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Abstract 
 
Sidladdningar på webbplatser har visat sig ha stor påverkan på hur användare beter sig på 
webbplatser. Redan efter 1 sekunds fördröjning börjar användarens beteende ändras. 
Laddningsindikatorer kan användas för att minska den upplevda hastigheten av sidladdningar. 
Det finns olika varianter av laddningsindikatorer som fungerar på olika sätt. En traditionell 
laddningsindikator är spinner och en nyare, mindre undersökt, heter skeleton screen.  
Syftet med denna kandidatuppsats har varit att undersöka effektiviteten hos skeleton screen att 
påverka den upplevda hastigheten av sidladdningar. Dessutom var syftet att utforma och 
demonstrera ett test för att förse webbutvecklare med vägledning om hur liknande test kan 
genomföras i syfte att avgöra vilken laddningsindikator de bör välja att använda vid utveckling. 
En prototypisk webbsida skapades i två olika versioner, en med 2 sekunders fördröjning och en 
med 4 sekunders fördröjning vid sidladdning. För att ladda sidorna användes spinner eller 
skeleton screen. För att samla in användares upplevda hastighet av webbplatsen utfördes 
användartester där deltagarna för varje sida fick uppskatta hur lång tid nedladdningen tog. Totalt 
deltog 14 testpersoner i åldrarna 13–47 år. Resultatet visade på att skeleton screen påverkade 
testpersonernas upplevda hastighet som kortast i både versionerna. Medelvärdet av alla resultatet 
från testpersonerna visade på att vid 2 sekunders fördröjning upplevdes sidladdningar som 0.89 
sekunder med skeleton screen och 1,95 sekunder med spinner. Vid 4 sekunders fördröjning 
upplevdes skeleton screen som 1,38 sekunder och spinner 3,81 sekunder. Trots att skeleton 
screen var den laddningsindikator som minskade upplevd hastighet mest, fanns det delade åsikter 
om vilken laddningsindikator testpersonerna föredrog baserat på design och tidigare erfarenheter. 
Skeleton screen verkar inte vara meningsfulla på sidor med enstaka produkter, utan effektiviteten 
av skeleton screen visades främst vid laddning av flera produkter. 
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1. Inledning 
 
Detta kapitel går igenom problembakgrunden för uppsatsen, uppsatsen syfte och dess 
undersökningsfrågor, den målgrupp uppsatsen riktar sig och sedan beskrivs uppsatsen 
avgränsningar och etiska överväganden. 
 
1.1 Bakgrund 
En kraftig utveckling av försäljning inom e-handel i stora delar av världen håller på att ske och 
har ökat från 2014 med 1,3 biljoner dollar i försäljning till 2,3 biljoner dollar 2018. Det är 
förväntat att försäljningen inom e-handel kommer att öka till 4,88 biljoner dollar 2021 (Statista, 
2019). Utifrån dessa siffror är det tydligt att en snabb utveckling sker inom e-handel och att det är 
ett populärt sätt att handla på. Dabholkar och Xiaojing (2008, s.259) nämner att en webbsida som 
laddar långsamt resulterar i mindre försäljning och förlorade kunder. Dabholkar och Xiaojing 
(2008, s.259) menar att en långsam sida är bland det mest störande fenomenet på webbsidor för 
användare. Mantri (2018) är chef för teknisk försäljning och strategi på företaget Dexecure, som 
levererar tekniska lösningar för att öka hastigheten på webbsidor. Mantri (2018) skriver i sin 
artikel att en webbsida som är långsam påverkar om en användare väljer att stanna på webbsida 
eller lämna den. Mantri (2018) tog fram i sin studie att användare som måste vänta 3 sekunder på 
att webbsidan laddat resulterar i att 57% av användarna lämnar sidan och 80% av dessa 
återkommer inte till sidan igen. Den upplevda hastigheten för användaren är en viktig faktor för 
försäljningen hos företag som har webb baserade affärer. 
 
I Nah (2003, s.155) studie från början av 2000-talet, visar Nielsen (1995) på att 15 sekunder är 
den tolererbara väntetiden för användaren när det kommer till sidladdningar på webbsidor. 
Nielsen (1995) har tagit fram denna maxgräns baserat på tidigare riktlinjer angående svarstider 
för system. Dessa riktlinjer utformades av Miller (1968) och är till viss del aktuella än idag. 
Miller (1968, s. 275) menar att inom 10 sekunder ska systemet ge feedback till användaren. 
Varför Nielsen (1995) maxgräns är högre för webbsidor kontra Millers (1968) maxgräns för 
system beror på att Nielsen (1995) menar att användare av webbsidor är vana med långsamma 
laddningstider. Därav menar Nielsen (1995) att maxgränsen kan utökas till 15 sekunder. Nielsen 
(1995) menar dock att en sådan fördröjning är inget man ska sträva efter utan det är viktigt att ge 
svarstider inom acceptabla tidsintervaller. Riktlinjer om svarstider beskrivs mer i 
litteraturkapitlet. 
 
Nielsen (2009) talar om 1 sekund gränsen vilket innebär att en ny sida som laddas in på en 
webbplats bör laddas in inom 1 sekund för att användaren ska känna att de kan navigera sig runt 
på webbplatsen fritt, utan att uppfatta den korta fördröjningen som ett störningsmoment. Nielsen 
(2009) talar även om hur det tidsmått (1 sekund) var i princip omöjligt att åstadkomma i webbens 
yngre dar. I början av webbens tid formulerade man istället riktlinjer som yrkade på att man 
skulle designa webbplatser med färre sidladdningar då laddningstiden på att ladda in en ny sida 
var obekvämt långa. Idag däremot finns bredband tillgängligt på väldigt många ställen runt om i 
världen vilket gör det möjligt att uppnå 1 sekund eller mindre i svarstid på en webbplats. Nielsen 
(2009) menar då att 1 sekund eller mindre bör vara målet för en webbsidas svarstid. Nielsen 
(2009) talar även om att det är viktigt att vara medveten om att vissa platser i världen används 
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fortfarande dial-up (fjärranslutning) speciellt i utvecklingsländer och på landsbygden. Det är även 
viktigt att ta hänsyn till att mobiler ofta har långsammare uppkoppling vilket betyder att 
webbplatsens mobila version bör anpassas till mobilers uppkopplingshastighet om målet är att 
minska responstiden till inom 1 sekund (Nielsen, 2009). 
Nielsen (2009) menar att på webben idag ligger inte problemet i att webbplatser använder sig av 
tunga grafiker/tunga webbsidor (antal megabytes som ska laddas ner). Utan den vanliga orsaken 
till att webbsidor tar lång tid att ladda in är på grund av widgets och andra dynamiska element 
som fyller ut designen, vilket resulterar i att svarstiden på servern saktas ner. 
 
Galletta m.fl. (2004, s. 21) studie visade på att fördröjningar på webbsidor bör ligga under 8 
sekunder för att främja en positiv attityd hos användarna, men att en fördröjning på under 4 
sekunder eller mindre är att föredra i syfte att uppmuntra användaren till att vara fokuserad på 
uppgiften de vill utföra på webbplatsen. Det som Nah (2003, s. 160) tog fram i sin studie 
reflekterade resultaten ur Nielsen (1995) studie och Galletta m.fl (2004) studie. 
 
För att undvika att användarna lämnar sidan efter några sekunder kan man använda sig av 
laddningsindikatorer i form av spinners (snurrande cirklar) (Figur 2) och andra liknande 
animationer som ”procent klar”- indikatorer (Figur 1). 

 
Figur 1: Procent klar indikator av afuersch (det användarnamn som upphovsmannen 
använder). Inspiration hämtad från (Cssscript, 2015). 

 
 
 
Detta ger en återkoppling till användaren att sidan håller på att laddas och därmed ökar chanserna 
att användarna stannar (Sherwin, 2014). Skillnaden mellan procent-klar indikatorer och spinners 
är att dem ska enligt Sherwin (2014) används i olika sammanhang. Ingen av laddnings 
indikatorerna bör användas när laddningstiden är kortare än 1 sekund då det endast distraherar 
användaren och kan orsaka förvirring. Spinners bör användas vid kortare laddningstider som 2–
10 sekunder medan procent-klar indikatorer bör användas vid laddningstider om 10 sekunder 
eller längre. Man kan då fråga sig: varför inte applicera spinners på alla moment när 
laddningstiden är 2–10 sekunder? Luke Wroblewski är produktdirektör på Google och är känd för 
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att konstruerat och byggt programvara som använts av miljarder av människor (LukeW, 2018). 
Wroblewski (2013) menar att tanken med laddningsindikationer som spinners är god men att det 
fungerar inte riktigt i praktiken då de flesta laddningsindikator visar på att användaren måste 
vänta vilket är själva problemet: när användaren är medveten om att den väntar går tiden 
långsammare vilket kan resultera i att webbsidan upplevs långsammare än vad den egentligen är. 
Vad är ett bra designsätt för att påverka den upplevda hastigheten för en webbsida som snabbare 
än vad den egentligen är? Ett designsätt som är myntat av Luke Wroblewski är skeleton screen 
(Figur 2). Skeleton screen är ett designsätt som används när en webbsida håller på att laddas in, 
det används i syfte av att påverka användarens upplevda hastighet av en webbsida. Skeleton 
screen laddar in innehåll på sidan gradvis allt eftersom innehåll hämtas, till skillnad från spinners 
som används genom att allt innehåll måste först hämtas innan det kan presenteras på webbsidan.  

 
    Figur 2: A: visar den grafiska designen för skeleton screen och B: spinner 
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Chung (2018) visar på att skeleton screen påverkar den upplevda hastigheten av en webbsida. 
Användare tycker att sidan laddar snabbare. Jag hävdar dock att det inte finns några tydliga 
resultat för hur mycket snabbare tiden tycks gå med skeleton screen jämfört med 
laddningsindikationer då studien som undersökt skeleton screen besitter för många brister se 
kapitel 2.2. Problemet är att väldigt få studier har utförts om skeleton screen. Därför är det svårt 
att dra en slutsats om skeleton screen är mer effektivt än laddningsindikatorer i syfte att påverka 
den upplevda hastigheten på en webbsida.  
 
1.2 Syfte 
Kandidatuppsatsens huvudsyfte är att undersöka om skeleton screen är ett bra designsätt för att 
påverka den upplevda hastigheten när en webbsida laddas. Naturligtvis finns en risk att 
upplevelsen är mycket beroende av webbinnehåll och andra kontextuella egenheter varför man 
kanske inte kan generalisera från en enda studie. Kandidatuppsatsen har därför också ett bisyfte 
att utforma och demonstrera ett enkelt test för att genomföra en sådan undersökning. På så sätt 
kan webbutvecklare själva pröva om skeleton screen ger kortare nedladdningsupplevelse än andra 
metoder de överväger att använda.  
 
