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Sammanfattning
Syfte: Studiens syfte var tvådelat. Huvudsyftet var att undersöka hur läshastigheten
samt läsavståndet påverkas beroende av vilken typ av enhet läsaren använder. Det andra
syftet var att ta reda på om det finns något samband mellan resultaten för läsavstånd och
deltagarnas synfel. Detta utfördes genom att utföra mätningar av läshastighet och
läsavstånd vid läsning på tre olika enheter; smartphone, surfplatta och A4-papper.
Metod: Deltagarna (n=26) genomgick först en refraktion med tillhörande mätningar för
att se om deltagarna uppfyllde de krav som fanns på vidare mätningar. Deltagarna fick
sedan läsa sex svenska texter ur de standardiserade lästestet IReST på tre olika enheter;
smartphone, surfplatta och papper. De fick läsa två texter/enhet där första omgången
testade läshastigheten och andra omgången läsavståndet. Läsavståndet för de olika
enheterna jämfördes sedan med deltagarnas synfel.
Resultat: Det fanns en statistisk signifikant skillnad i läsavstånd mellan smartphone och
surfplatta (p=0,026) samt smartphone och papper (p=0,004). Det fanns dock ingen
statistisk signifikant skillnad i läsavstånd mellan surfplatta och papper (p=0,60). Studien
visade ingen statistisk signifikant skillnad i läshastighet mellan de olika enheterna
(p>0,05). Vid genomförd jämförelse mellan läsavståndet för de olika enheterna och
deltagarnas synfel hittades ingen statistisk signifikant korrelation (r<0,80).
Slutsats: Studien visade att det fanns en påverkan på läsavståndet beroende av vilken
enhet deltagarna läste ifrån. Det fanns en statistiskt signifikant skillnad i läsavstånd
mellan smartphone och surfplatta och smartphone och papper. Det fanns dock inte
någon påverkan i läshastighet mellan de olika enheterna. Det fanns inte heller någon
korrelation mellan de olika enheternas läsavstånd och deltagarnas synfel.
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Abstract
The aim of this study were two fold. First, the study investigated whether the reading
speed and reading distance changed depending on which device was used. The other
part of this study evaluated whether there was any correlation between the reading
distance and the participants refractive errors. This was accomplished by measuring
reading speed and reading distance during reading on different devices; smartphone,
tablet and an A4-paper.
The participants (n=26) first went through an eye examination and additional
measurements to see if they met the criteria that was required for taking part in this
study. After that the participants read six texts from the Swedish version of the
standardized reading test IReST on three different devices; smartphone, tablet and
paper. They read two texts per device where the first round tested the reading speed and
the second round tested the reading distance. Later the reading distance for the different
devices were compared with the participants refractive errors.
There was a statistical significant difference for the reading distance between
smartphone and tablet (p=0,026) and smartphone and paper (p=0,004). However there
was no statistical significant difference in reading distance between tablet and paper
(p=0,60). The study showed no statistical significant difference in reading speed
between the different devices (p>0,05). A completed comparison between the reading
distance of the different devices and the participants refractive error showed no
statistical significant correlation (r<0,80).
The study showed that there was an impact in reading distance due to which device that
were used. There was a statistical significant difference in reading distance between
smartphone and tablet and smartphone and paper. However, there was no difference in
reading speed between the different devices. The correlation between the reading
distance for the different devices and the participants refractive error was not
statistically significant.
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1 Inledning
Ungefär en tredjedel av alla vuxna sitter idag mer än 9 h/dag vid bildskärm och 90%
sitter vid bildskärm minst 2 h/dag (The Vision Council, 2015). Enligt en studie av
Internetstiftelsen i Sverige (IIS, 2018), utförd på personer från 11 år och uppåt, äger 9
av 10 en smartphone, 7 av 10 har tillgång till en surfplatta och 94% av alla svenskar
använder internet dagligen. Statista (2017) anger att 81% av den amerikanska
befolkningen år 2017 hade ett konto på sociala medier. Detta betyder att de flesta
människor spenderar stora mängder tid vid elektroniska enheter av olika slag och
Trauzettel-Klosinski och Dietz (2012) menar att för de flesta människor är läsning en
färdighet som fyller en huvudfunktion i det vardagliga livet.

