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Jämförelse av typsnitt för vägvisning

av Lisa Herland och Gabriel Helmers

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Ett nytt versalgement typsnitt för vägvisning har konstruerats av Strab, en konsult

i trafikbranschen. Versalgemen text innebär att varje ord börjar med en versal och

att resten är gemener. Vägverket har gett VTT i uppdrag att jämföra sex typsnitt för

vägvisning. Dessa är Strabs, tre andra svenska (SIS, Svensk versal och Svensk

versalgemen), ett danskt och ett brittiskt typsnitt. Alla typsnitten är versalgemena

utom ett av de svenska som består av endast versaler.

Syftet med studien är att jämföra typsnitten med avseende på läsbarhet. Läsbar-

het kan delas upp i två typer som här kallas läsning och igenkänning. Båda typerna

av läsbarhet studeras. Även läsbarheten i fordonsbelysning (halvljus) har studeras.

För försöket har åtta fiktiva ortnamn med åtta bokstäver, konstruerats. Namnen

är skrivna i alla sex typsnitten. Försöket sker i fyra delförsök. Dessa är; 1) Läsning

av okända ortnamn; 2) Igenkänning av kända ortnamn; 3) Rangordning av typsnitt

efter läsbarhet; 4) Rangordning av typsnitt efter läsbarhet i halvljus.

Delförsök 1 ger följande; Strab och Svensk versal är signifikant bättre än eller

jämbördiga med de andra fyra typsnitten. Brittiskt och SISs typsnitt kräver signifi-

kant kortare eller lika korta läsavstånd jämfört med övriga typsnitt. Svenskt ver-

salgement och Danskt typsnitt ligger på en mellannivå.

Delförsök 2, igenkänning har inte visat på några signifikanta skillnader mellan

typsnitten. Om det finns en effekt är den sannolikt svag.

I både delförsök 3 och 4 har man funnit en stark rangordning. Försöks-

personernas rangordning från bättre till sämre är i medel: Svensk versal, Strab,

Dansk, Svensk versalgemen, Brittisk, SIS.

Strab och Svensk versal är de bästa typsnitten vad det gäller läsbarhet. Dessa

två är dock svåra att skilja åt. Om det är så att även en liten skillnad har stor bety-

delse kan det vara intressant att göra ett större försök för att eventuellt kunna på-

visa en svag effekt av typsnitt vid igenkänning.

Resultatet från studien bedöms kunna generaliseras att gälla svensk vägvisning

med vit text på blå eller grön botten.

VTI meddelande 818 I
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Comparison of typefaces for direction signs

by Lisa Herland and Gabriel Helmers

Swedish National Road and Transport Research Institute

S-581 95 Linköping Sweden

Summary

A new typeface of upper-lower-case letters has been designed for roadsigns by

Strab in Höganäs. Upper-lower-case is a typeface in which every word starts with

an upper-case letter and the remaining letters are lower-case. VTT has been

commissioned by the National Road Administration to compare six typefaces for

road signs. These are the typeface designed by Strab, three other Swedish

typefaces (SIS, Swedish upper-case and Swedish upper-lower-case), a Danish

typeface and a British typeface. All the typefaces are upper-lower-case except one

of the Swedish which consists exclusively of upper-case letters.

The aim of the study was to compare the readability of the typefaces.

Readability can be divided into two types, here called reading and recognition.

Both types have been studied. The effect of vehicle lighting on readability has also

been studied.

Eight names of places with eight letters have been used for the experiment. The

names are written in the six different typefaces. The experiment is divided into

four parts: 1) Reading of unknown names, 2) Recognition of known names, 3)

Ranking of typefaces by readability, and 4) Ranking of typefaces by readability in

dipped beam.

Part 1 indicates that the Strab typeface and Swedish upper-case typeface are

significantly better than or equivalent to the other four typefaces. British and SIS

typefaces require a shorter or equal reading distance compared to the other type-

faces. Swedish upper-lower-case typeface and the Danish typeface are on an inter-

mediate level.

Part 2, Recognition, shows no significant differences between the typefaces. If

there is any effect, it is probably small.