1.3 Undersökningsfrågor 

1. Hur påverkas den upplevda hastigheten hos användarna för en webbsida när 
laddningsindikatorer som spinners används? 

2. Hur påverkas den upplevda hastigheten hos användarna för en webbsida när skeleton 
screen används? 

3. Vad är för- och nackdelar med att använda sig av skeleton screen eller spinners för att 
ladda en webbsida? 

4. Vilka råd bör man ge till webbutvecklare som vill genomföra egna tester på specifika 
webbsidor? 

 
1.4 Målgrupp 
Uppsatsen görs på uppdrag av företaget Knowit men resultatet av uppsatsen kan även användas 
av andra företag. 
 
1.5 Avgränsningar 
De testpersoner som deltagit i användartesterna befann sig i Sverige då det har underlättat att 
samla in personer till att delta i undersökningen. 
 
1.6 Etiska överväganden 
Eftersom denna kandidatuppsats utför användartester så krävs det att rätt information tilldelas 
innan själva testet påbörjas. Vetenskapsrådet (2002) menar att vid bedrivande av forskning ska 
samtycke av deltagaren inhämtas. I samband med inhämtandet av deltagarnas samtycke 
tilldelades även ett informationsblad. I informationsbladet menar Vetenskapsrådet (2002) att 
forskare ska informera deltagarna om de villkor som gäller för deltagandet och deras rätt att 
avbryta sin medverkan. Genom att deltagarna läste igenom informationsbladet (Bilaga 1) och 
skrev under samtyckesblanketten (Bilaga 2) gav de sitt samtycke till att information om dem 
samlas in och används i uppsatsen. 
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2. Hur man påverkar upplevelsen av tiden för webbsidors laddning – 
tidigare forskning och nya förslag 
 
Detta kapitel beskriver hur väntetider på webbplatser påverkar användaren och problematiken 
med traditionella laddningsindikatorer. Kapitlet innehåller en tidigare undersökning som gjorts 
om hur skeleton screen får användaren att uppleva sidladdningar som snabbare. Vidare beskrivs 
tidigare forskning om spinners och dess funktion för att påverka upplevd hastighet av webbsidor. 
 
2.1 Väntetid på webbsidor 
Nielsen (1993) har skrivit en artikel där han talar om råd för responstid på webbsidor. Nielsen 
skriver att det finns 3 stycken viktiga tidsgränser att ta hänsyn till när det kommer till 
responstiden på en webbsida. Dessa 3 gränser är framtagna av forskning som utförts av Miller 
(1968). 

 
• 0.1 sekunder är gränsen för att användaren ska känna att systemet responderar direkt vid 

användarens integration med systemet. 
• 1.0 sekunder är gränsen för att inte påverka användarens fokus och arbetsflöde i systemet. 

Trots att användaren kan märka av fördröjningen så är det inget som direkt påverkar 
användarens beteende. 

• 10 sekunder är gränsen för att hålla användarens uppmärksamhet fokuserad på själva 
uppgiften. Överstigs 10 sekunder fördröjning vill användaren ofta försöka utföra andra 
uppgifter samtidigt som systemet laddar vilket tar fokus bort från systemet. Här bör man 
använda sig av feedback i form av att tala om för användaren att systemet arbetar, t.ex. 
som att implementera en laddningsindikator vid längre laddningstider. 

 
För att användaren ska uppleva känslan av att de kan navigerar fritt på webbsidan är det viktigt 
att webbsidorna inte överstiger 1 sekund i fördröjning för att presentera innehåll på webbsidan. 
En långsammare respons från webbsidan ger känslan av att användarna är begränsade i 
navigationen. (Nielsen, 2009)  
 
Nielsen (1993) talar även om hur responstiden ibland måste manipuleras då datorn kan bearbeta 
och presentera data snabbare än vad användaren kan uppfatta vad som sker:  
 
”Normally, response times should be as fast as possible, but it is also possible for the computer to 
react so fast that the user cannot keep up with the feedback. For example, a scrolling list may 
move so fast that the user cannot stop it in time for the desired element to remain within the 
available window. The fact that computers can be too fast indicates the need for user-interface 
changes, like animations, to be timed according to a real-time clock rather than being timed as 
an indirect effect of the computer's execution speed: Even if a faster model computer is 
substituted, the user interface should stay usable.” (Neilsen, 1993). 
 
Nielsen (1993) talar även om att vid fördröjning av mer än 10 sekunder bör feedback ges i form 
av procentindikation, där en indikation av hur mycket som laddats in visas på skärmen för 
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användaren. Nielsen skriver att det finns 3 stycken fördelar med att använda sig av 
procentindikatorer för att tala om för användaren hur mycket som laddats, dessa fördelar är:  
 
”They reassure the user that the system has not crashed but is working on his or her problem; 
they indicate approximately how long the user can be expected to wait, thus allowing the user to 
do other activities during long waits; and they finally provide something for the user to look at, 
thus making the wait less painful.” Nielsen (1993). 
 
Den sistnämnda fördelen som Nielsen (1993) beskriver med procentindikatorer strider mot vad 
Wroblewski (2013) förespråkar, Wroblewski menar att problemet med laddningsindikatorer i 
storhet är att de uppmärksammar användaren att dom väntar. Wroblewski (2013) beskriver det 
som att när man är medveten om att man väntar på något är det som att kolla på en klocka som 
tickar ner vilket kan ge uppfattningen om att tiden går långsammare än vad den egentligen gör. 
Chen m.fl. (2017, s 251) visar dock på att progressbars med eller utan visuell representation av 
hur många procent som laddats in påverkar den upplevda hastigheten på en webbplats som 
snabbare än den faktiska tiden. Chen m.fl.  (2017, s 251) studie jämför dock progressbars mot att 
inte använda sig av en laddningsindikation (blank sida vid sidladdning)  
 
Att vara medveten om att man väntar på något skapar irritation hos människor, Stone (2012) 
skrev en artikel som handlar om relationen mellan väntetid och irritation. I artikeln beskrevs hur 
detta fenomen kunde studeras på Houstons flygplats där många klagomål inkom till flygplatsen 
angående långa väntetider för resenärerna att få sitt bagage efter de gått av flyget. I ett försök att 
fixa detta problem anställdes flera personer som jobbar med att flytta bagage. Vilket minskade 
tiden för resenärerna att få sitt bagage till 8 minuter, men klagomålen fortsatte att komma in. Mer 
djupgående undersökning utfördes och det visade sig att det endast tog resenärerna 1 minut från 
att gå av planet till att anlända i lokalen där bagaget hämtas, det innebär att resenärerna stod och 
väntade i 7 minuter på att få hämta sitt bagage. Styrelsen vid Houstons flygplats bestämde att 
istället för att minska tiden för att få fram bagage så flyttades istället de ankommande 
terminalerna längre bort vilket innebär att resenärerna var tvungna att gå 6 gånger längre för att 
komma till bagagehämtningen. Detta resulterade i inga fler inkommande klagomål angående för 
långa väntetider vid bagageuthämtning. Det visar sig att den objektiva längden av väntetiden är 
det som påverkade resenärerna och inte den faktiska tiden. Tiden känns kortare för resenärerna 
när de är upptagna det vill säga när de går mot bagageuthämtningen jämfört med när dom står 
och väntar på bagage: tiden då de inte är upptagna (Stone, 2012). Som Wroblewski (2013) 
beskriver skeleton screen så används det designsättet genom att ladda in innehåll gradvis på sidan 
” This creates the sense that things are happening immediately as information is incrementally 
displayed on the screen.” (Wroblewski, 2013). Ser man på lösningen som gjordes på Houstons 
flygplats för att minska irritationen hos människor och jämför den mot hur skeleton screen funkar 
så kan man se en liknelse mellan dem. Genom att göra resenärerna upptagna med något i syfte att 
påverka den upplevda väntetiden, så har skeleton screen samma syfte. Det åstadkoms genom att 
ladda in innehåll gradvis på sidan, vilket underhåller användaren och enligt teorin bör resultera i 
att den upplevda väntetiden för sidan ska ladda klart minskar (Wroblewski, 2013). 
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2.2 Skeleton screen 
Skeleton screen är ett sätt att designa inladdningen av innehåll på en webbsida. Genom att 
använda sig av skeleton screen ska innehåll på webbsidan presenteras gradvis allt eftersom 
innehåll laddas in och ska därefter ersätta skeleton screen (Wroblewski, 2013). 
 
Skeleton screen är myntat av Luke Wroblewski som vid skrivandets stund arbetar som 
produktchef på Google (LukeW, 2018). Under tidigare år var han vd för Polar vilket är en 
applikation på telefonen som gör det möjligt för användaren att skapa frågor och rösta på 
svarsalternativ från frågor som andra har skapat och sedan kunna se resultat av röstningarna 
(Kosner, 2012). Wroblewski (2011) var även medgrundare till Bagcheck vilket var en webbsida 
som gjorde det möjligt för användare att skapa och dela med sig av saker man har passion för 
t.ex. fotografi och träning. 
 
Inga vetenskapliga studier finns för allmänheten att ta del av om skeleton screen. Trots detta 
använder flera stora företag sig av skeleton screen, i alla fall en variant av dem. I själva verket 
använder inte många företag skeleton screen som Wroblewski (2013) menar att de ska användas. 
Oftast används skeleton screen som splash screen vilket innebär att skeleton screen endast agerar 
som en platshållare för vart elementen ska laddas in på sidan och när allt innehåll laddats in och 
är redo att presenteras på sidan visas allt på skärmen samtidigt. Wroblewski (2013) menar att det 
korrekta sättet att använda skeleton screen är att allt innehåll ska laddas in gradvis allt eftersom 
det hämtas. Varför många företag ”använder” sig av skeleton screen trots att det inte finns några 
vetenskapliga studier att ta del av för allmänheten kan vara för att företagen utför interna 
undersökningar om vissa designsätt är bra att implementera eller inte. Detta är endast egna 
reflektioner som inte är baserat på någon fakta. 
 
