet. “Typography is changing” säger han, 
och det stämmer.  

Webbdesign har utvecklats snabbt. Från att bara ha varit text på hemsidor, har designen blivit 
en viktig del i skapandet av en hemsida. Där typografin är inräknad. (Engholm, 2002) Det tog 
dock några år innan typografi blev en viktig del i webbdesignen. Det handlade länge om att 
endast välja ett typsnitt och justera storleken, och inte så mycket mer än så. När CSS sen 
började användas för att skapa webbdesign förändrades detta, då de rätta verktygen för att 
kunna använda typografi i utformningen av en hemsida uppkom. (Hume, 2005)  

När man började publicera på skärm, användes det i början så kallade pixel-typsnitt. Ett 
pixel-typsnitt är precis som det låter, ett typsnitt byggt på pixlar. Det kan jämföras med hur 
det skulle se ut om man fyller i rutorna längs bokstävernas konturer på ett rutat papper. 
(Strizver)  

Även så kallade Monospace-typsnitt användes. Dessa var utformade för att uppfylla de 
tekniska kraven för skrivmaskiner. Ett Monospace-typsnitt är ett typsnitt med fast bredd, där 
alla tecken upptar lika mycket horisontellt utrymme. Ett exempel på ett Monospace-typsnitt 
är Courier. Monospace-typsnitt är inget att föredra i brödtexte, men är bra typsnitt att 
använda i en textredigerare för kod. (Butterick, 2010-16) 

I mitten av 1990-talet utformade typsnitts-designern Matthew Carter typsnitten Verdana och 
Georgia på uppdrag av Microsoft. Dessa typsnitt är specifikt utformade för att fungera på 
webben, och har därför hög x-höjd och stort utrymme. Förutom dessa två typsnitt kunde 
endast standardtypsnitt användas på webben. Standardtypsnitt är de typsnitt som finns i alla 
datorer, till exempel Arial, Times New Roman och Helvetica. (Truong, 2015) Andra vanliga 
standardtypsnitt som finns i både Windows och Mac är till exempel Georgia, Courier och 
Comic Sans. (Martinez Perez, 2008) 

När webbdesign ökade ville designers använda fler typsnitt än dessa standardtypsnitt, och 
lösningen på detta blev att använda bilder på texten. På så sätt gick det att använda det 
typsnitt man ville. Det finns dock vissa nackdelar med detta. Till exempel så går det inte att 
söka på innehållet på hemsidan när bilder på texten används. Det går heller inte att markera 
eller översätta texten. Detta löstes 2004 när webbutvecklaren Shaun Inman utvecklade en ny 
teknik, såkallad Scalable Inman Flash Replacement. Denna teknik gick ut på att teckensnittet 
bäddades in i en Flash-film. Problemet med detta var dock att Flash inte alltid var något att 
förlita sig på, vilket alltså medförde att det inte alltid fungerade. År 2009 förbättrades detta då 
systemingenjören Simo Kinnunen utvecklade den nya tekniken Cufón. Tekniken gick ut på att 
JavaScript användes för att framkalla typsnitt till webbläsaren. Denna teknik fungerade 
mycket bättre.  (Truong, 2015) 
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Men utvecklingen stannar långt ifrån där. Brown (2014) berättar om hur typografin håller på 
att förändras. Det är så mycket mer att tänka på än bara vilket typsnitt som ska användas. Det 
handlar om hur långa rader du har, hur du placerar texten på en hemsida samt vilken 
storleken texten har för att bara dra några exempel. Brown tar upp ettt exempel på hur datorn 
i framtiden med hjälp av sensorer kommer mäta vilket avstånd ditt ansikte är från skärmen 
och genom det justera fontstorleken på den text du läser. Då blir det ännu mer att tänka på 
vid utvecklingen av skärmtypografi. “The web has changed typography, but typography can 
help us understand the web”. - Tim Brown. 

3.4. Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till samtliga frågeställningar bygger teorin på fakta om typografi 
samt digitalisering. Detta bör ge den grund läsaren behöver för att kunna förstå ämnet som 
studerats samt för att komplettera till de undersökningar som genomförts. Då 
frågeställningarna behandlar kunskap om typografi, digitalisering och teknisk utveckling är 
finns en tydlig koppling mellan frågeställningarna och teorin.  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4. Empiri 
I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av den empiri som ligger till grund för 
undersökningen. Empirin beskrivs för att kunna besvara de frågeställningar arbetet 
undersöker. 

4.1. Test 
Datan som samlats in är svar från de 18 undersökningsdeltagarna, där det viktigaste att 
undersöka var Hur läsförståelsen på skärm idag påverkas beroende på om serif- eller sans 
serif-typsnitt används, samt Hur pass bra äldre typsnitt skapade för böcker fungerar 
digitalt idag, med tanke på nutidens högupplösta skärmar. Datan samlades in skriftligt och 
sammanställdes sedan i ett digitalt dokument för att enkelt kunna jämföra svaren. Alla de 18 
undersökningsdeltagarna har uppfattat testets uppbyggnad korrekt, det vill säga angivit 
någon form av svar under varje separat fråga. Dock kunde inte vissa deltagare ge specifikt svar 
på alla frågor och har då endast angivit ett streck under frågan. Frågorna i testet som berörde 
läsbarheten kring varje separat text av de fyra utvalda besvarades genom kryssrutor där 
alternativen var en skala på 1-5, där 1 var lägst och 5 var högst. Alla svar har sedan 
sammanställts till medelvärden för att enkelt kunna se ett resultat. Det lägsta möjliga 
medelvärdet är 1 och det högsta 5. 