1.1 Läsning
Läsning är en aktivitet som kräver stora mängder tid, övning och repetering för att
utveckla och består av två huvudmoment; avkodning och förståelse. Vid avkodning
identifieras orden och förståelse är resultatet av tolkningen av den skrivna texten. För att
ha en god läsfärdighet krävs det att båda avkodningen och förståelsen är bra. När
inlärningen är klar kommer avkodningen ske automatiskt, orden känns alltså igen utan
ansträngning (Lundberg, 2018).
Läsning är en aktiv process där läsaren tolkar texten hen läser utifrån sina erfarenheter
samt sina förväntningar på texten. För att en text ska kunna förstås krävs alltså
bakgrundskunskaper kring det texten handlar om. Den språkliga uppbyggnaden är också
viktig för läsförståelsen. Komplicerade meningar med svåra ord gör läsningen svårare
trots att läsaren besitter relevanta förkunskaper (Lundberg, 2018).
1.1.1 Läsprocessen
Läsprocessen består av tre moment; fixationer, sackader och regressioner. Fixationer är
det momentet där blicken står stilla och den visuella informationen tas in och processas.
Mellan fixationerna sker sackader som är en snabb rörelse som då för blicken framåt i
texten. Med jämna mellanrum sker sedan regressioner vilket betyder att blicken flyttas
bakåt i texten. Vid en svår text är fixationerna långa och regressionerna många.
Läsprocessen är väldigt snabb, det tar ca 70 millisekunder för ett synintryck att färdas
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från ögat till hjärnan för att tolkas. Rörelsen från en fixation till en annan, alltså
sackaden, tar ca 30 millisekunder och vid snabb läsning stannar blicken och fixerar ca 5
ggr/sekund (Danielsson, 2010).
Vid läsning rör sig blicken framåt över texten i ett inlärt mönster som är baserat på hur
texter brukar vara uppbyggda och texten registreras endast under fixationerna (då
blicken står stilla). Vid enstaka stavfel hoppar ögonen tillbaka ett steg och läser samma
sak en gång till. Om istället hela meningen är svår att förstå kommer hjärnan att vänta
till slutet av meningen innan ögonen hoppar tillbaka. Det som är viktigt vid läsning är
att det krävs träning för att bli bra och för att det ska gå snabbt. Det kan också gå för fort
och då förstår läsaren ingenting av vad hen har läst (Danielsson, 2010). Läs- och
skrivsvårigheter är en övergripande term som berör alla människor som har problem att
läsa och/eller skriva vilket kan bero av flera olika orsaker. Läs- och skrivsvårigheter kan
uppstå på grund av syn- eller hörselproblem, språkstörningar, dyslexi etcetera (Svenska
Dyslexiföreningen, 2019). Vid dyslexi är problemen dock inte synrelaterade utan
problemen ligger i hjärnans tolkning av synintrycken (Danielsson, 2010).
1.1.2 Läshastighet
Det finns stora individuella variationer i hur snabbt en text går att läsa och hastigheten
bestäms oftast av läsningens syfte eller hur svårt texten är (Lundberg, 2018). Vid
mätning av läshastigheten är ett helt stycke text att föredra istället för enkla meningar då
felmarginalen i procent blir mindre vid en längre text. Längre texter visar också mer på
hur texter ser ut i det vardagliga livet. Efter en studie utförd på en grupp människor i
åldern 18-35 där de använde sig av den svenska versionen av läshastighetstestet IReST
visade det sig att genomsnittsläshastigheten var 199 ord/min vilket är ett medelvärde av
de tio texter som användes i studien. Texterna lästes högt (Trauzettel-Klosinski & Dietz,
2012). Ur detta kan man då anta att ca 200 ord/min är ett normalvärde vid högläsning.
1.1.3 Läshastighet vid läsning på skärm
Miranda, Nunes-Pereira, Baskaran och Macedo (2018) genomförde en studie där de
bland annat jämför läshastigheten mellan bildskärm, surfplatta, smartphone och papper
med hjälp av testet IReST. De visade att skillnaderna mellan de olika enheterna inte är
så stora. Medelläshastigheten för smartphone var 168 ord/min, 164 ord/min för papper
samt 170 ord/min för surfplatta. Skillnaderna i läshastighet var endast statistiskt
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signifikant (p<0,05) mellan bildskärm och surfplatta. Enligt Mpofu´s (2016) studie som
testade läshastigheten för olika skärmar i förhållande till papper var medelläshastigheten
för smartphone 110 ord/min och för papper 150 ord/min, vilket är en signifikant
skillnad (p<0,05).
1.1.4 Skärm vs. papper
Enligt Kretzschmar et al.’s (2013) studie föredrog deltagarna att läsa på papper trots att
resultatet ej visade på någon skillnad i fixationshastighet vid läsning på papper jämfört
med skärm. De äldre deltagarna läste dock både snabbare och lättare på skärm pga
skärmens ”back lighting” som då ger bättre kontrast. En studie från Norge visade att
skolelever i åldern 15-16 har bättre läsförståelse vid läsning på papper kontra läsning på
skärm då texten upplevs lättare att komma ihåg vid läsning på papper (Mangen,
Walgermo & Brønnick, 2013). Trots detta visar Ackerman och Lauterman (2012) att
problemen som finns vid läsning på skärm är psykologiska och inte teknologiska.
1.1.5 Computer Vision Syndrome (CVS)
Mängden skärmanvändande är idag väldigt stort och med det tillkommer en del olika
hälsoproblem. Många bildskärmsanvändare upplever idag okulära problem så som
ansträngda ögon, ögontrötthet, brinnande känsla, irritation, rödhet, dimsyn, torra ögon
etcetera. En person som sitter många timmar vid bildskärm per dag och upplever ett
eller flera av dessa symtom lider troligtvis av ett tillstånd som kallas Computer Vision
Syndrome, CVS. Det är en belastningssjukdom som idag ökar i antalet drabbade och det
uppskattas att majoriteten av de bildskärmsanvändare som sitter vid skärm i 3 h/dag
eller mer upplever dessa symtom i någon form. I begreppet CVS innefattas också några
symtom som ej är ögonrelaterade; huvudvärk samt smärta i nacke, skuldror och rygg
(Blehm, Vishnu, Khattak, Mitra & Yee, 2005). En studie av Porcar, Pons och Lorente
(2016) visade att 23% av deltagarna ansåg att de hade måttliga till svåra okulära
symtom, där symtomen var värre hos kvinnor. Dessa okulära symtom ger en betydande
negativ påverkan på både produktivitet i arbetslivet och livskvalitén. Enligt Köpper,
Mayr och Buchner (2016) kan problem vid läsning på skärm, så som ansträngda ögon,
underlättas genom att positionera skärmen på ett liknande sätt som ett papper.
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Enligt Choi et al.’s (2018) studie fanns det en signifikant ökning i CVS-symtom hos
individer efter användning av smartphone jämfört med bildskärmsanvändare. Choi et
al.’s (2018) teori är att CVS-symtomen förväntas vara värre vid användande av
smartphone jämfört med bildskärm eftersom smartphones har en mindre skärm samt
används på ett kortare arbetsavstånd än bildskärmar.