Facebook, Linkedin och Youtube använder sig av idén med skeleton screen (se Figur 3, Figur 4, 
Figur 5) men de används som splash screens och inte genom att gradvis ladda in innehåll. 
Däremot tycks det som att Google drive använder sig av skeleton screen för att ladda in de 
sparade filer man har lagrat (se Figur 6). 
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  Figur 3: Youtube – splash screen 2019-04 
 
 
 

 
  Figur 4: Linkedin – splash screen 2019-04 
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  Figur 5: Faceebok – splash screen 2019-04 
 
 
 

 
Figur 6: Google drive – skeleton screen 2019-04 
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En tidigare studie gjord av Chung (2018) undersökte hur skeleton screen, spinners och 
sidladdning utan laddningsindikation påverkade den upplevda hastigheten av en applikation för 
mobiler. I Chungs (2018) studie deltog 80 testpersoner med varierad bakgrund.  
Chung (2018) utförde tre olika tester i sin undersökning. I varje test testades skeleton screen, 
spinners och ingen laddningsindikator. Ett av testen hade en fördröjning på sidladdning med 1.5 
sekunder det andra testet hade 5.5 sekunders fördröjning och det sista testet hade 10.5 sekunders 
fördröjning. Resultatet av testerna visade på att skeleton screen upplevdes snabbast vid laddning 
av innehåll i applikationen med spinners tätt där efter, medan användningen av ingen 
laddningsindikator upplevdes långsammast (se Tabell 1). Resultaten presenteras som Chung 
(2018) skrivit i sin artikel. Av de 80 personer som deltog i studien presenterades det 
genomsnittliga värdet av testpersonernas upplevda hastighet. 
 
Tabell 1: Resultat av Chung (2018) studie  
Faktisk tid för 
sidladdning 

1.5 s 5.5 s 10.5 s 

Skeleton screen 1.74 s 4.67 s 8.55 s 
Spinner 1.90 s 5.05 s 8.59 s 
Ingen 
laddningsindikator 

2.15s 5.43 s 9.11 s 

 
Trovärdigheten i studien: 
Författaren Chung har universitetsexamen i engelsk litteratur, och kortare utbildningar inom 
grafisk design. Chung har ca 10 års arbetserfarenhet inom olika områden i IT. Chung har skrivit 
flera artiklar om design och IT-relaterade områden.1 Artiklarna Chung skriver publiceras på 
www.Medium.com  
 
Undersökningen är bristande då väldigt få tidigare studier används som underlag. Detta gäller 
t.ex. vad tidigare studier visar på hur den upplevda hastigheten av en webbsida kan påverkas med 
hjälp av spinners. Detta är viktigt för att kunna dra slutsatser hur spinners ställer sig mot skeleton 
screen och användningen av ingen laddningsindikator. 
 
Metoden som Chung använder har sina bristande delar. Han nämner att urvalet av personer som 
deltog i studien bestod främst av folk som inte jobbade inom IT-branschen. Han ”åstadkom” det 
genom att gå ner på stan och gå fram till folk för att fråga om dom ville utföra testet. Det nämns 
dock inte om han frågade testpersonerna vad deras yrke var, därför kan det inte uteslutas att 
majoriteten av testpersonerna som deltog i studien arbetade inom IT-branschen eller lika gärna att 
ingen av testpersonerna arbetade inom IT-branschen. Studien kan även kritiseras utifrån antalet 
gånger en testpersonerna testade respektive laddningssätt. Varje testperson utförde totalt 9 tester 
varav varje tidfördröjning kategori innehöll 3 tester. Detta innebär att testpersonerna fick endast 
bedöma hastigheten en gång av varje laddningsindikator i respektive tidsfördröjnings kategori. 
Däremot användes många testpersoner i testet (80 st) vilket kan väga upp det bristande antal 
gånger varje testperson påträffa laddningsindikator i varje tidsfördröjnings kategori.  
 
Efter jag läst igenom studien ett flertal gånger och jämförde mina resultat mot vad Chung (2018) 
lyckades ta fram så skapades förvirring då jag inte förstod hur resultaten kunde vara så olika (se 
                                                
1 https://www.linkedin.com/in/billjchung/ [9 april 2019] 
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Tabell 3). Efter en konversation med Chung på plattformen Linkedin visade det sig att han använt 
skeleton screen som splash screens i sina tester. Skeleton screen har alltså inte använts som 
Wroblewski (2013) menar att de ska användas. Chung menade att skeleton screens används som 
splash screens i branschen just nu vilket var anledningen till att han testade skeleton screens som 
han gjorde. Om vi utgår från de större företagen så är det delvis sant om man ser på Figur 3–5, 
där Youtube, Linkedin och Facebook använder skeleton screens som splash screens. I Figur 6, 
Google drive har vissa element på webbsidan som använder sig av skeleton screen med gradvis 
laddning av innehåll. 
 
2.3 Spinners 
Spinners används för att ge feedback till användaren att systemet/webbsidan är i laddningsstatus 
och kräver tid för att ladda ner innehåll. Spinners kan skapas med HTML och CSS, för att 
gömma/visa spinnern används JavaScript. Spinners kan designas i olika färger, storlekar och dess 
snabbhet på cirkelns rotation (Bootstrap 2019). 
 
Sherwin (2014) menar att spinners och procent-klar stapel (percent-done bars) används för att 
göra processen när användarna måste vänta på att en webbsida laddar mer acceptabel vilket 
minskar osäkerheten hos användarna. Användningen av spinners och procent-klar stapel gör att 
användarna upplever en högre tillfredställelse av webbplatsen och därmed gör att de är villiga att 
vänta längre på att webbsidan laddar. 
 
Animationer som ger feedback till användaren att webbsidan laddar är bland det vanligaste sättet 
att visa för användaren att webbsidan laddar. Animationen är en symbol för att något är upptaget 
och att en process är igång (Sherwin, 2014). Sherwin (2014) talar om relevansen med 
implementeringen av spinner på en webbplats då det förmedlar till användaren att webbsidan 
reagerat på att användaren integrerat med något element. Tyvärr är det många webbplatser som 
inte använder sig av någon slags laddningsindikation utan istället låter användaren sitta och vänta 
medan sidan laddar in innehåll utan att ge feedback. Sherwin (2014) menar att detta resulterar 
ofta i att användarna upplever känslor av oro eftersom de kan få svårt att uppfatta om 
webbplatsen har reagerat på den handlingen användaren precis utfört på webbsidan. Det finns fall 
där detta har lett till att användaren har klickat flera gånger på t.ex. en köp knapp vilket har 
resulterat i att flera order har placerats. (Sherwin, 2014) 
 
Både Sherwin (2014) och Nielsen (1995) menar att man ska sträva efter att ha en så snabbt 
laddande webbsida som möjligt, men trots uppgradering av en server eller liknande kan vissa 
fördröjningar vara oundvikliga. Sherwin (2014) menar att vid längre fördröjningar som 10 
sekunder eller mer bör man inte bara ge feedback i form av en spinner när sidan laddas utan 
Sherwin skriver att man ska även tala om för användaren den uppskattade tiden för hur lång tid 
det kan ta att ladda in allt innehåll. Sherwin ger ett bra exempel som gör det lättare att förstå hur 
viktigt det är med att ge feedback till användaren när de behöver vänta på något. 
 
“To give a user-experience example from the offline world, I recently had to contact the 
California Department of Motor Vehicles (DMV) about a situation that I couldn’t fix using their 
website. Assuming the wait would be atrocious, I cleared my afternoon, put on my headphones, 
and settled in for a long time on hold. 
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• The first feedback I got was a recording telling me that all agents were busy, as I 
expected. 

• The music playing on hold, while not exactly my taste, was another form of feedback, 
telling me that I was still on the line and that my call had not been dropped. Furthermore, 
the moments I spent chuckling about the music were moments that I was distracted from 
the actual waiting. 

• Next, the recording informed me that the wait was estimated between 15-20 minutes. That 
information freed me from uncertainty and put me in control of how I wanted to spend my 
next 15 minutes. 

• Eventually, to my surprise and relief, the DMV recording offered me the option of 
providing my phone number so that DMV could call me back when an operator became 
available, with the assurance that I would keep my place in line. So now that I knew 
approximately how long I would have to wait, I was completely freed to do other things 
without having to carry around my phone or watch the clock.” (Sherwin, 2014). 

 
Sherwin (2014) beskriver den feedback och service hon fått från telefonsamtalet med Department 
of Motor Vehicles som imponerande. Sherwin (2014) kände en lätthet att vänta i telefonkön och 
menar att det var mer betryggande att få veta att alla agenter var upptagna jämfört med att inte få 
någon information alls. 
 
Sherwin (2014) påpekar vidare att använda sig av spinners eller andra liknande 
laddningsindikatorer som endast talar om för användaren att webbsidan laddar, utan att ge mer 
feedback som procent eller tid, ska endast användas när fördröjning på webbsidan är mellan 2–10 
sekunder. Anledningen till varför man ej bör använda repeterande laddningsindikatorer (till 
exempel spinners) där fördröjningen är längre än 10 sekunder är på grund av att användaren blir 
snabbt otålig om den ej känner att framsteg görs på webbplatsen. Det blir även problematiskt att 
använda sig av repeterande laddningsindikatorer när fördröjningen är så pass lång då användaren 
kan tro att webbsidan har hängt sig vilket kan leda till att uppgiften som användaren tänkt utföra 
överges (Sherwin, 2014). 
 
2.4 Sammanfattning 
Här beskrivs en kort sammanfattning av genomgången av tidigare forskning och nyare förslag om 
hur fördröjningar för sidladdningar påverkar användaren och hur man kan minska användarens 
upplevelse av att det tar lång tid för webbsidor att ladda. Utifrån tidigare forskning om väntetider 
på webbsidor kan man se hur olika tidsfördröjningar påverkan användarens beteende. Med hjälp 
av laddningsindikatorer kan man minska användarens upplevda sidladdningstid. Spinners är mer 
effektivt att använda när fördröjningen är mellan 2–10 sekunder, vid längre fördröjningar bör 
procentindikatorer användas. Dessa två laddningsindikatorer uppmärksammar för användaren att 
de måste vänta tills sidan laddat in innehåll. Wroblewski (2013) hävdar dock att 
laddningsindikatorer som uppmärksammar användaren att de väntar är inte ett bra sätt att hantera 
tidsfördröjningar på webbsidor. Wroblewski (2013) menar att skeleton screen som laddar in 
innehåll allt eftersom det blir tillgängligt minskar risken för att användaren blir medveten om att 
de väntar. Detta bör i sin tur leda till att användarens upplevda sidladdningstid minskar.  
 
Den enkla studie gjord av Chung (2018) om skeleton screen indikerar att skeleton screen är 
effektiv för att minska upplevd hastighet av sidladdningar jämfört med spinner. Däremot finns 
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bristande delar i studien vilket gör att man måste ifrågasätta trovärdigheten hos studiens resultat. 
Den tidigare forskningen tillsammans med en kritisk läsning av Chung’s test ligger till grund för 
metodutformningen för besvarandet av undersökningsfråga 1–4 som redogörs för i nästa kapitel.  
  