       

Resultatet från testet visar att den text som hade högst medelvärde på frågan om hur pass 
lättläst texten upplevdes var serifer på utskrivet papper (text 1), med ett medelvärde på 3,6 (se 
tabell 1). Den text som hade högst medelvärde på frågan om textens utformning var dock 
serifer på digital skärm (text 4), med ett medelvärde på 3,3 (se tabell 2). Text 4 upplevdes ha 
enklare meningsbyggnad, vilket kan vara en faktor som spelar roll (se tabell 3). Medelvärdet 
av hur pass lättläst meningsbyggnaden upplevdes i samtliga texter var ganska jämt. Dock 
märks viss skillnad i hur många rätt undersökningsdeltagarna svarat på de två textfrågor som 
fanns vid varje text. I text 1 var 92 % av de 64 svaren på frågorna rätt, i text 2 var 86 % rätt, i 
text 3 var 67 % rätt och i text 4 var 69 % rätt.  

Stapeldiagram 1 - Medelvärde av hur lättlästa de utvalda texterna upplevdes 
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Stapeldiagram 2 - Medelvärde av hur texternas utformning upplevdes 

Stapeldiagram 3 - Medelvärde av hur texternas meningsbyggnad upplevdes 

Samtliga undersökningsdeltagare fick ange kön samt ålder. Detta av intresse för att kunna se 
ett eventuellt samband i hur deltagarna svarat och på så sätt kunna hitta andra förklaringar 
och dra slutsatser på vad undersökningen skulle visa.  

Bägge typsnitt som användes är typsnitt skapade på sent 1920-tal (Butterick, 2010-16), vilket i 
detta arbete definieras som “äldre”. Undersökningen påvisar att äldre typsnitt fungerar bra 
med avseende på läsbarhet på en högupplöst skärm, vilket ger svar på frågeställning 2. Enligt 
den teoretiska data som samlats in skulle detta inte stämma. Teorin motsäger alltså det 
resultat undersökningen tagit fram. I de flesta teoretiska texter som bearbetats inför detta 
arbete skrivs det om vikten att inte använda sig av print-typsnitt på en digital skärm. Detta för 
att typsnitten inte är anpassade för att läsas på skärm.  

4.2. Intervju 
Annan data som samlats in är svar från två intervjuer med yrkespersoner inom området. 
Beroende på hur intervjun utförts har datan antecknats analogt eller digitalt och sedan 
sammanställts i ett digitalt dokument för att kunna jämföra svaren. Det viktigaste att få svar 
på vid denna metod var Hur det kommer sig att sans serif-typsnitt är dominerande på 
webben trots dagens högre skärmupplösning. Typografins historia och utveckling har som 

!13

Medelvärde av hur texternas utformning upplevdes 

Text 1 

1 

2

3

4

Text 2 Text 3 Text 4 

3,1

2,5 2,4

3,3

Medelvärde av hur meningsbyggnaden upplevdes 

Text 1 

1 

2

3

4

Text 2 Text 3 Text 4 

2,9 2,9
3,1 3,1



nämnt pågått under en väldigt lång period. Utvecklingen har skett både på det tekniska planet 
men även utseendet och utförandet. Enligt de resultat som samlats in och tidigare teori ser 
framtiden god ut för ämnet. Typografi är under en ständig utveckling, vilket kommer fortsätta 
utifrån de slutsatser som kommit fram genom denna undersökning. Förr var det väldigt unikt 
med typsnitt endast enstaka personer skapade dessa, vilket inte stämmer med hur det ser ut 
idag. Idag kan nästan vem som helst skapa sig ett typsnitt oavsett kunskapsnivå, det är endast 
några få sökningar på Internet ifrån. Nackdelen med denna utveckling för personlig 
tillverkning är att det existerar idag en mängd typsnitt som inte är uppbyggda korrekt med 
tanke på läsbarhet och tydlighet. Många typsnitt är idag bristfälliga inom sin uppbyggnad, 
utformning och publicitet. Detta kan tyda på brist av grundläggande kunskap hos skaparna. 
Många skulle kunna se utbudet av typsnitt som en djungel, medan andra ser det som en dröm 
och inspirationskälla. Trots den varierande kvalitén på en del av typsnitten som finns idag är 
det en bra grund. Vissa typsnitt går inte att använda i sin helhet men kanske fungerar utmärkt 
till ett visst namn i en logotyp eller för att ha som grund innan man skapar något eget. 

