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ABSTRAKT 
Smartklockans lilla skärm sätter begränsningar för hur många ord 
som kan läsas i ett stycke utan att scrolla på skärmen.  Dessutom 
ligger det både i mjukvaruutvecklares och konsumenters intresse 
att användaren snabbt kan få tillgång till information i textform 
via sin smartklocka. RSVP-tekniken (Rapid Serial Visual 
Presentation) är en teknik som har potential att förbättra läsandet 
på smarta klockor då tekniken i stort sett är oberoende av 
skärmstorleken, vilket inte är fallet vid traditionell scrollbaserad 
läsning.  

Detta arbetes frågeställning lyder ”Påverkar RSVP-applikationer 
läseffektiviteten positivt i större grad än scrollbaserad 
skärmläsning på smartklockor? Eller försämras läsförståelsen i 
försöket att effektivisera läsningen?”. 

Denna studie bygger vidare på tidigare studier som har undersökt 
läshastighet med RSVP på andra plattformar. Studien syftar på så 
sätt till att belysa om de slutsatserna som har dragits för RSVP-
läsning på andra plattformar också gäller för läsande på 
smartklockor.  
För att undersöka skillnaden i läsförståelse och läshastighet 
mellan scrollbaserad läsning och snabbläsningsapplikationen 
Wear Reader på smartwatch utfördes tester i en strukturerad och 
kontrollerad miljö. De medverkande i studien var högskolelever 
som läste två informationstäta texter på cirka 300 ord. Den ena 
texten lästes med scrollbaserad läsning och den andra med RSVP. 
Läshastigheten mättes med tidtagarur medan läsförståelsen mättes 
med ett frågeformulär om de texter högskoleleeverna läst. 
Läshastigheten vid RSVP-läsningen var inställd till 1.5x 
deltagarnas läshastighet vid läsning av en inledande referenstext 
på papper. 

Den insamlade datan från den utförda studien tyder på att 
läsförståelsen försämras i användandet av RSVP jämfört med den 
traditionella scroll-metoden. Som ett mått på skillnaden mellan 
läsmetoderna beräknades effektstorleken med hjälp av Cohens d-
värde ut till 0.519 vilket är ett medelstort värde[6]. 

På grund av RSVP-läsmetodens höga hastighet är dess 
medelläseffektivitet högre än den scrollbaserade läsningens 
hastghet. Här resulterar en beräkning av Cohens d-värde till 
effektstorleken 0.712, vilket även det definieras som att ligga 
inom intervallet för en medelstor skillnad[6].  
1.        INTRODUKTION 
RSVP, eller Rapid Serial Visual Presentation, är i 
läsningssammanhang en snabbläsningsteknik som baseras på att 
ord ur en text presenteras i en given hastighet i en fixerad textruta 

 
på en bildskärm[4]. RSVP avser att öka läshastigheten genom att 
läsaren slipper flytta ögonen mellan orden i en större text och 
endast behöver fokusera på en och samma punkt under hela 
läsningen.  
Detta arbete undersöker frågan om ifall läseffektivitet påverkas av 
RSVP-baserade applikationen Wear Reader. Då den höga 
läshastigheten sägs ha en negativ påverkan på läsförståelsen 
kritiseras snabbläsning[2,17]. RSVP har studerats vid flera 
tillfällen och har gett varierande resultat om effekten på 
läsförståelsen. Denna studie syftar till att undersöka hur 
läseffektiviteten påverkas av RSVP-läsning i 1.5x läshastigheten 
på en mindre skärm. Detta är en frågeställning som inte belysts i 
tidigare forskning.  Inom studier och arbeten finns fördelar med 
att effektivisera läsning då den tidsbesparande aspekten tillåter 
användaren att behandla information snabbare. 
I ett antal tidigare undersökningar har RSVP undersökts på andra 
plattformar, vid läsning av kortare texter[12,13]. Resultatet av 
dessa undersökningar pekar på att det är möjligt att uppnå en 
signifikant ökning i antalet lästa ord per minut, utan någon 
markant minskning av läsförståelsen. Det finns också 
undersökningar som har kommit fram till att RSVP inte lämpar 
sig lika bra vid läsning av längre texter då läsning med RSVP 
under en längre tid innebär en större mental påfrestning[8].  
Enligt flera studiedeltagare anses läsning på smartklockor vara 
osmidigt. Detta för att Smartphones scrollbaserade läsmodell inte 
fungerar fullt lika bra på smartklockor på grund av klockornas 
begränsade skärmstorlek[7]. RSVP kan då ses som ett alternativ 
vid läsning av kortare texter såsom exempelvis e-mail och 
direktmeddelanden. 

Begreppet läseffektivitet definieras i denna undersökning som 
!"#!$	$ä'#!	()*

+,"-# ∙ /ö123å5625/78391 där förståelsefaktor är ett 
procentuellt värde beräknat utifrån antal korrekta svar i 
frågeformulären tillhörande våra tester. Läseffektiviteten ligger 
därmed i spannet 0 ≤ 6ä25//583<=<353	 ≤ 6ä2/158=5>2.  Detta 
mått valdes för att väga samman deltagarnas läshastighet med 
deras läsförståelse. Anledningen till att vi har valt ett mått där en 
ökad läshastighet kan väga upp för en försämrad läsförståelse är 
för att undersöka effekterna av RSVP i läsningssyften där 
läshastigheten är av lika stor vikt som läsförståelsen. Exempel på 
läsningssyften kan då vara skumläsning och repetitionsläsning.  
Arbetet inleds med en teoridel som ger en djupare kontext till det 
aktuella forskningsområdet, bland annat med vad för typer av 
studier som har gjorts tidigare och en djupare förklaring till syftet 
med studien. Teoridelen efterföljs av en metoddel där det konkreta 



i undersökningen (exempelvis hur den är upplagd och hur vi 
analyserar datan) redogörs för.  
Kapitlet efter metoddelen, resultatdelen, redogör för de objektiva 
fynden vi har gjort efter att ha analyserat vår data. Där återfinns 
tabeller, statistiska tester och de slutsatser som går att dra utifrån 
vår insamlade data. Efter resultatdelen kommer diskussionsdelen 
där fynden diskuteras mer subjektivt och öppnare. Där återkopplas 
det till den tidigare forskning som har gjorts och reflekteras inför 
framtida forskning och forskningsfrågor.  

Efter diskussionen följer slutsatsen med en kortare redogörelse av 
de viktigaste slutsatserna.  

2.         TEORI 
Teoridelen i arbetet ämnar att ge en kontext till tidigare forskning 
som gjorts inom området av studien samt klargöra syftet med 
studien. Resultaten av undersökningen återkopplas sedan till den 
tidigare forskningen ännu en gång i diskussionsdelen där 
ytterligare analyser och jämförelser sker.  

2.1 Tidigare forskning 
Snabbläsning kontra läsförståelse är ett inte helt okontroversiellt 
ämnesområde bland forskare inom språk, inlärningsförmåga och 
andra forskningsområden. Det har gjorts många undersökningar 
inom olika snabbläsningstekniker, dess effekter och påverkan på 
inlärningsförmåga. Resultaten i dessa undersökningar har dock 
inte alltid varit helt konsekventa[2,12,13,17].  
Alla tidigare undersökningarna har påvisat en ökning i 
läshastighet vid användning av någon av de många 
snabbläsningstekniker som finns tillgängliga. Två av de 
teknikerna som har avhandlats i dessa uppsatser är: 

1. Evelyn Wood-metoden[2]. Metoden är uppkallad efter 
den amerikanska lärarinnan som myntade termen 
“Speed Reading”, eller snabbläsning. Metoden innebär 
dels att istället för att läsa enstaka ord använda sig av 
det perifera seendet för att uppfatta grupper av 
efterföljande ord. Metoden innebär också att hålla 
handen tätt efter de ord som läses för att undvika 
möjligheten att upprepa redan lästa grupper av ord. 

