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Abstract 
Istället för att få standardutseendet på sina D-uppsatser ville en avgångsklass på en 
Mediedesignutbildning göra en bok där de samlade sina uppsatser. Denna bok fick en ny form 
som arbetades fram i den här uppsatsen. Huvudfokus låg på läsbarhet och frågor om estetiken 
i typsnitt och layout samt om det var möjligt att behålla seriositeten samtidigt som den känns 
kreativ och modern. 18 personer var med i försöksgruppen som bland annat fick rangordna de 
tre typsnitten Times, Sabon och Verdana för det aktuella ändamålet. Sammantaget var Sabon 
det typsnitt som visade sig vara mest lämpligt för en publikation av det här slaget. Layouten 
som var populärast bland försökspersonerna skiljde sig ifrån den standardmall som uppsatser 
oftast har och fick därför ett helt nytt utseende.  

Abstract 
Instead of having the standard appearance in their master thesis, a final year class in a media 
and design, wanted to make a book where they collected their papers. This book got a new 
form which was created in this paper. The focus was on readability and questions about 
esthetics of typeface and layout and how it was possible to keep the serious part simultaneous 
to make it creative and modern. 18 people participated in the study and amongst other got to 
rank the three typeface Times, Sabon and Verdana for the current topic. Taken all in all, 
Sabon was the typeface which was show to be best suited for a publication like this. The 
layout which was most popular amongst the trial persons distinguished from the standard 
template that often is shown on papers and got a brand new look.  

 

Nyckelord 
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”Grafisk formgivning (grafisk design): den fas i planeringen av en trycksak (t.ex. en bok) då 
man bestämmer dess typografiska form, dvs. hur rubriker, textytor och bilder skall placeras 
för att helheten skall bli lättläst och estetiskt tilltalande.” [NE.se, 2006] 
 

Inledning 
Orsaken till den här uppsatsen är att studenterna som går fjärde och sista året på 
Mediedesignutbildningen på Musikhögskolan i Piteå vill samla sina D-uppsatser i en bok med 
en layout som skiljer sig från andra vetenskapliga publikationer på deras institution. De vill att 
deras vetenskapliga uppsatser inte ska vara enbart ett häfte likt alla andra utan att det ska 
väcka uppmärksamhet och nyfikenhet genom sin design. En liten rundfrågning gjordes där 
många vänner från andra utbildningar och årskurser tyckte att det vore intressant att frångå 
LTUs mall med annorlunda design på en sådan publikation. Genom att titta på läsbarhet samt 
ställa frågor rörande estetik om ett antal formgivna mallar var tanken att se tendenser på 
vilken typ av typografi och layout som andra studenter helst vill se på en publikation av det 
här slaget. På så gott som varje institution på universitetsnivå finns en mall för vetenskapliga 
dokument som bör följas, bland annat för att underlätta när de ska tryckas men även för 
igenkänningsfaktorn. Läsare ska lätt kunna känna igen och utläsa författare, skola, datum, 
ämne och så vidare på framsidan. Efter att studenten skickat in den färdiga uppsatsen skapas 
automatiskt en framsida, med den information som angetts, vilken byter plats med den 
studenten själv gjort. Detta för att alla arbeten ska se likadana ut enligt universitetets mall 
[ltu.se, 2006].  
 
Typografera rätt 
Times, Sabon och Verdana är tre olika typsnitt som förekommer i den här uppsatsen. Dessa är 
framtagna för speciella ändamål. Times, eller Times New Roman som det egentligen heter, 
härstammar från 1930-talet då typsnittet togs fram för beställaren med samma namn; 
tidningen New York Times [wikipedia.se, 2006]. Typsnittet har de egenskaper som en tidning 
eftersträvar, det vill säga att det bland annat ska gå bra att tryckas på sådant papper som 
används för dagstidningar samt att det tar liten plats, så att tidningarna får in mer text på 
samma yta, utan att ge avkall på läsbarheten. Detta typsnitt används av många stora tidningar, 
för så kallad brödtext, än idag. Verdana utvecklades däremot för att användas på datorskärmar 
och släpptes av Microsoft 1996 [wikipedia.se, 2006]. Det typsnittet har efter Microsofts 
införande blivit ett så kallat ”webbsäkert typsnitt”, det vill säga att det är ett standardtypsnitt 
som ska följa med alla operativsystem och därmed finnas på alla datorer. Det sista typsnittet 
som är med i den här uppsatsen är Sabon, det är ännu ett elegant typsnitt som är registrerat av 
Adobe och passar, enligt Adobe själva, till allt från böcker till företagsidentiteter [Adobe, 
2006].  
 