In both Part 3 and Part 4, strong ranking was found. The average order in which

the test persons placed the typefaces was, from better to worse: Swedish upper-

case, Strab, Danish, Swedish upper-lower-case, British, SIS.

The Strab typeface and Swedish upper-case letters are the best two typefaces

concerning readability. However, it is difficult to distinguish between them. If also

a minor effect is of importance, it might be interesting to perform a larger experi-

ment to test for a small effect of typeface on recognition.

The estimation is that the result from this study could be generalised for

Swedish road signs with white text on blue or green background.
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1 Bakgrund

Läsbarhet och synbarhet av typsnitt på vägskyltar har länge diskuterats. Framför-

allt är det versalgemen text kontra text innehållande endast versaler som jämförts.

Versalgemen text innebär att varje ord börjar med en versal och att resten är

gemener.

Enligt A. Olovsson, J-O Sandberg, L. Thollander (1994) så har versalgemen

text en bättre läsbarhet. Det skulle enligt utredningen bl.a. bero på att gemener ger

varje ord en starkare ordbild. Ordbilden ges till stor del av de staplar uppåt och

nedåt som gemener har men versaler saknar.

Enligt en brittisk studie har man däremot inte funnit någon signifikant skillnad

i läsbarhet mellan de två typerna. [Christie A. W., Rutley K. S., 1961] Syftet med

denna studie var att finna vilket typsnitt som har det längsta läsavståndet per enhet

skyltarea. Typsnitten liknade de som används för vägvisning i Europa idag. Av-

stånden mellan bokstäverna liksom till skyltkanten hölls konstanta. Höjden på

versalerna i den versala och den versalgemena texten var tämligen lika trots att det

inte var den som hölls konstant utan skyltarean. Försökspersonerna kände till ort-

namnen som de skulle läsa och blev också förvarnade om vilka namn som skulle

visas.

Ett typsnitt som tar upp ett mindre utrymme men har en bättre eller lika bra läs-

barhet och synbarhet skulle kunna medföra lägre kostnad för skyltar. Med detta i

åtanke har ett nytt typsnitt av versalgement snitt konstruerats av Strab i Höganäs.

Vägverket har gett VTT i uppdrag att jämföra sex typsnitt för vägvisning. Dessa är

Strabs, tre andra svenska, ett danskt och ett brittiskt.

VTT Meddelande 818 15



2 Syfte

Syftet med studien är att jämföra sex typsnitt med avseende på läsbarhet. Läsbar-

het kan delas upp i två typer som här kallas läsning och igenkänning. Med läsning

menas att hela ordet måste läsas bokstav för bokstav. Detta gäller för okända ord.

Igenkänning innebär att man ser vad det står utan att behöva läsa varje bokstav.

Den så kallade ordbilden anses här vara av stor betydelse. Igenkänning gäller ord

som man är väl bekant med. Båda typerna av läsbarhet studeras. Läsbarheten har

förutom i dagsljus också studerats vid mörker i fordonsljus (halvljus).

16 VTT Meddelande 818



3 Metod

3.1 Försöksförutsättningar

Studien grundar sig på mätning av läsbarhet med försökspersoner. I utvärderingen

görs all mätning av läsbarhet utifrån för försöket specialtillverkade skyltar. Alla

försök har utförts utomhus med skyltar i den minsta storleken som används för

vägvisning för fordon, Detta för att få en så verklighetstrogen försökssituation

som möjligt. Skyltarna placerades på en stor träplatta med plats för sex skyltar på

höjden. Skyltar kan placeras på båda sidor om plattan, som kan vridas.