2. RSVP-, eller Rapid Serial Visual Presentation-metoden, 
går ut på att läsa enstaka ord som presenteras för läsaren 
på en bildskärm i en förutbestämd hastighet (figur 1). 
Orden placeras på en och samma fokuspunkt för att 
eliminera de ögonrörelser som krävs vid traditionell 
läsning då blicken rör sig över ett längre avsnitt text. 
Likt Evelyn Wood-metoden finns här inte heller 
möjligheten att upprepa redan lästa ord.  

 
Figur 1. RSVP på Apple Watch.  

Rayner et al. menar att det är oundvikligt med en avvägning 
mellan läsförståelse och läshastighet när det kommer till 
snabbläsning[17]. Enligt forskningsartikeln har RSVP i hög 
hastighet begränsningar på grund av att läsförståelsen försämras i 
den höga frekvens som ord presenteras i. Däremot kan en viss 

uppoffring i läsförståelse vara acceptabel vid viss typ av läsning 
(“skumläsning” exempelvis).  

Van Doren et al. menar att läsningens syfte kan bero på flera olika 
faktorer[1]. Läsmetodens effektivitet kan variera beroende på 
läsningens slutliga ändamål samt vilken typ av text som ska läsas. 
Då syftet med läsningen är att läsaren ska lära sig något anses 
aktiv läsning vara bäst[14]. Detta för ett läsningen kräver en högre 
grad av interaktion för att det ska vara möjligt att i efterhand 
kunna återge textens innehåll. RSVP-metoden är ett potentiellt 
verktyg för studier, då omläsning och skumläsning är viktigt för 
att studenter ska kunna återge informationen de läst på en detaljrik 
nivå. 

I en forskningsartikel påvisas en ökning i läseffektivitet vid 
RSVP-läsning inställt på 400 ord per minut jämfört med 
scrollbaserad läsning på 250 ord per minut[12]. Det gick dock inte 
att påvisa någon skillnad i läsförståelse mellan de olika 
läsmetoderna. Trots den faktiska ökningen i läseffektivitet så var 
det endast 37% som föredrog RSVP över den scrollbaserade 
mobilläsningen.  

Castelhano undersöker de kvalitativa aspekterna av läsning med 
RSVP-metoder[5]. Grunden till artikeln är att RSVP-metoden är 
bevisat effektiv men trots det illa omtyckt. Här har det visat sig att 
den självupplevda läskvalitén vid RSVP-läsning ökar med övning, 
och att mer erfarna RSVP-användare har en mer positiv 
inställning till tekniken. Castelhano noterade även att pauser för 
punkter hade även det en positiv inverkan på läsupplevelsen.  
I sin undersökning av ögonrörelsestabilitet finner Eden et al. att 
den är betydligt sämre för dyslektiska barn där de skulle fokusera 
på små föremål[10]. Han drar även slutsatsen att det inte enbart är 
detta som försämrar deras läsfärdigheter utan även vissa 
neurologiska brister.  

Flera snabbläsningsapplikationer använder sig av beprövade 
metoder för att hjälpa läsaren att fokusera på rätt område av ordet. 
Vitu et al. undersöker i sitt arbete Optimal Landing Position 
(OLP) vid läsning av enstaka ord och text[18]. Det innebär att den 
punkt som är bäst att fokusera blicken på i varje ord markeras. 
Detta för att undvika att läsaren ska behöva omfokusera blicken 
under läsning. Vitu fann att behovet var större vid läsning av 
enstaka ord än i längre texter.  

I en forskningsartikel av Hester et al. kunde ingen skillnad i 
läsförståelse fastställas mellan traditionell läsning och RSVP-
läsning i samma hastighet[13]. 20 av de 24 deltagarna tyckte att 
RSVP var lätt att lära sig. Trots det föredrog endast fyra deltagare 
RSVP framför traditionell läsning.  

Den mentala påfrestningen vid läsning med RSVP är större än den 
för traditionell läsning, menar Dingler et al.[8]. Deras forskning 
pekade på oförändrad läsförståelse i RSVP jämfört med 
traditionell läsning. Dock påvisade deras studier större mental 
belastning vid användandet av RSVP som läsmetod. Subjektiv 
feedback som hämtades in i samband med undersökning pekar 
även på att deltagarna i undersökningen föredrog RSVP vid 
läsning av kortare texter på mindre skärmar, något som nämnts i 
ett flertal andra studier. 

Rayner et al. fann att erfarna läsare har ett större perceptivt spann 
– vilket betyder att de har möjlighet att läsa mer än ett ord 
samtidigt, och att det bidrar till att de läser snabbare totalt sett[15]. 
De drar slutsatsen att en nybörjarläsare behöver fixera sin blick 
två gånger per ord medan en mer erfaren läsare endast behöver en 
fokusering. Detta bidrar i sådana fall till att mer erfarna läsare 



snabbare kan läsa RSVP-ordet som presenteras för dem då de kan 
fokusera på hela ordet direkt. För nybörjarläsare kan det uppstå 
problem vid högre RSVP-hastigheter då de kanske inte hinner 
med att göra sin andra fixering innan nästa ord visas.  

När det begränsas till fem ord i taget så sjunker de erfarnas 
läshastighet till 34% av deras normala läshastighet medan det 
endast sjunker till 62% för nybörjarläsare.  
2.2  Syftesförklaring 
Applikationen som används i den här undersökningen är Apple 
Watch-versionen av smartwatch-applikationen Wear Reader. 
Applikationen implementerar RSVP genom att visa orden som 
läses mitt på skärmen, ett ord i taget, med en inställbar hastighet. 
Applikationen har också optionellt stöd för “dynamic pacing”. 
Dynamic pacing innebär att ordens längd bestämmer hur länge de 
visas på skärmen, där längre ord syns en längre tid på skärmen.  
Det här arbetet ämnar undersöka hur läseffektiviteten påverkas vid 
läsning med RSVP jämfört med scrollbaserad läsning på 
smartwatch. Tidigare forskning har belyst styrkorna med RSVP 
med kvantitativa undersökningar vad det gäller läshastighet och 
läsförståelse. Kvalitativa undersökningar stödjer också hypotesen 
att RSVP lämpar sig bra för kortare texter på mindre skärmar[8]. 
På grund av ovan nämnda anledningar kan RSVP vara ett lämpligt 
alternativ till scrollbaserad läsning på Apple Watch och andra 
smartklockor. Apple watch-skärmens storlek gör att traditionell 
läsning sker med färre ord per textrad. Denna skärmbegränsning 
påverkar dock inte RSVP-läsning då endast ett ord presenteras på 
skärmen i taget. Beroende på hur läseffektiviteten påverkas vid 
RSVP-läsning kan slutsatser dras om vilken läsmetod som lämpar 
sig bäst för läsning i det här specifika sammanhanget. 
Effektiviserandet av läsning på smartklockans mindre skärm 
bidrar med positiva aspekter inom behandlandet av information. 
Vår undersökning kompletterar tidigare forskning inom 
snabbläsning samt diskuterar praktiska aspekter i läsmetoder för 
smartklockor. Den specifika situationen som undersöks i det här 
arbetet är läsning av ett e-mail i medianlängd (ca.  1300 
bokstäver[19]) med både RSVP-baserad skärmläsning och 
scrollbaserad skärmläsning på Apple Watch med applikationen 
Wear Reader. Läsförståelsen mäts med ett test efter läsningen för 
att undersöka om det går att påvisa en påtaglig statistisk skillnad 
mellan de två metoderna i läseffektivitet.  