Allt är design, varför inte även detta? 
År 2002 fastslog regeringen att Sverige skulle satsa på något som kom att kallas ”Designåret 
2005” [Designåret 2005, 2005]: 
 
”Målet är att så många som möjligt skall utveckla sin användning av, intresse för och 
kunskap om design. Dessutom ska förståelsen för vilka målsättningar och värderingar som 
styr designprocesser i närings- och samhällsliv fördjupas”.  
 
Under 2005 skulle flera designprojekt arbetas fram och pågå inom sju olika områden, varav 
ett var just: ”Utbildning och forskning” Därför är denna uppsats ett bidragande steg i rätt 
riktning. Design tillämpas för allt omkring oss som är skapat av människan; bilar, 



tvättmaskiner och brödrostar. Detta för att tillverkaren ska få sälja just sin produkt, istället för 
att kunden ska välja ett annat märke. Inom så gott som alla branscher är konkurrensen 
stenhård och design är ett krav för att synas. Även vi studenter vill att de potentiella läsarna 
ska se just vår publikation, bli nyfikna och läsa den.  
Den här uppsatsen har för avsikt att bli varse om det går att få en publikation av det här slaget 
att kännas modern och kreativ utan att det seriösa i vetenskapen faller i skugga. Detta skall 
göras genom att belysa tre faktorer; läsbarhet, läsförståelse samt estetik. Finns det tendenser 
för om designen på en vetenskaplig uppsats av det här slaget har någon betydelse för läsaren 
eller inte? Uppsatsen kommer att resultera i en design för den tryckta versionen av den 
publikation du just nu läser i.  
 

Disposition 
Genom att studera litteratur inom områden som typografi, layout och läsbarhet kan en 
preliminär design framställas, denna kommer sedan att ligga till grund till en studie för en 
försöksgrupp som består av 15 studenter samt 3 forskare. I denna studie ska dels ett test för 
läsbarhet och läsförståelse ingå för var och en av försökspersonerna, men även ett 
frågeformulär om deras personliga tankar om att använda sig av en ny design på en 
vetenskaplig publikation. Efter undersökningen kommer resultaten att analyseras och den 
tidigare gjorda designen eventuellt att kompletteras utifrån dessa resultat.  
 
Litteratur 
I den första delen av arbetet ska främst en bok [H Koblanck, 2003] stå som grund för 
framställandet av den första designen men även andra böcker [D Birdsall, 2004; A Rafaeli, 
2005] ska understödja denna. De delar i böckerna som ska bearbetas är de som har betydelse 
för just en sådan publikation som är aktuell för det här arbetet, det betyder att de delar som tar 
upp till exempel tidningsdesign ej kommer att behandlas.  
 
Försöksgrupp 
Potentiella läsare för vetenskapliga uppsatser är till exempel andra studenter som också 
skriver dylika arbeten, men även övriga som är intresserad av det aktuella vetenskapsområdet.  
I den här studien kommer 18 personer att ingå i den så kallade försöksgruppen. Gruppen ska 
bestå av 3 forskare som är vana med vetenskapliga arbeten samt 15 studenter som skriver eller 
har skrivit något vetenskapligt arbete på C- eller D-nivå.  
 
Analys och Komplettering 
Den sista fasen i det här arbetet består i att eventuellt komplettera den första designen utifrån 
svaren från försöksgruppen om dessa skiljer sig.  
 

Metod 
Den här uppsatsen är indelad i tre faser. Till att börja med formgavs en design utifrån 
litteraturen, där bland annat typografi och layout studerades, och valdes ut till just den här 
publikationen. I den andra delen utfördes en studie på en försöksgrupp där bland annat 
läsbarhet testades. Till sist analyserades resultatet från studien och designen reviderades efter 
detta för att tilltala så många som möjligt inom den primära målgruppen, det vill säga 
studenter. Antalet faktorer som undersöktes i den här studien var begränsade då för många 
variabler skulle försvåra analysfasen. Därför var endast tre typsnitt och två layouter med i 
studien.  
 



Begreppsdefinition 
- Läsbarhet 
I den här uppsatsen är läsbarhet detsamma som hur länge det tar att läsa en viss text  
[J Dovholt & J Kärrström, 2001]. Försökspersonerna har inte jämförts med varandra utan det 
är de tre tiderna varje försöksperson har fått som granskats och jämförts. Försökspersonerna 
har inte jämförts sinsemellan eftersom att alla läser olika snabbt samt att vissa kan känna 
stress när de läser medan någon tar tid, vilket kan påverka tiderna.  
 