 14 

3. Metod 
 
Detta kapitel beskriver metodens utformning för att samla in data om testpersonernas upplevda 
hastighet av respektive laddningsindikator. Kapitlet inleds med beskrivning av den prototypiska 
webbsidan som utvecklats. Sedan beskrivs användartestets utformning som utfördes på den 
prototypiska webbsidan. 
 
3.1 Prototypisk webbsida för användartester 
För att undersöka fråga 1-4 har en prototypisk webbsida skapats där två olika laddnings-
indikatorer implementeras. Webbsidan är en e-handelssida som ”säljer” (funktionen för att 
slutföra ett köp implementerades inte) kosttillskott och kläder. Webbsidan använder sig av två 
olika designsätt för att ladda in nya sidor. Dessa två designsätt är skeleton screen och spinners. 
För att testa designsätten fick testpersonerna uppgifter att utföra på webbsidan. Uppgifterna var 
utformade på så sätt att användarna var tvungna att navigera sig runt på sidan till olika produkter 
för att kunna utföra de angivna uppgifterna. Att använda sig av specifika uppgifter som 
testpersonerna skulle utföra var viktigt för att försäkra sig om att både skeleton screen och 
spinners testades flera och lika många gånger av varje testperson. Detta är bra för att samla in så 
mycket som möjligt av personernas uppfattning om deras upplevda hastighet för de två olika 
designsätten.  
 
Webbsidan är uppbyggd med en navigationsmeny som tar användaren till olika tre olika 
kategorier: Proteinpulver, Prestationshöjare och Träningskläder. På förstasidan (hemsidan) 
presenterades ett litet urval av produkter som finns inom de tre olika kategorierna. Förstasidan 
(hemsidan) laddas in med hjälp av skeleton screen (se Bildserie 1). Vid navigation till sidan som 
innehåller produkter med Proteinpulver används spinner för att ladda in sidan, navigation till 
kategori Prestationshöjare används skeleton screen och navigation till kategori Träningskläder 
används spinner (se Bildserie 2). 
 
Webbsidan innehåller 18 produkter varav 9 produkter som laddas in med hjälp av Skeleton 
screen och 9 produkter som laddas in med Spinners. Utöver det används Skeleton screen eller 
Spinner när förstasidan och de tre olika kategorierna i navigationsmenyn laddas in. Sammanlagt 
används Skeleton screen för att ladda in sidor 11 gånger och Spinners 11 gånger om alla sidor 
skulle besökas. Varje produkt presenteras med en bild och produktinformation inklusive 
näringsvärde för kosttillskott och egenskaper för träningskläder. Jag har valt att designa 
webbsidan på det sätt för att ge användaren en autentisk upplevelse av en komplett webbsida. 
 
Två versioner av sidan testades, version 2s och version 4s. Där användargränssnittet var likadana 
men en fördröjning på webbsidans sidladdning var annorlunda mellan de olika versionerna. Varje 
sida inom version 2s som laddas in tog exakt lika lång tid att ladda in som resterande sidor i 
version 2s och likaså inom version 4s. Detta gick att åstadkomma då webbsidan kördes lokalt på 
datorn vilket innebär att datorn är oberoende av en internetuppkoppling och därmed eliminerar 
någon form av fördröjning på grund av dålig eller ostabil internetuppkoppling. Med hjälp av 
JavaScript implementerades en fördröjning på 2 sekunder för version 2s och 4 sekunder för 
version 4s för varje sidladdning. En fördröjning kodades in i syfte av att simulera en verklig 
webbsida, kör man webbsidan lokalt på datorn utan att implementera någon fördröjning av 
sidladdning laddas allt innehåll på webbsidan in nästan direkt vilket gör det omöjligt för 
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testpersonerna att uppfatta de designsätt uppsatsen undersöker. Jag har valt att använda mig av 2 
sekunder och 4 sekunder fördröjning för att det verkar finnas en gräns vid cirka 2-4 sekunder där 
dessa två laddningsindikatorer är som mest effektiva (se exempelvis introduktionen i kapitel 1, 
eller i kapitel 2). 
 

 
Bildserie 1: Sidladdning med skeleton screen 
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Bildserie 2: Sidladdning med spinner 

 
 
3.2 Användartester  
Användartester är ett verktyg för att undersöka om en produkt når de krav som ställs av 
användbarhetskriterier. Användartester kan utföras i stor utsträckning, allt från enklare tester till 
mer avancerade tester, tester med många testpersoner och komplex testdesign till tester med 
endast en deltagare (Rubin & Chisnell, 2008, s 21). När Rubin och Chisnell (2008, s 21) talar om 
användartester menar dom att det är en process där personer som deltar i ett test representerar den 
målgrupp som undersökningen riktar sig mot i syfte att utvärdera om en produkt uppnår krav som 
ställs av specifika användbarhetskriterier. Målet med användartester är att hitta felaktigheter i en 
produkt innan lansering. Rubin och Chisnell (2008, s 22) menar att man utför användartester för 
att försäkra att produkten är användbar för målgruppen och att den värderas av dom, att 
produkten är lätt att använda och tillfredställande, att produkten hjälper användarna att vara 
effektiva i vad dom gör. 
 
Rubin och Chisnell (2008, s. 75) talar om två vanliga sätt att testa en produkt (exempelvis en 
webbsida) dessa är Independet Group Design och Within-Subjects Design. Independent Groups 
Design innebär att en grupp testpersoner utför en viss uppgift, exempelvis. Uppgift 1, och en 
annan grupp testpersoner utför en annan, exempelvis Uppgift 2. Independent Group Design är 
utformat för att undvika att testpersonerna lär sig webbsidan när flera funktioner/designer ska 
testas på en webbsida. Om testpersonerna utför Uppgift 1 kommer de ha bekantat sig med 
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webbsidan och kommer därmed lättare kunna navigera sig på webbsidan. Om samma testgrupp 
som utfört Uppgift 1 sedan skulle utför Uppgift 2, finns en risk att vissa användbarhetsproblem 
kan förbises. I min undersökning har det ingen direkt påverkan om testpersonerna lär sig 
webbsidan eller inte. Eftersom det jag undersöker och är av relevans för denna uppsats är två 
designsätt vid sidladdningar. Uppgifterna som testpersonerna utförde var väldigt lika varandra då 
det handlar om en e-handelssida där det inte finns något annat än produkter att navigera sig till i 
ett simpelt användargränssnitt. 
 
Jag valde därför att använda mig av metoden Within-Subjects Design istället för Independent 
Group Design. Within-Subjects Design innebär att varje testperson utför både Uppgift 1 och 
Uppgift 2. Fördelen med Within-Subjects Design är att man kan komma undan med att använda 
färre testdeltagare jämfört med Independent Groups Design där man behöver minst två olika 
grupper med testpersoner varav varje grupp utför en uppgift. Nackdelen med Within-Subjects 
Design (som ej påverkar denna studie) är att det finns risk att testdeltagarna lär sig webbsidan, för 
att undvika att resultatet av testerna påverkas av att testpersonerna lär sig webbsidan kan man 
använda sig av en metod som kallas counterbalancing (Rubin & Chisnell, 2008, s. 75-76). 
Counterbalancing innebär att man varierar ordningen som uppgifterna utförs i ett test (Rubin & 
Chisnell, 2008, s. 75-76). I denna undersökning används en variant av counterbalancing, istället 
för att variera ordningen på uppgifterna så varieras vilken version av de två webbsidorna som 
respektive testperson börjar att utföra. Exempel, testperson 1 testar version 2s för att sedan testa 
version 4s medan testperson 2 testar den omvända ordningen. Skulle inte denna variation av 
counterbalancing användas när testerna utfördes kan det medföra att testpersonernas upplevda 
hastighet av sidorna på de två olika versionerna upplevts olika långa när man går från 2 
sekunders fördröjning till 4 sekunder eller omvänt. Då omställningen blir stor mellan 
tidsfördröjningen. Det kan tänkas att omställningen mellan de två olika versionerna fortfarande 
kommer att finnas där och påverka testpersonen, men resultatet blir mer trovärdig om start av 
version varieras. 
 
Utöver Within-Subjects Design används även metoden Testing multiple Product versions som 
Rubin och Chisnell (2008, s. 76) nämner. ”Testing multiple Product versions” innebär att två 
olika versioner av en webbsida testas av samma person. Varje testperson testade alltså båda 
versionerna av webbsidan och utförde alla de givna uppgifterna. 
 
För att utföra testerna behövdes testpersoner och en testledare. I testet agerade jag som testledare. 
Att vara testledare innebär att man är ansvarig för alla förberedelser för testet. Dessa 
förberedelser är i form av testmateriel och tidsbokningar med testpersonerna. Under testets 
förlopp har testledaren ansvar för att hälsa på testpersonen, samla in data, förklara hur testet går 
till och hjälpa testpersonen om det behövs (Rubin & Chisnell, 2008, s. 45). Ibland kan det finnas 
behov att hjälpa testpersonerna i moment som uppfattas otydligt. Rubin och Chisnell (2008, s. 
211) menar att man endast ska hjälpa testpersonen att utföra en uppgift som en sista utväg. Det 
bör alltså undvikas så långt det går eftersom det kan påverka resultatet av testet mer än vad man 
tror. Jag tog det i åtanke och lyckligtvis behövde testpersonerna ingen hjälp under testet. Som 
testledare la jag fokus och betonade för testpersonen att det är inte dom som testas utan att det är 
webbplatsen som testas. Rubin och Chisnell (2008, s. 161) menar att det föregående är inte alltid 
betrott av testpersonen men det är något som bör framgå då det man faktiskt testar är inte 
testpersonen utan produkten. 
 



