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Abstract 

This essay will investigate if there appears to be a connection between reading 

comprehension and the subjective reading experience on the tablet iPad. It will try to 

determine if reading comprehension is better on the iPad or on paper, and if the participants 

own perception of the reading will reflect their comprehension when reading a shorter text. 

The hypothesis in the essay is that the participants assume that reading the traditional way on 

the paper is better than on the iPad, which may not be correct. It will moreover appraise if 

the participants experience from the iPad is correlated to their reading comprehension. The 

theory is assayed by letting the target group, media technology students, read two texts and 

answer related questions. One text is read on the iPad and the other on paper to evaluate the 

results. The texts are chosen from the Swedish Scholastic Aptitude. After the participants 

read the two texts an interview was held to examine the participant’s subjective perception of 

the reading. 

Results show that the participants own perception does not always correspond to their 

reading comprehension. The study came to the conclusion that it is not able to evaluate if 

there is a difference in reading comprehension between iPad and paper. No distinct 

connection was found between earlier iPad experience and better reading comprehension. 

!
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Sammanfattning 

Denna uppsats kommer undersöka om det finns ett samband mellan läsförståelse och 

läsupplevelse på surfplattan iPad. Det kommer att försöka fastställas om läsförståelse är 

bättre på iPad eller papper, och om deltagarnas egen läsupplevelse reflekterar deras 

läsförståelse vid läsning av en kortare text. Hypotesen i uppsatsen var att deltagarna antog att 

den traditionella läsning på papper var bättre än läsning på Ipad, vilket inte nödvändigtvis 

stämmer. Det undersöktes även om användarvana hade någon inverkan på läsförståelsen på 

iPad. I undersökningen fick målgruppen, som bestod av medieteknikstudenter, läsa två texter 

och därefter svara på tillhörande frågor, en text på papper och en på iPad. Texterna var 

lånade från Högskoleprovets LÄS-del. Efter läsförståelseprovet hölls en intervju för att 

undersöka deltagarnas subjektiva uppfattning av läsningen.  

Resultaten visar att deltagarnas egen uppfattning inte alltid stämde överens med deras 

läsförståelse. Från undersökningen kunde det konstateras att det inte gick att avgöra om det 

fanns en skillnad mellan läsförståelsen på iPad och papper. Det upptäcktes inte något 

distinkt samband mellan användarvana och bättre läsförståelse på iPad.  

 

Nyckelord: läsförståelse, iPad, surfplatta, läsning 
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1 Inledning 

1.1 Begrepp och definitioner 
!

1.1.1 Surfplatta 

Surfplatta (engelska: tablet) syftar på en pekdator med tryckkänslig skärm som bl.a. kan 

användas till att surfa på internet, se på videoklipp, spela spel men även läsning av e-böcker 

och tidskrifter (Nationalencyklopedin, 2015). 

 

1.1.2 iPad 

Med iPad menas Apples surfplatta som lanserades 2010. Mer specifikt kommer denna studie 

att använda en iPad Air som började säljas i november 2013 och är den femte i serien 

(Nationalencyklopedin, 2015). 

 

1.1.3 Läsplatta!

Till skillnad från surfplattor finns även läsplattor (engelska: e-reader) som är avsedda för 

läsning. Skärmen består av elektroniskt papper, som efterliknar riktigt papper mer än den 

bakgrundsbelysta skärmen på en surfplatta. Läsplattor har stora likheter med surfplattor, 

men har ett jämförelsevis mer begränsat användningsområde (Nationalencyklopedin, 2015). 

 

1.1.4 Traditionell läsning 

Med traditionell läsning eller ”det traditionella pappret” menas i denna undersökning 

pappers-baserad läsning, som t.ex. tryckta böcker. 
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1.1.5 Läsförståelse 

I denna undersökning kommer läsförståelse att definieras som förmågan att första innehållet i en 

text. Denna definition är tagen från Högskoleprovets LÄS-del, som en del av 

undersökningen använder sig av (Universitets- och Högskolerådet, 2015). 

 

1.1.5 E-böcker 

E-böcker är elektroniska böcker som går att läsa på bl.a. surfplatta, läsplatta eller vanlig 

dator. Det finns flera olika program avsedda för läsning av e-böcker, t.ex. den inbyggda 

applikationen iBook på iPad (Nationalencyklopedin, 2015). 

!

1.2 Bakgrund 
!

Det är ingen tvekan om att allt mer läsning sker på digitala skärmar. Frågan är hur användare 

hänger med i den här utvecklingen. Bara mellan 2012-2013 ökade bokförlagens intäkter på e-

böcker med 13 Mkr i Sverige (Svenska Förläggareföreningens Branschstatistik, 2014), och 

redan 2011 rapporterade internethandlaren Amazon.com att e-böcker gått om tryckta böcker 

i sin försäljning (Miller & Bosman, 2011). Även i Sverige köper hushållen allt fler e-böcker 

(Myndigheten för radio och TV, 2014). Tekniken är i ständig utveckling och idag finns en 

mängd olika alternativ att välja mellan när det kommer till läsning, med allt från det 

traditionella pappret till digitala skärmar på datorer, surf- och läsplattor.!

!

1.2.1 Läsning på skärm 

Hur påverkar det då individer att läsa digitalt istället för traditionellt? Undersökningar visar 

att många föredrar att läsa på papper i stället för en skärm för att de själva anser att det är 

lättare att förstå texten (Jabr, 2013). Skärmarna på både datorer och surfplattor är transmittiva, 
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vilket innebär att de är bakgrundsbelysta, till skillnad från papper som är reflektivt, och alltså 

endast reflekterar ljus istället för att lysa själv.  Flera äldre studier visar på att det finns en 

skillnad mellan läsning på skärm och papper, där läsning på skärm både är långsammare och 

mer ansträngande (Siegenthaler, 2012). En studie gjord på datorskärmar visar att läsning på 

en skärm med högre ljusstyrka lättare tröttar ut ögonen (Benedetto, et al. 2014). Dock 

utvecklas tekniken för skärmar snabbt, och både upplösningen och kontrasten har 

förbättrats betydligt på bara några år. Som jämförelse hade den första generationens iPad 

(2010) en upplösning på 1024 x 768 med 132 ppi (pixels per inch) (Apple, 2013), och iPad 

Air (2013) en dubbelt så hög upplösning på 2048 x 1536 med 264 ppi (Apple, 2015).!

!

1.2.2 Olika sorters skärmar!

Det verkar även finnas en skillnad mellan olika sorters skärmar.  Läsning på datorskärm 

verkar ge sämre läsförståelse än jämfört med papper (Mangen, 2013). Samtidigt finns det 

studier som visar att läsförståelsen däremot inte skiljer sig signifikant mellan iPad och papper 

(Grace, 2011). Även läsförståelsen mellan läsplatta och papper verkar inte skilja sig nämnvärt 

(Dundar & Akcayir, 2012), men att läsning på läsplatta är mer uttröttande för ögonen 

jämfört med papper (Benedetto, et al. 2013). En annan studie visar att läsning på läsplatta är 

liknande den på papper, eller ibland till och med bättre (Siegenthaler, et al. 2011).!

!

1.2.3 Läsning på iPad 

Apples surfplatta, iPad, har funnits sedan 2010 på marknaden och är också ett populärt 

läsverktyg i vardagen (Nguyen, & Chaparro, 2010).  Under 2014 ökade leveranserna för iPad 

med 7.2 % (IDC Worldwide Quarterly Tablet Tracker, 2014), och 37 % av de svenska 

hushållen hade tillgång till en surfplatta, som kan jämföras med 18 % 2012 (Myndigheten för 

radio och TV, 2014). Undersökningar visar att majoriteten, ungefär 60 % av iPad-ägare 

använder sin iPad för att läsa e-böcker eller e-magasin (Nguyen & Chaparro, 2010). Dock är 
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dess skärm inte anpassad efter enbart läsning eftersom det är ett multifunktionellt verktyg, 

där t.ex. rörliga bilder ska kunna visas. !