- Läsförståelse 
I det här sammanhanget är läsförståelsen viktig för att försökspersonerna inte bara skulle läsa 
igenom texten så snabbt som möjligt, utan att de skulle läsa på ett sådant sätt att de skulle 
förstå texten som om det hade varit ”på riktigt” [ibid.]. Eftersom att alla inte är intresserade av 
detta ämne var det här sättet att simulera det på. Det vill säga som om de själva vore 
intresserade av ämnet och verkligen ville veta vad som stod i artikeln. Här kan dock vissa 
paralleller dras till motivation och dylikt men till detta har ingen hänsyn tagits eftersom att det 
inte fanns möjlighet att välja försökspersoner utifrån att de var intresserade av det aktuella 
ämnet. 
 
- Estetik 
Estetik är svårt att mäta och generalisera eftersom att det är ytterst subjektivt vad som är 
”fint” eller ”fult” samt vad som passar och inte passar för en viss situation. Den här delen i 
studien innehöll frågor om vad försökspersonerna tyckte om de olika textversionerna och hur 
de upplevde svårighetsgraden att läsa de olika typsnitten.  
 

Litteraturgenomgång och framställande av en första design 
En grundläggande design framställdes utifrån ett antal böcker inom typografi, layout och 
grafisk design1. Programmet som användes heter Adobe InDesign CS2. De delar som 
behandlades i litteraturen var bland annat följande:  
- Typografi på rubriker och brödtext 
- Satsyta och spaltindelning 
- Layout 
- Grafisk design 
 

Studiens utförande 
Studien gick ut på tre saker; läsbarhet, läsförståelse samt frågor om estetiken. Läsbarheten 
testades genom att försökspersonerna läste tre textversioner varpå tiderna för varje version 
dokumenterades, mellan första och andra versionen ställdes ett antal frågor för att 
försökspersonerna inte bara skulle ögna igenom texten, utan även ta till sig den. Till sist fick 
försökspersonerna svara på ett antal frågor rörande vad de tyckte om de olika versionerna och 
typsnitten. Försökspersonerna, som intervjuades enskilt, fick först förklarat för sig vad 
uppsatsen gick ut på, samt hur studien skulle gå till. Försöksledaren (författaren) berättade 
även om begreppet att använda sig av heuristiker [wikipedia.se, 2006] vid till exempel 
användbarhetstester för hemsidor, detta för att ge förståelse för textinnehållet då det var ett 
centralt, och för många okänt, begrepp i rapporten som användes till de tre olika 
textversionerna. Dessa textversioner innehöll de cirka 500 inledande orden på en rapport om 
                                                 
1 Se referenser 10, 11 samt 12. 



dataspelsutveckling som författaren själv skrivit i en tidigare forskningsmetodikkurs (se 
bilaga 3). Antalet ord valdes på grund av att det är cirka en sida skriven text i programmet 
Word om de förinställda variablerna som typsnitt, storlek, etc. används. Därefter skulle 
försökspersonerna läsa en och samma text i tre olika versioner varpå tiden för respektive 
version dokumenterades. Efter första versionen ställdes tre frågor för att kontrollera hur 
mycket försökspersonen förstått och kom ihåg av texten, främst för att se att de inte hade läst 
endast för att läsa så fort som möjligt, utan att de hade läst för att förstå innehållet.  
 
Frågor som ställdes om texten: 
- Vad är det huvudsakliga syftet med uppsatsen som texten kommer ifrån? 
- Vad är expertanvändarnas uppgift? 
- Vad innebär HEP, kortfattat? 
 
Efter att försökspersonen läst de tre olika textversionerna tillfrågades denne om något i 
omgivningen hade stört eller om några andra yttre omständigheter kunde tänkas ha inverkat 
på tidtagningen. Till sist fick försökspersonen två papper med frågor om de nyss lästa 
textversionerna som denne kunde fylla i utan tidspress. Försöksledaren påpekade även att 
försökspersonen kunde fråga om denne undrade något om frågorna som handlade om hur 
försökspersonen uppfattade läsligheten och estetiken i de olika typsnitten samt layouten.  
För att tidtagningen på de tre olika versionerna skulle bli mer jämförbara, då 
försökspersonerna känner igen texten andra och tredje gången de läser den, så ändrades 
ordningen på de tre versionerna. Ungefär en tredjedel av försökspersonerna började med 
vardera av de tre textversionerna.  
 

Försökspersoner 
15 studenter och 3 forskare var med i studien. Dessa valdes ut utan några speciella kriterier 
mer än att de skulle kunna läsa och tala svenska. ”Forskarna” ska ha stor erfarenhet inom 
forskningsbranschen, men behöver inte vara aktiva forskare, det kan vara lärare, gästlärare 
eller annan personal vid universitetet2. ”Studenterna” ska skriva eller ha skrivit minst en C- 
eller D-uppsats, det vill säga att de ska ha en inblick i vetenskapens grunder. 
Försökspersonerna är anonyma, bortsett från att de kategoriseras utifrån om de är studenter 
eller forskare, samt kön3. Alla studenter går dock på någon av medieutbildningarna vid 
Institutionen för Musik och Media i Piteå vid Luleå tekniska universitet. Innan studien 
genomfördes var tanken att använda 20 studenter så att det skulle gå att analysera resultatet 
från läsbarheten kvantitativt. Dock visade det sig efterhand att det inte fanns några tendenser 
till mönster i dessa resultat, så antalet drogs ner till 15 studenter.  
 