 18 

I varje testsession fick testpersonerna utföra både testet för version 2s och version 4s. I samtliga 
versioner stötte testpersonerna på respektive laddningsindikator totalt 12 gånger. Resultatet av 
den upplevda hastigheten för respektive laddningsindikator delades upp i 2 olika kategorier. Där 
kategori Navigationssida symboliserar den upplevda hastigheten för laddningsindikatorer när 
navigations sidorna laddas. Kategori Produktsida symboliserar den upplevda hastigheten av 
laddningsindikatorer för produktsidorna. Varför jag har valt att dela upp dem i kategorier och 
separera resultatet från testpersonernas upplevda hastighet av laddningsindikatorerna på 
navigationssidorna och produktsidorna beror på att designen för skeleton screen är olika. På 
navigationssidorna laddas innehållet in gradvis när skeleton screen används och även 
uppbyggnaden av sidan är annorlunda jämfört med produktsidorna (se Bildserie 1 och Bildserie 
3). På produktsidorna blir det problematiskt och onaturligt att använda sig av skeleton screen som 
det är tänkt, det vill säga ladda in innehållet gradvis. Produktsidorna består endast av en 
produktbild och tillhörande text. Eftersom text på webbsidor ofta tar extremt kort tid att ladda in, 
har jag valt att använda skeleton screen som en splash screen för produktsidorna. Med det menat 
har jag använt skeleton screen som en platshållare (placeholder/wireframe) för elementen på 
produktsidorna som använder sig av skeleton screen som laddningsindikator (se Bildserie 3).  
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Bildserie 3: Skeleton screen används som splash screen på produktsida  

 
 
För att mäta testpersonens upplevda hastighet för inläsning av sidor på webbplatsen fick 
testpersonen, efter varje ny sida som laddats använda sig av tekniken think aloud. Think aloud 
innebär att testpersonen tänker högt i form av att berätta för mig som testledare hur lång tid dom 
tror det tog för innehållet på sidan att ladda in (Rubin & Chisnell, 2008, s 54). Under metodens 
utformning var det tänkt att testpersonen skulle få markera den tid testpersonen trodde det tog för 
sidan att ladda på skala mellan 1–10 sekunder. Efter pilottesterna valdes tekniken think aloud 



 20 

istället då det ej tar bort användarens fokus från webbsidan vilket skedde när testpersonen fick 
markera på skalan (se 3.2.5 Pilottest). Efter testpersonerna utfört testerna för version 2s och 
version 4s genomfördes en intervju med 4 frågor som ligger grund för besvarandet av 
undersökningsfråga 3 och 4. Mätningen av testpersonernas upplevda hastighet ligger som grund 
för svaren på undersökningsfråga 1 och 3.   
 
Denna uppsats användartest är utfört som ett comparison test för att jämföra skeleton screen och 
spinners. Comparison test används i syfte att jämföra effektiviteten mellan t.ex. två designsätt, 
och vilken av dessa två designsätt som användaren föredrar. Comparison test används för att 
fastställa vilken design som är lättast att lära sig, lättast att använda och få en djupare förståelse 
för fördelar och nackdelar med olika designsätt. (Rubin & Chisnell, 2008, s 37-38). Genom att 
utföra användartesterna som comparison test kommer resultaten ligga som grund för besvarandet 
av undersökningsfråga 3. 
 
3.2.1 Testpersoner 
Urvalet av testpersoner baserades främst på deras yrke, detta samlades in innan testet påbörjades. 
Syftet med urvalet var att minimera risken att tidigare kunskaper om spinners och skeleton screen 
finns hos testpersonerna. Om en person arbetar inom IT-branschen kan risken vara större att de är 
insatta i hur dessa två olika designsätt fungerar och därmed kan påverka resultatet av studien. 14 
testpersoner deltog i studien där åldersspannet sträckte sig från 13–47 år. Större delen av 
testpersonerna var mellan 21-24 år (Tabell 2). 
 
3.2.2 Testmiljö 
En testmiljö är den miljö som testet utförs i. Rubin och Chisnell (2008, s. 94) menar att det är 
viktigt att använda sig av en testmiljö som passar testet. Laddningsindikatorer används på många 
webbplatser. I större delar av världen har man tillgång till webben och människor surfar på 
webbplatser i alla möjliga miljöer. För att skapa en testmiljö som är så naturlig som möjligt valde 
jag att utföra testerna i olika miljöer. Allt från hotell, hemma hos testpersonen, hemma hos mig 
till karlstads universitet.  
 
3.2.3 Material för test 
För att utföra testerna fick testpersonerna använda sig av en MacBook Pro (13 tum, 2016 modell) 
med operativsystemet macOS Mojave. Den prototypiska webbplatsen och dess funktioner 
utvecklades med HTML, CSS och JavaScript. Webbsidan kördes lokalt på datorn med MAMP 
version 4.2.1. Testpersonerna utförde testerna i webbläsaren Mozilla Firefox version 66.0.4 och 
navigerade sig på webbsidan med hjälp av den inbyggda styrplattan på datorn. 
 
3.2.4 Testplan 
En testplan ligger som grund för hur testet ska utföras och vad som testas. Rubin och Chisnell 
(2008, s. 66) beskriver en testplan som en ritning för ett hus. En ritning för ett hus beskriver exakt 
hur och vad som ska byggas. På liknande sätt fungerar en testplan, där den beskriver exakt hur 
man går tillväga för att testa sin produkt. Av samma anledning som att man inte bör bygga ett hus 
utan en ritning bör man inte utföra ett test utan en testplan. Genom att skriva en testplan får man 
även en översikt över vilka resurser man behöver för att utför testet. Dessa resurser kan vara i 
form av testmateriel, testmiljö och dylikt.  
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Mycket av det som nämnts i kapitel 3 togs fram i en testplan som ständigt utvecklades fram tills 
innan de skarpa testerna utfördes. Korrigeringar av testplanen gjordes alltså innan och efter 
pilottesterna utfördes (3.2.5 Pilottest). Testplanen innehöll urval av testperson, testmateriel, 
manus, uppgifter, intervjufrågor. Urval av testperson baserades på dess yrke, där testpersoner 
med yrke inom IT-branschen inte fick utföra testet (3.2.1 Testpersoner). testmateriel beskrev de 
material som behövdes för att utföra testet (3.2.3 Material för test). Manuset innehöll det som 
kommunicerades till testpersonen innan uppgifterna försågs: Vad som testas, hur testet går till 
och min roll som testledare. Innan själva testet påbörjades fick testpersonen läsa igenom ett 
Informationsblad (Bilaga 1) och skriva under en samtyckesblankett för att få delta i studien 
(Bilaga 2). Uppgifter utfördes genom metoden Within-Subjects Design (3.2 användartester) där 
version 2s och version 4s testades med 6 uppgifter i respektive version. Intervjufrågorna var det 
sista momentet i testplanen vilket testpersonerna fick besvara efter båda versionerna var testade. 
 
3.2.5 Pilottest 
Ett pilottest utförs i syfte att etablera tiden det tar för att utföra testet och för att finna potentiella 
design brister i produkten eller i sättet att utföra testet. Fördelaktigt bör testpersonerna till 
pilottesten vara av målgruppen som ägnar sig åt att använda produkten i slutändan. I ett pilottest 
utför man testet exakt som det är tänkt att utföras vid de skarpa testerna, man går alltså igenom 
hela testet t.ex. introduktion till testet, testpersonerna får utföra de angivna uppgifterna och 
avslutar med intervjufrågor. Skillnaden vid pilottester jämfört med skarpa tester är att man har 
möjligheten att testa olika metoder för hur testet utförs och därmed kan ta fram vilken metod som 
fungerade bättre än det andra. Man kan sedan ta den metod som visade sig passa testet bäst och 
använda det i de skarpa testerna (Rubin & Chisnell, 2008, s 215). 
 
För denna studie har två pilottest utförts innan de skarpa testerna. Under dessa två pilottest lades 
fokus främst på att testa två olika metoder för att samla in testpersonens upplevda hastighet av 
webbsidan. I pilottest 1 användes en metod där testpersonen skulle använda sig av think aloud (se 
3.2 användartester) för att tala om för mig som testledare hur lång tid de tror varje sida dom 
besökte tog att ladda in. I pilottest 2 användes en metod där testpersonen skulle göra markeringar 
på en skala som gick från 0–10 där varje siffra symboliserar sekunder (figur 7). Testpersonen 
skulle göra denna markering efter varje sidladdning precis som i think aloud.  
 
    

 
Figur 7: Skala till pilottest 2 

 
Pilottesten visade på att think aloud var att föredra då metoden med skalan orsakade att 
testpersonen blev distraherad och tappade fokus från webbplatsen när skalan behövdes fyllas i 
efter varje sidladdning. Vid enstaka tillfällen missade testpersonen att skriva ner tiden efter 
sidladdningar vilket resulterade i att testledaren (jag) var tvungen att påminna personen. Att 
testpersonen glömde markera på skalan efter en sidladdning kan även tänkas ske när metoden 
think aloud används men eftersom det inte skedde i pilottestet antar jag att det inte sker så ofta. 
Ett annat problematiskt fenomen som kan tänkas uppstå med metoden att markera den upplevda 
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hastigheten på en skala är att testpersonen kan ställa sina tidigare svar i relation till varandra och 
därmed påverka resultatet. Genom att använda sig av think aloud är det betydligt svårare för 
testpersonen att ställa de tidigare angivna tiderna i relation till varandra då det kräver att 
testpersonen memorerar alla tidigare svar. Detta är endast en reflektion och är inte grundat på 
någon fakta. 
 
Övriga saker som noterades under pilottesten var att en av testpersonerna använde bakåtknappen i 
webbläsaren vilket innebär att webbläsaren navigerar genom historiken där data ligger sparat. 
Detta resulterade i att laddningsindikationerna inte aktiverades och att innehållet på webbplatsen 
presenterades omedelbart. Trots att det är många webbplatser som fungerar på det sättet blir det 
problematiskt att använda sig av den funktionaliteten i denna studie. Det medför svårigheter för 
mig att mäta den upplevda hastigheten av laddningsindikatorerna, då testpersonen trodde att det 
ingick i mitt test och därmed påverkade svaren på mina intervjufrågor efter testet. Problemet som 
uppstod med bakåtknappen löste jag genom att skriv kod i JavaScript som applicerade 
laddningsindikatorn varje gång en sida uppdaterades oavsett om webbläsaren navigera genom 
historiken eller inte. 
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4.Resultat 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av användartesterna på den prototypiska webbsidan. Kapitlet 
inleds med en tabell över åldern för respektive testperson, sedan presenteras varje testpersons 
upplevda hastighet av respektive laddningsindikator. Slutligen presenteras intervjusvaren av varje 
testperson. 
 
4.1 Upplevd hastighet av respektive laddningsindikator 
I användartesterna deltog 14 testpersoner. Alla testpersoner utförde hela testet från start till slut 
utan något avhopp eller avbrott. I Tabell 2 presenteras ålder för respektive testperson. 
 
Tabell 2: Ålder för respektive testperson 
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 
24 24 24 22 21 22 23 22 21 23 23 13 21 47 

 
Även om navigationssidan och produktsidorna visades om varandra, presenteras resultaten från 
dessa sidor i var sin tabell. Anledningen är att de två sid typerna skiljer sig betydligt åt. Redan i 
tabellerna ser man att resultaten för de två sidorna är olika: skillnaden mellan skeleton screen och 
spinner är mer markerad i Tabell 3 som innehåller data för Navigationssidan, medan den 
skillnaden inte är lika tydlig i Tabell 4 som innehåller data för Produktsidorna. I analyskapitlet 
kommer detta att visas mer tydligt.  
 