En faktor som talar för att iPad skulle kunna vara sämre att läsa på än papper är för att dess 

LCD-skärm inte är anpassad till läsning och på grund av sitt ljus är ansträngande för läsarens 

ögon. Dock visar studier som gjorts med eye-tracking att läsning på iPad inte skiljer sig 

nämnvärt från läsplattor, utan snarare kan ha en fördel i viss sorts belysning (Siegenthaler, 

2012). Surfplattor med LCD-skärm, på grund av den högre kontrasten, kan även ha en 

fördel jämfört med papper vad gäller läshastigheten (Sano, et al. 2012). !

!

1.2.4 Subjektiv bedömning av läsning på skärm !

Trots att läsning mellan både surf-, läsplatta och papper inte verkar skilja sig nämnvärt 

föredrar många läsning på papper.!En studie visar att läsarens subjektiva bedömning varken 

speglar läsförståelsen eller ögonens ansträngning vid läsning av kortare texter (Kretzschmar, 

2013). Även om deltagarna i studien föredrog att läsa på papper framför både iPad och 

läsplatta så skiljde sig inte deras läsförståelse beroende på mediet.  Och trots att deltagarna 

tyckte att läsning på papper både var trevligare och mer lättläst så kunde ingen skillnad i 

ögonens ansträngning mätas. (Kretzschmar, 2013).!

Vana vid digital läsning verkar inte ha någon positiv korrelation med vilket medium läsaren 

föredrar eller har högre läsförståelse på (Kretzschmar, 2013). Även läsarens position vid 

läsning på surfplatta verkar inte påverka läsförståelsen signifikant (Perrin, 2014).!

!

1.2 Syfte 
!

Syftet med undersökningen var att ta reda på om deltagarens egen bedömning av sin 

läsförståelse på iPad stämmer överens med den uppmätta läsförståelsen. Stämmer den 

subjektiva uppfattningen överens med de objektiva resultaten?!



5 

För att undersöka detta utreddes det om deltagarnas bedömning av läsning på iPad är 

korrekt eller ej. Är läsförståelsen bättre eller sämre på något av medierna? Finns det något 

samband mellan läsupplevelsen och förståelsen? 

!

1.3 Problemformulering 
!

Denna uppsats avsåg att undersöka frågan:!

Vad finns det för samband mellan läsupplevelsen och läsförståelsen vid läsning på iPad?!

1.3.1 Frågor 

För att besvara problemformuleringen togs det ställning till följande frågor:!

● Stämmer deltagarnas egen bedömning av läsförståelsen överens med den uppmätta 

läsförståelsen?!

● Är deltagarnas läsförståelse bättre eller sämre vid läsning på iPad jämfört med 

traditionell läsning?!

● Finns det några samband mellan användarvana av iPad och läsförståelse på iPad?!

!

1.3.2 Hypotes 

Hypotesen i undersökningen var att deltagarna bedömde att de hade bättre läsförståelse på 

papper men att detta inte stämmer, och att det rent objektivt inte är någon större skillnad. 

Deltagarna hade alltså inte en korrekt uppfattning om deras läsförståelse på iPad, om det 

visar sig inte vara någon skillnad.!

!

!
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1.4 Avgränsningar 
!

Studien avsåg att undersöka en specifik surfplatta, Apple’s iPad Air, som kom ut i november 

2013. Målgruppen i studien bestod av medieteknikstudenter på KTH mellan 20-27 år med 

svenska som modersmål. Deltagarna fick läsa två texter på svenska från högskoleprovets 

LÄS-del. Texterna var drygt en sida långa vilket gör att studien är begränsad till endast 

kortare texter. !

!

!

  



7 

2 Metod 
Det gjordes en kvalitativ undersökning där deltagarna fick läsa texter på både iPad och 

papper och där man sedan jämförde läsförståelsen på de två olika medierna. Även 

deltagarnas läsupplevelse analyserades via intervjuer. !

!

2.1 Deltagare 
!

Deltagarna bestod av medieteknikstudenter där samtliga studerande vid Kungliga Tekniska 

Högskolan. Åldern varierade mellan 20- 27 år (medel: 23.5 år) varav sex var kvinnor och sex 

var män. Ingen av deltagarna hade några dokumenterade lässvårigheter. Några deltagare blev 

kontaktade via kursen DM1578, programintegrerande kurs i medieteknik, som hålls på 

Kungliga Tekniska Högskolan för just medieteknikstudenter och resterande blev kontaktade 

via Facebook. !

!

2.2 Verktyg 
!

Till studien användes en iPad Air (femte generationens iPad, för specifikationer se tabell 1). 

Bakgrundsbelysningen hölls konstant under hela studien, och den var inställd på att ej gå in i 

viloläge. Mjukvaran som användes under läsningen var iBook-applikationen.  

 

Tabell 1: Specifikationer för iPad!

Typ av iPad2 Storlek2 Skärmstorlek2 Upplösning2

iPad Air A14752 240 x 169.5 mm! 195 x 147 mm! 264 ppi!
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2.3  Läsa texter och testa läsförståelse 
!

I undersökningen fick deltagarna läsa två olika texter samt besvara tillhörande frågor lånade 

från Högskoleprovets LÄS-del, som ägde rum höstterminen 2010. Båda texterna var på 

svenska. Texterna var drygt en sida långa och följdes av ett kort tillhörande prov där 

deltagarna fick besvara fyra frågor som testade läsförståelsen. Tiden för att läsa och besvara 

frågorna för varje text beräknades till tolv minuter. !

Deltagarna fick en text på iPad och en text på papper (se figur 1). Ordningsföljden på både 

texterna och medierna slumpades fram för att resultatet ej skulle påverkas. Deltagarna satt i 

ett grupprum i Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek vid ett bord med iPad/papper 

placerat på bordet. Ljuset i rummet hade en dunkel avspegling. Även en penna var placerad 

på bordet och fick användas till att följa med och anteckna i texten, samt för att ringa in 

svarsalternativen. !

Texterna hade samma utformning på både papper och iPad.!

  !

Figur 1: Papper samt iPad som användes under läsförståelseprovet.'

!
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2.3.1 Texternas utformning!

De två texterna benämndes som text 1 och text 2.  Text 1 hade titeln Cannabis och Schizofreni 

medan text två hade titeln Lövskogens framtid. Båda texterna hade samma utformning (se tabell 

2) samt var ungefär lika långa (1032 respektive 905 ord). Texterna återfinns i sin helhet i 

Appendix I.!

!

Tabell 2: Texternas utformning (typsnitt, storlek etc.)!

Typsnitt2 Storlek 2 Radavstånd2 Marginaler (mm)2
Garamond2 11 punkter! 1.13 (12.43 punkter)! Överkant: 178, 

Sidor: 150, 
Nederkant: 191!

!

 

2.4 Pilotstudie 
!

Innan studien genomfördes en pilotstudie. Pilotstudien utfördes på två deltagare som fick 

genomgå hela undersökningen som först planerad. Före läsförståelsetestet sattes en tidsgräns 

på tio minuter, detta eftersom högskoleprovets LÄS-del har en tidsgräns på 50 minuter och 

det är totalt fem texter som är ungefär lika långa, detta gör att approximativt tio minuter 

borde fördelas på varje text. !