 
 

                                                 
2 Luleå tekniska universitet 
3 Endast för att registrera antalet kvinnor respektive män som var med i studien. 



En preliminär design 
Den här designen grundades på litteratur inom bland annat typografi och layout.  
 

 
Bild1: Uppslag från den första designen (de lila strecken visar endast hur spalterna ska ligga 
och kommer ej synas i tryck). 
 
 
Format: 
De fyra studenter som bidrar med texter till den här publikationen kom fram till att ett 
liggande format vore mer intressant redan i ett tidigare skede, således valdes ett format på 
20cm i höjd och 25cm i bredd. Inte riktigt lika stort som ett liggande A4, men nästan.  
 
Satsyta och spaltindelning: 
Det finns olika sätt att konstruera satsytan för en bok, här användes en variant där man delar 
in de olika sidorna4 (uppe, nere, yttre och inre) och har ett visst förhållande mellan hur många 
enheter av ett i förhand specificerat mått det är på vardera sidan. En tumregel är att 
innerkanten har det minsta värdet, följt av överkant, ytterkant och störst bör nederkant vara  
[H Koblanck, 2003]. I det här fallet valdes 15mm i innerkant, 20mm i överkant, 25mm i 
ytterkant samt 30mm i nederkant. När det gäller spaltindelningen valdes en femspaltig variant 
där den innersta spalten är tom och kan vid behov användas för illustrationer eller bilder, och 
sedan används de fyra kvarvarande spalterna till två spalter med text (se Bild1). Krävs det 
större plats för bilder så finns möjligheten att ta bort textyta, men så långt det går skall bilder 
och illustrationer hållas på den innersta spalten.  
 
Typografi: 
De så kallade Antikvorna lämpar sig bra till stora textmängder, därför valdes ett typsnitt ur 
den här typsnittsfamiljen. Till rubriker, mellanrubriker och bildtexter används oftast kallade 
Linjärer [10], även i detta fall. Bland Antikvorna valdes typsnittet Sabon och bland Linjärerna 
valdes typsnittet Gill Sans. Rubriker, mellanrubriker och bildtexter kommer att inledas med 
första bokstaven som versal och efterföljande bokstäver som kapitäler [H Koblanck, 2003, 
s.47].  
 
 
 

                                                 
4 Även kallat Marginaler. 



Omslaget: 
En grundregel enligt Bo Bergström är att ”Ren, enkel form, är en dygd” [B Bergström 2001, 
s.239]. Därför valdes endast några få element ut till omslaget för den här publikationen. Det 
finns dock ett antal punkter som bör finnas på framsidan av vetenskapliga uppsatser  
[J Backman, 1998] men för att hålla framsidan av publikationen så ren och enkel som möjligt 
placerades denna information på baksidan. Sven Burman, en före detta student på 
Mediedesignutbildningen har skrivit en C-uppsats om Visuella identiteter och Norrländska 
symboler [S Burman, 2006]. Det var bland annat denna uppsats som fick ligga till grund för 
designen. Färgvalet grundades i Svens uppsats, medan symbolen grundades i ämnet 
mediedesign. Den förestället två figurer, varav den ena har ett frågetecken ovanför sig och 
den andra ett utropstecken ovanför sig. Figurerna har en pil emellan sig. Tanken var att 
symbolisera att ”vi rätar ut frågetecken”. Vi som formgivare och kommunikatörer ger svar på 
kundens frågor, det är därför de anlitar oss. ”Vi kan något som inte de kan”. 
 

Tre olika versioner 
Tre versioner skapades. Den första grundades i en klassisk standardmall för Microsofts 
program Word. Denna fick representera den klassiska ”uppsatsen”, och hade Times som 
typsnitt i tolv punkters storlek. Detta är vanligtvis det förinställda typsnittet i det programmet.  
De andra två versionerna med typsnitten Sabon och Verdana hade likadan form, utom just 
typsnittet. Dessa var i liggande format och formen beskrevs tidigare som en ”preliminär 
design”. Alla typsnitt hade tolv punkters storlek.  
 