3.         METOD 
För att räkna ut skillnaden i läseffektivitet utfördes en 
experimentell studie under kontrollerade omständigheter där antal 
lästa ord per minut samt förståelsefaktor fastställdes. 
Förståelsefaktorn är ett värde mellan 0 och 1 som utgår ifrån andel 
korrekta svar på förståelsetestet. Studien utfördes under en två-
veckorsperiod där 39 ingenjörsstudenter deltog som respondenter 
inom ramen för ett obligatoriskt moment i en annan kurs. Varje 
deltagare i studien medverkade vid ett separat tillfälle.  

Texterna som deltagarna läste i de olika stadierna av 
undersökningen var exempel-mail tagna från privatekonomi-
sajten thebalance.com[9]. Exempel-mailen modifierades sedan för 
att bättre efterlikna verkliga situationer och ett antal frågor till 
varje text skrevs för att kunna kvantifiera och mäta läsförståelsen 
hos läsarna.  

Behandlingen av texterna bestod av översättning av texterna från 
engelska till svenska. Utöver detta så modifierades texterna för att 
bättre efterlikna verkliga situationer. Våra modifierade texter 
handlade främst om yrkesrelaterade ämnen, exempelvis 

rekrytering och referensbrev. Detta innebar att vi lade till 
exempelvis företagsnamn, personnamn samt yrkesroller och 
tidigare erfarenheter till texterna för att göra dem mer 
verklighetstrogna. 

Texterna i undersökningen hade 186 till 192 ord. Referenstexten 
som lästes först i studien hade LIX-värde 44 medan de andra två 
lästa texterna hade LIX-värden 40 och 41, där LIX, eller 
läsbarhetsindex, är ett mått på hur svårläst en text är. Dessa LIX-
värden är inom spannet för medelsvåra texter[3].  

Läsförståelsetestet till varje text bestod av sju frågor, varav fem 
detaljspecifika och två övergripande. Två av detaljfrågorna var 
flervalsfrågor och resten av frågorna var öppna, där svaren 
rättades enligt en på förhand bestämd bedömningsmall. 
Flervalsfrågorna hade fyra möjliga alternativ där deltagarna var 
tvungna att ha båda rätt för att svaret skulle ses som korrekt. 
Utöver det uppmanades deltagarna till att inte chansa på frågorna 
om de inte trodde sig veta svaret, utan att då istället gå vidare till 
nästa fråga.  

Antalet gånger svaren till detaljfrågorna nämns i texterna var 
detsamma i alla texter för att standardisera testernas 
svårighetsgrad. De två sista texterna lästes i olika ordning i olika 
delar av urvalet och samma texter lästes med olika metoder i olika 
delar av urvalet (figur 2). Detta för ett eliminera felkällor som kan 
uppstå på grund av att texter enbart läses i en viss ordning eller 
enbart läses med en viss metod. 

Deltagarna läste först en utskriven referenstext av samma längd 
som studietexterna. Resultatet av denna läsning är inte essentiell i 
sig utan ett sätt att bestämma valet av hastighet inställt i 
snabbläsningsapplikationen. RSVP-hastigheten ställdes då in på 
1.5x av deltagarens egen läshastighet under referenstexten. Denna 
hastighetsökning är vald för att standardisera den inställda RSVP-
läshastigheten, samt kontrollera att ökningen sker linjärt efter 
läsarens egen läshastighet. Med denna hastighetsökning kan vi 
även jämföra studiens resultat med en tidigare utförd studie[8]. 
 

 
Figur 2. Graf över hur stor andel av deltagarna som läste 
vilken text med vilken metod samt i vilken ordning de läste 
texterna. 

Efter att referenstexten hade lästs och RSVP-hastigheten bestämts 
fick deltagarna först pröva på läsning med RSVP (med 1.5x sin 
traditionella läshastighet) samt testa den scrollbaserade läsningen 
på smartklockan.  



 
Figur 3. Exempel på scrollbaserad läsning med Wear Reader.  

Därefter började deltagarna läsa en av de förbestämda texterna 
med scrollbaserad läsning (figur 3) eller RSVP på smartklockan 
och utförde därefter läsförståelsetestet. Slutligen lästes den sista 
texten med den metod som kvarstod och det sista 
läsförståelsetestet utfördes.  

Efter att samtliga texter lästs och alla förståelsetest besvarats 
avslutades studietillfällena med att studiedeltagarna svarade på ett 
kortare formulär i enkätform angående sina upplevelser av 
läsningen. Enkäten behandlade exempelvis deltagarnas åsikter om 
de RSVP-baserade- och den scrollbaserade läsningen samt i vilka 
situationer de ansåg RSVP passa bättre eller sämre. Behandling av 
data gjordes med hjälp av en latent innehållsanalys, vilket är en 
typ av innehållsanalys som resulterar i en viss tolkning av 
innehållets innebörd[11]. 

När alla undersökningstillfällen var avklarade och samtliga tester 
insamlade analyserades svaren på frågorna i läsförståelsetesterna 
samt läsupplevelsetesterna. Läseffektiviteten med både 
scrollbaserad läsning och RSVP-läsning på smartklocka 
fastställdes i vilken förståelsefaktorn definierades som andelen 
korrekta svar i procent.  

4.         RESULTAT 
Den insamlade datan var både av kvantitativ samt kvalitativ 
karaktär. Den kvantitativa datan omfattar lästid, läsförståelse, 
läseffektivitet där läseffektivitet är ett mått definierat i detta 
arbetes metodkapitel. 

4.1 Kvantitativ data 
Den kvantitativa data i studien behandlas i detta delkapitel. Data 
för en specifik studiedeltagare analyseras och sätts i relation till de 
andra studiedeltagarna för att se samband och möjliggöra 
slutsatser. 

4.1.1. Lästid 
Studiedeltagarnas lästider vid läsning av utskriven referenstext 
uppdelad i fem jämnstora intervall (tabell 1) från det lägsta till det 
högsta värdet. Samma typ av fördelning uppdelad i samma 
intervall redovisas därefter för scrollbaserad läsning (tabell 2).  

Ett tvåsvansat, parat t-test på lästiderna för de olika metoderna 
med signifikansnivå 5% användes, vilket bevisade att deltagarnas 
respektive väntevärden inte var densamma. Det innebär att vi med 
statistisk säkerhet kan säga att läsning på traditionellt vis på 
papper gick snabbare än scrollbaserad läsning på smartklocka för 
våra studiedeltagare (p = 0.03). Medelvärdena och 
standardavvikelserna för de olika metoderna användes för att 
beräkna effektstorleken på skillnaden mellan deras medelvärden. 
Som mått på effektstorleken räknades Cohens d-värde ut till 
0.303, vilket ligger inom intervallen för en liten effektstorlek[6]. 