Försöken har utförts under februari och första hälften av mars 1997. Tillfällena

har valts så att väderleks- och ljusförhållanden under varje delförsök var så kon-

stanta som möjligt. I dagsljus gjordes mätningar av ljuset med en luxmeter. Det på

skyltarna infallande ljuset mättes genom att placera instrumentet vinkelrätt mot

den stora plattan, mitt på den. Värdena varierade mellan 1,8 och 98 klux. Him-

melsljus mättes tio meter från plattan. Mätriktningen var uppåt och utfördes dels

utan och dels med skuggning av mätcellen. Utan skuggning varierar värdena

mellan 4,3 och 40 klux. Med skuggning uppmättes värden mellan 1,0 och 4,0

klux. De stora variationerna beror på om det var soligt eller molnigt. Ljusförhåll-

andena kan dock ses som konstanta för varje försöksperson. Detta tillsammans

med försöksuppläggningen har medfört att typsnitten behandlas mycket lika.

Vid nattförsöken, som alla utfördes vid samma tillfälle, varierade den allmänna

belysningsstyrkan vinkelrätt mot plattan mellan 1,0 lux i nedre delen till 1,3 i den

övre delen. Detta ljus kom huvudsakligen från vägbelysning på en intilliggande

väg. Det sammanlagda ljuset från försöksfordonet och allmänbelysning mättes då

fordonet körde från avståndet 160 m från skylten till 50 m. Det gav resultat som i

nedre delen av plattan varierar mellan 1,1 och 1,9 lux och på den övre delen

mellan 1,2 och 1,6 lux.

Nedan finns de sex olika typsnitt som har jämförts. Vilka typsnitt som skulle

vara med i jämförelsen har valts av beställaren. I fortsättningen kommer beteck-

ningen inom parentes att användas för typsnitten.

Brittiska vägmyndighetens versalgemena text (Brittisk)

Danska Vejdirektoratets versalgemena text (Dansk)

Standardiseringskommissionen I Sveriges negativa versalgemena text (SIS)

Förslag till ny svensk versalgemen text, konstruerad av Strab (Strab)

Nuvarande svensk versalgemen text (Svg)

Nuvarande svensk versal text (SvV)

Se även figur 1. Symbolstorleken är 120 mm för alla typsnitten. Det betyder att

versaler har höjden 120 mm. Gemenerna varierar dock, Brittisk: 87 mm, Dansk:

86 mm, SIS: 88 mm, Strab: 91 mm, Svg: 86 mm. Avstånden mellan bokstäverna

varierar också mellan de olika typsnitten liksom stapeltjockleken. Dessa två och

annat som karakteriserar typsnitten har inte varierats i försöket förutom de varia-

tioner som tillhör typsnitten.

Alla skyltarna är utförda av en och samma tillverkare och utförda i 3Ms "High

Intensity"-material på plåt. Texten är skriven i vitt på blå botten. Alla skyltar har

samma storlek.

VTT Meddelande 818 17



 

Figur 1 Typsnitt som jämförs i försöket. Barmvara, uppifrån och ner;

Brittisk, Dansk, SIS, Strab, Svg, SvV. Lillbygg, uppifrån och ner;

Strab, Svg, Brittisk, Dansk, SvV, SIS.

För försöket har åtta fiktiva ortnamn med åtta bokstäver konstruerats av

Gabriel Helmers, VTT och Jan-Ola Sandberg, Strab. Bland dessa namn finns både

de som ger en tydlig ordbild med t.ex. både staplar uppåt och nedåt och de som

ger en mindre tydlig ordbild. Valet av namn begränsades av att i Stabs typsnitt

endast fanns 13 gemener och 8 versaler konstruerade. Ortnamnen som skrivs med

alla sex typsnitten är följande:

Albyhamn (endast för förförsök)

Barmvara

Grynabon

Kollebar

Lillbygg

Mygghyll

Norehamn (endast för förförsök)

Renabron

Det totala antalet skyltar som tillverkats är 6 (typsnitt) x 8 (ortnamn) = 48 st.

3.2 Försöksuppläggning

Försöket har utförts i fyra delförsök. I de två första mäts det längsta avståndet på

vilket försökspersonerna kan "läsa" respektive "känna igen" namnen. Läsbar-

hetens båda varianter, läsning och igenkänning studeras alltså var för sig. I de två

sista delförsöken rangordnar försökspersonerna typsnitten efter läsbarhet, dels i

dagsljus och dels i mörker.