I Tabell 3 och Tabell 4 kan man inte jämföra resultaten radvis, t.ex. Det går inte att jämföra TP2 
resultat i version 2s, radvis. Där den upplevda hastigheten på första raden är 1 sekund för 
skeleton screen och 1,5 sekunder för spinner (se Tabell 3). Varför man inte kan jämföra de på de 
viset beror på att olika produkter presenteras i varje uppgift användaren utför.  
 
Tabell 3: Testpersonernas upplevda hastighet (i sekunder) av respektive laddningsindikator med 
2 sekunder och 4 sekunders fördröjnings på Navigationssida 
 Version 2s  Version 4s 
 Skeleton 

screen Spinner Skeleton 
screen Spinner 

 

TP1 
1 2  1 4 
1 2  1 4 

1,5 2  1 4 
 

TP2 
1 1,5  1 3 
1 2  1 2 

1,2 1  1 3 
 

TP3 
1,5 3  2 4 
1 3  2 5 
1 2  2 4 
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TP4 
0,5 1  1,5 4 
1 2  1 3,5 

0,8 2  1 3 
 

TP5 
0,1 1  1 4 
0,5 1,5  1 4,5 
0,1 1  1,3 4 

 

TP6 
1 2  2 5 
1 3  1 5 
2 2  1 4 

 

TP7 
1 2  1 4 
1 2  2 4 
1 2  1 5 

 

TP8 
1 3  2 5 
1 3  2 4 
1 3  1,5 5 

 

TP9 
2 3  1 4 
1 2  1 4 
1 2  1 4 

 

TP10 
0,5 3,5  1 4 
0,5 2  1 4 
1 2,5  1 3 

 

TP11 
0,2 1  1 3,5 
0,5 1  0,5 2,5 
0,2 1,5  1 2 

 

TP12 
2 3  4 5 
2 3  3 6 
1 3  4 5 

 

TP13 
0 1  0,5 1 

0,5 1  0,5 2 
0,3 1  0,5 2 

 

TP14 
0,5 0,5  1,5 3 
0,5 1  2 4 
0,5 1  1 4 
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Tabell 4: Testpersonernas upplevda hastighet (i sekunder) av respektive laddningsindikator med 
2 sekunder och 4 sekunders fördröjnings på Produktsida 
 Version 2s  Version 4s 
 Skeleton 

screen Spinner Skeleton 
screen Spinner 

      

TP1 
3 2,5  5 5 
3 2  4 5 
3 2  5 4 

      

TP2 
1 2  2,5 2 

1,5 2  2,5 3 
1,5 1,5  2 3 

      

TP3 
2 2  4 3 
2 2  3 3 
2 2  3 3 

      

TP4 
1,5 2  3,5 3 
1 2,5  3 3,5 

1,5 2,5  3 3 
      

TP5 
1 0,7  3 5 

1,5 1  3,7 5,5 
2 1,5  3,7 4,5 

      

TP6 
2 2  4 5 
2 2  5 5 
2 2  5 5 

      

TP7 
2 2  3 4 
2 2  5 4 
1 1  4 3 

      

TP8 
3 2  5 4 
3 2  4 5 
4 3  3 4 

      

TP9 
2 3  3 4 
2 2  3 5 
1 1,5  4 4 

      

TP10 
2,5 3  3,5 2,5 
1 3,5  3 4 

2,5 2  3 3 
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TP11 
1 1  3 3 
1 1,5  2,5 2,5 
1 1,5  2,5 2,5 

      

TP12 
3,4 3,1  6 7 
3,1 3  6 6 
3,4 3,4  6 6 

      

TP13 
1 1  2 2 
1 1  2 2 
1 1  1 1,5 

      

TP14 
1 1  2,5 3 

0,5 1  2,5 5 
0,5 0,8  3 5 

 
 
 
4.2 Intervjusvar 
I Tabell 5 presenteras intervjusvaren, alltså de svar som testpersonerna gav till (några av) de fyra 
frågor som ställdes till varje testperson efter testet. Fråga 1 har helt utelämnats (Vad är ditt 
främsta intryck från denna webbplats?) eftersom den frågan bara var till för att deltagarna skulle 
känna det som att webbplatsen var viktig och uppgifterna verkliga. Svaren är något 
sammanfattade. 
 
Tabell 5:  Intervjusvar efter version 2s och version 4s var utförda 
TP Fråga 2:  

Var det något av sätten sidorna 
laddades in på som du föredrog 
före den andra? Varför? 
 

Fråga 3:  
Hur skulle du känna dig när du 
navigerar dig på en webbsida som 
använder sig av respektive 
laddningsindikatorer? 
 

Fråga 4:  
Tror du att du skulle handla mer 
från webbsidan om en av 
laddningssätten användes istället 
för det andra? Vilket laddningsätt 
och varför? 
 

1 Tänkte inte så mycket på det. Bättre att inte se skeleton screen, 
tycker det är skönare för ögonen att 
kolla på spinners. Desto fortare 
sidan laddar desto bättre. 
 

Vet inte. 

2 Skeleton screen för att man ser 
vad som kommer presenteras på 
skärmen. 
 

Båda var bra, men tyckte det var 
bättre med skeleton screen då jag 
kunde se vad som skulle komma 
upp på skärmen. Skeleton screen 
känns mer professionellt, spinners 
känns gammaldags. 

Vet inte. 

3 Spinner känns långsammare, 
skeleton screen känns snabbare. 

inte så stor skillnad mellan dem. Vet inte. 
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4 Spinner föredrar jag, ”Känner mig 
mer hemma med den”. 
 

Skeleton screen känns 
långsammare. Skeleton screen 
känns lite laggigt, men det kanske 
beror på att jag är så van med 
spinners. 

Ja mycket möjligt. När det känns 
mer tilltalande och professionellt 
som med spinner. 
 

5 Skeleton screen, ser snyggare ut. 
Spinners är man så van vid, har 
dåliga erfarenheter med det när 
saker tar lång tid att ladda. 

Spinners har inte samma charm 
som skeleton screen har. 

Det tror jag inte har någon 
betydelse. 

6 När skeleton screen används så 
känns det som att sidan arbetar 
(positivt). När spinners används 
så känns det som att det är mitt 
internet det är fel på om den 
laddar länge. 

Vet inte. För mig spelar det nog ingen roll. 
Jag tycker mest fokus borde 
läggas på designen vilket jag 
tycker är viktigt. 

7 Skeleton screen. Jag tycker inte 
om spinners då man inte vet hur 
långt det är kvar. 

Det känns som att skeleton screen 
är snabbare. 

Jag tror skeleton screen är av 
fördel. Jag har tidigare varit med 
om att spinners ofta hänger sig 
t.ex när man ska beställa saker. 

8 Snyggare med spinner, kan vara 
för att jag känner igen den. 

Vet inte, hade inte tänkt på det. Hade inte gjort någon skillnad 
men skeleton screen kändes 
snabbare. 

9 Skeleton screen verkar snabbare. 
För att sidan höll på att laddas till 
skillnad från spinner som man 
inte vet hur lång tid det tar innan 
den är klar. 

I grunden handlar det nog om 
snabbheten. Jag tror skeleton screen 
är snabbare. 

Handlar nog mer om priserna och 
hur tillförlitlig sidan är. Tror inte 
att det spelar någon roll om 
skeleton screen eller spinners 
används. 

10 Skeleton screen var bra, blev 
stressad av spinner. 

Skeleton screen är estetiskt 
tilltalande. 

Ja, När skeleton screen användes 
så var det skönare att vänta. 
Spinners känns som att jag bara 
väntade inte att jag väntade på 
något. Med skeleton screen fanns 
det ett mål med väntandet. 

11 Tänkte inte på att de va olika. 
Skeleton screen var bra för jag la 
inte märke till dem som jag gjorde 
med spinner. 

Tyckte det var bra, spinner blev jag 
irriterad av. 
 

Jag tror skeleton screen gör att jag 
handlar mer för jag blir mindre 
irriterad av skeleton screen 
jämfört med spinner. 

12 Spinner då jag blev lugn av den. Vet inte. Spelar ingen roll. 
13 Skeleton screen, Spinner känns 

mer som att man väntar. 
Bättre, ingen stressande känsla som 
med spinner. 

Ja, när skeleton screen används. 
Till skillnad från skeleton screen 
så känns spinner som att jag 
väntar. 

14 Föredrar skeleton screen då jag är 
van med spinner och tycker inte 
om den för jag har haft 
erfarenheter med den där sidor har 
fastnat. 
 

Vet inte. Skeleton screen känns som sidan 
laddar snabbare så det har 
betydelse, spinner är så vanligt 
och jag blir trött av den. 
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5.Analys 
 
Detta kapitel inleds med två kortare analyser av de data om redovisats i föregående kapitel. Det 
gäller dels de upplevda hastigheterna för sidladdningar, dels de svar testpersonerna gav under den 
efterföljande intervjun. Redan en granskning av data i sig ger intressanta slutsatser. Därefter 
fortsätter kapitlet med en jämförelse av resultaten med tidigare forskningen som redovisats i 
kapitel 2. Slutligen finns en reflektion över generaliserbarheten av studiens tillvägagångssätt. 
 
5.1 Diskussion av de upplevda sidladdningstiderna 
Resultatet av användartesterna visade på att skeleton screen var fördelaktigt i syfte att påverka 
testpersonernas upplevda hastighet av webbplatsen. Det som presenteras i Tabell 6 och Tabell 7 
är det genomsnittliga värdet av samtliga testpersoners upplevda hastighet för respektive 
laddningsindikator. Varje testperson stötte på respektive laddningsindikator 24 gånger i en 
testsession, det vill säga 12 med skeleton screen och 12 med spinner. En testsession bestod av att 
testpersonen fick utföra testet för både version 2s och version 4s. 
 
Utifrån Tabell 6 kan vi se att testpersonernas upplevda hastighet av navigationssidorna skiljer sig 
mycket mellan skeleton screen och spinners i både version 2s och version 4s. Skeleton screen 
upplevdes generellt som snabbare (Tabell 3, Tabell 4). Utifrån medelvärdena i version 2s 
upplevdes skeleton screen som 1,06 sekunder snabbare jämfört med spinner och i version 4s 2,43 
sekunder snabbare. 
 