 

 

Tabell 1. Lästid på papper 

Lästa ord/minut på papper 

Antal 
studied
eltagare 

85-156 11 

157-228 21 

229-300 3 

301-372 2 

373-443 2 

Medelvärde 210 

Median 199 

Standardavvikelse 74.79 

Tabell 2. Lästid med scrollbaserad läsning på smartklocka. 
Lästa ord/minut med scrollbaserad 
läsning 

Antal 
studiedeltagare 

85-156 12 

157-228 18 

229-300 7 

301-372 1 

373-443 1 

Medelvärde 189 

Median 177 

Standardavvikelse 63.25 

4.1.2. Läsförståelse 
Data som samlats in under studien för att undersöka deltagarnas 
läsförståelse uppdelad efter de olika läsmetoderna (tabell 3).  
Vi kunde med ett tvåsvansat, parat t-test på de totala läsförståelse-
poängen med signifikansnivå 5% förkasta att väntevärdet för 
läsförståelsen med RSVP- respektive scroll-läsning var 
densamma. Vi kunde dra slutsatsen att läsförståelsen skiljde sig åt 
mellan läsmetoderna (p = 0.043) då RSVP-hastigheten var inställd 
på 1.5x läshastigheten på papper. Medelvärdena och 
standardavvikelserna för de olika metoderna användes för att 
beräkna effektstorleken på skillnaden mellan deras medelvärden. 
Som ett mått på effektstorleken beräknades Cohens d-värde ut till 
0.519. Detta motsvarar en medelstor effektstorlek[6]. 
I vår undersökning påvisar vi en skillnad mellan de två 
läsmetoderna, då vi finner läsförståelsen vara bättre vid 
scrollbaserad läsning än vid RSVP-läsning. Denna slutsats står i 



motsats till resultatet av en tidigare studie, vari scroll-läsning 
jämfördes med RSVP-läsning på mobiltelefon[12].  

Tabell 3. Läsförståelse uppdelat efter typ (total, detalj och 
övergripande) samt läsmetod. 

 

? ? @ 

Fullständig Poäng, Scrollbaserad läsning 4.92 5 1.16 

Varav detaljpoäng 3.18 3 0.88 

Varav övergripande poäng 1.74 2 0.59 

Fullständig Poäng, RSVP-läsning 4.28 4 1.3 

Varav detaljpoäng 2.69 2 1.08 

Varav övergripande poäng 1.59 2 0.59 

4.1.3. Läseffektivitet 
Skillnad i medelvärde, median samt standardavvikelse av 
läseffektivitet mellan de två läsmetoderna, RSVP och scroll-
läsning (tabell 4). Med insamlad data över lästid och läsförståelse 
kan måttet läseffektivitet beräknas. Läseffektiviteten utgörs av 
studiedeltagarens faktiska läshastighet [ord per minut] 
multiplicerat med den procentuella andel rätt svar i 
förståelsetestet.  
Tabell 4. Läseffektivitet med scrollbaserad-läsning samt 
RSVP-läsning. 

 

? ? @ 

Scroll-läsning 129.14 132.86 38.98 

RSVP-läsning 169.77 151.1 70.71 

Med ett tvåsvansat parat t-test kan vi med en konfidensgrad på 
95% säkerställa att väntevärdet i läseffektivitet för RSVP-läsning 
och scroll-läsning inte är densamma (p<0.001). Medelvärdena och 
standardavvikelserna för de olika metoderna användes för att 
beräkna effektstorleken på skillnaden mellan deras medelvärden. 
Som mått på effektstorleken beräknades Cohens d-värde ut till 
0.712, vilket pekar på att läseffektiviteten är högre vid RSVP-
läsning än vid scrollbaserad läsning. En effektstorlek på 0.712 
räknas som en medelstor effektstorlek[6]. 
Bland de 15.4% studiedeltagare som tidigare använt RSVP och de 
resterande deltagare som inte tidigare använt RSVP-metoden 
varierade medelvärde samt median med 50.09% respektive 
56.87% (tabell 5). Det går dock inte att förkasta möjligheten att de 
två grupperna har samma väntevärde med en signifikansnivå på 
95% med ett oparat tvåsvansat t-test (p=0.051).  
 

 

 

Tabell 5. RSVP-läseffektivitet uppdelat mellan studiedeltagare 
som tidigare använt RSVP samt aldrig tidigare använt RSVP. 
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Läseffektivitet hos deltagare som 
tidigare använt RSVP 236.59 221.2 75.98 

Läseffektivitet hos deltagare som inte 
tidigare använt RSVP 157.63 141.01 63.61 

4.1.4. Skillnad i texter 
Med tre stycken tvåsvansade, heteroskedastiska (utan antagande 
om samma varians för de olika populationerna) oparade t-test 
kunde vi dra ett antal slutsatser om skillnad i svårighet mellan de 
olika texterna och deras läsförståelsetest. Vi kunde förkasta 
möjligheten att resultaten från text 1 och text 2 kommer från 
samma väntevärde (p = 0.0145). I praktiken betyder det att text 1 
med tillhörande läsförståelsetest var lättare än text 2 och dess test. 
Medelvärdena och standardavvikelserna för de olika texterna 
användes för att beräkna effektstorleken på skillnaden mellan 
deras medelvärden. Som mått på effektstorleken beräknades 
Cohens d-värde ut till 0.565, vilket är en medelstor 
effektstorlek[6]. 
Tabell 6. Antal totala rätta svar på läsförståelsetest för de 
olika texterna.  
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Text 1 4.95 5 1.17 

Text 2 4.26 4 1.27 

4.1.5. Korrelation mellan RSVP-hastighet och 
läsförståelse 
RSVP-hastighet uppdelat i fem jämnstora intervall från den lägsta 
till den högsta hastigheten (tabell 7). För varje intervallanges antal 
deltagare i intervallet. Utöver det anges medel- och median-
värdena samt standardavvikelserna för läsförståelsen för de 
deltagare som befinner sig i varje intervall. 

Tabell 7. Antal rätt svar i förståelsetest uppdelat i 
hastighetsintervall. 

RSVP-hastighet Antal  ? ? @ 

130-230 5 3.83 3.5 1.47 

240-340 18 4.5 4 1.25 

350-450 11 4.27 4 1.49 

460-560 2 4.5 4.5 0.71 

570-670 2 3.5 3.5 0.71 

 



4.1.6. Skillnad i läsupplevelse mellan scroll- och 
RSVP-läsning 
I denna undersökning har vi använt oss av ett tvåsvansat, Mann-
Whitney U test på värdena för den subjektiva läsupplevelsen för 
de olika metoderna med signifikansnivå 5%. Med detta test kan vi 
bevisa att väntevärdet för dem inte var densamma och därmed dra 
slutsatsen att läsupplevelsen skiljde sig åt mellan läsmetoderna (p 
= 0.0028). Medelvärdena och standardavvikelserna för de olika 
metoderna användes för att beräkna effektstorleken på skillnaden 
mellan deras medelvärden. Som mått på effektstorleken 
beräknades Cohens d-värde ut till 0.655, vilket visar på att 
deltagarna hade en bättre läsupplevelse med den scrollbaserade 
läsningen än med den RSVP-baserade läsningen. En effektstorlek 
på 0.655 faller inom ramarna för en medelstor effektstorlek[6].  

Tabell 8. Medelvärde, medianvärde samt standardavvikelse 
för den subjektiva läsupplevelsen hos deltagarna (1-9). 
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Scroll 6.79 7 1.81 

RSVP 5.62 6 1.76 

4.1.7. Skillnad i RSVP-effektivitet mellan positivt 
och negativt inställda RSVP-användare 
Medelvärde, median och standardavvikelse för RSVP-effektivitet 
hos det urval av deltagarna som var positivt respektive negativt 
inställda till RSVP som läsmetod (tabell 9). 