Efter första deltagaren upptäcktes en risk med att den planerade tidsgränsen under 

läsförståelseprovet på tio minuter var för kort, eftersom deltagaren inte hade hunnit färdigt 

med att svara på alla frågor. För den andra deltagaren ändrades tidsgränsen till tolv minuter, 

och denna deltagare hann med att svara på samtliga frågor.!

Efter pilotstudien ändrades utformningen av vissa intervjufrågor för att få bättre underlag till 

att kunna besvara problemformuleringen. Det klargjordes även i instruktionerna, som 



10 

tidigare varit för diffusa, så att deltagarna visste exakt vad som var tillåtet att göra under 

läsförståelseprovet. Exempelvis att det var tillåtet att zooma på iPad vid läsning och även att 

det var tillåtet att följa med och stryka under texten med penna när man läste på papper. Det 

klargjordes även hur själva läsningen skulle gå till, att det var tillåtet att använda vilken 

strategi som helst, t.ex. om deltagaren ville börja med att läsa frågorna och sedan läsa texten 

eller vice versa.!

!

2.5  Intervjuer 
!

Efter att deltagarna hade läst klart och besvarat frågorna hölls en semistrukturerad kvalitativ 

intervju där deltagarnas upplevelse av läsningen analyserades. Intervjufrågorna grundades 

från tidigare studier (Tviet, Å. K 2014; Schugar, J.T 2011) och avsåg att undersöka bland 

annat vilket medium deltagaren föredrog, om deltagaren kände en ansträngning i ögonen 

samt hur deltagarens användarvana av surfplattor såg ut. Se Appendix I för intervjufrågorna. !

!

2.6 Utvärdering av resultat 
!

När resultatet utvärderades kontrollerades om deltagarens subjektiva bedömning stämde 

överens med den objektiva, dvs. om deltagarnas svar på läsförståelseprovet stämde och om 

deras upplevelse av läsningen på medierna skiljde sig åt. Antalet rätt på läsförståelseprovet 

jämfördes med hur bra de trodde att de presterade (vilket framkom i intervjun). Det fördes 

även statistik på antal rätt på de båda medierna, där bland annat medelvärdet för antal rätt på 

papper och iPad beräknades. I resultaten framgick även huruvida personens bedömning av 

läsförståelsen stämde överens med den uppmätta läsförståelsen. !

!

! !
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3 Resultat 

3.1  Provresultat 
!

I tabellerna nedan framgår deltagarnas resultat från läsförståelseprovet. Siffrorna visar 

deltagarnas sammanlagda medelvärde i procent (tabell 3). I tabell 4 framgår deltagarnas 

resultat samt standardavvikelse på antal rätt. Deltagarna kunde få maximalt 4 rätt på 

respektive text.  

!

Tabell 3: Resultat för respektive medium och text i procent!

Medium2 Antal rätt text 1 2 Antal rätt text 22 Antal rätt totalt2
iPad2 75.0! 75.0! 75.0!
Papper2 87.5! 54.2! 70.8!
Båda medier2 81.3! 64.6! 72.9!

!

Tabell 4: Resultat för respektive medium och text samt standardavvikelse!

Medium2 Antal rätt (medel)2 Antal rätt (medel, 
%)2

Standardavvikelse2

iPad2 3.00! 75.0! 0.74!
Papper2 2.83! 70.8! 1.03!
Text 12 3.25! 81.3! 0.87!
Text 22 2.58! 64.6! 0.79!

!

!

3.2.1 Skillnad i resultat mellan iPad och papper 

För att kunna dra slutsatser från resultatet användes ett signifikanstest för att se om det 

kunde avgöras om något av medierna gav högre resultat på läsförståelseprovet. Deltagarnas 
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skillnad i provresultat mellan iPad och papper sågs som en observation i par och denna 

skillnad visualiseras som en normalfördelad kurva i figur 2.!

Standardavikelsen = s   Medelvärdet = !!

Deltagarnas provresultat antogs vara normalfördelade och ger att s = 1.11 samt ! = 0.167*. 

!

Figur 2: Skillnad i resultatet mellan iPad och papper som en normalfördelad kurva genererad med Matlab 
normpdf(!, s).!

*!! = 1

12
!!12

!=1 ! ! ! = ! 1
11

!! − !
!12

!!1 !

!

Hypotesprövning (H0=0) med t-test (95 % -konfidensgrad) visade att det ej går att dra 

slutsatsen att det finns en skillnad mellan resultatet för iPad och papper, eftersom µ = 0 låg i 

konfidensintervallet: !

! = 0.167!± 0.707!

Eftersom noll låg i intervallet skulle det kunna innebära att det inte finns någon skillnad 
mellan medierna. 

!
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3.2.2 Skillnad i resultat mellan texterna 

Jämförelse av resultatet mellan text 1 och text 2 visade att det finns en statistiskt signifikant 

skillnad (p<0.05) i svårighetsgraden mellan texterna, där text 1 visade sig vara lättare. 

Skillnaden är visualiserad som en normalfördelad kurva i figur 3 nedan.!

!

Figur 3: Skillnad i resultatet mellan text 1 och text 2 som en normalfördelad kurva genererad med Matlab 
norm(!,!s).!
 

Beräkningar (uträknat på samma sätt som ovan) gav att s = 0.89 samt att != 0.67. Med ett 

95%-igt konfidensintervall gav detta att intervallet blev följande: I = 0.6667 +- 0.5637. !

Vi ser att noll ej låg inom intervallet vilket betyder att det med 95 % sannolikhet fanns en 

skillnad mellan text 1 och text 2.  

!

 
!
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3.3  Intervjusvar 
!

!

Tabell 5: Föredrar du att läsa texter på iPad eller papper?!

Medium2 Antal Deltagare2 Antal Deltagare (%)2
iPad2 2! 16.7!
Papper2 10! 83.3!
!

Denna fråga (tabell 5) avsåg vad deltagaren föredrog att läsa på allmänt, och alltså inte 

begränsat till provtexterna i denna studie. 

!

Tabell 6: Upplever du att du förstår mest från läsning på iPad eller pappret?!

Medium2 Antal Deltagare2 Antal Deltagare(%)2
iPad2 6! 50.0!
Papper2 3! 25.0!
N/A2 3! 25.0!
!

Med denna fråga (tabell 6) menades vilket medium deltagaren ansåg sig förstå mest av från 

läsförståelseprovet (självklart utan att de visste sitt riktiga resultat!). 50 % av deltagarna ansåg 

att själva innehållet i texten hade större betydelse än på vilket medium de läste på. 

!

3.3.1 Anledningar till att deltagare föredrog papper 

Flera deltagare nämnde att de föredrog läsning på papper på grund av möjligheten att kunna 

anteckna samt följa texten med en penna. Vissa deltagare ansåg även att de fick en bättre 

överblick på papper. Totalt nämnde 60 % av deltagarna som föredrog papper att papper var 

bättre att interagera med (t.ex. för att det är lättare att anteckna). 
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!

3.3.2 Anledningar till att deltagare föredrog iPad 

Av de deltagare som föredrog att läsa på iPad nämndes bland annat att fördelarna var att 

man kunde zooma in på texten vilket gjorde det lättare att fokusera på ett stycke. Som 

anledning nämndes även (likt papper) att läsningen blev mer överskådlig. 

 

Tabell 7: Vilket sätt (att läsa på) upplevde du var minst ansträngande för ögonen?!

Medium2 Antal Deltagare2 Antal Deltagare(%)2
iPad2 3! 25.0!
Papper2 7! 58.3!
Ingen skillnad2 2! 16.7!
!