       

Första personen som intervjuades var en grafisk formgivare som arbetat med grafisk 
produktion i 26 år. Hen har utbildning i foto och konst, samt en lärlingsutbildning i 
textsättning hen fick när hen började jobba i den grafiska branschen. Intervjun gjordes över 
telefon. Hen berättade att det var mer strikta regler gällande typografi när hen började i 
branschen jämfört med vad det är idag. Vid frågan om vilken hens personliga favorit är 
mellan serif- eller sans serif-typsnitt, svarar hen att hen tycker det är svårt att välja en, men 
att sans serifer är bredare och går att använda till mer. 

       

Personen har inte funderat så mycket kring anledningen till att serif-typsnitt inte blivit 
vanligare på webben trots utvecklingen av dagens skärmupplösning, men säger att hen kan 
tänka sig att det har att göra med att serifer ser gammalmodiga ut. “Det ska vara så modernt 
på webben nu”, säger hen. Personen hoppas att det kommer bli vanligare med serifer på 
webben med motiveringen att det skulle vara roligare med mångfald och skillnad så att allt 
inte ser likadant ut. Hen tror att om fler grafiker fick arbeta med att formge hemsidor skulle 
det kunna se snyggt ut och vara mer grafiskt genomtänkt. Personen tycker att nya 
undersökningar om vad för typsnitt/typografi som fungerar bäst på webben borde göras. Hen 
tror att många fortfarande arbetar med gamla regler och att det är något som bara blivit så. 

       

Andra personen som intervjuades har arbetat i bokbranschen i 11 år och 15 år i 
reklambranschen. Hen har en fotograf-utbildning samt en marknadsekonom-utbildning. 
Intervjun gjordes över mail. Hens personliga favorit är sans serif-typsnitt framför serifer men 
tillägger även att serifer är mer lättlästa vid brödtext. “Det är ju faktiskt ett av kriterierna vid 
val av typsnitt” säger hen. 

       

Hen tror att anledningen till att serif-typsnitt inte är vanligare på webben beror på att det är 
en vanesak samt att det tar tid att förändra system. “Dynamiska webbsidor/böcker och så 
vidare blir bättre när man kan välja mellan fler typsnitt”. Hen tror också att vår kunskap inom 
typografi kommer att åter bli viktig då läsbarheten blir viktigare, och därmed kommer det bli 
vanligare med serifer på webben.   
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4.3. Typsnittsgranskning 
Typsnittsgranskningen utfördes innan testet och intervjuerna gjordes. Detta för att få en bred 
grund att stå på. Fakta från typsnittsgranskningen har använts som en bas i undersökningen 
där typsnitten till stor del baserades på underlag från den. Granskningen ger även läsaren en 
tydligare förståelse för typografi vilket gör att det blir enkelt att hänga med i de resonemang 
arbetet utgår från. 

       

Som nämnt i det teoretiska ramverket så var det monospace-typsnitt och pixeltypsnitt som 
användes under den första tiden då publicering på skärm slog igenom. Dessa sorters typsnitt 
är inget som är direkt aktuellt idag, men det är heller inget minne blott. I dagens datorer och 
dess standardutbud av typsnitt kan några få typsnitt av dessa stilar fortfarande existera. Det 
finns även nya typsnitt av dessa tolkningar som är aktuella och som kan användas för att 
skapa fram den unika stil som dessa tidigare typsnitt gjorde. 

       

Trots att den tidigare typografiska regeln kring serifer och sans serifer finns tyder både annan 
teori och den data som undersökningen samlat in att skillnaden mellan de två 
typsnittsfamiljerna är inte lika stor längre. Regeln skulle mer idag kunna ses som en 
rekommendation, en hjälp vid typografiska arbeten eller för personer som är nya inom 
området eller branschen. Idag är det sans serifer som dominerar på webben, men vem vet hur 
den fördelningen ser ut om några år. Ett smart sätt för att sticka ut idag och skapa unikt 
material idag kan vara att få in seriftypsnitt på webben då det enligt många anser som ett mer 
exklusivt typsnitt vid stor publicering och utföranden. Låt utvecklingen fortsätta utvecklas och 
låt kreativiteten forsätta att flöda. 

4.4. Litteraturstudie 
Litteraturstudien för detta arbete utfördes i början av processen. Detta för att granska ämnet 
och dess huvudområde. Genom denna studien blev det även en repetition av tidigare kunskap, 
detta för att ha allt kring området så aktuellt som möjligt i arbetets alla delar men även för att 
sedan underlätta vid arbetets slutfaser då resultat och slutsatser tas fram. Studien innefattade 
både svensk och engelsk litteratur, detta för att stärka ämnet typografi men också eftersom 
utbudet av den svenska litteraturen kändes tunn i sin omfattning. Genom denna studien 
granskades grundläggande kunskap inom området men också ur ett historie- och 
utvecklingsperspektiv. Detta för att hjälpa arbetets helhet och vara grunder till de slutsatser 
som tas efter arbetets alla delar. 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5. Analys 
I följande kapitel ges en analys av den data som samlats in samt av den behandlade teorin.  