Försökspersonerna är 24 till drygt 50 år och alla har B-körkort. I försök 1 - 3 är

det lika många män som kvinnor. I försök 4 är det endast män.

18 VTT Meddelande 818



3.2.1 Delförsök 1, läsning av okända ortnamn

Testning utförs av en försöksperson i taget. Försökspersonen har inte sett skyltarna

i förväg och vet således inte vilka namn, som kan stå på dem. En skylt visas åt

gången men olika namn varje gång. Skylten placeras på träplattan i tredje positio-

nen uppifrån. Varje försöksperson får se totalt åtta skyltar. De första två namnen

är Norehamn och Albyhamn och är, utan att försökspersonen vet om det, endast

avsedda för övning. Resultatet från dessa är inte med i analysen. Varje namn, av

de sex ordinarie, visas i olika typsnitt. På så vis kommer alla ortnamn att visas lika

många gånger i varje typsnitt, vilket är viktigt eftersom namnen är olika lätta att

läsa.

Försökspersonen står på ett så långt avstånd att hon inte kan läsa ortnamnet.

Sedan går hon fram mot skylten och stannar när hon kan läsa den. Hon läser ort-

namnet högt för försöksledaren. Om hon läser korrekt avläser försöksledaren av-

ståndet till skylten. Annars går försökspersonen närmre och läser på nytt tills det

är rätt. I försökspersonens instruktioner har det dock tryckts på att det är viktigt att

hon är säker och inte gissar vad det står. Därefter går försökspersonen tillbaka och

vänder för att läsa en ny skylt, osv. tills två övningsskyltar och sex försöksskyltar

har lästs. Efter detta har försökspersonen läst alla namn och kan inte användas för

testning enligt denna metod mer eftersom ortnamnen inte längre är okända. 12

försökspersoner ingår i delförsöket vilket innebär att alla kombinationer

ortnamn/typsnitt mäts 12:6 = 2 gånger.

Typsnitten visas i en sådan ordning att alla ges så lika förutsättningar som

möjligt. Om antalet försökspersoner varit stort hade en helt slumpmässig ordning

varit det bästa men inte i det här fallet med 12 personer. Det finns en risk att vissa

systematiska felkällor byggs in i försöksuppläggningen. En sådan felkälla kan t.ex.

vara att försökspersonen under försökets gång blir tröttare. Om ett typsnitt visas

först fler gånger än de andra kan det få bättre resultat utan att vara bättre. Effekter

som dessa kan minimeras genom att använda en Latinsk kvadrat. Det innebär

exempelvis att under delförsöket kommer det danska typsnittet att visas lika

många gånger som första skylt som i andra placeringar. Ordningen i vilket typsnitt

visas har också varierats. I figur 2 illustreras den Latinska kvadraten med skylt-

placeringen som används i delförsök 3. Principen är densamma i delförsök 1.

   

  

   

   

   

   

              

Brittisk Dansk SIS Strab Svg SvV

Dansk Brittisk SvV Svg SIS Strab

SIS SvV Dansk Brittisk Strab Svg

Strab SIS Svq Dansk SvV Brittisk

Svg Strab Brittisk SvV Dansk SIS

SvV Svg Strab SIS Brittisk Dansk

Figur 2 Typsnitt placerade enligt principenför Latinsk kvadrat (6 x 6).

3.2.2 Delförsök 2, igenkänning av kända ortnamn

 

Försökspersonerna ska ha exponerats för alla namn före mätningen vilket uppnås

genom att de deltagit i försök 1 och att de läser igenom en lista av ortnamnen tre

gånger innan delförsöket börjar. Listan är skriven i typsnittet Times New Roman i

versalgemen text. Försöket utförs på samma vis som i delförsök 1 med skillnaden

att inga övningsskyltar används utan endast de sex andra namnen. För att minska
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risken att försökspersonen glömmer namnen ska hon varje gång innan hon börjar

gå mot en ny skylt läsa, namnen tre gånger.

Även i delförsök 2 tillämpas den Latinska kvadraten. Antalet försökspersoner

är liksom i delförsök 1, 12 st, vilket innebär att varje kombination av typsnitt och

ortnamn visas två gånger.