 

“Jag är van att läsa på iPad, så jag märkte ingen skillnad” 

 

I tabell 7 framgår vilket medium deltagarna ansåg minst ansträngande för ögonen. En 

majoritet av deltagarna ansåg att papper var minst ansträngande. En av deltagarna nämnde 

att ”på de här (korta) texterna märkte jag ingen skillnad, men hade det varit en längre läsning så hade jag 

nog blivit trött och fått huvudvärk.”. Samt en annan att den var ”van att läsa på iPad, så jag märkte 

ingen skillnad”. Hos en annan deltagare som föredrog att läsa på papper nämndes att ”ljuset på 

iPad är störande. Jag blev trött i ögonen.”. Däremot ansåg en annan av deltagarna att iPad var 

mindre ansträngande för ögonen och uttryckte att ”det var jobbigare att läsa på pappret på grund 

av ljuset. iPad lyser så det var lättare.”. Ytterligare en deltagare menade att det var ”grynigare text på 

papper”.!

 
!
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3.4 Intervjusvar kopplat till provresultat 
!

Deltagarnas resultat jämfördes med hur de trodde att de hade presterat på läsförståelseprovet 

(se tabell 8). Exempelvis jämfördes om de deltagare som bedömde att de förstod mer från 

pappret också fick bättre resultat på pappret. 

 

Tabell 8: Jämförelse av deltagarnas resultat på läsförståelseprovet med hur de 

bedömde att det hade gått.!

Upplevd läsförståelse2 Antal2 Antal (%)2
Stämde överens2 5! 41.7!
Stämde ej överens2 6! 50.0!
N/A2 1! 8.3!
 

Hälften av deltagarna hade inte rätt när de skulle bedömma vilket medium de förstod mest 

av. Fem av deltagarnas bedömning stämde överens, samt en av deltagarna kunde inte besvara 

frågan.  

!

3.5 Användarvana 
!

I tabellerna nedan har det vägts samman resultat från deltagarna baserat på om de ägde en 

surfplatta (iPad eller annan surfplatta) eller ej. Antal personer i varje användargrupp går att se 

i tabell 9 

 

Tabell 9: Antal personer som ägde en iPad, annan sorts surfplatta eller ingetdera!

Användargrupp2 Antal 2 Antal (%) 2
Äger en iPad2 6! 50.0!
Äger en annan sorts surfplatta2 1! 8.3!
Äger ingen surfplatta2 5! 41.7!
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I tabell 10 återfinns deltagarna indelade i två grupper där ena gruppen ägde en surfplatta och 

den andra ej ägde en surfplatta (samma gruppindelning som i tabell 9, fast med de två 

översta grupperna sammanslagna). 

Tabell 10: Provresultat indelat efter de som ägde en surfplatta eller ej!

Användargrupp2 Rätt iPad (%) 2 Rätt papper (%) 2
Äger en surfplatta2 78.6! 85.7!
Äger ingen surfplatta2 70.0! 50.0!

!

Från tabellen ovan syns det att deltagare som ägde en surfplatta presterade bättre på papper. 

De som inte ägde någon slags surfplatta presterade istället bättre på iPad. 

 

3.6 Andra gruppindelningar 
!

I nedanstående tabell (tabell 12) finns ytterligare en gruppindelning baserad på deltagarnas 

kön. Denna togs med för att demonstrera demografiska skillnader. !

 

 

Tabell 11: Provresultat indelat efter deltagarnas kön1!

Användargrupp2 Resultat iPad (%)2 Resultat papper (%)2
Kvinnor2 75.0! 62.5!
Män2 75.0! 79.2!
!

Resultatet ser inte ut att skilja sig på iPad mellan kvinnor och män, men däremot på papper.! !
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4 Diskussion 
!

4.1 Resultatet ställt mot hypotes och 
problemformulering 
!

4.1.1 Stämmer deltagarnas egen bedömning av läsförståelsen överens 

med den uppmätta läsförståelsen? 

Från undersökningen och intervjuerna påvisades det att 50 % av deltagarna hade en felaktig 

bedömning om hur provet gick medan 41.7 % hade en korrekt bedömning. 8.3 % av 

deltagarna visste inte hur provet gick (se tabell 8). Det var alltså mer sannolikt att deltagaren 

hade en felaktig bedömning än tvärtom, vilket visar att deltagarens bedömning av 

läsförståelsen inte stämmer överens med den uppmätta läsförståelsen, men detta bara om 

deltagarna åskådliggör en realistisk bild av målgruppen. Denna undersökning pekar alltså på 

att ens egen bedömning inte stämmer överens med ens riktiga prestation (den uppmätta 

läsförståelse), precis som tidigare studier också kommit fram till (Kretzschmar, et al. 2013).  

 

4.1.2 Är deltagarnas läsförståelsen är bättre eller sämre vid läsning på 

iPad jämfört med traditionell läsning? 

Enligt beräknad sannolikhet går det inte att avgöra om det är någon skillnad, dock pekar 

resultaten på att läsförståelsen skulle kunna vara likvärdig. Hade målgruppen bestått av fler 

deltagare hade trovärdigheten för resultatet ökat. Vidare hade det bidragit till en mer korrekt 

spegling av målgruppen likväl som det hade kunnat avgöras om läsförståelsen skiljer sig från 

traditionell läsning. 

!
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4.1.3 Finns det några samband mellan användarvana av iPad och 

läsförståelse på iPad? 

Precis som tidigare studier (Kretzschmar, et al. 2013) pekat på verkar inte användarvana ha 

någon positiv inverkan på läsförståelsen på iPad. De deltagarna som ägde en surfplatta i 

denna studie presterade bättre på läsförståelsetestet på papper jämfört med på iPad (se 

Tabell 10). De deltagarna som inte ägde en surfplatta uppvisade bättre resultat på iPad 

jämfört med papper. Således återfanns några samband inte.  

!

4.1.4 Hypotes i förhållande till resultatet 

Hypotesen var att deltagarna antog att de hade bättre läsförståelse på papper men att det rent 

objektivt inte var någon större skillnad. Deltagarna skulle då alltså inte göra en korrekt 

bedömning om sin läsförståelse på iPad, och från hypotesprövningen med konfidensgraden 

95 % framgår det att det inte går att avgöra om det fanns en skillnad i läsförståelsen mellan 

iPad och papper. Detta innebär att det inte går att helt avgöra om hypotesen stämmer för 

denna studie, men resultaten pekar på att den skulle kunna stämma.!

!

4.2 Orsaker till det givna resultatet 
!

4.2.1 Varför föredras papper? 

Varför verkar det vara så att majoriteten av deltagarna föredrog papper framför iPad?!

En anledning skulle kunna vara att de äldre surfplattorna hade skärmar med sämre 

upplösning och var därför svårare att läsa på. Det skulle kunna vara så att denna uppfattning 

finns kvar trots att med ständigt utvecklande skärmar har läsningen blivit successivt bättre 

och det skiljer sig numera inte nämnvärt från papper. Dessutom så finns det, som tidigare 

nämnts, forskning som visar på att läsning på datorskärm ger sämre läsförståelse än papper 
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(Mangen, 2013), och det är därför inte orimligt att anta att deltagarna ser all läsning på skärm 

som liknande, det vill säga sämre än papper.!

En annan orsak skulle kunna vara att deltagarna föredrog interaktionen med papper. Se 4.2.3 

för mer detaljer kring hur interaktionen kan ha påverkat resultatet. !

 

4.2.2 Studiens målgrupp!

Trots att deltagarna är medieteknikstudenter, med en medelålder på 23.5 år, som kan antas 

både vara vana och intresserade av teknik, så föredrog en majoritet läsning på papper 

framför iPad.!