5.1. Hur påverkas läsförståelsen på skärm idag beroende på om serif- 
eller sans serif-typsnitt används? 

Läsförståelsen på skärm påverkas beroende på vilket typsnitt som används. På vilket sätt den 
påverkas är vad vi tagit reda på i detta examensarbete. Då medelvärdet av hur pass lättläst 
meningsbyggnaden upplevdes i samtliga texter i testet var ganska jämnt påvisar att 
meningsbyggnaden inte påverkat läsbarheten avsevärt, vilket tyder på att den avgörande 
faktorn bör vara typsnittet i undersökningen.  Enligt den undersökning som utförts i detta 
arbetet är ett serif-typsnitt mer lättläst än ett sans serif-typsnitt oberoende om det används på 
en digital skärm eller på ett tryckt papper. Detta är inte vad mycket av teorin säger, utan 
många hävdar att serifer endast ska användas på ett printat papper. Det är dock en stor 
pågående debatt, med många olika åsikter. Webbtypografin är under utveckling hela tiden, 
och likaså tekniken. Man lär sig mer och mer om vad som går att göra med teknik och på 
vilket sätt detta påverkar en människa. 

       

Som ovan nämnt samlades svar in från 18 deltagare i den kvantitativa undersökning som 
genomförts, där svaren på graderingsfrågorna sedan sammanställts digitalt och omvandlats 
till medelvärden. Detta ansågs som det mest överskådliga alternativet att bearbeta datan på, 
vilket också bör ge en rättvis bild av resultatet. De övriga frågorna som bestod av textfrågor 
där deltagaren fick svara med ett öppet svar, har sammanställts till procent för att få en 
överblick över hur många av frågorna som var rätt vid samtliga texter. 

       

Baserat på medelvärdena var text 1, serifer på tryckt papper, mest lättläst. Strax därunder låg 
text 4, serifer på digital skärm. Hur pass bra meningsbyggnaden av texterna var fick ett 
ganska jämnt resultat, där medelvärdet inte skiljde sig så mycket mellan samtliga texter. Detta 
visar på att meningsbyggnaden inte var någon stor påverkan vid hur pass lättläst texten 
upplevdes. Det betyder alltså att det avgörande i denna undersökningen var typsnitten, vilket 
alltså var det undersökningen avsedde att undersöka. Det var dock fler felsvar på text- 
frågorna i text 4 (se bilaga 2), vilket bidrar till ett klart resultat men också visar på att 
meningsbyggnaden trots ett bra medelvärde kan ha varit en bidragande faktor. 

       

Mönstret visar att det var fler procent rätta svar vid de första två texterna som var tryckta på 
papper, än det var vid de sista två texterna som lästes på en digital skärm. Det kan kanske ha 
att göra med att undersökningsdeltagarna var mer fokuserade i början av testet, eller så har 
det med det tryckta pappret att göra. Det kan så klart även ha att göra med att frågorna 
upplevdes som svårare i de två sista texterna. Det slutgiltiga resultatet visar alltså att 
läsförståelsen på skärm påverkas något beroende på om serif- eller sans serif-typsnitt 
används. Resultatet visar också, till motsats av vad typografiska teorier och regler säger, att 
serifer är bäst för läsbarhet, både på tryckt papper och på digital skärm.  

Samtliga deltagare i undersökningen  fick ange kön samt ålder. Detta av orsak att kunna se ett 
eventuellt mönster i hur deltagarna svarat och på så sätt kunna hitta samband i hur 
deltagarna svarat. Det går inte att se något sådant samband, utan svaren varierar helt 
oberoende åldern hos deltagarna.  
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5.2. Hur pass bra fungerar äldre typsnitt skapade för böcker digitalt 
idag, med tanke på nutidens högupplösta skärmar? 

Ett äldre typsnitt fungerar bra på en digital skärm. I samma undersökning som diskuteras 
ovan användes typsnitt skapade på 1930-talet. Texterna mättes i medelvärden, och fick alla 
medel till höga medelvärden på frågan om textens utformning. Ingen jämförelse med ett 
nyare typsnitt har dock utförts vilket hade kunnat ge ett klarare svar på frågeställningen. Ur 
teoretiskt synvinkel är det idag många typsnitt som är gamla och har existerat länge. Aktiva 
datoranvändare idag har ett register med standardtypsnitt, vissa används mer än andra. I de 
två intervjuer som utförts med yrkespersoner i området grafisk design ställdes frågan “Vad 
tycker du om dagens standarstypsnitt som finns i datorer?” samt följdfrågan “Hur många av 
dessa typsnitt använder du?” där svarade person 1 så här: 

       

“...Det är lite tunt med standardtypsnitten, det skulle behöva finnas lite fler. Men man vill ju 
alltid ha mer. Jag använder ofta Helvetica som ju är ett gammalt standardtypsnitt. Men jag 
använder nya versioner av typsnittet, nya skärningar och så vidare. Vissa baser behövs. 
Garamond är till exempel ett jättefint gammalt typsnitt.”   
    

“Vissa är jättebra, beroende på vad som ska göras. Ska man göra en logotyp är det ju inte så 
kul att använda ett typsnitt som alla har. “    
   

Person 2 svarade att hen tycker att standardtypsnitt fungerar men att de är lite tråkiga i 
längden men att hen trots det använder väldigt många av dessa typsnitt när hen typograferar 
manus till böcker. 