Tabell 6: Medelvärden av upplevd hastighet av Navigationssida (Antal deltagare = 14) 
Faktisk tid för sidladdning 2 sekunder 4 sekunder 
Skeleton screen (3 st / version) 0,89 1,38 
Spinner (3 st / version) 1,95 3,81 

 
Utifrån Tabell 7 som visar resultatet för testpersonernas upplevda hastighet av produktsidorna ser 
vi att skillnaden mellan skeleton screen och spinners för både version 2s och version 4s inte är 
lika stor som på navigationssidorna. I version 2s upplevdes skeleton screen som 0,08 sekunder 
snabbare jämfört med spinners. I version 4s upplevdes skeleton screen som 0,36 sekunder 
snabbare än spinners. Som nämnt tidigare användes skeleton screen som splash screens på 
produktsidan vilket kan vara anledningen till att skillnaden i upplevd hastighet var liten. 
 
Tabell 7: Medelvärden av upplevd hastighet av Produktsida (Antal deltagare = 14) 
Faktisk tid för sidladdning 2 sekunder 4 sekunder 
Skeleton screen (3 st / version) 1,84 3,51 
Spinner (3 st / version) 1,92 3,87 

 
5.2 Diskussion av intervjusvaren 
Intervjuerna som utfördes efter varje testsession gav insikt i testpersonernas känslor till skeleton 
screen och spinners (se Tabell 5). 11 av 13 testpersoner föredrog skeleton screen före spinners. 
En testperson märkte inte av laddningsindikatorerna. Spinners beskrevs av flera testpersoner som 
irriterande eller stressframkallande. Tidigare erfarenheter av spinners togs upp av testpersonerna 
där spinners förknippades med sidor som var långsamma eller som laddade oavbrutet 
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(webbplatser som frös). Ett par testpersoner ansåg att skeleton screen var professionellt och 
estetiskt tilltalande medan spinners ansågs vara gammaldags (TP 10, TP 2). Två testpersoner 
beskrev sina känslor för spinners som en jobbig väntan ”[…] spinner känns mer som att man 
väntar”(TP 13) och ” Spinners känns som att jag bara väntade inte att jag väntade på något. Med 
skeleton screen fanns det ett mål med väntandet.” (TP 10). 
De testpersoner som föredrog spinners som laddningsindikator motiverade det med att det var 
snyggare och skönare att kolla på. En testperson beskrev spinner som ”Känner mig mer hemma 
med spinner” (TP4). Av sistnämnda testpersonen påstods skeleton screen vara hackigt i 
animationen och att det upplevdes långsammare än spinner. Kollar man däremot på TP4 
upplevda hastighet i Tabell 3 och 4 kan vi se att skeleton screen upplevs som snabbare eller lika 
snabbt som spinner.  
 
En avslutande intervjufråga som ställdes till testpersonerna var om de tror att de skulle handla 
mer från en sida som använder sig av skeleton screen eller spinners. 5 av 14 testpersoner menade 
att skeleton screen skulle kunna vara en anledning till att de skulle handla (mer) på en webbplats. 
1 av 14 testpersoner menade att spinners kan påverka om hen handlar på en webbsida eller inte då 
spinner ger intrycket av webbsidan som professionell och tilltalande. 6 av 14 testpersoner menade 
att det inte har någon betydelse vilken laddningsindikator som används för att påverka om de 
handlar på en webbplats eller inte. 2 av 14 testpersoner menade att det som avgör om de handlar 
på en webbplats är om de känner förtroende till webbplatsen och företaget. 
 
5.3 Jämförelse med tidigare forskning 
Resultatet av denna studien går att koppla på flera sätt till tidigare forskningar. Wroblewski 
(2013) menar att problemet med bland annat spinners är att det gör användaren medveten om att 
de väntar vilket gör att tiden upplevs långsammare. Detta skildras i resultatet av användartesterna 
denna studie tagit fram. Resultaten visar tydligt på att skeleton screen upplevs snabbare än 
spinners vid laddning av webbsidor (Tabell 6, Tabell 7). Intervjusvaren från en del testpersoner 
styrkte det som Wroblewski (2013) talar om, där svar som ” Spinners känns som att jag bara 
väntade inte att jag väntade på något. Med skeleton screen fanns det ett mål med väntandet.” (TP 
10) några testpersoner nämnde även att spinners skapade stress och irritation. Stress och irritation 
som skapas av att individen är medveten om att den väntar på något, skildras i artikeln Stone 
(2012) skrev angående problematiken för väntetider på Houstons flygplats. Resultatet av 
undersökningen visade på att problemet med väntetiden låg i den objektiva längden av väntetiden 
och inte den faktiska tiden. Resenärerna på Houstons flygplats upplevde väntetiden kortare när de 
var upptagna med att gå till bagageuthämtningen istället för att stå och vänta. Resultatet av denna 
studie visade på att testpersonerna upplevde skeleton screen snabbare vid sidladdning vilket kan 
ha att göra med sättet det är designat på. Genom att ladda innehåll gradvis på webbsidan 
underhålls användaren med ny information som visas sekventiellt för användaren och därmed gör 
dem upptagna med att bearbeta den nya informationen som presenterats. Medan spinner endast 
visar för användaren att den måste vänta.  
 
Resultaten som denna studie fått fram skiljer sig något från de resultat som Chung (2018) tog 
fram i sin studie. Mellan dessa två studier kan man se ett samband mellan skeleton screen och 
spinners hur det påverkar användarens upplevda hastighet av sidladdning. Båda studierna visar på 
att skeleton screen är att föredra gentemot spinner. Chungs (2018) studie visade på att 
effektiviteten för att påverka upplevd hastighet av sidladdning med skeleton screen nästan var 
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försumbart mot spinners, då tidsskillnaden var så pass liten. Detta stämde även överens med 
denna studies resultat av produktsidan (Tabell 7). Trots att antalet testdeltagare skiljde sig 
markant i de två olika studierna visade det sig att resultatet av produktsidan (Tabell 7) denna 
studie var likt det som Chung kom fram till (Tabell 1). Däremot visar resultatet av 
navigationssidan i denna studie på en tydlig skillnad i hur snabbt sidladdningar upplevs mellan 
respektive laddningsindikator. Denna skillnad beror förmodligen på att navigationssidornas 
innehåll laddas in gradvis när skeleton screen används, precis som Wroblewski (2013) menar att 
dom ska. Medan innehållet på produktsidorna laddas in som splash screen när skeleton screen 
används, likaså i Chungs applikation. Därav likheten mellan Chungs resultat och resultatet av 
produktsidorna och dess skillnaden för navigationssidorna.  
 
Mer än att denna studie visar på att skeleton screen är av fördel att använda gentemot spinners för 
att påverka användarnas upplevda hastighet. Visar resultatet från navigationssidan att version 2s 
fördröjning upplevdes i genomsnitt som 0,89 sekunder av testpersonerna när skeleton screen 
användes (Tabell 6). Nielsen (2009) menar att en webbsida bör laddas in inom 1 sekund för att 
användaren ska känna att de navigerar fritt. De individuella resultaten i respektive version visar 
på att majoriteten upplevde skeleton screen som 1 sekund eller mindre för sidladdning. Detta 
framkom inte endast i version 2s utan även i version 4s vilket har hela 4 sekunders fördröjning 
(Tabell 3). Om man ser på majoriteten av svaren som testpersonerna gav uppnås den gräns som 
Nielsen (2009) tagit fram för båda versionerna. Vilket Spinner inte gör (Tabell 3, Tabell 6). 
Utifrån dessa resultat kan man alltså ha en webbsida med 4 sekunders fördröjning och korrekt 
(enligt Wroblewski) implementerad skeleton screen för att få sidladdningen att upplevas som ca 1 
sekund. 
 
Galletta m.fl. (2004) menar att en fördröjning på den faktiska tiden bör ligga under 4 sekunder för 
att uppmuntra användaren att behålla fokus på de uppgifter de avser att utföra. Resultatet av den 
här studien visar på att spinner i vissa fall bidrog till att sidladdningar upplevdes längre än 4 
sekunder i version 4s (Tabell 3). Medan skeleton screen aldrig upplevdes längre än 4 sekunder. 
Det vore intressant att se om upplevd tid påverkar detta fokushållande. 
 
Mantri (2018) talar om konsekvenserna av en webbplats med sidladdning av 3 sekunder. Där en 
sådan fördröjning resulterar i att 57% lämnar webbplatsen och att 80% av dessa ej återkommer 
till webbplatsen igen. Man kan då tala om relevansen för webbplatser hastighet i syfte att behålla 
och främja återbesök av användare. I Tabell 3, version 4s kan vi se att skeleton screen endast 
upplevs som 3 eller max 4 sekunders fördröjning i 3 fall av 42. Medan spinner upplevs som 3 
sekunder eller längre i 36 av 42 fall. Man kan med fog hävda att skeleton screen kan ha en direkt 
påverkan på antalet användare som kommer stanna på sidan. Denna studie undersökte visserligen 
2 sekunder och 4 sekunders fördröjning. Men det är inte den faktiska tiden för sidladdning som 
spelar roll utan den tid som användaren upplever, är den tid som är av vikt. Detta är ett svar på 
undersökningsfråga 3. 
 
5.4 Att genomföra tester om upplevd hastighet 
Slutligen vill jag diskutera själva tillvägagångssättet. I kapitel 2 riktades en del kritik mot 
Chung’s (2018) sätt att utvärdera (2.2 skeleton screen), där skeleton screen användes som splash 
screen och inte som att ladda in innehåll gradvis. Både denna studie och Chung’s studie visade på 
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att skeleton screen som splash screen påverkar testpersonernas upplevda hastighet som snabbare 
än vad spinner visade på men skillnaden är försumbar.  
 