Målgruppen kan förvisso även ha påverkat resultatet. Hade undersökningen utförts på en 

annan målgrupp hade resultatet kunnat se mycket annorlunda ut. Undersökning hade även 

kunnat utföras i syfte att undersöka om det skiljde sig mellan olika generationer vilket hade 

givit oss en annorlunda målgrupp. I ett sådant fall hade det eventuellt blivit en tydligare 

skildring av att vanan eller någon annan faktor spelar stor roll vid denna typ av 

undersökning. !

Inom målgruppen är det tillika en viss skillnad mellan kvinnor och män (se Tabell 11). 

Resultatet visar på att män har bättre läsförståelse än vad kvinnorna hade på papper. 

Läsförståelsen på iPad var däremot lika mellan kvinnor och män. Kvinnor presterade bättre 

på iPad jämfört med papper, medan männen presterade bättre på papper jämfört med iPad. 

Skillnaden kan bero på flera faktorer, dels individernas tidigare erfarenhet av liknande prov 

eller eventuellt hur inställningen till läsförståelseprovet skiljde sig mellan könen. Flera 

faktorer skulle kunnat påverka resultatet, men dessa upptäcktes inte.!

!

4.2.3 Interaktion 

Av de deltagarna som föredrog papper så ansåg 60 % att det var lättare på grund av sättet de 

kunde interagera med pappret på (exempelvis anteckningsmöjligheten), till skillnad från iPad. 
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De använde pennan som ett stöd i läsningen och kunde enkelt följa med i varje textrad samt 

anteckna eller stryka under delar av texten om så önskades. Med hjälp av en penna skulle 

texten även kunna följas på en surfplatta men deltagarna använde endast denna teknik under 

läsförståelseprovet på pappret trots att de fick möjligheten att interagera med pennan under 

hela läsförståelseprovet. Interaktionen verkar vara en central del vid läsningen och om detta 

kunde appliceras på en surfplatta på ett liknande sätt skulle detta måhända leda till en 

förändring till attityden till läsning på surfplattor.!

!

4.2.4 Miljön för undersökningen 

Undersökningen ägde rum i ett grupprum tillhörande Biblioteket på Kungliga Tekniska 

Högskolan som nämnts tidigare. Alla deltagare utförde testet i samma rum vilket skapade 

lika förutsättningar. Rummet var avskilt och tyst. Belysningen i rummet kan troligen ha 

påverkat resultatet då ljuset hade en dunkel avspegling. Samtliga grupprum i biblioteket hade 

dessa förutsättningar vilket inte skapar ultimata förutsättningar då en bättre belysning 

möjligtvis hade skapat bättre omständigheter för läsning.!

Ett dunkelt ljus och läsning på en skärm skulle kunnat göra att deltagarna ansåg skärmens 

ljus som önskvärt, som tidigare studier också har pekat på (Siegenthaler, et al. 2012). !

!

4.3 Metodkritik 
!

4.3.1 Antalet deltagare 

Det huvudsakliga problemet med metoden i studien var att antalet deltagare var lägre än 

önskat, särskilt eftersom resultatet presenteras ur en statistisk synvinkel. Det finns en tydlig 

risk att resultatet kunnat bli ett helt annat om deltagargruppen hade varit större. Det fanns en 

önskan om att träffa flera deltagare men dessa hade ingen möjlighet att medverka. !

!
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4.3.2 Textlängd 

Även längden på texten påverkar rimligtvis resultatet, och hade undersökningen bestått av 

längre texter hade i förekommande fall ett annat mönster kunnat urskiljas. Längre texter 

skulle möjligtvis vara sämre att läsa på iPad jämfört med papper, då deltagarens ögon hade 

behövts anstränga sig under en längre period på grund av den bakgrundsbelysta skärmen.  

Detta fenomen skulle dock inte märkas på de kortare texterna som deltagarna fick läsa i 

denna studie. Det som kan avgöras från undersökningen och intervjuerna är att deltagarna 

presterar snarlikt på iPad som på papper för denna textlängd, vilket indikerar på att det 

möjligtvis inte finns några större skillnader på de olika medierna.!

!

4.3.3 Tidsgränsen 

Tiden som deltagarna fick på sig att svara på frågorna i undersökningen var två minuter 

längre jämfört med högskoleprovet som texterna är lånade ifrån. Detta motiveras med att 

deltagarna inte var lika förberedda eftersom de inte visste att de skulle genomgå ett 

läsförståelseprov, till skillnad från personerna som skriver högskoleprovet. Att tidsgränsen 

var längre skulle dock kunna påverka resultatet och göra provet lättare, men det borde 

rimligtvis bli lättare på båda medierna och således inte spela någon roll för frågeställningen.!

!

4.3.4 Texterna 

De två texterna behandlade olika områden (se Appendix I). Den ena hade titeln Cannabis och 

Schizofreni (text 1), medan andra hade titeln Lövskogens framtid (text 2). Svårigheten på de två 

texterna skulle kunna skilja sig åt, vilket de verkar göra med resultatet att döma. Text 1 hade 

81,3 % i medeltal för antal rätt medan text 2 visade på 64,6 % antal rätt (se Tabell 4). Text 1 

var lättare på iPad än på papper och tvärtom för text 2. Dock borde inte heller detta påverka 

resultatet för den aktuella frågeställningen, eftersom båda texterna lästes på båda medierna 

omväxlande samt att ordningsföljden var slumpartad. Något som skulle kunna vara en 
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anledning till varför läsförståelsen skiljde sig åt skulle rimligtvis kunna vara att intresset för 

en text kan öka förståelsen då motivationen är högre än när deltagaren läste en text de inte 

fann intressant. Texten om Cannabis och Schizofreni fick bäst statistik på läsförståelsen 

vilket i så fall skulle kunna innebära att denna text var mer intressant för deltagarna.  !

!

4.3.5 Etiskt korrekt 

Ytterligare en viktig aspekt är om undersökningen utfördes på ett etiskt korrekt sätt. Alltså 

om undersökningen har utförts utan att förolämpa någon eller några deltagare. I intervjun 

ställdes en fråga om deltagarna hade lässvårigheter, vilket skulle kunna vara en känslig fråga. 

Ingen av deltagarna ansåg sig ha någon svårighet vilket om deltagarna talade sanning innebär 

att det troligen inte tolkades på ett kränkande sätt, men vi kan inte säkert veta om alla 

deltagarna svarade helt sanningsenligt.!

!

4.4 Framtiden 
!

Den digitala läsningen ökar allt mer i och med försäljningen av surfplattor, läsplattor och e-

böcker. (International Data Corporation, 2014, & Svenska Förläggareföreningens 

Branschstatistik). Därför bör den framtida tekniken anpassas för att kunna ge en lika bra 

läsupplevelse som traditionell läsning ger. Resultatet från denna studie, och även flera andra 

(Grace, 2011 & Kretzschmar, 2013) pekar på att det inte finns någon signifikant skillnad i 

läsförståelse mellan surfplatta och papper, åtminstone på kortare texter. Trots detta föredrar 

många i denna studie traditionell läsning på grund av läsupplevelsen, exempelvis på grund av 

interaktionen med pennan och att pappret dessutom ger en bättre överblick. En annan 

anledning skulle kunna vara att personen även måste vänja sig vid det nya sättet att läsa på, 

men som tidigare nämnts verkar detta inte vara något som hittills ändrats. Papper har 

fortfarande en fördel på det subjektiva planet. Rent tekniskt sätt har skärmarna utvecklats 
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och blivit skarpare med bättre upplösning (se 1.2.1), men fortfarande så finns en partiskhet 

kvar där papper har en fördel enligt våra deltagare.!