Tabell 9. Medelvärde, medianvärde samt standardavvikelse 
för läseffektivitet med RSVP för de positivt samt negativt 
inställda till metoden. 

 

? ? @ 

Positivt inställda till RSVP 218,79 205,88 75,69 

Negativt inställda till RSVP 147,99 141,01 57,29 

Bland de totalt 39 deltagarna var tolv (30.77% av det totala antalet 
deltagare) studiedeltagare positivt inställda till RSVP som 
läsmetod. Att vara positivt inställd definierar vi i det här 
sammanhanget som att ge den subjektiva läsupplevelsen för 
RSVP-läsning ett minst lika högt betyg som för scroll-läsning. 

Med ett tvåsvansat, heteroskedastiskt oparat t-test kunde vi dra 
slutsatsen att det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan de 
olika urvalen och vi kunde med en 5%-ig signifikansnivå påstå att 
utfallen inte härstammade från samma väntevärde (p = 0.01). De 
som var positivt inställda till RSVP hade högre läseffektivitet än 
de som inte var det. Som ett mått på effektstorleken beräknades 
Cohen’s d-värde ut till 1,05 vilket ligger inom intervallet för en 
stor effektstorlek[6].   

4.1.7. Skillnad i RSVP-upplevelse mellan 
förstagångsanvändare och tidigare RSVP-användare 
Bland de sex (15.4% av det totala antalet deltagare) 
studiedeltagare som tidigare använt RSVP och de resterande 
deltagare som inte tidigare använt RSVP-metoden varierade 
medelvärde samt median med 0.64 respektive 0.5 (tabell 10). Det 
går dock inte att förkasta möjligheten att de två grupperna har 

samma väntevärde med en signifikansnivå på 95% med ett oparat 
tvåsvansat t-test (p=0,365). 

Tabell 10. Medelvärde, medianvärde samt standardavvikelse 
över subjektiv läsupplevelse vid RSVP-läsning uppdelat över 
eventuell tidigare RSVP-erfarenhet 
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Urval som tidigare använt RSVP 6.17 6,5 1.47 

Urval som inte tidigare använt RSVP 5.53 6 1.76 

4.2 Kvalitativ data 
Nedan följer den latenta innehållsanalys av den data som 
genererades i studiens kvalitativa avsnitt (tabell 11 till 14). De ord 
och meningar i tabellernas vänstra kolumn representerar 
tolkningar av studiedeltagarens svar utifrån de frågor som ställdes.  
En studiedeltagares svar är inte begränsat till ett uppskattat 
värdeord eller tolkad mening. Detta betyder att flera av den 
vänstra kolumnens värden kan ha uppkommit i ett enda 
deltagarsvar. 

Enligt deltagarnas svar, angående RSVP-läsningen på 
smartklocka, upplevde flera studiedeltagare att de misslyckades 
uppfatta flera ord under läsningen. Flera studiedeltagare upplevde 
även att RSVP var stressigt och att läsmetoden var oflexibel. Flera 
studiedeltagare nämnde att det troligen gått bättre om de var vana 
vid RSVP (tabell 11). 

Tabell 11. De 8 mest frekvent nämnda värdeorden i svaren av 
frågan: “Varför svarade du som du gjorde på föregående 
fråga [uppskattning 1-9 av läsupplevelsen med RSVP]?”. 

Uppskattad innebörd/värdeord n 

Missade ord 9 

Behöver vänja sig 7 

Stressigt 7 

Oflexibel 4 

Saknar helhetskänsla 4 

Bättre än väntat 3 

God förståelse 2 

Dåligt flyt 2 

Våra studiedeltagare upplevde att smartklockans lilla skärm 
påverkade läsupplevelsen negativt vid scrollbaserad läsning. Det 
nämndes dockäven att det gick bra att läsa och att denna läsmetod 
var flexibel. En del av deltagarna nämnde även att de var vana vid 
scrollbaserad läsning (tabell 12). 

 



Tabell 12. De 8 mest frekvent nämnda värdeorden i svaren av 
frågan: “Varför svarade du som du gjorde på föregående 
fråga [uppskattning 1-9 av läsupplevelsen med Scroll]?”. 

Uppskattad innebörd/värdeord n 

Liten skärm (negativt) 13 

Gick bra 12 

Flexibelt 10 

Är van 9 

Som traditionell läsning (positivt) 5 

Lättare än RSVP 3 

Jobbigt att scrolla 2 

Osmidigt 2 

Kortare texter såsom meddelanden, SMS och e-mail menade 
deltagarna kunde vara de typer av texter som RSVP skulle passa 
bäst för. Våra deltagare upplevde att texter som innehåller viktig 
information bör undvikas med RSVP-läsning (tabell 13). 

Tabell 13. De 8 mest frekvent nämnda värdeorden i svaren av 
frågan: “Vilka typer av texter passar att läsas med RSVP?”. 

Uppskattad innebörd/värdeord n 

Meddelanden, SMS. Kortare meddelanden 15 

Kortare texter 12 

Lättlästa texter, lättare texter 6 

E-mail 6 

Ej viktig information 5 

Ej informationstät text 4 

Enklare nyheter 4 

Övergripande läsning 4 

Våra deltagare menade att längre texter inte skulle passa RSVP-
metoden. Skönlitteratur, kurslitteratur samt komplicerade texter 
nämndes som texter där RSVP inte skulle passa (tabell 14). 

 

 

Tabell 14. De 8 mest frekvent nämnda värdeorden i svaren av 
frågan: “Vilka typer av texter passar inte att läsas med 
RSVP?”. 

Uppskattad innebörd/värdeord n 

Långa texter 14 

Skönlitteratur 13 

Komplicerade texter 11 

Viktiga texter 6 

Kurslitteratur 5 

Tekniska texter 4 

Detaljrika texter 4 

Facklitteratur 2 

5. DISKUSSION 
Diskussionsdelen är uppdelad i två underkapitel. Först presenteras 
den generella diskussionen där vi kopplar vår data och våra 
slutsatser om datan till tidigare forskning inom området. Efter det 
följer ett kortare avsnitt om metodkritik, framtida forskning och 
möjliga framtida forskningsfrågor.  

5.1 Reflektion kring insamlad data 
Nedan följer en reflektion kring den data vi samlat in under vår 
studie. Denna data återfinns i resultatdelen. Delkapitlet är 
uppdelat i mindre avsnitt för olika typer av data som samlats in. 
Och så avslutar vi med ett avsnitt för metodkritik där vi reflekterar 
kring våra insamlingsmetoder samt vår deltagarurval.  

5.1.1. Lästid 
Enligt en tidigare undersökning läser en medelgod vuxen läsare en 
normalsvår text på svenska med en läshastighet på cirka 250 ord 
per minut. Det kan jämföras med medelvärdet vi fann vilket var 
210 ord per minut, vilket är något lägre än genomsnittet[16].  

5.1.2. Läsförståelse 
Resultaten från denna studie visar att läsförståelsen vid 
scrollbaserad läsning är högre än den vid RSVP-läsning. Att det 
finns en skillnad i läsförståelsen mellan scroll-läsning och RSVP-
läsning styrks med ett t-test. 

I en studie där scroll-läsning och RSVP på mobiltelefoner 
jämfördes kunde en skillnad i läsförståelse mellan de två 
läsmetoderna uppmätas. Vi kunde dock inte förkasta möjligheten 
att dess väntevärde var densamma[12]. Till skillnad från denna 
studie kunde en skillnad i läsförståelse styrkas med hjälp av ett 
parat tvåsvansat t-test. 