1.2 International Reading Speed Texts – IReST
International Reading Speed Texts, IReST används för att utvärdera läshastighet. Testet
består av 10 olika texter med liknande innehåll, längd, svårighet och språklig
komplexitet. Texterna är skrivna i Times New Roman storlek 10 (10 punkter) med ett
radavstånd på 1,0. Texterna, vilka är designade av en lingvist, är utformade för personer
i åldern 18-35 och finns översatta på 17 olika språk. Testet utförs genom att texterna
läses högt och undersökaren följer med i texten och stryker de ord patienten missar eller
läser fel. Utifrån detta räknas läshastigheten ut med hjälp av en formel; [(antal korrekt
lästa ord/lästid i sekunder) x 60], vilken ger läshastigheten i antal ord/min (TrauzettelKlosinki & Dietz, 2012).

1.3 Smartphone och surfplatta
iPhone 7 är en smartphone av tillverkaren Apple. Telefonen har en Retina-skärm vilket
betyder att den har hög upplösning. Skärmen är 4,7 tum stor med ett kontrastförhållande
som är 1400:1 där ett normalvärde ligger kring 1000:1 för de flesta elektroniska
enheterna på marknaden. Maximala ljusstyrkan för skärmen är 625 cd/m2. iPad mini är
istället en av Apples surfplattor som är mindre än de andra liknande produkterna i deras
sortiment. Surfplattan har även den en Retina-skärm som är 7,9 tum stor med ett
kontrastförhållande som är 950:1. Maximala ljusstyrkan för skärmen är 500 cd/m2. iPad
mini har antireflexbehandling som inte finns hos smartphonen (Apple, 2019).

1.4 Ametropi
Ögats normala refraktiva tillstånd kallas emmetropi, vilket uppstår när
ackommodationen är avslappnad och parallella ljusstrålar bryts för att sedan samlas
ihop och fokuseras på retina, i fovea. Ett emmetropt öga behöver alltså ingen korrektion
(Grosvenor, 2007). Barn föds oftast inte emmetropa utan är vanligtvis hyperopa vid

4

födseln (ca + 2,00D) vilket sedan avtar under uppväxten fram till att barnet är ca 6 år
gammalt. Denna utveckling kallas emmetropiseringsprocessen och är delvis
kontrollerad av retina. Denna process är utvecklad för motverka uppkomsten av
refraktiva fel (Rosenfield & Logan, 2009). När emmetropiseringsprocessen inte
fungerar som den ska uppstår då så kallade ametropier. Detta betyder att de parallella
ljusstrålarna inte kan brytas och fokuseras på retina, i fovea utan fokuseras framför eller
bakom retina. De ametropa tillstånd som finns är; myopi, hyperopi och astigmatism
(Grosvenor, 2007).
I början av 40 års åldern påbörjas något som kallas presbyopi. När linskärnan med tiden
blir hård resulterar det i en gradvis reduktion av den ackommodativa responsen vid
kontraktion i ciliarmuskeln. Vid ca 55 års ålder har all ackommodation försvunnit.
Presbyopi uppstår alltså då linsen har blivit så pass hård att ackommodationsamplituden
är så kort att det är omöjligt att ackommodera tillräckligt för att kunna läsa eller utföra
annat närarbete och då krävs det en addition (Grosvenor, 2007).
1.4.1 Myopi, hyperopi och astigmatism
Myopi är ett ammetropt tillstånd där de parallella ljusstrålarna bryts och samlas ihop
och fokuseras framför retina. Detta kan bero på två saker; att axiallängden är för lång
eller att fokallängden är för kort i förhållande till ett emmetropt öga. Hyperopi är ett
ammetropt tillstånd där de parallella ljusstrålarna istället bryts och fokuseras bakom
retina. Detta kan också bero av två saker; för kort axiallängd eller för lång fokallängd
(Grosvenor, 2007).
Astigmatism är ett refraktivt tillstånd där ögats optiska system bryter de parallella
ljusstrålarna olika mycket i de två meridianerna, vilket betyder att den refraktiva styrkan
skiljer sig mellan snitten. Mängden astigmatism är skillnaden mellan de två
meridianerna. Större mängder astigmatism beror oftast av att corneas tjocklek varierar i
de olika meridianerna medan små mängder astigmatism oftast beror av den kristallina
linsen (Grosvenor, 2007).
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1.4.2 Myopiprogression
När myopi först hittas hos en individ har det visats att den med tiden gradvis ökar.
Uppkommer myopin under tidiga barndomen ökar den med ca 0,50 D per år medan om
den uppstår i vuxen ålder så progredierar den i ett lägre tempo. Detta kallas
myopiprogression och när myopin ökar och blir större är det oftast på grund av att ögats
axiallängd växer och blir längre (Grosvenor, 2007).
Prevalensen av myopi i Europa är ca 50 % (Williams, 2015) och det finns ett antal
riskfaktorer som påverkar uppkomsten och progressionen av myopi. Några av dessa
riskfaktorer är miljöbetingade till exempel korta läsavstånd (< 30 cm), läsa > 1 bok per
vecka och vara utomhus < 7h per vecka. En riskfaktor kan också vara den genetiska
faktorn. Detta gör att barn med genetiska faktorer samt miljöbetingade faktorer har en
ökad risk för att bli myopa jämfört med barn där endast en faktor är förekommande
(Enthoven, 2019). Flera studier visar att barn som spenderar fler timmar än normalt vid
närarbete utvecklar myopi (Han, Jang, Yang, Hwang & Park, 2019) (Lin et al., 2016)
(Huang, Chang & Wu, 2015). Tideman et al. (2016) visar också att låga nivåer av Dvitamin påverkar axiallängdens tillväxt. Det kan dock inte säkerställas huruvida det
beror av mängden utomhusaktiviteter.
För att minska myopiprogression per år finns det ett antal alternativ. Enligt Walline et
al. (2011) är det mest effektiva sättet att minska myopiprogressionen att använda antimuscarina läkemedel exempelvis Atropin. Dessa läkemedel ger dock biverkningar och
är svårtillgängliga. Användande av Ortho-K ger en 45% minskning av
myopiprogressionen jämfört med utan Ortho-K (Sun et al., 2015) och ett enklare
alternativ skulle vara att barn spenderar mera tid utomhus. Flera timmar av
utomhusaktiviteter i veckan visar på en långsammare tillväxt av axiallängden (Deng &
Pang, 2019).