För att framtida surfplattor ska kunna ge en lika bra läsupplevelse och interaktion som 

papper behöver de fortsätta utvecklas. Ett steg i att göra den digitala läsningen mer naturlig 

har varit läsplattan, som har en skärm som efterliknar papper, men likt surfplattan saknar 

båda dessa plattor vissa egenskaper som papper och böcker har. Framför allt är det 

interaktionen som måste förändras enligt deltagarna i denna studie, för att digital läsning ska 

kunna bli ett lika bra alternativ som traditionell läsning. Ett exempel skulle kunna vara att 

utveckla ett smidigare sätt att anteckna, men även kunna ge läsaren en bättre överblick vid 

läsning av e-böcker och dylikt.! !
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5 Slutsats 

Resultatet från denna studie visar att deltagarnas subjektiva bedömning inte speglar deras 

uppmätta läsförståelse på läsförståelseprovet. Undersökningen visar även att själva mediet 

inte har någon skillnad på läsförståelsen som går att avgöra ur en statistisk synvinkel. Det går 

inte heller i denna studie att avgöra om iPad eller papper är sämre för läsförståelsen. Därför 

pekar studien på att deltagarnas subjektiva uppfattning inte nödvändigtvis ger iPad en 

korrekt bild när det gäller läsförståelsen, vilket även hypotesen hävdar. Denna partiskhet 

kanske skulle kunna förklaras med att deltagarna föredrog interaktion med papper framför 

iPad. Studien visar även att användarvana vid iPad inte verkar ha någon större inverkan på 

deltagarnas resultat vid läsning på iPad.!

Syftet med studien har uppnåtts och visar att läsförståelsen och deltagarens egen bedömning 

inte behöver stämma överens. Datan som samlades för studien genom läsförståelseprovet 

och följande intervju var relevant då problemformuleringen har kunnat besvaras till viss del. 

Hade deltagarna varit fler i antal hade hypotesen kunnat fastställas. En styrka med 

läsförståelseprovet är att det prövar just läsförståelse och inget annat. !

!

5.1 Framtida studier  
!

Framtida studier skulle kunna utformas för att undersöka läsförståelsen samt läsarens 

subjektiva uppfattning på längre texter, då det inte verkar finnas tillräckligt många studier på 

längre texter. Även studier på ögonens ansträngning vid läsning av längre texter skulle 

behöva undersökas mer genomgående eftersom skärmarna ideligen utvecklats. En sista 

intressant aspekt är som skulle kunna förändra hur användarvanan påverkar läsförståelsen är 

att undersöka olika generationer läsförståelse på iPad i förhållande till papper. 

! !
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7 Appendix I 

7.1 Intervjufrågor samt texter 
Deltagare!nr:!____!! ! ! ! Ordning:'iPad:'___'Papper:'___!
!
Hur!gammal!är!du?!________!
!
Är!du!man/kvinna?!____________!
!
Har!du!några!lässvårigheter?!______________________________________________________!
!
Äger!du!en!surfplatta?!Om!ja,!vilken!typ?!____________________________________________!
!
Hur!ofta!använder!du!en!surfplatta!och!i!vilket!syfte?!(Läsning'allmänt)!
!
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________!

!
Föredrar!du!att!läsa!texter!på!iPad!eller!papper?!Varför?!Vilka!slags!texter?!(Läsning'allmänt)!
!
!
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________!

!
Vilket!sätt!tror!du!är!att!det!är!bäst!att!läsa!på?!Varför?!(Läsning'allmänt)!
!
!
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________!

______________________________________________________________________________!

______________________________________________________________________________!

!
!
!
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!
Vilket!sätt!upplevde!du!var!minst!ansträngande!för!ögonen?!(Under'läsförståelseprovet)!
!
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________!

______________________________________________________________________________!

!
Upplever!du!att!du!förstår!mest!från!läsning!på!iPad!eller!pappret?!!Varför?!(Under'
läsförståelseprovet)!
!
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________!

______________________________________________________________________________!

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________!

!
Var!innehållet!i!texten!nytt!för!dig?!!Var!den!ena!texten!lättare!än!den!andra?!(Under'
läsförståelseprovet)!
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________!

______________________________________________________________________________!
!
Vilken!strategi!hade!du!när!du!läste?!Dvs.!läste!du!frågorna!först!eller!texten!först?!(Under'
läsförståelseprovet)!
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________!

!

Tror!du!att!det!finns!något!samband!mellan!hur!mycket!man!förstår!av!texten!och!hur!behaglig!
läsningen!var?!(Avser'läsning'allmänt,'men'även'under'läsförståelseprovet)'
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________! !
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7.2 Texterna från läsförståelseprovet 
!
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Cannabis och schizofreni
Att cannabis kan orsaka en mängd psykiska symtom är väl 
känt sedan länge. Begrepp som ”haschpsykos” eller ”can-
nabispsykos” används ofta i den allmänna debatten, men 
vad dessa begrepp beskriver är inte helt klart.

Man kan skilja ut fyra olika psykiska eff ekter av canna-
bis: akuta psykiska eff ekter, icke-psykotiska långtidseff ek-
ter, cannabispsykos samt eff ekter på oberoende psykotisk 
störning efter aktuell missbruksperiod.

När det gäller akuta psykiska eff ekter gäller för cannabis 
liksom för fl ertalet psykoaktiva droger att det är en känslig 
balansgång mellan de sökta, eftersträvade ruseff ekterna av 
drogen och de bieff ekter som ofta erhålles. ”Snedtänd-
ning” är ett av de begrepp som ibland används för att täcka 
sådana fenomen.

Bland de icke-psykotiska långtidseff ekterna är amotiva-
tionssyndromet det mest omtalade, vilket innebär en tillta-
gande förlust av motivation och lustkänsla, vilket leder till 
allmän passivitet och social isolering. 

Cannabispsykos eller haschpsykos är som nämnts ett van-
ligt begrepp för olika typer av störningar. Det kan vara 
mer eller mindre utdragna toxiska psykoser, och med det 
menas psykoser direkt utlösta av en substans som tillförs, 
i detta fall cannabis.

Det som huvudfrågan gäller är om cannabis kan ha en 
eff ekt på oberoende psykotisk störning efter aktuell missbruks-
period. Schizofreni är det huvudsakliga utfallet som stude-
rats, men även andra psykotiska störningar är av intresse.

Den tidsgräns som krävs för att kunna utesluta en tox-
isk psykos är enligt klassifi kationssystemet ICD sex måna-
der. För att kunna tala om att cannabis orsakar schizofreni 
eller annan psykos måste man således påvisa att cannabis-
missbruk inte har förekommit under sex månader innan 
diagnosen fastställs.

Det är metodologiskt svårt att bena upp sambandet 
mellan cannabis och psykos, eftersom olika typer av sam-
band kan tänkas:

1. Cannabis orsakar psykos
2. Cannabis utlöser latent psykos
3. Cannabis orsakar återfall i tidigare psykos
4. Psykotisk störning orsakar cannabismissbruk
5. Falskt samband p.g.a. samvarierande faktorer
6. Inget samband

Den enda säkra metoden för att ta reda på om samband av 
den första typen föreligger är att följa en grupp personer 
över tid och jämföra dem som missbrukat cannabis med 
dem som inte har gjort det med avseende på insjuknande 

i schizofreni. Under lång tid fanns inga sådana studier, 
däremot många fallstudier av personer med schizofreni där 
man konstaterat tidigare cannabiskonsumtion i hög grad. 
I mitten av 1980-talet lyckades vi identifi era ett material av 
svenska värnpliktiga män för vilka det fanns intervjudata 
över cannabismissbruk, liksom andra psykiska och bete-
endemässiga variabler som var viktiga att kontrollera för i 
analysen. Materialet gällde de män som värnpliktsmönst-
rat 1969–70 för vilka personidentifi ering fanns bevarad 
vilket möjliggjort uppföljning i andra databaser.