              

Timesversionen                   Sabon- och Verdanaversionerna



Studien 
 
Typsnittens läsbarhet 
Utifrån studien kan man se ett antal punkter som är värda att behandlas, först och främst var 
det ganska skilda åsikter om typsnittens läsbarhet. På första frågan som försökspersonerna 
fick svara på skulle de gradera hur lätta typsnitten var att läsa, på en sjugradig skala (högt 
värde om typsnittet var svårläst), samt hur de upplevde form och layout på de olika 
versionerna. De hade även möjlighet att kommentera sina svar. De flesta valde att kryssa för 
låga värden på Sabon och Times, medan Verdana i genomsnitt fick lite högre värden. Detta är 
dock inte så konstigt eftersom att Verdana är framtaget för skärmläsning (till exempel för 
webbsidor) och inte för papper, vilket även tydligt framgick bland svaren där exempel på 
motiveringar hos Sabon och Times var:  
- ”Lätt att läsa, men ser lite tråkigt ut” (Times)  
- ”Känns väldigt traditionell, formen känns lite tråkig” (Times) 
- ”Ögat är van vid denna texttyp. känns som att läsa en bok eller nåt” (Times) 
- ”Närmare en 1:a än Times, bra baslinje i typsnittet, enkelt för ögat att följa” (Sabon) 
- ”Bra flyt, fint upplägg, tilltalar mig estetiskt” (Sabon)  
- ”Design som verkar vara här för att stanna” (Sabon) 
 
Bland svaren för Verdana var det lite andra åsikter: 
- ”Känns klumpig” 
- ”Större text - lättare att läsa om man nu har dålig syn men det ökar också textens längd” 
- ”Lite otydligt, svårt att få fokus vid läsning. Lite stirrigt. Saknar linjer i texten” 
 
Det fanns dock skilda meningar för alla tre typsnitt. Även hos Sabon och Times fanns det 
negativa åsikter och hos Verdana fanns det positiva: 
- ”Känns mer trögläst” (Sabon) 
- ”Känns svårare pga. att det är ett så ”seriöst” typsnitt” (Times) 
- ”Verdana känns luftigare och mer lättläst” (Verdana) 
 
Under fråga två och tre, fick försökspersonerna svara på vilka typsnitt de tyckte var lättast att 
läsa av de tre och eventuellt motivera, samt svara på vilket typsnitt de tyckte passade bäst för 
en akademisk uppsats av den här karaktären. På fråga två svarade alla utom två Sabon eller 
Times samt på fråga tre svarade alla Sabon eller Times (Nio personer valde Sabon och sex 
personer valde Times, medan de tre övriga skrev ”Sabon/Times”). Några muntliga 
kommentarer till dessa frågor var att några av försökspersonerna knappt såg någon skillnad på 
dessa typsnitt och därför kunde ha valt vilket av de två som helst. Detta är inte är så konstigt 
då de kommer från samma typsnittsfamilj och är utvecklade för i stort sett samma ändamål.   
 
Utifrån dessa svar går det att fastställa att Sabon och Times är mer lämpligt att använda till 
den här typen av uppsats. Detta går även att se i tidigare studier om läsbarhet samt i en del 
litteratur. Bland kommentarerna om form och layout sågs den liggande versionen som mer 
kreativ och mer estetiskt tilltalande, än den vanliga Word-mallen.  
 
Seriositet 
En annan viktig aspekt för vetenskapliga uppsatser är seriositeten på form och upplägg. Det 
vill säga att läsaren inte känner att seriositeten på texten ”dras ner” av att sidan och texten är 
slarvigt upplagd, detta skall dock inte förväxlas med ett oseriöst textinnehåll. Flera av 
försökspersonerna kommenterade att typsnittet Times kändes seriöst och väldigt 
”skoluppsats”, men samtidigt tråkigt, kanske just därför. Kommentarerna om Sabon var 



däremot genomgående mer positiva då de flesta tyckte detta typsnitt kändes seriöst och som 
en modernare variant av Times. En signifikativ kommentar till typsnittet Verdana under fråga 
sex var: 
- ”Känns lite ”lätt och ledigt”, inget kontraktstypsnitt, saknar lite av det förtroende som 
Sabon och Times inger” 
Sammanfattat så tyckte de flesta försökspersonerna att Sabon var det typsnitt som kändes 
mest seriöst för den aktuella uppsatsen.  
 