1.5 Närarbete
Vid närarbete används ackommodation och konvergens tillsammans, dessutom
kontraherar också pupillen. Vid närarbete kommer alltså ackommodation, konvergens
och pupillkontraktion, så kallad närtriaden, att samarbeta för att bilda en enkel bild på
retina (Rabbetts, 2007). Enligt Huurneman och Boonstra (2016) bör närvisus testas på
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40 cm. Vid detta avstånd är påverkan av ackommodationen så liten som möjligt och
detta avstånd gör det enklare att jämföra närvisus med avståndsvisus.
1.5.1 Ackommodation och konvergens
Ackommodation kan förklaras som förmågan att fokusera på objekt på olika avstånd.
När vi tittar på ett avlägset föremål är linsen avslappnad och det bildas en skarp bild på
retina, så länge ögat är refraktivt korrekt. När vi sedan tittar på ett närliggande objekt
kommer den kristallina linsens refraktiva styrka öka för att bilden återigen ska fokuseras
på retina. Den kristallina linsen förändrar sin fokallängd som en respons av förändring i
vergens hos det infallande ljuset. Ackommodation mäts oftast i
ackommodationsamplitud som är baserat på avståndet mellan fjärrpunkt och närpunkt.
Fjärrpunkten är den bortersta punkten som ögat kan bilda en skarp bild på näthinnan
och närpunkten är den närmsta punkten som ögat kan bilda en skarp bild på näthinnan
(Grosvenor, 2007).
Konvergens är en betingad inåtgående rörelse av de visuella axlarna som sker när
fixationen ändras från en avlägsen punkt till en mer närliggande punkt. När fixationen
ändras tillbaka till en avlägsen punkt divergerar ögonen istället, men vid divergens kan
inte ögonen skapa en precis binokulär fixation vilket gör att ögonen måste använda sig
av konvergens för att ”avsluta” divergensen (Rabbetts, 2007).
1.5.2 Binokulärt seende
För en enkel bild och binokulärt seende krävs det att de separata bilderna från de båda
ögonen koordineras och integreras till en. För att detta ska kunna ske utan upplevda
problem krävs det att flera olika faktorer samarbetar; den visuella apparatens anatomi,
motorsystemet som koordinerar ögonens rörelser och det sensoriska systemet som gör
att hjärnan kan ta emot och tolka de båda retinala bilderna. Uppstår det problem i några
av dessa system kan det orsaka svårigheter eller göra det omöjligt för binokulärt seende.
För att kunna ta reda på vart svårigheterna vid binokulära problem sitter måste därför
alla dessa tre kategorier utredas (Evans, 2007). Ackommodativa problem är relativt
vanligt och hos icke-presbyopa individer kan det resultera i suddig syn, huvudvärk och
andra problem associerade med närarbete (Goss, 2009).
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1.5.3 Läsavstånd
En studie av Millodot och Millodot (1989) visar att det finns en signifikant korrelation
mellan människors längd och läsavstånd. Kortare människor tenderar att ha kortare
läsavstånd och längre människor längre läsavstånd. Läsavståndet skiljer sig också
mellan män och kvinnor, där kvinnors medelläsavstånd är 33,2 cm och mäns 37,0 cm.
Kvinnor medelläsavstånd är därmed kortare än mäns vilket gör att kvinnor oftare än
män behöver en addition i ett tidigare skede i livet. Studien visar också att läsavståndet
blir kortare med ökande ålder, vilket kan bero av exempelvis mediegrumlingar eller att
människan minskar i storlek med ökande ålder.
Läsavståndet kan enligt Scheiman och Rouse (2006) tas fram genom att mäta avståndet
från mittersta knogen på handens andra finger till armbågen. Detta avstånd är alltså det
idealiska läsavståndet och kallas Harmon distance. Detta styrker då Millodot och
Millodots (1989) studie som säger att det finns en korrelation mellan människors längd
(längre personer har oftast längre armar) och läsavstånd.
Studien av Miranda, Nunes-Pereira, Baskaran och Macedo (2018) där bland annat
läsavståndet för olika enheter undersöktes visade att det inte finns någon statistisk
signifikant skillnad mellan smartphone (22,7 cm), surfplatta (23,8 cm) och papper (23,7
cm). Enligt Hartwig, Gowen, Charman och Radhakrishnan (2011) finns det ingen
signifikant korrelation mellan läsavstånd och synfel. Medelläsavståndet för de
emmetropa deltagarna var 46,8 cm och 46,3 cm för de myopa deltagarna. I denna studie
användes en del ur en novell med teckenstorleken 12 punkter utskrivet på A4-papper.