Vår forskargrupp identifi erade 49 000 män för vilka det 
fanns data om cannabismissbruk och andra variabler av 
intresse, bl.a. bruk av alkohol och narkotika, medicinering 
för nervösa besvär och psykiatrisk diagnos vid mönstring. 
En central fråga vi använde – eftersom den visat sig vara 
en prediktor för avvikande beteende – var om man rymt 
hemifrån. Vi följde männen genom sambearbetning med 
slutenvårdsregistret för psykiatrisk vård, vilket då var till-
gängligt till och med 1983, dvs. 14 års uppföljning.

Resultaten visade att det fanns ett tydligt dos–respons-
samband mellan uppgiven cannabiskonsumtion i ton-
åren och senare insjuknande i schizofreni. Det inträff ade 
sex gånger så många fall av schizofreni i gruppen med 
högst cannabismissbruk jämfört med dem med lägst 
konsumtion. Resultaten kontrollerades för de samvarie-
rande faktorer som nämnts ovan. Som förväntat hade de 
som fått en psykiatrisk diagnos vid mönstringen samt de 
som medicinerat för nervösa besvär ökad risk för schizo-
freni. När hänsyn tagits till dessa faktorer fanns likafullt 
en kvarstående nästan tredubblad risk för schizofreni i 
högkonsumtionsgruppen.

Genom journalstudier kunde vi få ytterligare stöd för 
att de som vårdats för schizofreni inte varit föremål för vård 
av andra psykiska besvär eller företett störningar i barndo-
men, dvs. det fi nns inte skäl att tro att de börjat missbruka 
cannabis som en eff ekt av tidigare psykisk störning.

Vi gjorde en ytterligare uppföljning ett antal år senare, 
då fl er fall av schizofreni hade uppkommit i denna kohort 
och vi dessutom ville kontrollera för vissa andra bak-
grundsfaktorer. Vi gjorde också en särskild analys där 
vi jämförde fall som insjuknat kort tid efter värnplikts-
undersökningen och de som insjuknat först fem år senare, 
återigen för att utesluta att det rörde sig om schizofreni 
som debuterat i direkt anslutning till eller före cannabis-
missbruk. Fynden var mycket likartade, och resultaten 
påverkades inte när vi uteslöt dem som vårdats de första 
fem åren efter mönstringen.

Forskningen om cannabis och schizofreni var som ovan 
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nämnts länge begränsad till fallstudier och kliniska studier 
utan kontrollerad uppläggning. Det krävs stora material 
som följs över tid för att man ska kunna studera insjuk-
nande i schizofreni i förhållande till cannabismissbruk, 
och cannabis är inte en exponering som funnits registrerad 
i de många kohortstudier som man använt för att exem-
pelvis analysera långtidseff ekter av alkoholbruk. Under 
de senaste fem åren har dock ett antal nya studier dykt 
upp som bekräftat sambandet mellan cannabismissbruk 
och senare insjuknande i psykos. De bygger alla på att 
man intervjuat grupper av unga personer med avseende 
på cannabiskonsumtion och följt upp dem med avseende 
på insjuknande i psykos. De har sammanfattats i några 
värdefulla översikter som här redovisas:

Louise Arsenault och hennes medarbetare samman-
ställde 2004 resultat av fem studier som analyserade sam-
bandet mellan cannabisbruk och schizofreni samt andra 
psykoser. Samtliga studier baserades på väldefi nierade 
befolkningsurval och prospektiv design, med adekvat 
kontroll för samvarierande faktorer. De fann att canna-
bismissbruk fördubblade risken för framtida insjuknande 

i schizofreni, och uppskattade den etiologiska fraktionen 
till 8 procent. De konstaterar att cannabis är en varken 
nödvändig eller tillräcklig orsak till schizofreni, men att 
det ändå är av betydelse ur folkhälsosynpunkt att 8 pro-
cent av alla schizofrenifall skulle kunna undvikas om can-
nabisbruk eliminerades.

I en annan sammanställning över sambandet mellan 
cannabis och schizofreni identifi erade Filip Smit och hans 
medarbetare fem studier. Fyra av dessa studier ingick i 
Arsenaults sammanställning, men de hade något annor-
lunda inklusionskriterier. De avfärdar några av de hypo-
teser som brukar framföras som förklaring till sambandet, 
bl.a. självmedicinering, men menar att frågan om sam-
varierande faktorer fortfarande bör diskuteras. De kon-
staterar att det nu fi nns ökat stöd för att cannabis kan öka 
risken för schizofreni, i synnerhet hos sårbara personer, 
men även hos personer utan tidigare psykiska besvär.

Peter Allebeck

etiologi = läran om orsaker, t.ex. till brott eller sjukdom

Uppgifter

5.  Vad var enligt texten problemet med de 
forskningsmaterial som tidigare användes 
för att studera kopplingen mellan canna-
bismissbruk och schizofreni?

A De omfattade enbart individer som insjuknat i 
schizofreni.

B De avsåg individer både med och utan cannabis-
missbruk.

C De jämställde schizofreni med andra former av 
psykoser.

D De syftade till att belysa psykisk sjukdom i 
allmänhet.

6. Vilket är enligt textförfattaren det bästa 
sättet att klarlägga om cannabismissbruk 
orsakar psykos?

A Jämförelser mellan en missbrukargrupp och en 
kontrollgrupp.

B Omfattande dos-respons-experiment bland 
värnpliktiga.

C Klassifi cering och utvärdering av olika tänkbara 
samband.

D Intervjuer med olika grupper av unga missbru-
kare.

7. Vilken typ av psykiska effekter av canna-
bismissbruk har textförfattaren och hans 
forskargrupp främst fokuserat på?

A Akuta psykiska effekter.

B Icke-psykotiska långtidseffekter.

C Cannabispsykos.

D Effekter på oberoende psykotiska störningar.

8. Vad ser textförfattaren som den vikti-
gaste samlade slutsatsen av sina egna och 
andras studier om cannabismissbruk?

A Att det nu fi nns stöd för teorin att missbruket 
kan leda till olika psykoser, men oftast inte till 
schizofreni.

B Att det fi nns stöd för teorin att missbruket kan 
leda till schizofreni, men då i samverkan med 
andra former av missbruk.

C Att det nu fi nns stöd för teorin att missbruket 
kan leda till insjuknande i schizofreni efter 
missbruksperioden.

D Att det fi nns stöd för teorin att missbruket kan 
leda till schizofreni när missbrukarens livssitua-
tion är markant avvikande.
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Lövskogens framtid
Det talas och skrivs mycket om lövskog inom skogsbruket 
idag. Men är det egentligen någon som vill ha den, och i 
så fall vem och till vad? Lövskog är heller inget enhetligt 
begrepp. Grovt sett har vi ordinär lövskog, ädellövskog 
och blandskog, både utan och med inslag av barrträd, som 
kan kombineras på ett nästan oändligt antal sätt.