Vid starten av detta arbete hade vi som författare en personlig teori kring processen och 
frågeställningarna. Då samhället har haft till vana att läsa längre texter med serif-typsnitt i 
flera år är det mer eller mindre en självklarhet idag. Som även teorin påpekar så märker man 
inte av bra typografi utan det är när den är bristfällig som man stannar upp. Detta tyder även 
på vanan av att läsa, då det finns en rekommenderad gammal typografisk regel kring detta är 
den svår att inte identifiera med de valen.  

5.3. Hur kommer det sig att sans serif-typsnitt är dominerande på 
webben trots dagens högre skärmupplösning? 

Att sans serif-typsnitt fortfarande är dominerande på webben tror de yrkespersoner som 
intervjuades beror på att det endast är en vanesak och något som hänger kvar sen förr. Som 
den teorin även visar finns det en typografisk regel som tyder på att förr var det mer strikt 
kring användingen av typsnitt. Serifer skulle användas vid tryckt material medan sans-serif 
skulle användas på digitala medier och plattformar, just för att det rörde sig om upplösningen 
kring dåtidens skärmar. Än idag är denna regel aktuell då den vid utbildningar och kurser 
inom området grafisk design och liknande ämnen nämns. Både från aktivt branschfolk och 
böcker tas den grundläggande regeln upp, utan någon som helst tanke eller reflektion över att 
de skärmar vi använder digitalt idag har utvecklats oerhört mycket tillskillnad från när denna 
regeln togs fram. Trots att reglerna kring typografi idag inte är lika starka kan det ändå vara 
givande i framtida arbete att ha de regler som existerar i åtanke. Detta var även en teori som 
vi som författare hade redan innan undersökningen genomfördes. En personlig teori som 
skapats ut efter vår utbildning, vår personliga tolkning och vad andra aktiva personer inom 
branschen tycker. 
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Enligt den typografiska regeln kring användandet av serifer och sans serifer visar teorin att 
serifer passar mindre bra på digitala plattformar/skärmar. Enligt undersökningen och teorin 
borde denna kontrast varit mycket större än vad den är idag. Undersökningen och de svar 
som samlats in från intervjuerna visar på att skillnaden inte är lika stor längre, dagens 
samhälle accepterar serif-typsnitt vare sig det är på tryckt eller digitalt material. Så här 
svarade den första personen vi intervjuade: 

Vad tror du är anledningen till att serif-typsnitt inte blivit vanligare på webben trots 
utvecklingen av skärmupplösning? 

       

”Jag har inte funderat på det så mycket. Serif-typsnitt anses ju lättare att läsa.. Jag kan tänka 
mig att det har att göra med att serifer ser gammalmodiga ut. Det ska vara så modernt på 
webben nu, men det kan också handla om en trend. Webbutvecklare har inte alltid samma 
utbildning och tanke som någon som arbetar med grafisk form. Om grafiska formgivare fick 
formge fler webbplatser hade det nog sätt annorlunda ut, med mer estetiskt tänk.” 

       

Tror du att det i framtiden kommer bli vanligare att använda serif-typsnitt på webben, varför 
eller varför inte? 

       

”Ja, jag hoppas det. Det vore roligare med mångfald och lite skillnad så att inte allt alltid ser 
likadant ut. Det är lite tråkigt att alla hemsidor som skapas idag är byggda i köpta mallsystem. 
Om mer grafiker arbetade med att formge hemsidor skulle det kunna se mer trevligt och 
snyggt ut och vara mer grafiskt genomtänkt.” 

       

Den andra personen som intervjuades svarade följande på samma frågor: 

       

Vad tror du är anledningen till att serif-typsnitt inte blivit vanligare på webben trots 
utvecklingen av skärmupplösning? 

       

”Vanesak. Det tar också tid att förändra system. Dynamiska webbplatser/böcker osv blir 
bättre när man kan välja mellan fler typsnitt. Där läsbarheten är viktigare och vår kunskap 
inom typografin kommer åter bli viktig tror jag. Och serifer vanligare.” 

       

Tror du att det i framtiden kommer bli vanligare att använda serif-typsnitt på webben, varför 
eller varför inte? 

       

”Ja, som jag skrev ovan under personlig favorit.” (Om man ska läsa löpande text är serif mer 
lättläst och det är ju faktiskt ett av kriterierna vid val av typsnitt.) 
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6. Diskussion och slutsatser 
I följande avsnitt diskuteras undersökningens resultat. Även implikationer och begränsningar 
tas upp samt förslag på vidare forskning.  