1.6 Tidigare studier
Många studier har utförts inom detta område där både läshastighet och läsavstånd har
undersökts vid läsning på olika enheter samt korrelationen mellan synfel och läsavstånd.
De studier som nämns i denna studie är alla utförda i ett annat land än Sverige.
Anledningen till att denna studie utfördes är således för att ingen tidigare har utfört en
liknande studie i Sverige.
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2 Syfte
Syftet med studien var tvådelat. Huvudsyftet var att undersöka hur läshastigheten samt
läsavståndet påverkas av vilken typ av enhet läsaren använder. Den andra delen i
studien syftar till att ta reda på om det finns något samband mellan resultaten för
läsavstånd och deltagarnas synfel. Detta undersöktes genom att utföra mätningar av
läshastighet och läsavstånd vid läsning på tre olika enheter; smartphone, surfplatta och
papper.

9

3 Material & Metod
3.1 Urvalskriterier
För att få deltaga i studien skulle vissa kriterier uppfyllas. Kraven var samsyn med
binokulär visus ³ 1,0 på avstånd samt 4p vid närarbete och deras synfel fick inte
överstiga ± 5,00 SD och – 1,00 CD. Deltagarna skulle vara i åldern 18-35 och inte ha
några kända binokulära problem. Urvalskriterierna utformades utefter de mätningar som
utfördes i studien för att säkerställa att deltagarnas förutsättningar var så lika varandra
som möjligt.

3.2 Utrustning
En enklare journal användes vid undersökningarna (se bilaga A) där deltagarna
registrerades med initialer, födelsemånad och år. Detta för att underlätta i arbetet med
att sammanställa resultatet samt att kunna bevara deltagarnas konfidentialitet. För att
kontrollera ljusmängden i undersökningsrummet användes en ljusmätare (Hagners
ScreenMaster) (se figur 1).
Studien inleddes med en refraktion. Då användes en manuell foropter, en
projektorvisustavla av modellen Snellen som visar bokstavsoptotyper i decimalenheter,
där minsta optotyperna är 2,0, ett läsprov för närvisus där minsta texten är 4 punkter
samt en provlåda innehållande en provbåge och provglas. Det användes också en
ocklusionspade.
Texterna deltagarna fick läsa vid de olika försöken var ifrån International Reading
Speed Texts; IReST. Sex av tio texter ur den svenska versionen användes i denna
studie; text 1, 5, 6, 7, 8, och 9 (se bilaga B). Dessa texter ingår alla i kategori AB och
valdes därför ut att användas i studien då de liknar varandra mest i svårighetsgrad.
(Trauzettel-Klosinki & Dietz, 2012). För smartphonen var radfördelningen tvungen att
ändras för att kunna behålla textstorleken på 10 punkter (se figur 2).
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Figur 1: IReST på surfplatta, smartphone och papper.

Figur 2: Visar skillnaden i radfördelning. Till vänster; IReST för surfplatta och papper.
Till höger; IReST för smartphone.
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Texterna fick läsas på tre olika enheter; smartphone, surfplatta och vanligt A4-papper.
Smartphonen som användes var av modellen iPhone 7 och läsplattan var av modellen
iPad mini. Vid mätning av läsavståndet användes ett standardmåttband med
millimeterskala. Läshastigheten klockades med ett tidtagarur.

3.3 Utförande
Personerna som deltog i studien fick först muntlig och skriftlig information om studiens
syfte och utförande samt information om att deltagandet är konfidentiellt och frivilligt.
Detta betyder att deltagarna när som helst kunde avsluta undersökningen helt utan
förklaring. Deltagarna fick också signera ett informerat samtycke innan undersökningen
inleddes (se bilaga C).
Undersökningarna utfördes i ett av undersökningsrummen på Linnéuniversitetet och för
att säkerställa att alla undersökningar utfördes med likvärdig belysning mättes denna
med en ljusmätare. Belysningen i rummet, mätt där deltagarna satt under
undersökningarna, var ca 670 lux för alla undersökningar. Luminansen (cd/m2) mättes
från A4-pappret som de elektroniska enheterna sedan ställdes in utefter. Sedan mättes
den infallande belysningsstyrkan (lux) på de elektroniska enheterna för att säkerställa att
den inte översteg 400 lux vilket är maxbelysningen för bildskärm enligt Swedish
Standard Institute (SS-EN 12464-1). Infallande belysningen på de elektroniska
enheterna var ca 190 lux och luminansen var ca 120 cd/m2 från alla tre enheter under
alla undersökningar.
Undersökningen inleddes med en enkel anamnes (se bilaga A) för att utesluta eventuella
deltagare med eventuella binokulära problem, sedan utfördes en subjektiv binokulär
refraktion. Refraktionen utfördes i en manuell foropter med hjälp av en visustavla med
bokstavsoptotyper. Här utfördes också ett samsynstest, så kallat polariserande rader. Ser
deltagaren tre rader har hen samsyn och får deltaga i studien. Efter detta utfördes en
binokulär finjustering i provbåge där också deltagarnas närvisus testades med ett
läsprov. Detta utfördes för att säkerställa att deltagarna var fullkorrigerade samt
uppfyllde urvalskriterierna.
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Efter synundersökningen påbörjades mätningarna av läsavstånd och läshastighet. Alla
undersökningar inleddes med mätning av läshastigheten och efter det testades
läsavståndet. I vilken ordning de olika enheterna testas samt vilken text deltagarna läste
på de olika enheterna slumpades fram, innan undersökningen började, med hjälp av
Googles Random Number Generator. Först testades läshastigheten och texten hölls då
på valfritt avstånd. För att deltagaren inte skulle kunna läsa i förväg täcktes texten över
med ett papper som sedan täcktes av när tiden startade. När pappret täcktes av och tiden
startade läste deltagaren texten högt. Under tiden följde undersökaren med i texten och
strök de ord som deltagaren läste fel eller missade. När deltagaren hade läst klart
stoppades tiden. Detta utfördes alltså tre gånger, en gång per enhet. Efter läshastigheten
testades läsavståndet och då användes tre nya texter. Även detta testades tre gånger, en
gång per enhet. Mätningen utfördes med ett måttband när deltagaren hade läst ca 2/3 av
texten och läsavståndet mättes endast en gång per läsning.
Läshastigheten räknades ut i efterhand med tillhörande formel för IReST [(antal korrekt
lästa ord / lästid i sekunder) x 60]. Formeln ger läshastigheten i ord/min. Resultatet
behandlades i Microsoft Excel for Mac och GraphPad Prism.
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4 Resultat
4.1 Deltagare
Totalt undersöktes 30 deltagare i åldern 18-33 år där fyra av deltagarna fick uteslutas ur
studien då det ej gick att utesluta att dessa inte hade binokulära problem. Medelåldern
för de resterande 26 deltagarna var 24,3 ± 3,7 år och 21 stycken av dessa var kvinnor
(23,9 ± 3,7 år) och 5 var män (26,4 ± 3,5 år). Fördelningen av synfel var 12 emmetropa,
4 hyperopa och 10 myopa deltagare (se figur 3).