Tidtagning 
Under de enskilda sessionerna med försökspersonerna så var det ingen som ansåg att några 
yttre omständigheter (höga ljud, folk som går förbi, etc.) var av sådan grad att deras läsning 
stördes så mycket att tidtagningen skulle vara missvisande. Det första som varje 
försöksperson fick göra var att läsa tre textversioner på varpå tiden dokumenterades, innan 
studien påbörjades fanns det tankar om att detta skulle vara den primära delen av studien och 
att det skulle visa någon form av mönster som sedan kompletterades av estetikfrågorna. 
Studenterna var uppdelade i tre grupper så att inte alla skulle börja med samma textversion, 
detta för att det finns en inlärningsvariabel (som behandlas senare i uppsatsen) som gör att 
tiderna borde ha blivit kortare för varje version de läste. Resultatet blev dock inte alls som 
väntat, då tiderna inte alls följer något mönster. För en del försökspersoner blev det så att 
tiderna blev kortare för varje version som lästes, men långt ifrån alla fick det som resultat. 
Den ordning som mest visade det förväntade resultatet var med ordningen Verdana-Times-
Sabon. Här hade flest försökspersoner tider som blev kortare för varje version. Tiderna 
jämfördes endast för varje försöksperson, och inte försökspersonerna emellan. Därför 
förklarades det i ett inledande skede under varje försökspersons intervjusession att det inte var 
en tävling om vem som läste snabbast.  
 
Forskarna 
Tre forskare deltog i studien. De är alla personal på Musikhögskolan i Piteå men arbetar inom 
olika ämnesområden. Alla tre tyckte att designen var av underordnad dignitet då det var 
viktigare med innehållet. Det intressanta är att ändå var det bara en av de tre som svarade rätt 
på alla tre läsförståelsefrågorna, dock kommenterade en av försökspersonerna att det var 
mycket nya begrepp som personen inte varit i kontakt med tidigare, vilket gjorde att 
förståelsen minskade. En av de tre forskarna svarade på alla frågor om estetiken, medan de 
andra två inte hade så många tankar kring designen och vad som skilde dessa åt. En talande 
kommentar var: 
- Helt fokuserad på innehållet! ej på designen. 
På frågorna som handlade om att rangordna lämpligaste typsnitten var det dock Sabon och 
Times som valdes, samt att den tredje inte tyckte det gjorde någon skillnad på vilket typsnitt 
det var. Bland tidtagningen gick det inte heller här att utläsa något mönster, även fast de bara 
var tre personer.  
 
Kvinnor vs. Män bland studenterna 
Tanken med att notera vilket kön försökspersonerna hade var från början endast för att se hur 
stor andel som var män respektive kvinnor, detta visade sig dock vara mer intressant än så. 
Ingen av de tio männen gillade Verdana, eller rangordnade detta typsnitt som bäst. Bland 
kvinnorna valde tre av fem att ge Verdana lägre värden än de andra två typsnitten på fråga 1. 
På fråga 2 var det två av fem som tyckte att Verdana var mest lättläst av de tre typsnitten. 
Utifrån just den här studien är det svårt att veta varför det kan skilja sig så mellan kvinnor och 
män, men det är klart intressanta resultat som framtida forskning kanske kan ge svar på.  
 



Förståelse 
Alla utom en av försökspersonerna kunde redogöra för den övergripande handlingen i texten 
efter den första lästa versionen. Däremot svarade endast tre av 18 rätt på alla tre frågorna. I 
övriga fall gissade några, medan de flesta sa att de inte visste/kom ihåg. Fyra personer svarade 
rätt på två av tre frågor. Hur det kunde vara endast sju av 18 som kunde svara på två eller tre 
frågor går endast att spekulera i, dock kan det ha att göra med att ämnet som uppsatsen i 
texten behandlade var nytt för de flesta och därför var svårt att förstå. Valet av text kunde 
eventuellt ha gjorts på något annat sätt, vilket skulle kunna medföra ett mer neutralt ämne som 
inte kräver lika mycket av läsaren. Orsaken till att valet föll på den aktuella texten var att alla 
artiklar inte är enkla för alla, de flesta är mer nischade. Detta kräver en lite djupare kunskap 
om till exempel fackuttryck inom just det ämnet. Även uppsatsen som valdes till den här 
studien var nischad för att simulera detta. En annan viktig variabel för förståelsen är 
motivationen, som beskrivs väl nedan: 
”This aspect of readability is probably the most important, but unfortunately it is also the 
least tractable.  A young electronics enthusiast may read and persevere with a complex 
electronics magazine, but quickly abandon the simplest history book.” [timetabler.se, 2006] 
Vilken motivation försökspersonerna hade angående texten i studien är diskutabelt. Några av 
dem kanske mest gick med på att vara med i studien endast för att de kände författaren. Detta 
gick dock inte att ta hänsyn till i den här uppsatsen, då de flesta på skolan åtminstone vet vem 
den nämnda författaren är.  
 