6.1. Resultat 
Resultatet visar alltså slutligen att läsförståelsen på skärm idag påverkas beroende på om ett 
serif- eller sans serif-typsnitt används. Enligt undersökningen som gjorts upplevs en text som 
mer lättläst när ett serif-typsnitt används jämfört med ett sans serif-typsnitt oberoende om 
texten läses på tryckt material eller på en digital skärm. Att serif-typsnitt är att föredra i 
brödtexter stämmer alltså enligt tidigare forskning och typografiska regler. Då tidigare 
skillnad har varit så pass stor mellan de två typsnittsfamiljerna är det trots allt lite intressant 
att det är seriftypsnitt som anses bäst oavsett material eller digital skärm. Vilket tyder på att 
typsnitt som trots sin gamla uppbyggnad och funktion fortfarande håller och rekommenderas 
av våra undersökningsdeltagare. Trots att undersökningsdeltagarna inte upplevde någon 
större skillnad på hur meningsbyggnaden upplevdes i de olika texterna varierar resultatet på 
antalet rätt svar vid varje text. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att deltagarna 
var mer med i början av testet, då text 1 och text 2 har högre procent rätt och alltså var de två 
texter som genomfördes först i testet. Resultatet visar även att äldre typsnitt fungerar bra 
digitalt, då undersökning gav ett högt medelvärde för samtliga texter i testet.  

Enligt de experter som intervjuats under detta examensarbete beror den domination av sans 
serif- typsnitt på webben som finns idag på att det är en vanesak som hänger kvar sen förr. De 
var alla överens om att det kommer att ändras och baserat på undersökningen som gjorts bör 
det vara så, då läsförståelsen ökar med ett serif-typsnitt. 

       

Resultatet visar även att sans serif-typsnitt är dominerande på webben på grund av att det är 
en vanesak, och något som hänger kvar sen förr. Detta håller båda de yrkespersoner vi valt att 
intervjua med om. De var även överens om att detta är något som kommer att förändras.  

6.2. Implikationer och begränsningar 
Det finns vissa begränsningar i detta examensarbete, som dykt upp under arbetets gång. Det 
är begränsningar som kunde ha lyft examensarbetets trovärdighet och kvalitet. Till en början 
hade testet kunnat utvecklats något. Med det menat hade testet dels kunnat provtestats 
ytterligare några omgångar kring sin uppbyggnad för att se hur pass bra testet var utformat. 
Sedan kunde även testets inriktning och utförande ha utvecklats för att bli mer specifikt och 
korrekt. Detta tror vi som författare hade underlättat för metodvalet och sedan för den 
datainsamlingen som gjordes. Deltagarna till detta test representerade endast den södra delen 
av Sverige. Representanter från hela landet kunde ha deltagit för att öka validiteten samt 
bidragit till en mer geografisk översikt kring hur åsikter och svar placerats runt om i landet. I 
testet hade även fler typsnitt kunnat användas, för att påvisa ett mönster i användningen av 
serifer/sans-serifer. Detta hade också hjälpt till att säkerställa att resultatet inte endast beror 
på de specifika typsnitt som valdes ut. 

       

Även inom den kvalitativa metoden finns det detaljer som kunde förbättrats och stärkts. 
Intervjuerna kunde ha skett på avtalad bestämd tid, “öga mot öga” för att få en så korrekt och 
bra intervju samt grund till datan som metoden samlades in.Vid personliga intervjuer kan 
även kroppsspråk och annat tolkas och läsas in vilket inte fanns i vid dessa tillfällen. Dock 
anser vi inte det som något negativt då vi tror att det var nyttigt att de intervjuade personerna 
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fick sin tid att svara på frågorna och ha tid att tänka på saken. Även denna bransch är stressig 
och tidsanpassad vilket gör att få arbetande har tid för annat utöver vanliga arbetsuppgifter. 
Därför är vi tacksamma över den respons och svar vi fick vid denna datainsamling. Som 
mycket annat så är tiden en stor faktor som har inverkan i de flesta fall. Trots tydlig planering 
vid start av arbetet samt ett översiktligt gantt-schema var tiden en begränsning. Som alltid 
blir saker inte helt enligt planering och det kan dyka upp både stora och små problem. Trots 
att tidsplanen och gantt-schemat inte hölls helt korrekt har vi lyckats hålla fokus och 
genomfört detta omfattande arbetet från början till slut. 

6.3. Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatser som går att dra av denna undersökning är att vissa typografiska regler gällande 
serif- respektive sans serif-typsnitt håller än idag. Medan vissa bara finns kvar av ren vana. 
Serif-typsnitt är det bästa typsnittet att använda med tanke på läsbarhet i en brödtext som 
den gamla regeln säger. Det som inte stämmer längre är dock att serifer inte går att använda 
på en digital skärm. Det är teorier som inte håller längre idag. Undersökningen visar att 
serifer är bäst både för printat dokument och för digital användning. Det visade sig också att 
äldre typsnitt fortfarande håller måttet för dagens skärmar och användning. Som de personer 
vi intervjuade sa, så är det inte lika strikt idag gällande typografiska regler. Något som kan 
vara både något bra och något dåligt. Vår undersökning visar att det går att hitta nya bättre 
alternativ om man vågar trotsa dessa regler, men det kan också falla platt.  