Fördelning synfel

39%
46%

15%

Emmetropa

Hyperopa

Myopa

Figur 3: Fördelning av synfel hos de 26 deltagarna.

4.2 Läsavstånd
Vid läsning på smartphone var medelläsavståndet 27,6 ± 3,4 cm. Vid läsning på
surfplatta var medelvärdet 30,0 ± 4,6 cm och vid läsning på papper var medelvärdet
30,5 ± 4,5 cm (se figur 4). Efter genomfört ANOVA-test visade det att det fanns en
statistiskt signifikant skillnad i läsavstånd mellan de tre enheterna (p=0,002). För att
undersöka för vilka enheter det fanns en skillnad användes ett Tukey-test som visade att
det fanns en statistisk signifikant skillnad i läsavstånd mellan smartphone och surfplatta
(p=0,026) och smartphone och papper (p=0,004) där smartphonen hölls närmast. Det
fanns dock ingen statistisk signifikant skillnad (p>0,05) mellan surfplatta och papper
(p=0,60).
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Figur 4: Fördelning av läsavstånd (cm) för de tre enheterna. Lådorna visar 50% av deltagarnas
fördelning där kryssen visar enheternas medelvärden och strecken medianen. Linjerna (”morrhåren”)
visar minimum och maximum.

4.3 Läshastighet
Vid läsning på smartphone var medelläshastigheten 189,6 ± 31,4 ord/min. Vid läsning
på surfplatta var medelvärdet 189,7 ± 38,4 ord/min och vid läsning på papper var
medelvärdet 188,6 ± 35,6 ord/min (se figur 5). Efter genomfört ANOVA-test visade det
att det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad (p=0,877) för läshastigheten. Vid
jämförelse mellan enheterna med hjälp av ett Tukey-test visade även det att det inte
fanns någon statistisk signifikant skillnad mellan enheterna.
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Figur 5: Fördelning av läshastighet (ord/min) för de tre enheterna. Lådorna visar 50% av deltagarnas
fördelning där kryssen visar enheternas medelvärden och strecken medianen. Linjerna (”morrhåren”)
visar minimum och maximum samt utliggare (outliers).

4.4 Synfel
Inledningsvis genomfördes en jämförelse av deltagarnas synfel på höger och vänster
öga (se figur 6). Detta visade att korrelationen mellan höger och vänster öga är
statistiskt signifikant (r>0,80). Detta gör att vid jämförelsen av läsavstånd och synfel
kunde synfelet från deltagarnas höger öga användas.