Vid läsning med både RSVP och scrollbaserad teknik stod den 
övergripande läsförståelsen för ungefär lika stor andel (63% resp. 
65%) av de totala läsförståelsepoängen. Fem av sju (71%) frågor 
var detaljfrågor och de resterande två var övergripande frågor. Vid 
läsning med de två olika läsmetoderna var antal rätta svar på 
detaljfrågorna underrepresenterade sett till hur stor del av frågorna 
som faktiskt var detaljfrågor. Detta pekar på att intaget av 



detaljinformationen relativt den övergripande informationen 
minskat vid användning av båda metoderna. Detta återspeglas 
också i den subjektiva enkäten där många studiedeltagare nämner 
att de inte anser RSVP passa bra vid läsning där detaljkännedom 
är viktigt. 

Testresultaten visar att standardavvikelsen hos de totala poängen 
på läsförståelsetest för RSVP-läsning (70.71) var 81% högre än 
den för scroll-läsningen (39.98). Detta trots att medelvärdet för 
RSVP-läsning endast var 32% högre. Detta innebär att vi fann en 
större avvikelse från person till person vid RSVP-läsning än vad 
vi fann för scroll-läsning. Det tyder på att vissa lyckades betydligt 
bättre än andra vid RSVP-läsning, medan fördelningen för scroll-
läsningen var mer koncentrerad runt medelvärdet.  

Den sänkta läsförståelsen med RSVP-läsning kontra scroll-läsning 
kan tänkas ge en klarare bild av de olika läsmetodernas 
användningsområden samt vilken typ av läsning som RSVP 
passar bättre för. Den sänkta läsförståelsen i RSVP-läsningen kan 
ha konsekvenser i intaget av viktig information. Då läsning syftar 
till att uppfatta viktig och detaljrik information kan traditionell 
eller scrollbaserad läsning vara ett bättre alternativ[1]. 

Utöver att RSVP-metoden eventuellt kan orsaka minskad 
läsförståelse står den procentuella ökningen i läshastighet 
förmodligen för en stor del av den tappade förståelsen, då RSVP-
hastigheten ställdes in till 150% av hastigheten vid traditionell 
läsning. Utöver det kunde vi även påvisa att scroll-läsning var 
långsammare (Cohen’s d = 0.303 vilket innebär en liten 
effektstorlek[6]) än traditionell läsning. RSVP-läsningen gick i 
regel i en hastighet som var över 1.5x den för scroll-läsning. 

5.1.3. Läseffektivitet 
Den studie som genomfördes på 39 högskolelever är 
utgångspunkten för argumentation samt analys av läsmetoderna 
scroll- och RSVP-läsning på smartklocka. Med den genererade 
datan har vi kunnat undersöka om det finns en positiv inverkan på 
läseffektivitet med snabbläsningsapplikationer jämfört med den 
traditionella scroll-läsningen på smartklocka. Med statistiska 
tester kan vi påvisa en positiv skillnad i läseffektivitet genom 
användandet av snabbläsningsapplikationen Wear Reader på 
AppleWatch. 

Vår studie kan statistiskt påvisa en skillnad i läseffektivitet vid 
läsning med RSVP jämfört med scrollbaserad läsning med hjälp 
av ett t-test. Detta pekar på att läsförståelsen sammanvägd med 
lästiden (det vill säga vår definition av läseffektivitet) är markant 
bättre vid läsning med RSVP-tekniker. RSVP lämpar sig väldigt 
bra som läsmetod där en viss förlust av läsförståelse kan 
accepteras mot att markant förbättra mängden text som kan tas 
igenom under ett givet tidsintervall. Det var det som vi ville ta 
reda på från början i vår undersökning.  

Bland de 39 deltagare i studien var det tolv högskoleelever som 
fann RSVP-läsupplevelsen lika bra eller bättre än den vid scroll-
läsning. Dessa RSVP-användare fick 47.84% (i medelvärde) 
högre läseffektivitet än den grupp deltagare som fann RSVP-
läsupplevelsen sämre än den vid scroll-läsning, en indikation på 
att RSVP-läsmetoden är ett hållbart alternativ i val av läsmetod 
för dessa användare och pekar på att det finns en potentiell 
användargrupp av RSVP-läsmetoden på en smartklocka. Dessa 
anser att RSVP är subjektivt lika eller bättre än scroll-läsning, 
vilket är den enda andra etablerade läsmetoden för smartklockor.  

Bland de dryga 15% av vårt urval som tidigare använt sig av eller 
prövat RSVP kunde vi se att medelvärdet för deras läseffektivitet 

(237) var betydligt högre än för den 85% stora majoriteten (158). 
Det antyder att läseffektiviteten går att förbättra ytterligare vid 
mer övning då RSVP är en teknik vars effektivitet har påvisats 
öka med träning[5]. Att de två olika gruppernas utfall kommer 
från samma väntevärde kan vi däremot, med ytterst liten marginal, 
inte avfärda med 95% sannolikhet (p = 0.0513) då vi antar att 
utfallen kommer från populationer med olika standardavvikelser. 
Detta beror på att andelen deltagare som tidigare prövat RSVP 
inte var tillräckligt stor för att kunna dra ytterligare statistiskt 
belagda slutsatser Det hade möjligen kunnat påvisats om vi hade 
haft ett större antal deltagare i studien.  

5.1.4. Användningsområden för RSVP 
I fall där det endast krävs en övergripande bild av textens innehåll 
kan RSVP vara en mer effektiv metod jämfört med scroll-läsning. 

Att öka sin läseffektivitet med hjälp av RSVP-läsning har en rad 
olika tänkbara tillämpningar i diverse situatione. Att snabbt ha 
möjlighet att arbeta sig igenom texter under tidsnöd - vare sig det 
gäller skola, arbete eller annat - kan många gånger vara direkt 
nödvändigt. 

Det tycks enligt studiedeltagarna finnas en avvägning mellan 
läshastighet och läsförståelse. I hopp om en högre läseffektivitet 
kan viss informationsförlust ibland vara acceptabel då det leder 
till högre läshastighet, exempelvis vid skumläsning. I andra 
sammanhang kan läsförståelse vara högsta prioritet och på grund 
av detta leda till en uppoffring av läshastighet. De typer av texter 
som studiedeltagarna inte upplevde skulle passa RSVP var bland 
annat längre och mer komplexa texter, exempelvis skönlitteratur 
och kurslitteratur. Även på denna fråga påpekade ett flertal 
deltagare att RSVP-läsning av texter med viktigt innehåll skulle 
undvikas.  

Studiedeltagarna tillfrågades utifrån deras upplevelse och 
erfarenhet av RSVP om vilka typer av texter som bäst skulle passa 
RSVP. Utifrån subjektiv data från studiedeltagarnas svar kan 
mönster tydas. De vanligaste värdeinnebörderna till denna fråga 
pekade alla mot kortare och mer lättlästa texter där en viss 
informationsförlust är acceptabel. E-mail, SMS och andra kortare 
meddelanden nämndes flest antal gånger som den typ av text som 
bäst skulle passa RSVP. 

5.1.5. Metodkritik 
Vi kunde statistiskt styrka en skillnad i svårighet mellan text 1 och 
text 2 där vi fann att text 1 med tillräcklig statistisk signifikans 
kunde sägas vara lättare än den andra texten.  
Vi visste redan på förhand att det skulle innebära en komplikation 
att finna flera jämnsvåra texter. Det är dessutom väldigt svårt att 
mäta en texts svårighet utan tillräcklig kvantitativ data. Detta 
ledde till att vi försökte justera texterna, efter bästa förmåga, innan 
studiens start. 