6.4. Vidare forskning 
Vidare forskning i ämnet hade kunnat fördjupats. Då typografi är ett stort ämne finns det 
mycket historia kring det, historia som sträcker sig långt bak i tiden till de gamla grekerna 
samt tiden före kristus. Vad som är inom ramen kring ämnet typografi kan även vara en 
personlig åsikt. Inom ämnet handlar det egentligen om vad du som författare vill ha för 
inriktning eller syn på ämnet. För vidare forskning hade även flera typsnitt kunnat studerats. I 
detta arbete valdes två typsnittsfamiljer ut. Antingen hade en fördjupning av de valda 
typsnitten kunnat genomföras eller tagit ytterligare någon typsnittsfamilj för att granska dess 
användning och publicitet. Området kring digitala skärmar är även det något som det skulle 
kunna forskas vidare på. Dels som en påbyggnad på detta arbete men även separat för att 
kunna referera till användbarheten för typsnitt i digitala sammanhang. Som slutsats till detta 
arbete anser vi som författare att ämnet typografi är ett viktigt, aktuellt och spännande ämne. 
Ett ämne som hela tiden utvecklas och samtidigt då bidrar till flera områden att undersöka 
och studera. En nackdel med ämnet är storleken, det är stort men med en specifik inriktning 
skalas arbetet ner och blir då samtidigt unikt och meningsfullt. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Typsnittsgranskning 
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Garamond
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?

- Garald
- X-höjd i 12 pt = 0,167 cm
- Versalhöjd i 12 pt = 0,28 cm  

Times
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?

- Real
- X-höjd i 12 pt = 0,187 cm
- Versalhöjd i 12 pt = 0,28 cm    

Bodoni
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?

- Didon
- X-höjd i 12 pt = 0,183 cm
-Versalhöjd i 12 pt = 0, 293 cm  

Helvetica
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!? 

- Linjär
- X-höjd i 12 pt = 0,221 cm
- Versalhöjd i 12 pt = 0,303 cm 

Gill sans
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?

- Linjär
- X-höjd i 12 pt = 0,19 cm
- Versalhöjd i 12 pt = 0,289 cm  

Verdana
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?

- Linjär skapad för skärmanvändning av Microsoft 
- X-höjd i 12 pt = 0,231 cm
- Versalhöjd i 12 pt = 0,308 cm  

Georgia
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890!?

- Antikva skapad för skärmanvändning av Microsoft
- X-höjd i 12 pt = 0,204 cm
- Versal höjd = 0,292 cm 

Typsnitt x-höjdversalhöjd



Bilaga 2 Sammanställning av test, där kön och ålder redovisas längst upp. 
Längs den första spalten, från vänster, redovisas frågenumret indelat 
så att text 1, fråga 1-5 kommer först, nästa efter det är text 2, efter 
det text 3 och slutligen text 4. Grönt ifylld ruta betyder att personen 
svarat rätt på textfråga och röd betyder att svaret var fel. Siffrorna 1-5 
visar hur deltagaren svarat i de tre graderingsfrågorna efter vardera 
text.  
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Bilaga 3 Sammanställning av intervjuer 

Intervjuer 

Person 1 
Grafisk formgivare, har jobbat med grafisk produktion i 26 år

Varför denna bransch?
Det var en kombination. Dels har jag alltid varit konstintresserad och hade läst foto 
och konst. Jag fick sen PRAO på ett tryckeri, och efter det blev en tjänst på tryckeriet 
ledigt och då fick jag den. 

Vad har du för utbildning?
Det var länge sen jag började i branschen och då fanns inte så många utbildningar 
som det gör idag. Jag har utbildning i foto och konst. Jag fick också en 
lärlingsutbildning på företaget (tryckeriet), med utbildning i text-sättning och hur man 
framkallar bilder till exempel. Där fick jag gå bredvid, och ha mina kollegor som 
utbildare. Jag fick löneförhöjning för varje “ny grej” som jag lärde mig. Jag har även 
gått kurser i Göteborg och Stockholm på senare år för att lära mig de nya program 
som används idag. 

Hur såg de typografiska reglerna ut vid din utbildningstidpunkt?
Det var väldigt strikta regler jämfört med vad det är idag. Väldigt bestämt, till exempel 
om avstånd på kuvert. Man fick inte blanda mer än tre olika textstorlekar på ett 
dokument eller blanda ett sans serif-typsnitt med ett groteskt till exempel. Det 
handlade mer om att hålla sig till en stil. Det fanns regler för allting. Det var noga med 
uppdelning av siffror i typografin, typ hur telefonnummer skulle skrivas och även hur 
tecken skulle användas. Jag är ändå tacksam över att det var striktare då jag haft 
mycket nytta av det idag. 

Är det någon regel eller kunskap du alltid bär med dig?
Flera. Till exempel hur tecken används. Många använder exempelvis talstreck så att 
det blir grafiskt fel. Många kunder skriver enfanger, istället för citationstecken. Många 
vet inte. Jag har haft nytta av mycket av det jag lärt mig. 

Vilken är din personliga favorit ifall du måste välja mellan serif och sans-serif?
Tror du valet kan ha någon koppling till ditt yrke?
Svår fråga. Båda har bra användningsområden men jag väljer nog ändå sans serifer 
för att de är bredare, och går att använda till mer. 

Det har säkert koppling till mitt yrke. Less is more. Sans serifer är avskalade, rena 
och bra till logotyper. De är lättare att använda om man vill “skoja till det” och göra 
något personligt. 