Korrelation synfel
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1,5

2,5

3,5

4,5
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-2,5

-3,5

-4,5

Figur 6: Korrelation mellan höger och vänster ögas synfel, r=0,97, vilken är statistiskt signifikant.
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Vid genomförd jämförelse av läsavstånd för de olika enheterna och deltagarnas synfel
hittades inga statistiskt signifikanta korrelationer (r<0,80). Korrelationen testades för
alla tre enheter; smartphone (r=-0,17), surfplatta (r=0,15) och papper (r=0,07) (se figur
7).
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Korrelation för surfplatta
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Korrelation för papper
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Figur 7: Korrelation mellan läsavstånden för de tre enheterna och synfel. Uppe; smartphone (r=-0,17).
I mitten; surfplatta (r=0,15). Nere; papper (r=0,07).
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5 Diskussion
Det fanns två syften med studien. Första delen av studien syftade till att undersöka
läsavstånd och läshastighet för olika enheter och andra delen av studien syftade till att
undersöka korrelationen mellan läsavstånd för de olika enheterna och deltagarnas
synfel. I vissa fall visar studien att det finns statistiskt signifikanta skillnader.
En studie med syftet att bland annat kontrollera läsavståndet för läsning på olika enheter
påvisade att det saknas statistiskt signifikant skillnad mellan smartphone, surfplatta och
papper (Miranda, Nunes-Pereira, Baskaran & Macedo, 2018) vid användande av
texterna ur IReST (Trauzettel-Klosinksi & Dietz, 2012). Deras resultat stämmer inte
överens med denna studies resultat vilken påvisar en statistisk signifikant skillnad för
läsavståndet mellan smartphone och surfplatta och smartphone och papper. Detta skulle
kunna bero på att Miranda et al. (2018) använt eyetracking-glasögon vilket ger en mer
kontinuerlig mätning av läsavståndet. Denna studie har även uppmätt längre läsavstånd
generellt för alla enheter jämfört med Miranda et al.’s (2018) studie. Det skulle kunna
bero på att texterna Miranda et al. använde för de digitala enheterna har en mindre
teckenstorlek än denna studie. Det kan förklara att en studie av Hartwig, Gowen,
Charman och Radhakrishnan (2011) visar på läsavstånd som är betydligt längre än båda
tidigare nämnda studier vilket då skulle kunna bero på att underlaget som användes var
ett utdrag ur en novell där teckenstorleken var 12 punkter i förhållande till Miranda et
al.’s (2018) studie där teckenstorleken var 9 punkter samt denna studie där
teckenstorleken var 10 punkter.
Denna studie undersökte även hur läshastigheten skiljer sig vid läsning på olika enheter
där resultatet följer vissa tidigare studier men inte alla. Trauzettel-Klosinski och Dietz´s
(2012) studie visar att medelläshastigheten för läshastighetstestet IReST är 199 ord/min
med en standardavvikelse på 31-38 ord där denna studie då ligger lite lägre i
medelläshastighet. Miranda et al.’s (2018) studie visar ytterligare lägre läshastighet än
denna studie vilket de förklarar med att radfördelningen samt teckenstorleken har
ändrats i förhållande till originaltexterna. Radfördelningen ändrades även för denna
studie dock endast för smartphonen men teckenstorleken behölls lika stor som
originaltexterna. Dock stödjer deras studie denna studies resultat då även de kom fram
till att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad för läshastighet på smartphone,
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surfplatta och papper. En studie av Mpofu (2016) visar ännu lägre läshastighet i jämfört
med denna studie och de andra nämnda studierna samt att det finns en statistisk
signifikant skillnad i läshastighet mellan smartphone och papper. Mpofu’s (2016) studie
är dock utförd med hjälp av läsning på en lite längre text bestående av sju textstycken
vilket gör att dessa studier ej är jämförbara. Denna skillnad skulle kunna bero på att
läshastigheten varierar beroende på läsningens syfte eller textens svårighetsgrad
(Lundberg, 2018).
Studien av Hartwig et al. (2011) bekräftar vad som påvisades i denna studie. Studien
kom fram till att det inte finns någon statistiskt signifikant korrelation mellan läsavstånd
och synfel. Detta skulle kunna bero på att urvalsgruppen hade synfel mellan ca +5 till 5, och att låga styrkor eventuellt ger för små skillnader. För att upptäcka en eventuell
korrelation mellan synfel och läsavstånd hade deltagare med högre synfel varit att
föredra. Trots att studien inte visar på någon statistisk signifikant korrelation mellan
läsavstånd och synfel visar den att medelläsavstånden för de olika enheterna är väldigt
korta. Medelläsavstånden ligger nästan under 30 cm för alla enheter, där
medelläsavstånden för myoperna ligger ännu lite lägre, jämfört med det
rekommenderade testavståndet för närvisus; 40 cm (Huurneman & Boonstra, 2016).
Denna studie är dock utförd på majoriteten kvinnor (21 kvinnor och 5 män) och enligt
Millodot och Millodot (1989) är kvinnors medelläsavstånd kortare än mäns. Detta pga
att kvinnor generellt är kortare än män och läsavstånden är ofta kortare hos korta
människor och längre hos långa människor. Detta kan då ha påverkat resultatet. Enligt
Enthoven (2019) är en miljöbetingad riskfaktor för myopiprogression korta läsavstånd
under 30 cm. Är denna studies resultat för läsavstånd applicerbart på en större grupp
människor tyder det på att majoriteten läser på ett sådant avstånd att det är en riskfaktor
för myopiprogression.
Som nämnt i metoden var texterna i smartphonen tvungna att göras om för att behålla
samma textstorlek som för de andra enheterna. Radfördelningen ändrades vilket gjorde
att texterna i smartphonen blev mer långsmala i förhållande till texterna i de andra
enheterna. Detta gör att det blir större marginaler runt texterna i surfplattan och på
pappret i förhållande till texterna i smartphonen (se figur 1). Melin (2011) säger att ett
generöst radavstånd och breda marginaler kan hjälpa till att öka läsbarheten. Studien
visade ingen statistisk signifikant skillnad för läshastigheten mellan enheterna vilket gör
att det går att anta att ändringen i radfördelning är försumbar. Detta kan dock eventuellt
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ha påverkat hur deltagarna höll enheterna och på vilket läsavstånd. Urvalsgruppen
bestod av 26 personer och dess storlek kan eventuellt ha påverkan på resultatet då en
liten urvalsgrupp gör att resultatet kan ha uppstått pga slumpen. En större urvalsgrupp
gör att studiens resultat lättare går att applicera på en större grupp människor.
Vid utförande av framtida liknande studier hade eyetracking-glasögon rekommenderats
för att göra mätningarna av läsavståndet mer tillförlitligt samt att undersöka en större
urvalsgrupp där fördelningen av åldrar och synfel var större. Det hade också varit att
rekommendera en urvalsgrupp där fördelningen mellan kvinnor och män och
utbildningsnivå var mer jämlik.
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6 Slutsats
Studien visar att det fanns en statistisk signifikant skillnad för läsavståndet mellan
smartphone och surfplatta samt smartphone och papper. Det finns dock ingen statistisk
signifikant skillnad för läsavståndet mellan surfplatta och papper. Det finns inte heller
någon statistisk signifikant skillnad mellan de olika enheterna och läshastigheten.
Korrelationen mellan deltagarnas synfel och läsavståndet för de olika enheterna är inte
heller den statistiskt signifikant.
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Bilagor
Bilaga A: Journal