Inlärningsvariabeln 
Ju fler gånger en person läser en text, desto snabbare går det, då denne lär sig texten och 
därför kan fästa blicken färre gånger på varje rad, men ändå känna igen vad det står  
[J Dovholt & J Kärrström, 2001]. Detta gjorde det svårare när resultaten av textläsningen 
skulle jämföras tidsmässigt. Om det var på grund av detta som det inte visades något mönster 
i tiderna är svårt att säga. Ett alternativ var att använda sig av texter som var mer allmänna. 
Detta medför dock att det skulle bli svårare att använda sig av en vetenskaplig text, då det är 
svårt att hitta tre sidor från en text som är jämförbara eftersom sådana artiklar oftast tar upp 
olika aspekter av ett problem på olika sidor. På grund av detta skiftade ordningen på texterna 
som försökspersonerna fick läsa. Några började med Times, några med Sabon och några med 
Verdana. Det var ett sätt att kompensera för det här problemet. Även bland dem som började 
med till exempel Times fanns inga direkta mönster, vilket tyder på att det inte spelade någon 
roll, då alla läser så olika.  
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning
 
Hur kan nu resultatet knytas till syftet? Först och främst; Ja, det finns tendenser till att 
studenter är öppna för nya utseenden på vetenskapliga uppsatser. Frågan är om det verkligen 
behövs en ny sorts design på en publikation som denna. Det finns en logisk tanke med att 
universitetet gör så att alla vetenskapliga uppsatser ser likadana ut, dock så är det studenterna 
som skriver arbetena och då borde väl även de få välja utseendet själv? Enligt en informell 
rundfrågning bland studenter kan man se att många vill bland annat typografera själv, 
speciellt på utbildningar inom designområdet. Detta avråds de dock till med hänvisning att det 
ska ske enligt mallen. Skulle studenterna få typografera själv så är det viktigt att dessa känns 
genomtänkta och seriösa, för att uppsatserna inte ska tappa i trovärdighet. Typsnitten bör vara 
något av de klassiska Antikvorna som är speciellt utvecklade för just text på papper 
(eventuellt ett annat typsnitt för dem som lagras digitalt på universitetets hemsida). En bok av 
det här slaget kan absolut kännas modern och nyskapande utan att tappa i trovärdighet och 
seriositet. Det är dock väldigt subjektivt vad som är just trovärdigt och seriöst men enligt 
denna studie kan man se tendenser på att i alla fall flertalet av de tillfrågade föredrog en annan 
design än det klassiska upplägget för en uppsats. Just i den här studien är det svårt att klart 
säga att forskare, som varit med i branschen lite längre, har andra åsikter än mediestudenter 
när det gäller designen på ett sådant här arbete. Det visade sig dock att två av tre forskare inte 
tyckte att designen var nämnvärt viktig, utan de ansåg att det var innehållet som var av högsta 
dignitet.  
 



Vidare Forskning 
 
Forskare vs studenter - forskare tänker mer på innehållet än utseendet? I den här studien var 
det för få forskare för att kunna säga något definitivt om detta. En större studie kanske skulle 
ge svar på mer specifika skillnader på åsikterna mellan forskare och studenter.  
 
Kvinnor vs män - skillnader i resultat mellan kvinnor och män bland studenterna.  
 

Tack 
Tack till min handledare Charlotte Wiberg som med ett stort engagemang och alltid positiva 
inställning hjälpt mig att få ordning på det här arbetet. 
  

Slutord 
Det är ett intressant område som jag hoppas kommer att bli mer omtalat och att viljan att 
använda sig av en alternativ design ökar. Visst är det bra om det finns vissa restriktioner så 
studenter inte kan göra precis hur som helst. Det är dock studenten som skrivit arbetet och bör 
därför i alla avseenden kunna stå för sin uppsats.  
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Bilaga 1 - Frågeformulär om Estetik 
 
 
Nummer:               forskare                student               man               kvinna 

 
1. Vilken svårighetsgrad anser du att de olika texterna som du läst har på en skala mellan 

1-7 där de olika stegen motsvarar 1= mycket enkelt, 2= enkelt, 3= ganska enkelt, 4= 
varken enkelt eller svårt, 5= ganska svårt, 6=svårt, och 7=mycket svårt 

 
Times 1 2 3 4 5 6 7  (Ringa in det alternativ du anser stämmer överens med din åsikt) 
Kommenter................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
Sabon 1 2 3 4 5 6 7 (Ringa in det alternativ du anser stämmer överens med din åsikt) 
Kommenter................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
  
Verdana  1 2 3 4 5 6 7 (Ringa in det alternativ du anser stämmer överens med din åsikt) 
Kommenter................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
2. Om du jämför de olika versionerna med varandra - vilken version tyckte Du var lättast att 
läsa? 
 
Times Sabon Verdana 
 
Vilket är din främsta anledning till att välja det alternativ du valt? 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
3. Vilken version anser du passar att använda på en akademisk uppsats av den här karaktären? 
 
Times Sabon Verdana 
 
Varför anser du att denna version passar bäst? 



.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......... 

.......................................................................................................................................................

.... 
4. Var det något på de två “bok-versionerna” som kändes bra/dåligt/konstigt? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............... 
 