3.2.3 Delförsök 3, rangordning efter läsbarhet

Alla försökspersoner som utfört delförsök 1 och 2 utför en i taget delförsök 3. Sex

skyltar med samma ortnamn men med sex olika typsnitt placeras under varann. Se

figur 1, vänstra respektive högra halvan av figuren. Försökspersonen börjar med

att stå på ett avstånd så att hon inte kan läsa någon av skyltarna. Från detta avstånd

går personen fram mot skyltarna och rangordnar dem efter läsbarhet; 1 för den

som hon anser är lättast att läsa, 2 för den näst lättaste, osv. för alla sex.

Typsnittens placering sker enligt principen för en Latinsk kvadrat. Endast de

sex ordinarie ortnamnen används i försöket alltså alla namn utom de två som i del-

försök 1 användes för övning. Eftersom det är 12 försökspersoner kommer varje

kombination typsnitt/ortnamn att visas två gånger.

3.2.4 Delförsök 4, rangordning efter läsbarhet i halvljus

Delförsökets huvudsakliga syfte är att undersöka om resultaten från de delförsök 3

kan generaliseras till att gälla även fordonsbelysta skyltar i mörker. Delförsöket

utförs på liknade sätt som delförsök 3 med den skillnaden att det utförs i halvljus

från personbil under mörker.

Försökspersonerna sitter i en personbil med halvljus tänt. En förare kör lång-

samt mot skylten medan tre försökspersoner rangordnar skyltarna efter läsbarhet.

Startavståndet är alltid längre än 160 m och så långt att ingen av försöksperso-

nerna kan läsa ortnamnen. Eftersom syftet med delförsöket endast är att kontrol-

lera om läsbarhet i mörker skiljer sig stort från läsbarhet i dagsljus nöjer vi oss

med tre försökspersoner som får göra sex rangordningar. Eftersom en del av för-

sökspersonerna inte varit med i tidigare delförsök och därmed inte känner ort-

namnen får de läsa samma lista som i delförsök 2 tre gånger före varje rangord-

ning. Av samma anledning görs också ett förförsök där ortnamnen Norehamn och

Albyhamn används. Dessa två ingår inte i analysen. Typsnittens placering sker lik-

som tidigare enligt principen för en Latinsk kvadrat.

3.3 Analysmetod

3.3.1 Delförsök 1 och 2

I delförsök 1 och 2 mäts hur avståndet som försökspersonerna läser skylten på be-

ror av typsnittet. Typsnittet är den oberoende variabeln och avståndet den bero-

ende. Effekt av övriga variabler som t.ex. ortnamn och den plats i deltest som ett

visst typsnitt har, tar ut varann genom att försöket lagts upp med hjälp av den

latinska kvadraten (se Försöksuppläggning). Alla 12 försökspersonerna läser alla

typsnitt, vilket betyder att försöket har en fullständig inom-försöksperson- (within-

subject) design. Inom-försöksperson design bygger på att en försökspersons resul-

tat för ett visst typsnitt jämförs i första hand med resultaten för andra typsnitt för

samma försöksperson. Variationer mellan försökspersonerna som t.ex. olika syn

kommer därför inte att påverka analysresultatet. Det gäller också ljusförhål-
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landena, eftersom, även om de varierade något under hela försöket, man kan an-

taga att de är någorlunda konstanta för varje försöksperson.

Samtliga signifikanstester har gjorts på nivån 5 %. Det innebär att risken att

inte lyckas påvisa en sann effekt är 5 %. För att avgöra om en hypotes är sann eller

falsk testas nollhypotesen i en variansanalys. Vid signifikansnivån 0,05 ska F-

kvoten vara större än F995(5, 11) = 3,20 om effekten är signifikant.

Som ett komplement till /-kvoten redovisas även 0* (omegakvadrat). Det är

ett mått på den relativa styrkan hos den studerade effekten. I vårt fall skattar 0

hur stor del av den totala variansen som kan förklaras av typsnitt. ©? är inte, till

skillnad från F-kvoten, känsligt för antalet försökspersoner, vilket gör att den kan

indikera en effekt även med ett mycket litet underlag. Därför är det bra att tolka I

och 0* samtidigt.