I

Bilaga B: De sex texterna ur IReST
Text 1
I den lilla staden hade en grönsakshandlare öppnat sin
nya butik ovanpå en djup källare. Varje natt kom det
massor av möss upp från källaren och in i butiken.
Där mumsade de sedan friskt i sig av äpplen, nötter och
vattenmeloner. Inte ens grönsaker och potatisar lät de
bli att knapra på. Mellan midnatt och soluppgången
gick inga varor i butiken säkra för de små gnagarna.
Så länge det hördes ljud på gatorna och bilar körde förbi
höll sig mössen helt tysta i källaren. Men så snart som
den gamla klockan i stadshuset slagit tolv och det blev
tyst på gatan, då strömmade de fram och njöt av de
söta godsakerna under rejäla fester. Resterna som
väntade på grönsakshandlaren på morgnarna när han
steg in i butiken fyllde honom med förtvivlan. I sina
försök att skydda sig mot mössen placerade han ut fällor
runtomkring i butiken.

Text 5
I områden där det är mycket varmt och torrt måste
växter och djur anpassa sig till naturen. Många växter
överlever perioder av torka i form av frön som är
begravda under jorden i flera år och slår inte ut innan
det börjar regna. När det väl inträffar växer plantorna
snabbt upp och slår ut i blom, dess frön utvecklas
så småningom till nästa generations växter. Några djur
beter sig på ett liknande sätt. Det finns grodor som
gräver ner sig i marken och bildar en kapsel som
skyddar dem från uttorkning. De kommer bara upp till
ytan när det så småningom börjar regna. Perioder när
det finns vatten tillgängligt används till att försörja för
sin avkomma. Flera växter i öknen har anpassat sig till
torkan på andra sätt. Vissa har omfattande rotsystem
som tar upp väta från utbredda områden eller
sträcker sig långt ner i jordytan.

Text 6
En av många faror som hotar både djur och växter
lika mycket är risken att bli uppäten. Vissa djur
skyddar sig genom att kamouflera sig själva medan
andra gömmer sig. Ett flertal av dem kan flyga och en
del andra är så pass snabba att de kan fly från sina
fiender. Växterna, vilka som bekant inte kan springa
sin väg, har utvecklat andra medel för att skydda sig.
Dessa inkluderar vassa taggar och törnen eller en hård
hud. Andra växter, och faktiskt även ett antal djur,
skyddar sig genom att innehålla gifter. Dessa gifter
behöver inte nödvändigtvis vara dödliga, det räcker
om de förhindrar andra djur att äta upp dem. En del
djur skyddar sig till och med genom att bara försöka
efterlikna andra djur som innehåller giftiga
substanser. I djurriket är en ovanligt slående färg i
allmänhet en signal om att djuret är oätligt.

II

Text 7
Ordet ö beskriver ett område som är helt avskuret från
land och som är omgivet av vatten på alla sidor. Öar
kan uppstå när vulkaner höjer sig från havsbottnen
eller när vattennivån i havet stiger eller faller.
Ett flertal öar uppstod mot slutet av den förra istiden.
När isen smälte och vattnet rann ut i havet höjdes
vattennivån så mycket att de låga landområdena
översvämmades. Idag ser man bara de högsta topparna
sticka upp över vattenytan som öar. Djur och växter
som på något sätt lyckas ta sig till en avlägsen ö
kan sedan vanligtvis inte komma därifrån igen. För
att överleva är de därför tvungna att mycket snabbt
anpassa sig till den nya omgivningen. De levande arter
som finns på öar löper en ständig risk att bli
utrotade. Detta kan inträffa när nya djur dyker upp
eller när människor kommer dit och börjar störa dem.

Text 8
Förr i tiden utgick man ifrån att spindlar på något sätt
kunde skydda sig från den klibbiga substansen i deras
nät medan flugor och insekter inte hade möjlighet till
detta. Men nya vetenskapliga resultat visar att detta
inte är helt sant. En spindel skulle kunna fastna i sitt
eget nät. Det hade den också gjort om den inte
använde sig av ett riktigt smart trick. Spindlar kan
nämligen producera två olika typer av trådar. När
spindeln bygger sitt nät skapar den först en väv
uppbyggd av torra trådar som inte klibbar. Först när
detta är färdigt spinner spindeln ut det klibbiga
materialet ovanpå det. För att inte själv sätta sig ur
spel lämnar spindeln delar av nätet fria från det som
klibbar. Dessa platser är placerade på ett sådant
uppfinningsrikt vis att spindeln kan nå varje punkt i
sitt nät utan att själv fastna i det.

Text 9
Djur och växter som lever i områden med kallt eller
tempererat klimat måste hitta på olika sätt att överleva
vintern. Många växter övervintrar i form av frön som
sedan gror till våren och utvecklas till nya växter.
Det finns också en del växter vars delar som är belägna
ovanför marken dör. När det sedan blir varmare igen på
våren skjuter de upp nya skott. Många träd och buskar
förlorar sina löv på hösten och har en viloperiod under
vintern. Eftersom djur rör på sig förbrukar de betydligt
mer energi än växter. De flesta djur överlever vintern
utan att behöva ändra så mycket på sin vanliga
livsföring. Men det finns även ett antal djur som måste
vidta särskilda åtgärder så att de inte fryser ihjäl.
Vissa fåglar har löst detta problem med att flyga iväg
på hösten och sedan spendera vintern i mer behagliga
områden i söder.
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