5. Anser du att det har betydelse om ett uppsatsämne återspeglas i designen? 
............... 
 
6. Kan du med egna ord försöka karaktärisera de olika textversionerna – exempelvis vad 
associerar du versionen med/inte med, hur står sig versionen i fråga om förtroende för det 
budskap som är beskrivet och skiljer det sig mellan de olika versionerna. 
 
Times: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............... 
 
Sabon: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............... 
 
Verdana: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............... 
 
 
Övriga synpunkter och kommentarer: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............... 
 
 



Bilaga 2 - Resultat tidtagning 
 
 
 
Studenter 
Man/Kvinna Times Sabon Verdana 
M 2.25 2.11 2.12 
M 2.11 2.13 1.33 
M 0.49 1.02 0.50 
M 1.45 1.43 1.58 
M 2.41 2.29 2.15 
K 2.42 3.03 2.51 
    
 Verdana Times Sabon 
M 2.51 2.24 2.11 
K 2.04 1.52 1.28 
M 2.02 1.13 1.14 
K 2.20 2.06 2.12 
M 2.59 2.18 2.25 
M 2.25 2.05 1.42 
    
 Sabon Verdana Times 
K 2.13 2.15 1.56 
K 2.03 1.37 1.27 
M 1.56 1.45 1.32 
 
Forskare 
Man/Kvinna Times Sabon Verdana 
M  1.28 1.02 1.44 
K 1.27 1.40 1.17 
K 2.43 2.26 2.19 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 - Texten som användes i studien 
 
ABSTRACT 
Spel i olika former har länge fascinerat människan, och området expanderade lavinartat sedan 
datorerna kom in i varje hem. Spelutveckling inom datorbranschen är en mångmiljonindustri 
och hela tiden kommer det ut nya spel. För att företagen ska överleva är det viktigt för 
tillverkarna att göra spel som så många som möjligt vill spela. Den här studien behandlar 
heuristiker som är speciellt utvecklade för att utvärdera datorspel och om det går att urskilja 
något mönster i hur tillämpbara olika heuristiker är på olika genrer för datorspel.  
 
Inledning 
Som speldesigner eller spelutvecklare kan det vara bra att ha förhållningsregler, eller så 
kallade guidelines för att göra ett spel så intressant som det går, för så många som möjligt. Ett 
sätt är att arbeta utifrån en heuristisk metod och därigenom se om man har glömt något 
viktigt. Bara för att man sedan följer alla punkterna betyder det dock inte att spelet 
automatiskt blir bra, det viktiga är att vara medveten om vad man tar och inte tar till sig. I en 
rapport av Desurvire, Caplan och Toth [1] hittar vi en lista med heuristiker avsedda för 
utvärdering av spel och i den här studien ska fyra expertanvändare utvärdera om dessa 
punkter är tillämpbara för olika typer av datorspel, samt vilka delar som är mer eller mindre 
relevanta för olika spelgenrer. Expertanvändarna ska även få ge tips och förslag till fler 
heuristiker om de tycker att det finns brister i den aktuella listan.  
 
Tidigare Forskning 
I en artikel om så kallat ”GameFlow” [2] finns heuristiker som liknar de som utvärderas i 
denna studie. Både den artikeln och den tidigare nämnda artikeln av Desurvire, Caplan och 
Toth [1] tar upp allmänna heuristiker för spel. Den senare pratar dock bara allmänt om ”spel” 
och specificerar inte mot någon speciell typ av spel medan artikeln om GameFlow riktar sig 
mot en viss typ av spel. Nielsen [3] har även tagit fram tio övergripande heuristiker för 
usabilitytester, dessa är dock inte specificerade mot spel men kan sägas vara en bra grund som 
de senare heuristikerna har uppkommit ifrån.  
Det finns även omfattande forskning om hela den tekniska biten när det gäller multiplayer-
spel [8] som spelas över Internet eller LAN.  
 
HEP 
I Heuristics for Evaluating Playability (HEP) [1] har författarna tagit fram en lista med ett 
antal heuristiker. Denna lista består av 43 påståenden som kan göra ett spel mer intressant på 
olika sätt, antingen det handlar om design och menystruktur eller själva handlingen i spelet. 
Denna studie baseras främst på deras artikel. Listan på de följande två sidorna är direkt citerad 
därifrån.  
 
Författarna delar in heuristikerna i fyra olika delar: 
– Game Play: problemen och utmaningarna som användaren får under spelets gång. 
– Game Story: handlingen samt karaktärernas utveckling. 
– Mechanics: hur olika enheter påverkar och påverkas av dess omgivning och olika händelser 
– Usability: gränssnittet som användaren möts av, samt hur denne interagerar med spelet. 
 