Kritik kan riktas mot att deltagare i vår studie inte fick en 
tillräcklig demonstration av RSVP innan testet utfördes, då 
läsförståelsen vid RSVP-läsning är starkt kopplat till läsarens 
erfarenhet med metoden[2]. Anledningen till att vi inte kunde göra 
någonting åt detta var på grund av deltagarnas tidsbrist. Hade 
tidsbristen inte varit en faktor hade det varit optimalt att låta 
deltagarna läsa med RSVP under en längre tid för att göra sig mer 
bekanta med metoden. Detta skulle då eventuellt kunna resultera i 
högre medelpoäng för RSVP-förståelse.  

I jämförelsen mellan de deltagare som tidigare använt RSVP och 
de som inte hade det kunde vi inte med en signifikansnivå på 95% 



förkasta möjligheten att de två grupperna hade samma väntevärde 
i läseffektivitet. För att kunna påvisa en skillnad i väntevärden 
hade studien gynnats av en större andel studiedeltagare som är 
vana vid RSVP eller som tidigare testat att läsa med RSVP. Detta 
för att den statistiska signifikansen är enklare att påvisa vid större 
urval.  

5.1.6. Läsupplevelse 
Läsupplevelsemönster kan tydas utifrån den latenta 
innehållanalysen som utfördes på den subjektiva delen av studien. 
Tabell 11 till 14 presenterar de värdeord och värdemeningar som 
upprepades flest antal gånger som svar till de kvalitativa frågor 
som ställdes. I frågan om RSVP-upplevelsen var fyra av de fem 
mest återkommande ord/meningar negativt konnoterade. Det enda 
icke-negativa värdet pekar på att läsaren behöver vänja sig vid 
RSVP för att denne ska nå sin fulla potential. Detta kan tyda på en 
möjlig prestationsförbättring i läsupplevelse, läsförståelse och 
läseffektivitet hos de användare som är vana med RSVP som 
läsmetod. Även i tabell 11 nämns vana som en faktor i den 
upplevda läsupplevelsen. Det fjärde mest återupprepade 
värdeinnebörden i scroll-läsupplevelsen, vana, pekar på att läsaren 
är mer van vid denna typ av läsning.  

De flest återkommande (9 av de 39 deltagande) värdeinnebörden 
angående RSVP-läsupplevelsen visade att läsaren ibland 
misslyckades att uppfatta ord. Det kunde antingen bero på 
distraktionerer eller av den snabbt inställda hastigheten. Detta är 
möjligen en bidragande anledning till den minskade läsförståelsen 
med RSVP jämfört med scrollbaserad-läsning.  

De subjektiva värdena gällande scroll-läsning är främst positiva 
eller neutrala. Dock var det svar som upprepades flest antal 
gånger att den lilla skärmen på smartklockan påverkade 
läsupplevelsen negativt (tabell 12). En av RSVP-läsmetodens 
fördelar är möjligheten att öka typsnittstorleken då skärmen till 
skillnad från scroll-läsning inte kräver utrymme för hela meningar 
utan ett ord i taget. Detta är även fördelaktigt för personer med 
nedsatt syn.  

Med tillräcklig statisitisk grund kan vi påvisa en skillnad i 
subjektiv läsupplevelse vid läsning av de olika metoderna (RSVP- 
samt scroll-läsning). Våra studiedeltagare gav den scrollbaserade 
läsningen ett värde på 6.79 i snitt (på en skala från 1 till 9) medan 
samma värde för den RSVP-baserade upplevelsen låg på det 
betydligt lägre 5.62. Faktumet att RSPV-läsning blir mer 
framgångsrik desto mer användaren övar på metoden kan vara en 
förklaring till det lägre snittet för RSVP-upplevelsen. Andelen 
testdeltagare som tidigare hade provat RSVP var liten (15%) 
jämfört med hela testgruppen.  

Därutöver resulterade den latenta innehållsanalysen i många svar 
att deltagarna kände ett behov av att vänja sig vid tekniken. Detta 
antyder att läsupplevelsen för läsning med RSVP-baserade 
tekniker förmodligen hade varit högre om vi låtit deltagarna pröva 
metoden under en tid innan undersökningen.  

Medelvärdet för RSVP-upplevelsen för de som tidigare provat 
RSVP (6.17) var aningen högre än för majoriteten av deltagarna 
som inte tidigare provat RSVP (5.53) Att utfallen skulle komma 
ur två olika väntevärden gick inte att förkasta med 95% 
sannolikhet då antalet deltagare som tidigare använt RSVP 
återigen var väldigt liten i jämförelse (tabell 10). Enligt den 
latenta innehållsanalysen hade de som tidigare använt RSVP 
enbart testat det en eller enstaka gånger.  

Ur en studiesynpunkt hade det varit intressant att undersöka på 
värden för läsupplevelse och läseffektivitet för deltagare som 
använt sig av RSVP under en längre period och därmed varit mer 
vana vid tekniken.  

5.2  Koppling till tidigare forskning 
Dingler et al. upptäckte liknande subjektiva resultat i sitt arbete 
kring RSVP[7]. I undersökningen användes RSVP anslutet till 
ögonspårarteknik som pausade skärmen i RSVP-läsningen så fort 
den läsande vände bort ögonen från skärmen. Detta minskade 
antalet förbisedda ord. Med 15 testpersoner kunde de påvisa en 
förbättrad läsförståelse jämfört med traditionella 
gränssnittskontroller. Ögonspårartekniken monterades på 
studiedeltagarens huvud och var otymplig i verklighetstrogna 
situationer. Men Dingler et al. förutspår att ögonspårarteknik är en 
viktig komponent i RSVP-läsningens framtid då den kan göra 
RSVP användbar i fler praktiska situationer.  

Liknande resultat fanns i arbetet av Rayner et al.[17]. Skillnad i 
läsförståelse undersöktes mellan flera olika typer av 
snabbläsningsmetoder. I denna undersökning resulterade 
snabbläsningsmetoderna till en försämrad läsförståelse men 
författarna menar att hastighet i vissa situationer har högre 
prioritet än själva förståelsen. En av dessa situationer är då läsaren 
redan har goda kunskaper om ämnet som läses.  