I det av riksdagen antagna miljökvalitetsmålet Levande 
skogar, som är ett av de sexton miljökvalitetsmål som ska 
leda Sverige till ett uthålligt samhälle, fi nns ett antal del-
mål. Med koppling specifi kt till lövskog fi nns inskrivet att 
”arealen äldre lövrik skog ska öka med minst 10 procent” 
och att ”arealen mark föryngrad med lövskog ska öka”. 
Samtidigt sägs att ytterligare 900 000 hektar skogsmark 
ska undantas från produktion till år 2010, och siktet är 
bl.a. inställt på ädellövskogar, triviallövskogar, hassellun-
dar, äldre lövsuccessioner och strandlövnaturskogar. Det 
är uppenbart att man från myndighetshåll vill ha mer löv-
dominerad skog. Att utveckla och stärka den biologiska 
mångfalden är i fokus. Det råder också enighet om att 
det för naturmiljön är brist på äldre och grova lövträd i de 
svenska skogarna.

De ”sociala möjligheterna” i skogslandskapet är ett 
område som utvecklas starkt. Studier visar att människor 
i allmänhet föredrar att vistas och rasta i en lövträdsdomi-
nerad miljö. Kravet på att skogsskötseln ska ta hänsyn till 
friluftsliv och rekreation kommer sannolikt att bli ännu 
starkare, speciellt i tätortsnära områden. Genom att ställa 
i ordning anläggningar och tillhandahålla aktiviteter kan 
en markägare få en viss inkomst från verksamhet kopplad 
till friluftslivet. 

I dagsläget är det generellt sett så att virkesförsäljningen 
ger de stora inkomsterna och möjlighet för skogsägaren 
att försörja sig. Vilket bidrag ger lövvirket i detta sam-
manhang? Eftersom lövträdsvolymen utgör omkring 16 
procent av den stående trädvolymen i landet borde lövträd 
ha betydelse för skogsindustrin och landets välstånd, även 
om barrträden naturligtvis är ryggraden i verksamheten. 
Årligen omsätts offi  ciellt omkring 10 miljoner kubikme-
ter lövvirke i landet. En stor del av detta importeras, 4–5 
miljoner kubikmeter, vilket tyder på att industrin behöver 
lövvirke men samtidigt inte får tag på det inom landets 
gränser, trots att tillväxten skulle medge det. Orsaker till 
detta är bl.a. logistiska svårigheter då mycket lövträd står 
insprängda med liten volym per areal i barrskog, svårighe-
ter att få tag i de kvaliteter som behövs för produktionen, 
problem med utsortering och transport av små virkeskvan-
titeter, samt att lövvirkesindustrin idag till stor del består 
av små aktörer som har en begränsad betalningsförmåga.

De stora volymerna i lövskogsbruket kommer från de 
ordinära lövträden björk, asp och al. De utgör nästan 85 
procent av hela lövträdsförrådet. De ordinära lövträden har 
fördelen gentemot de ädla lövträden att omloppstiderna 
är betydligt kortare. Det är gynnsamt vid högre ränte-
krav. En viktig uppgift för att öka den lövvirkesindustriella 
verksamheten är att arbeta för att efterfrågade sortiment 
kan levereras med ett jämnt fl öde. Det är här forskningen 
kring den virkesproducerande lövskogen kommer in. Min 
bedömning är att en virkesbaserad lönsamhet i lövskogs-
bruk är nyckeln till lövskogens framtid. Lönsamheten 
skapar och ökar intresset för den produktionsinriktade 
lövskogen vilket ger ekonomiskt utrymme för önskade 
avsättningar för naturmiljön och kostnadskrävande sköt-
selåtgärder för friluftslivet. På bl.a. Sveriges lantbruksuni-
versitet (SLU) och svenska skogsbrukets forskningsinstitut 
Skogforsk pågår forskning kring de olika lövträden.

Vilka är då de viktiga forskningsuppgifterna som ligger 
framför oss? Ett område som varit försummat är de ordi-
nära lövträdens utveckling i ungdomen. Höjd- och volym-
tillväxt kulminerar tidigt, och det gäller att åtgärderna i 
röjningsfasen blir rätt i tid och styrka för att kvarvarande 
träd ska vara vitala och uppvisa hög fortsatt tillväxt. En 
nyckelfaktor är bevarande av grönkronan. Den får inte på 
grund av konkurrens från träd runtomkring bli för liten, 
eftersom det tar lång tid för den att återskapas och ge 
full produktion för det enskilda trädet. Genomförda och 
pågående studier indikerar att försenad och försummad 
röjning får tydliga negativa konsekvenser för kvarvarande 
träds dimensionsutveckling. Detta kan vara en bidragande 
orsak till att björken visar betydligt sämre tillväxt än gran. 
Dessutom tvingas man vid försenad röjning ofta välja träd 
av sämre kvalitet, dvs. de vitala träden blir här ofta de för-
växande och grovgreniga med dålig kvalitet.

Det för oss in på nästa viktiga forskningsuppgift: Hur 
ska kvaliteten på vår lövskog, framför allt de ordinära löv-
träden, höjas? Sågtimmer utgör de värdefullaste sortimen-
ten på marknaden och utgör en viktig bas för ekonomin. 
Sågbarheten på t.ex. björkvirke är endast omkring 5 pro-
cent, dvs. av avverkad volym är det endast en tjugondedel 
som är god nog för att kunna användas i sågverken. Här 
fi nns en stor insats att göra för att höja siff ran, vilket i stor 
utsträckning kan göras genom en bättre skötsel.

Skötsel är dock inte enda sättet, och här kommer en 
tredje stor forsknings- och utvecklingsuppgift in: föräd-
ling av lövträd för högre tillväxt och bättre virkeskvalitet. 
Av begripliga skäl har en stor del av resurserna riktats – 
och kommer fortsättningsvis att riktas – mot björk, vårt 
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vanligaste lövträdslag. Idag fi nns det på marknaden för-
ädlad vårtbjörk för södra Sverige som växer cirka 15 pro-
cent bättre och har högre virkeskvalitet än oförädlad björk. 
Men insatser har även gjorts mot fl era av de andra lövträd-
slagen, bl.a. har ett mycket högproduktivt och för södra 
Sverige klimatanpassat material tagits fram för hybridasp. 
Dessutom pågår för närvarande även förädling av ek, 
klibbal och fågelbär.

Min slutsats av forskningssituationen är att vi fort-
farande har begränsad kunskap om vitala delar av löv-
skogsbruket och att viktiga och spännande forsknings- 
och utvecklingsinsatser därför ligger framför oss inom 
detta område.

Lars Rytter

Uppgifter

9. Vad är enligt texten problemet med att få 
fram virke av lövträd i Sverige?

A Bristande tillgänglighet.

B Bristande efterfrågan.

C Bristande investeringar.

D Bristande miljöhänsyn.

10. Vilket gemensamt syfte ligger bakom de 
olika forskningsuppgifter som textförfat-
taren beskriver?

A Att introducera fl er arter och trädslag.

B Att öka tillväxten och kvaliteten hos virket.

C Att förenkla och effektivisera avverkningen.

D Att korta tiden för produktion och förädling.

11.  Vilket alternativ uttrycker en av text-
författarens åsikter?

A Lövskogen utmanar barrskogen alltmer vad 
gäller tillväxt och lönsamhet.

B Lövskogens framtid begränsas av höga vinstkrav 
och få marknadsaktörer.

C Lövskogen måste utvecklas så att den i högre 
grad kan möta efterfrågan på sågtimmer.

D Lövskogens framtid är närmast helt beroende av 
huruvida den kan tillgodose ökade miljökrav.

12. Vilket är textförfattarens huvudsyfte med 
texten?

A Att visa på mångfalden i svensk skogsproduktion.

B Att ifrågasätta den hittillsvarande forskningens 
resultat.

C Att argumentera för viktiga åtgärder inom 
skogsbruket.

D Att förespråka en skogsproduktion utifrån 
klimatintressen.
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