©" varierar i vanliga fall mellan 0 och 1, där 0 betyder att det inte är någon

skillnad i läsbarhet och där 1 betyder att all varians kan förklaras av typsnitt. En

tumregel är att (050,15 är en stark effekt, (022096 en medelstark effekt och

©©20,01 är en liten effekt (Keppel, G, 1982).

För delförsök 1 utförs post-hoc-test i form av 15 enskilda t-test eftersom 6 typ-

snitt ger 15 olika parkombinationer. Testet görs dubbelsidigt på massignifikans-

nivån 5 %. Det innebär att varje enskilt test görs på nivån 0,05/(2 x 15) = 0,00167.

De #-värden som beräknas ska jämföras med 3(0,00167;11)=3,73. Det innebär att

högre än 3,73 visar på en signifikant skillnad mellan typsnitten i paret.

Hur mycket högre eller lägre än 3,73 #-värdet är, är oväsentligt. Liksom ovan är

man mån om att inte skillnader försökspersoner emellan ska störa resultatet. Där-

för jämförs inte de två medelvärdena av de två typsnitten i paret direkt utan i

stället tittar man på hur mycket differensen mellan medelvärdena skiljer sig från 0.

3.3.2 Delförsök 3 och 4

Delförsök 3 och 4 är upplagda enligt en annan princip och analyseras med

Friedmans test. Testet ger svar på om skyltarna har rangordnats på ett slumpmäs-

sigt sätt eller ej. Nollhypotesen dvs. att den sanna rangen är slumpmässig har en

fördelning som kan approximeras med XZ fördelningen. Ett xz Värde som är

mindre än eller lika med antalet frihetsgrader, som i det här fallet är 5, ska tolkas

som att rangordningen är helt slumpmässig. Ett x"-värde större än eller lika med

11,1 (X20,95(5)=1 1,1) innebär att det är en 95 %-ig sannolikhet att typsnitten inte

har en slumpvis rang.
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4 Resultat och analys

4.1 Delförsök 1, läsning av okända ortnamn

Medelvärdet av det avstånd på vilket försökspersonerna kunde läsa de sex text-

typerna redovisas i tabell 1. Där återfinns också övre och nedre gränsen för varje

typsnitts 95 %-iga konfidensintervall. Läsavstånd redovisas grafiskt i figur 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

   

Tabell 1 Läsavståndens medelvärden och 95 %-igt konfidensintervall för

varje typsnitt vid läsning av okända ortnamn.

Typsnitt Medelläsavstånd 95 %-igt konfidensintervall

(m) undre gräns övregräns

SvV 87 78 96

Strab 79 73 84

Svg 72 63 80

Dansk 72 65 79

Brittisk 68 63 72

SIS 56 49 60

130

120 -

110 -

100 -

90 -

80 -

70 -

60 -

og 40 *

% 30 -

:8 20 -

% 10 7
> Q -

Brittisk Dansk SIS Strab Svg SvV

Typsnitt

Figur 3 Läsavståndför läsning av okända ortnamn skrivna med olika typ-
snitt.

Ett test av inom-försökspersonseffekt ger en F-kvot på 14,6 vilket är över 3,20

som är gränsen för signifikans. Det innebär att nollhypotesen; "det är inte någon

skillnad i läsbarhet", kan förkastas. Signifikansgraden är p=0,001. är

_0,53 vilket betyder att effekten av typsnitt är stark.

För delförsök 1 har också utförts t-test för varje parkombination av typsnitten.

Resultatet redovisas i matrisen nedan.
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Tabell 2 Jämförelse av läsbarhet mellan typsnitt vid läsning. Matrisen läses

från vänster till höger och sedan ner. Se läsexempel under

matrisen.

