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Abstract 

The purpose of this study was to investigate whether progress indicators’ various 

degrees of feedback have any impact on the users' subjective experienced time and 

satisfaction during loading sequences in smartphones. By executing a user test 30 

participants used and evaluated three mobile applications, containing unique stimuli in 

the form of progress indicators. Throughout this we have been informed of the 

participants self-reflection experience through subsequent interviews. The result of this 

shows a clear correlation between progress indicators’ degree of feedback and their 

impact on the subjective experienced time, and the degree of satisfaction. We made 

interesting findings in terms of the fastest perceived loading sequence was not always 

the most satisfying, but we can only discuss the reason behind this since further research 

is required. Finally, we conclude that the development of applications should make use 

of progress indicators with a high degree of feedback since they positively promotes the 

subjective experienced time and satisfaction. Because of studies with this focus in UX 

are infrequent, we assume that this study can form the basis for further and deeper 

research in the subject. 
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Från noll till hundra på åtta sekunder 
– En experimentell studie av laddningsindikatorers påverkan 

på användarupplevelsen 
 

Hannah Pehrson 
Nikola Pantić 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka om laddningsindikatorers olika grad av 

återkoppling har någon inverkan på användares subjektiva tidsuppfattning och 

tillfredsställelse vid laddningssekvenser i smartphones. Genom att i ett användartest låta 

30 deltagare använda och utvärdera tre mobilapplikationer, försedda med unika stimuli i 

form av laddningsindikatorer, har vi fått ta del av deltagarnas självreflektiva upplevelse 

genom efterföljande intervjuer. Resultatet av detta visar på ett tydligt samband mellan 

laddningsindikatorers grad av återkoppling och dess påverkan på den subjektiva 

tidsuppfattningen, samt graden av tillfredsställelse. Vi gjorde intressanta fynd i form av 

att den snabbast upplevda laddningssekvensen inte alltid var den mest tillfredsställande, 

men orsaken kan vi endast diskutera kring då vidare forskning krävs. Slutligen drar vi 

slutsatsen att man vid utveckling av applikationer bör använda sig av 

laddningsindikatorer med hög grad av återkoppling, då de positivt främjar den 

subjektiva tidsuppfattningen samt tillfredsställelsen. Då forskning med detta fokus inom 

UX är sällan förekommande ser vi att denna studie kan ligga till grund för vidare och 

djupare forskning inom ämnet. 
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Begreppslista 
	  

Människa-datorinteraktion (MDI) 

Människa-dator-interaktion, förkortat MDI, avser all den interaktion som sker mellan 

människan och datorer. Begreppet används inom forskningsområdet som innefattar 

studier, planering samt design av interaktiva produkter och tjänster. 

 

Subjective experienced time (SXT) 

Subjective experienced time, förkortat SXT, avser användarens subjektiva uppfattning 

av tidsåtgången under ett händelseförlopp. Således handlar detta om den upplevda tiden 

och inte den faktiska tid som passerar (Liikkanen & Gómez Gómez, 2013). 

 

User Experience (UX) 

Begreppet User Experience, förkortat UX, avser enlig ISO-standarden användares 

beteende, attityd och känslor gentemot en artefakt, ett system eller en tjänst när 

användaren nyttjar denna (International Organization for Standardization, 2009).
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1 Inledning 
Sedan tio år tillbaka har debatten kring användarupplevelse (UX) successivt vuxit 

och att designa med UX i fokus är idag högaktuellt. Att designa artefakter och 

tjänster som sätter användarnas behov i centrum genom en stor förståelse för 

användarnas mål och beteende bidrar i slutändan till nytta för både användare och 

företagare (Nielsen & Norman, 2013). 
 

Forskning kring UX bedrivs inom flera områden med olika fokus, men Liikkanen 

och Gómez Gómez (2013) anser att det fortfarande finns luckor i forskningen som 

avser användarnas subjektiva tidsupplevelse (SXT) under interaktion med digitala 

artefakter. De menar att forskningen kring kognitivism i relation till människa-

datorinteraktion (MDI) ofta tenderar att förminskas till enbart systemets och 

användarens svarstid – något som inte är helt förenligt med grundtanken inom UX 

och dess fokus på användarens subjektiva upplevelse då dessa har ett såpass tekniskt 

fokus. I ett försök att fylla denna lucka utförde Liikkanen och Gómez Gómez (2013) 

en studie med fokus på SXT i relation till MDI under laddningssekvenser och 

avbrott. Vi finner denna forskning väldigt relevant, då många tjänster och dess 

innehåll idag kräver inläsning av data. En företeelse som i många fall leder till en 

laddningssekvens där den påbörjade åtgärden i den digitala artefakten tillfälligt blir 

otillgänglig tills dess att laddningssekvensen är över. Detta kan leda till att användare 

vid, vad de upplever, för lång laddningstid kan välja att avbryta och stänga ner 

applikationen för att i slutändan kanske välja bort att använda den helt. Forskning 

visar att användare generellt har en toleranströskel vad det gäller väntan vid MDI, 

och att denna just nu är satt till 8 sekunder – en siffra som successivt minskar 

(Statistic Brain Research Institute, 2015). 
 