Vad tror du är anledningen till att serif-typsnitt inte blivit vanligare på webben trots 
utvecklingen av skärmupplösning?
Jag har inte funderat på det så mycket. Serif-typsnitt anses ju lättare att läsa.. Jag 
kan tänka mig att det har att göra med att serifer ser gammalmodiga ut. Det ska vara 
så modernt på webben nu. Det kan också handla om en trend. Webbutvecklare har 
inte alltid samma utbildning och tanke som någon som arbetar med grafisk form. Om 
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grafiska formgivare fick formge fler webbplatser hade det nog sätt annorlunda ut, 
med ett mer estetiskt tänk. 

Om nu förutsättningarna är annorlunda från förr och vi (branschfolket) vet om att 
regeln kring serif och sans-serif inte är lika självklar/viktig längre.. Varför tror du att 
samhället idag fortfarande lär ut den typografiregeln? 
Det är baskunskaper. Man går nog fortfarande på undersökningar från förr om 
läsbarhet. Man borde börja undersöka vad som egentligen är bäst på webben. Det 
beror nog på gamla regler. Man borde göra nya undersökningar. Det hänger nog 
fortfarande på gamla Gutenberg-regler, att det bara blivit så. 

Tror du att det i framtiden kommer bli vanligare att använda serif-typsnitt på webben, 
varför eller varför inte? 
Ja, jag hoppas det. Det vore roligare med mångfald och lite skillnad så att inte allt 
alltid ser likadant ut. Det är tråkigt att alla hemsidor som skapas idag är byggda i 
köpta mallsystem. Om mer grafiker arbetade med att formge hemsidor skulle det 
kunna se mer trevligt och snyggt ut och vara mer grafiskt genomtänkt. 

Vad tycker du om dagens standarstypsnitt som finns i datorer? 
Har du funderat kring detta tidigare?
Hur många av dessa typsnitt använder du?
Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har typsnittsprogram med över 3000 typsnitt, 
som jag använder både hemma och på jobbet. Jag använder bara Mac men det finns 
ändå mycket vettigt i standardtypsnitten. Jag använder dock inte Adobes 
standardtypsnitt. Det är lite tunnt med standardtypsnitten, det skulle behöva finnas 
lite fler. Men man vill ju alltid ha mer. 

Jag använder ofta Helvetica som ju är ett gammalt standardtypsnitt. Men jag 
använder nya versioner av typsnittet, nya skärningar och så vidare. Vissa baser 
behövs. Garamond är till exempel ett jättefint gammalt typsnitt. 

Vissa är jättebra, beroende på vad som ska göras. Ska man göra en logotyp är det ju 
inte så kul att använda ett typsnitt som alla har. 

Person 2
Jobbar i bokbranschen. Har arbetat 11år i bokbranschen och 15 år i 
reklambranschen.

Varför denna bransch?
För det är kreativt, roligt att jobba med färg och form.

Vad har du för utbildning?
Gymnasie 2 årig. Fotograf. Marknadsekonom/högskola.

Är det någon regel eller kunskap du alltid bär med dig?
Om man jobbar med något man tycker om så blir det både kul och bra.

Vilken är din personliga favorit ifall du måste välja mellan serif och sans-serif?
 Sans-serif. Men om man ska läsa löpande text är serif mer lättläst och det är ju 
faktiskt ett av kriterierna vid val av typsnitt.
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Tror du valet kan ha någon koppling till ditt yrke?
Säkert, det har olika funktioner men är också en fråga om tycke och smak.

Vad tror du är anledningen till att serif-typsnitt inte blivit vanligare på webben trots 
utvecklingen av skärmupplösning?
Vanesak. Det tar också tid att förändra system. Dynamiska websidor/böcker osv blir 
bättre när man kan välja mellan fler typsnitt. Där läsbarheten är viktigare och vår 
kunskap inom typografin kommer åter bli viktig tror jag. Och serifer vanligare.

Om nu förutsättningarna är annorlunda från förr och vi (branschfolket) vet om att 
regeln kring serif och sans-serif inte är lika självklar/viktig längre.. Varför tror du att 
samhället idag fortfarande lär ut den typografiregeln?
Tröghet i systemet? 

Tror du att det i framtiden kommer bli vanligare att använda serif-typsnitt på webben, 
varför eller varför inte? 
 Ja, som jag skrev ovan under personlig favorit.

Vad tycker du om dagens standarstypsnitt som finns i datorer? 
De fungerar. Standard är alltid tråkigt i längden, men här är kanske funktionen 
viktigare. Sedan ändrar formgivarna typsnittet efter behovet

Har du funderat kring detta tidigare?
Nej, inte så mycket.

Hur många av dessa typsnitt använder du?
Väldigt många då jag får manus till böcker från väldigt olika håll. Vi väljer alltid 
typsnitt efter flera kriterier och funktion. Ibland måste en bok bli på fler sidor än vad 
manus ”räcker till”. Då väljer man ett typsnitt som bygger ”mycket”. och tvärtom. Man 
kan göra mycket med typografin… :)
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Bilaga 4 Test 

Text 1 
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Frågor till text 1 
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Text 2 
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Frågor till text 2 

!32



Text 3 
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Frågor till text 3 
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Text 4 
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Frågor till text 4
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