SvV Strab Svg Dansk Brittisk SIS

SvV X = ss ss bättre än bättre än

Strab s X m= me bättre än bättre än

Svg = = X = = bättre än

Dansk m ss se X se bättre än

Brittisk sämre än sämre än ss ss X =

SIS sämre än sämre än sämre än sämre än s

SvV Strab Svg Dansk Brittisk SIS         

Läsesfrån vänster till höger och sedan ner. Exempel: Dansk bättre än SIS.

 
Svv |Strab __| Svg [Dansk | Brittisk _| SIS
 
SvV

Strab

Sv

 

 

   

  

Brittisk

SIS

  

 

 

  SvV | Strab | Svg | Dansk | Brittisk
 

Sammanfattningsvis kan sägas för läsavstånd, att vid läsning där varje bokstav

måste kunna urskiljas, är det en signifikant skillnad mellan typsnitten. Strab och

Svensk versal är signifikant bättre än eller jämbördiga med de andra fyra typsnit-

ten. Brittiskt och SISs typsnitt kräver signifikant kortare eller lika korta läsavstånd

jämfört med övriga typsnitt. Svenskt versalgement och Danskt typsnitt ligger på

en mellannivå.

4.2 Delförsök 2, igenkänning av kända ortnamn

Medelvärdet av det avstånd på vilket försökspersonerna kunde avgöra vilket ort-

namn som stod på skylten redovisas i tabell 3 för alla sex typsnitten. Där återfinns

också övre och nedre gränsen för ett 95 %-igt konfidensintervall för varje typsnitt.

Läsavståndet redovisas även grafiskt i figur 4.
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Tabell 3 Medelvärde av läsavstånd och konfidensintervall för varje typsnitt

vid igenkänning av kända ortnamn

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

   

Typsnitt Medelläsavstånd 95 %-igt konfidensintervall

(m) undre gräns övre gräns

Strab 129 113 144

Svg_ 125 113 136

Dansk 125 114 136

Brittisk 119 106 132

SvV 116 104 128

SIS 112 95 129

130

120

110

100

90

80

70

60

g 50

å 40

g 30

:8 20

8 do

> 0
Brittisk Dansk SIS Strab Svg SvV

Typsnitt

Figur 4 Medelvärdet för läsavståndet för igenkänning av kända ortnamn

skrivna med olika typsnitt.

Ett test av inom-försökspersonseffekten ger F-kvoten 1,31, vilket är under

gränsen för signifikans, 3,20. Nollhypotesen; "det är inte någon skillnad i läsbar-

het vid igenkänning", kan därmed inte förkastas. Skillnaden är alltså inte så stor

mellan typsnittens läsbarhet att en signifikant effekt har kunnat påvisas. Det bety-

der också att det ©0"-värdet (styrkan på effekten) som beräknas inte är signifikant

skilt från 0. 0--värdet för delförsöket är 0,024, dvs. om det finns en sann effekten

är den sannolikt liten.

Delförsök 2, igenkänning, har alltså inte visat på några signifikanta skillnader

mellan typsnitten.
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4.3 Delförsök 3, rangordning efter läsbarhet

Utifrån hur försökspersonerna rangordnar typsnitten i försöket har en medelrang

beräknats. Den redovisas i tabell 4.

Tabell 4 Medelrang av typsnitt. Iförsöket rangordnades typsnittenfrån 1 till

6, där 1 innebär bästa läsbarhet.

 

 

 

 

 

 

 

   

Typsnitt Medelrang__

SvV 1,6

Strab 1,9

Dansk 2,8

Svg 3,7

Brittisk 5,2

SIS 5,8
 

Friedmans test ger ett XZ Värde på 51. Nollhypotesen att typsnitten är likvär-

diga, vilket skulle ge en slumpmässig rang, kan förkastas. Det bör noteras att öve-

rensstämmelsen mellan försökspersonernas rangordningar är stor.

4.4 Delförsök 4, rangordning efter läsbarhet i halvljus

Utifrån hur försökspersonerna rangordnar typsnitten i försöket har en medelrang

beräknats. Den redovisas i tabell 5.