När skeleton screen istället används för att ladda in innehåll gradvis på sidan är den upplevda 
hastigheten mellan de två laddningsindikatorerna betydligt större. Man kan fråga sig varför de 
mer kända företagen ofta använder skeleton screen som splash screen (Figur 3, Figur 4, Figur 5). 
Anledningen kan vara att det finns en risk att gradvis laddning medför längre sidladdningar i en 
miljö där innehåll inte hämtas lokalt som i den prototypiska webbplatsen. En webbsida med flera 
produkter som den prototypiska webbplatsen har (Bildserie 2) kan vi se att 6 produkter finns för 
användaren att kolla på och integrera med. Skulle man köra i en miljö där dessa 6 produkter 
hämtas från en server betyder det att många anrop kommer att ske, då varje nytt innehåll som ska 
ersätta en skeleton screen kräver ett anrop till servern om vad som ska hämtas och var det ska 
placeras på sidan. Detta kan resultera i längre sidladdningar jämfört med att köra ett anrop och 
hämta allt på en gång vilket kan åstadkommas med det sätt spinner är designat. Det är svårt att 
avgöra om fallet är så. Resultatet av testerna denna studie är baserat på den protypiska 
webbplatsen med simulerad tidsfördröjning och lokalt lagrat innehåll, inte en testmiljö där 
innehåll är lagrat på en server och serveranrop krävs. 
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6. Slutsatser 
 
Syftet med denna kandidatuppsats har alltså varit att undersöka om skeleton screen är ett bra 
designsätt för att påverka den upplevda hastigheten när en webbsida laddas. Kandidatuppsatsen 
har också ett bisyfte som var att demonstrera ett enkelt test för en sådan undersökning som en 
guide för webbutvecklare. Speciellt har undersökningen försökt besvara följande fyra frågor: 
 

1. Hur påverkas den upplevda hastigheten hos användarna för en webbsida när 
laddningsindikatorer som spinners används? 

2. Hur påverkas den upplevda hastigheten hos användarna för en webbsida när skeleton 
screen används? 

3. Vad är för- och nackdelar med att använda sig av skeleton screen eller spinners för att 
ladda en webbsida? 

4. Vilka råd bör man ge till webbutvecklare som vill genomföra egna tester på specifika 
webbsidor? 

Följande fyra avsnitt summerar svaren som kommit fram genom diskussionen i föregående 
kapitel. 
 
6.1 Hur påverkas den upplevda hastigheten hos användarna för en webbsida när 
laddningsindikatorer som spinner används? 
Olika människor påverkas olika av en och samma laddningsindikator – det kan man se från 
intervjusvaren i denna studie. Spinner är vanliga i många system och webbsidor, varför flera av 
testdeltagarna verkade ha något slags ackumulerad aggression mot detta sätt att visa fördröjning. 
Några testpersoners tidigare erfarenheter av spinner tycks ligga som grund för deras missnöje. Å 
andra sidan fanns det några testpersoner som inte tyckte det spelade någon roll vilken 
laddningsindikator som användes eller att de föredrog spinner då det var något de är vana vid att 
se. Spinner påverkar troligen testpersonernas upplevda hastighet av sidladdningar –inget tredje 
alternativ fanns i denna studie utan någon laddningsindikator alls men de tidsuppskattningar 
testpersonerna gav var inte mycket kortare än vad den faktiska tiden var för sidladdningen. I ett 
fåtal fall upplevdes sidladdningen långsammare än den faktiska tiden (Tabell 3).  
 
6.2 Hur påverkas den upplevda hastigheten hos användarna för en webbsida när skeleton 
screen används? 
För att besvara denna fråga, valde jag att kontrastera skeleton screen mot spinners genom 
användartester på en prototypisk webbsida. Skeleton screen är mer ovanligt på webbplatser 
jämfört med spinner. Det kan bero på att det är ett relativt nytt sätt att ladda in sidor på. Det kan 
vara så att det inte uppmärksammats tillräckligt av webbutvecklare. Skeleton screen verkar vara 
mindre irriterande. Man kan fråga sig om detta beror på att användare inte har hunnit bli så 
irriterade på denna typ ännu eller om det var så att detta gav dem en känsla av att sidan laddade 
snabbare. Resultaten från analysen i föregående kapitel antyder klart att för mer komplexa sidor 
(Navigationssidan i denna studie) är det upplevelsen av snabbare laddning som gör att användare 
skulle föredra detta sätt jämför med traditionella indikatorer. Ibland blev produkten som 
deltagaren skulle söka upp synlig före hela nedladdningen var klar – då var alltså 
nedladdningstiden på ett sätt kortare än sidladdningstiden för spinner-motsvarigheten. Att minska 
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den faktiska fördröjningen för nedladdning av elementen är förstås meningen med skeleton 
screen förutom att minska känslan av fördröjning.  
 
6.3 Vad är för- och nackdelar med att använda sig av skeleton screen eller spinner för att 
ladda en webbsida? 
Fördelarna med skeleton screen är att de tycks vara tilltalande designmässigt, men även spinner 
ansågs vara tilltalande av ett fåtal testpersoner: 4 av 14 i denna studie. För att ge användarna 
intrycket att sidladdningar upplevs snabbare är skeleton screen att föredra framför spinner, vilket 
avspeglas i både intervjusvaren och tabellerna för upplevd hastighet. Det verkar som att skeleton 
screen skapade ett visst lugn hos några testpersoner där en av dem menade att skeleton screen gav 
respons att sidan arbetade. Designen på animationen gav intrycket att något skulle presenteras på 
webbsidan vilket är bra för att minska känslan av att användaren väntar. I intervjuerna talades det 
om att spinners orsakade osäkerhet om hur lång tid sidladdningen skulle ta och att spinners 
därmed skapade stress hos testpersonerna. Anledningen till att testpersonerna känner så för 
spinners tycks vara grundat i tidigare erfarenheter av långsamma webbplatser som använt sig av 
spinner som laddningsindikator.  
 
Nackdelar som kan tänkas uppstå med skeleton screen är få men viktiga att vara medveten om. 
Att använda sig av skeleton screen kräver mer omfattande designbeslut för att implementeringen 
ska bli så bra som möjligt. Det är mer tidskrävande att designa (både grafisk utformning och 
programmering) jämfört med spinner, vilket kan orsaka att skeleton screen inte blir ett prioriterat 
val vid utveckling av en webbplats. Värt att notera är att skeleton screen ansågs inte vara 
designmässigt tilltalande av alla testpersoner. Det fanns delade åsikter om dess design. 
 
Fördelar med spinner är att det till skillnad från skeleton screen är lätt och snabbt att 
implementera. Spinner är ett designsätt som många är vana att se, vilket är på gott och ont. Det 
verkar som att det finns motstridiga åsikter om dess effektivitet för att skapa tillfredställelse hos 
användaren. Testpersoner menar att det är estetiskt tilltalande och att det anses professionellt. 
Medan andra menar att det ger intryck av sidladdningar som långsamma och att dess animation 
uppmärksammar väntetiden. 
 
Mycket av det som diskuterats i resultat- och analyskapitlet har handlat om jämförelse mellan 
skeleton screen och spinner utifrån navigationssidan (Tabell 3). En viktig punkt att ta upp 
angående skeleton screen är: trots att skeleton screen är betydligt effektivare att använda för att 
minska upplevd fördröjning av sidladdning, bör det noteras att användningen av skeleton screen 
som splash screen (Bildserie 3) inte är lika effektiv, istället är det likvärdigt med spinner (Tabell 
4). Detta illustrerar på ett slående sätt i Chung’s (2018) studie. 
 
Utifrån de resultat jag tagit fram från användartesterna och information från tidigare forskning 
anser jag skeleton screen som det bättre valet för att minska upplevd hastighet på webbsidor. Det 
må vara en mer tidskrävande designprocess för att få det att fungera som det ska, men ser man på 
hur mycket tidsfördröjningar på webbsidor påverkar användaren och vilka konsekvenser det 
potentiellt kan ge för företag som har t.ex. en e-handel, bör man överväga en implementering av 
skeleton screen. 
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6.4 Vilka råd bör man ge till webbutvecklare som vill genomföra egna tester på specifika 
webbsidor? 
Trots att denna studie tagit fram en del tydliga skillnader mellan skeleton screen och spinners, bör 
skeleton screen undersökas ytterligare med fler testpersoner. Det finns delade åsikter mellan 
testpersonerna om vilken laddningsindikator som föredras före den andra. Resultatet av 
testpersonernas upplevda hastighet vid sidladdning visade dock på att när skeleton screen 
användes upplevdes tiden kortast. Men det är viktigt att vara medveten om att designen också har 
betydelse för användarens upplevelse av webbplatsen. Både spinners och skeleton screen design 
kan testas på olika sätt, där färg och animation kan utformas på olika sätt och därmed påverka 
användarens åsikter om respektive laddningsindikator. Vidare, om en studie skulle utföras som 
jämför spinner med skeleton screen med fler testpersoner kan det tänkas visa på att spinners är en 
mer estetiskt tilltalande laddningsindikator. Det begränsade antalet testpersoner som deltog i 
denna studie gör det svårt att dra slutsatser om hur större delen av befolkningen ser på 
laddningsindikatorernas design. Det kan vara svårt att tillfredsställa alla användare av en 
webbplats då de kan ha olika preferenser. Man kan spekulera i effektiviteten av att göra det 
möjligt för användarna att själva välja t.ex. vilken laddningsindikator visas. Det ger användaren 
kontroll och alternativa sätt att skräddarsy webbplatsen efter deras tycke. Å andra sidan kan 
relevansen för en sådan implementation ifrågasättas. Trots att testpersonerna från denna studie 
har delade åsikter om designen för respektive laddningsindikator, fanns det några som tyckte att 
vilken laddningsindikator som användes inte spelade någon roll i syfte att påverka deras val att 
handla på en webbplats. 
 
Den prototypiska webbplatsen denna uppsats gjort sina användartester på hämtar innehållet 
lokalt, dvs inga serveranrop sker. Resultatet denna uppsats tagit fram kan se annorlunda ut mot 
resultatet från tester som är gjorda på en webbplats som hämtar innehåll från en server. Om en 
webbplats använder skeleton screen och lagrar sitt innehåll på en server finns det risk att 
fördröjningen för sidladdning blir längre, då många serveranrop krävs. Detta är mer beskrivet i 
kapitel 5.4. Det som är viktigt att ta med sig från detta är att skeleton screen kan bli ett ineffektivt 
sätt att ladda sidor på. Som spekulerat i kapitel 5.4 kan detta vara anledningen till att många 
större företag inte använder sig av skeleton screen som gradvis laddning av innehåll, då dessa 
företag ofta hämtar innehåll från servrar. Vid eventuella nya undersökningar eller vid utveckling 
av webbplatser som är tänkt att använda sig av skeleton screen bör risken med längre 
fördröjningar tas hänsyn till. 
 
Om en studie ska utföras som ytterligare undersöker skeleton screen bör den utformas som 
Wroblewski (2013) menar att skeleton screen ska designas. Det vill säga, de ska ladda in innehåll 
gradvis på sidan och inte användas som splash screen, alltså användas som ett ramverk med 
platshållare för varje element men utan någon tidsmässig skillnad på visning av översta element 
jämfört med element längre ner på samma sida. Man kan se skeleton screen effekt bara när 
innehållet laddas in gradvis vilket drastiskt minskar den upplevda hastigheten av webbsidor, mer 
än en halvering av tiden enligt denna studie.  
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