Balota pekade i sitt arbete på att en viss avvägning mellan lästid 
och läsförståelse alltid kommer finnas vid implementering av 
tekniker för snabbläsning. Han menar att det inte finns någon 
perfekt teknik där båda delarna kan uppnås[2]. I artikeln menar 
han att RSVP har sina begränsningar vid läsning i för höga 
hastigheter då läsförståelsen försämras markant när orden flimrar 
förbi för snabbt. Denna undersöknings tabell visar att det lägsta 
medelvärdet för läsförståelse även återfinns i det intervall med 
högst RSVP-hastighet (570-670) (tabell 7). Det faktum att så få 
deltagare hamnade i det intervallet gör det dock svårt att dra några 
generella slutsatser utifrån det.  
Balota menar dock att en viss uppoffring av läsförståelse kan vara 
acceptabel vid vissa typer av läsning som exempelvis 
skumläsning. När en längre text snabbt måste avverkas och det 
snarare är viktigt med en övergripande kunskap snarare än den 
detaljspecifika. Detta tyder också resultaten från vår latenta 
innehållsanalys på vid frågan om vilka texter som våra deltagare 
anser passar bättre eller sämre vid RSVP-läsning. Många nämner 
lämpliga texter för RSVP som texter där detaljkännedom inte är 
fullt lika viktigt, exempelvis kortare meddelanden som SMS och 
e-mail.  
Dingler et al. fann att testdeltagarna, efter läsning med RSVP i 
1.5x sin vanliga läshastighet inte förlorade någon läsförståelse 
utan att läsförståelsen var densamma som vid traditionell 
läsning[8]. När vi jämförde resultaten för läsförståelsen mellan 
den scroll- och RSVP-baserade läsningen fann vi att läsförståelsen 
var statistiskt påvisbart lägre med RSVP-läsning jämfört med 
scroll-läsning, vilket motsäger deras slutsatser. Dock blev 
läshastigheten något större än 1.5x i denna undersökning då vi 
fann att läshastigheten vid scroll-läsning var något lägre än den 
för traditionell läsning på papper. 
Utöver att mäta läsförståelse vid RSVP-läsningen mättes även den 
mentala belastningen och Dingler et.al. fann att RSVP, på grund 
av sin koncentrationskrävande natur, var betydligt mer mentalt 
påfrestande än traditionell läsning. Enligt Dingler et al. avtog den 
mentala belastningen dock snabbt efter att den nått sin topp strax 
efter påbörjad läsning. Den subjektiva feedbacken som framkom i 



samband med studien fann liksom i vår studie att deltagarna 
föredrog RSVP för kortare texter medan de föredrog andra typer 
av snabbläsningstekniker vid läsning av längre texter.  

Studien undersökte även för vilka typer av skärmar deltagarna 
föredrog RSVP. Dingler et al. fann att deras deltagare föredrog 
RSVP för mindre skärmar och de andra snabbläsningsteknikerna 
för större skärmar. Att den mindre skärmen försämrar den 
scrollbaserade läsningen är någonting som även vi har funnit i vår 
latenta innehållsanalys. Detta tyder på att alternativa läsmetoder 
kan gynna läsning på smartklockor.   

Hester et al. kunde i sin studie inte påvisa någon skillnad i 
läsförståelse mellan traditionell läsning och RSVP-läsning när 
deltagarna läste i samma hastighet med båda teknikerna[13]. Detta 
skulle kunna tyda på att den uteblivna läsförståelsen vid RSVP-
läsning jämfört med scroll-läsning i vår studie endast beror på den 
ökade hastigheten och inte tekniken i sig. Läsförståelsen kanske 
till och med kan bli högre vid RSVP-läsning efter träning. Detta 
skänker i så fall ytterligare kredibilitet till RSVP som lästeknik.  

Då Dingler et al. jämförde läsupplevelser av RSVP respektive 
Kinetic Stimulus fann de att försökspersonerna föredrog RSVP 
vid läsning av texter på mindre skärmar (som smartklockor, och 
smartphones). Kinetic Stimulus innebär i det här sammanhanget 
att en understrykning rör sig igenom texten för att vägleda läsaren. 
På större skärmar såsom exempelvis datorskärmar valde de 
däremot Kinetic Stimulus där det som skulle läsas underströks av 
en linje som flyttades över dokumentet. Resultatet av Dinglers 
undersökning indikerar att traditionell scrollbaserad läsning på 
smartklockor inte är att föredra på grund av deras begränsade 
skärmstorlek. Denna begränsning nämndes också som negativ för 
läsupplevelsen. 

5.3  Framtida forskning 
RSVP är en läsmetod med flera forskningsmöjligheter. Detta 
arbete har från början varit avgränsat till RSVP på smartklockor 
med texter som liknar e-mail för att på ett djupare plan kunna 
undersöka läseffektivitetsskillnaden mellan de två läsmetoderna. 
RSVP är applicerbart på nästintill alla tekniska apparater som har 
någon typ av skärm. Denna tillämpningsmöjlighet gör att 
läsmetoden har möjlighet att användas i ett stort antal 
användningsområden och omgivningar, exempelvis reklam och 
annonsering där information snabbt behöver presenteras till 
mottagaren. För att på bästa sätt formge RSVP-upplevelsen för 
olika miljöer bör denna läsmetod studeras i större utsträckning 
både i kontrollerade och icke-kontrollerade miljöer. 
Den kvalitativa empiriska datan tyder på att textlängden är en 
avgörande faktor vid mental ansträngning samt vilka 
användningsområden RSVP passar bäst för. För att se om dessa 
observationer är verklighetsenliga bör olika studier utföras där en 
varierande textlängd är i centrum.   
Studier för att undersöka hur dyslektiska läsare lyckas vid RSVP-
läsning är en intressant infallsvinkel hos studien av Eden et al. Där 
visar de att dyslektikers ögonrörelsestabilitet är reducerad jämfört 
med icke-dyslektiker. Sådana studier skulle i sådana fall kunna 
styrka RSVP-metodens roll som läshjälpmedel för läsare med 
dyslexi och andra diagnoser som påverkar ögonrörelsestabiliteten.  
Att utföra en mer utförlig studie om de kvalitativa aspekterna vid 
användning av RSVP för läsning på smartklockor jämfört med 
scroll-läsning där RSVP-läsningen är implementerad med 
användning av OLP skulle vara intressant. Det har visat sig vara 
viktigt för läsare som annars har ett behov att omfokusera sin 

blick vid läsning av enstaka ord, och detta skulle i sådana fall 
kunna minska stress-aspekten vid RSVP-läsning för dem då de 
har möjlighet att läsa hela ordet så fort det visas.  

6. SLUTSATS 
Huvudmålet med vår studie var att undersöka om det går att 
påvisa någon skillnad i läseffektivitet vid användning av 
snabbläsningsapplikationer som bygger på RSVP-teknik i 
jämförelse med scrollbaserad läsning. Vi kunde, med en 5-
procentig konfidensgrad, styrka att läseffektiviteten påverkades 
positivt vid användning av RSVP-läsning jämfört med scroll-
läsning på samma enhet. Som ett mått på skillnaden räknades 
effektstorleken för skillnaden ut till 0.712, vilket faller inom 
intervallet för en medelstor effektstorlek[6]. Läseffektivitet har 
definierats som ett mått på hur mycket information en läsare tar in 
från en given text sammanvägt med tiden det tar att läsa den. 
Utöver vårt huvudmål har vi även försökt poängtera de styrkor 
och svagheter som finns hos tekniken, vilket vi utöver den 
kvalitativa data vi samlat in även fått in via en kvalitativ del som 
ingick i studien för alla testdeltagare. Många användare håller 
med om att smartklockans begränsade skärmstorlek bidrar till att 
läsupplevelsen försämras vid scrollbaserad läsning, och nämner 
anledningar som att det är svårt att bläddra fram och tillbaka på ett 
tillräckligt precist sätt.  
Trots att RSVP-tekniken bidrog till ökad läseffektivitet var den 
mindre omtyckt av försökspersonerna. Som metodens svagheter 
framhölls att den är stressig och oflexibel. Tidigare studier har 
också pekat på att den mentala påfrestningen (“strain on mental 
load”) vid användning av RSVP är betydligt högre än vid 
traditionell läsning. 
Trots de rent kvalitativa bristerna som återfinns hos RSVP-
läsningen så pekar vår data på att det finns möjlighet till 
förbättring vid läsning med smartklocka. Detta eftersom 
scrollbaserad läsning som fungerar väl på enheter med större 
bildskärmar inte skalar bra till enheter där skärmstorleken är 
mindre.  
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