Tabell 5 Medelrang av typsnitt. Iförsöket rangordnades typsnitten från 1 till
6, där 1 innebär bästa läsbarhet.

 

 

 

 

 

 

 

   

Typsnitt Medelrang__

SvV 1,1

Strab 2,5

Dansk 2,7

Svg 3,8

Brittisk 5,0

SIS 5,9 

Rangordningen är densamma som för delförsök 3. XZ Väl'det är 81 dvs. noll-

hypotesen att typsnitten är likvärdiga, vilket skulle ge en slumpmässig rang, kan

förkastas. Även i detta delförsök var försökspersonerna mycket överens om rang-

ordningen på typsnitten.
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5 Diskussion

I delförsök 1 är det ren läsning som testas vilket betyder att både Strab och Svensk

versal är signifikant lättare att läsa än de andra. Man bör fråga sig vilken betydelse

skillnaden i läsavstånd har i praktiken. Detta ingår dock inte i denna studie att be-

svara.

Det kan diskuteras om vägskyltar läses på ett vis som mest liknar läsningen

eller igenkänningen. Vanligtvis är det ett visst ortnamn man söker och detta

känner man till mycket väl, varför delförsök 2 är av stor vikt. Strab har det längsta

medelläsavståndet men det är inte signifikant skilt från någon av de andra typ-

snitten. Om det finns en sann effekt är den sannolikt liten. Denna effekt skulle

eventuellt kunna påvisas med ett större försök. Man bör också ha i åtanke att i del-

försök 2 läser försökspersonerna ortnamnen skrivna med versalgemen text på

papper innan de läser skyltarna. Detta kan ha bidragit till de jämförelsevis korta

läsavstånden som det versala typsnittet krävde även om versal text inte har en lika

tydlig ordbild som skulle kunna vinna på om man har sett den innan.

Resultaten från delförsök 3 och 4 är starkare än från de första två försöken be-

roende på att överensstämmelsen var så stor mellan försökspersonerna. Överens-

stämmelsen, delförsök 3 och 4, sinsemellan gör dem dessutom starkare.

Svensk versal är det vanligaste typsnittet på svenska vägar och försöksperso-

nerna har uteslutande varit svenskar. Man kan fråga sej om det är detta som har

givit de goda resultaten för Svensk versal. Det kan inte uteslutas men med tanke

på att förarna utsätts för så många olika typsnitt i vardagen bedöms det inte ha

någon stor betydelse.

___ Gruppen försökspersoner har varierande ålder och jämn könsfördelning i del- -

försök 1-3. Den innehåller inga äldre förare och många av försökspersonerna är

anställda på VTT. Urvalet kan alltså inte betraktas som representativt för bilförare.

Men eftersom försökspersonerna har jämförts med sig själva (inom försöksperson-

design) bör inte detta påverka resultatet.

Vid val av ortnamn var man begränsad av de bokstäver som fanns konstruerade

i Strabs typsnitt. En kategori av bokstäver som inte fanns med var å, ä ,ö. Dessa

hade troligen ökat läsbarheten för både versal och gemen text och därmed inte

medfört någon stor relativ skillnad. Bokstavsfrekvensen är inte exakt den somvi

har i svenska ortnamn men man har en bra spridning mellan olikt formade bok-

stäver som t.ex. gemener med och utan stolpar. Eftersom ortnamnen skulle vara

okända i första delförsöket var det omöjligt att välja förekommande ortnamn.

Valet av fiktiva ortnamnen kan kritiseras men vi bedömer det osannolikt att

resultatet skulle varit väsentligt annorlunda med andra ortnamn.

Med stöd av resonemanget ovan så borde man kunna generalisera resultaten

från denna studie till att gälla typsnitt för svensk vägvisning med vit text på blå

eller grön botten.
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6 Slutsats

Strab och Svensk versal är de bästa typsnitten vad det gäller läsbarhet. Dessa två

är dock svåra att skilja åt. Om det är så att även en liten skillnad har stor betydelse

kan det vara intressant att göra ett större försök för att eventuellt kunna påvisa en

svag effekt av typsnitt vid igenkänning.
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