Med grund i sina resultat presenterar Liikkanen och Gómez Gómez (2013) ett antal 

åtgärder att ta till vid design av digitala artefakter, och menar att man genom att 

manipulera användares SXT kan få dem att tro att tiden går snabbare än den i själva 

fallet gör. I sin tur kan då tillfredsställelsen användare känner vid MDI påverkas då 
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människor i regel uppskattar upplevelser mer när de verkar gå snabbare (Sackett 

m.fl. 2010). Liikkanen och Gómez Gómez (2013) föreslår bland annat att man vid 

laddning och annan fördröjning skall erbjuda användarna alternativa uppgifter som 

de kan uppehålla sig med. Vi ser dock en problematik med detta, då denna åtgärd är 

något som inte är möjligt i samma utsträckning på mobila enheter, såsom en 

smartphone, då applikationen om den stängs ner inte längre hanteras i processorn 

(Unuth, 2013). Vi ser därför detta som en motivering till denna studie, då 73 % av 

Sveriges befolkning över 12 år idag faktiskt äger en smartphone (Findahl 2014, s.15), 

och att ta dessa användare i beaktning vid utveckling av mobilapplikationer är av 

största vikt. 
 

1.1 Frågeställning/Problemställning 
Med Liikkanen och Gómez Gómez (2013) forskning som grund anser vi att vi har 

möjlighet att bidra med en större förståelse för användarnas upplevelse när det 

kommer till vänte- och laddningstider, specificerat till MDI på smartphones. Vid 

förekommande av laddningssekvenser är det viktigt att påvisa för användaren att 

systemet arbetar då användaren annars kan få en känsla av bristande kontroll 

(Norman, 2013[1988], s.52). Men vilken betydelse har valet av laddningsindikator? 

Och kan man genom graden av återkoppling i laddningsindikatorerna påverka hur 

användaren upplever laddningssekvensen? Detta leder oss till följande frågeställning: 
 

Är graden av återkoppling i laddningsindikatorer av någon betydelse när det 

kommer till användares subjektiva tidsuppfattning och tillfredsställelse vid 

smartphoneanvändning? 

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna studie är att undersöka hur graden av återkoppling i 

laddningsindikatorer påverkar användares subjektiva tidsuppfattning (SXT) och 

tillfredsställelse vid laddningssekvenser i smartphones. Vi vill undersöka om det 

existerar några samband mellan grad av återkoppling i laddningsindikatorer, grad av 
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tillfredsställelse och subjektiv tidsuppfattning, och om så är fallet förstå hur dessa 

samband verkar. Detta för att kunna bidra med en grund för vidare forskning inom 

ämnet, men även en förståelse om hur SXT påverkar den generella 

användarupplevelsen för att vidare kunna applicera resultatet i praktiskt arbete kring 

utveckling av mobilapplikationer. 
 

Målet med studien är att dess resultat skall presentera hur olika laddningssekvenser, 

bestående av olika laddningsindikatorer, påverkar SXT och den generella 

användarupplevelsen vid interaktion med mobilapplikationer innehållandes 

laddningssekvenser. 
 

1.3 Avgränsningar 
Studien omfattar endast användares SXT och tillfredsställelse vid interaktion med 

smartphones och inte andra mobila enheter eller datorer. Undersökningen omfattar 

endast en isolerad faktor, laddningsindikatorns grad av återkoppling, och dess 

påverkan på deltagarna. Andra faktorer som kan tänkas påverka SXT och 

tillfredsställelse — så som färg, form och innehåll — inkluderades därför inte i 

mätningarna. Dessa mätningar baserades i huvudsak på deltagarna och deras uttalade 

upplevelser utifrån en självreflektiv subjektiv skala och därför har inga biometriska 

mätningar förekommit. 
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2 Teori och tidigare forskning 

2.1 SXT: Vår inre klocka 
Inom fysiken anses tid vara något definitivt och kontinuerligt, helt oberoende av 

mätningar och iakttagare. Forskning visar dock att tid ur ett kognitivt perspektiv är 

en tankeprocess beroende av just iakttagaren (Adler & Adler, 1998). Tid är dock 

inget som kan upplevas utan tolkning, utan är resultatet av en kombination av alla 

intryck vi tar in genom vår perception (Le Poidevin, 2015). SXT är således resultatet 

av mänskliga grundläggande förmågor såsom medvetenhet, uppmärksamhet, 

planeringsförmåga, logik, sensomotorik, rumsuppfattning samt orienteringsförmåga 

(Adler & Adler, 1998). I SXT är alla våra sinnen närvarande – vi kan känna, se och 

höra tiden passera. Även vid bortfall av några av dessa sinnen upplever vi att tiden 

går då mönstret i våra tankar är evigt föränderligt (Le Poidevin, 2015). 
 
Att användaren registrerar tid beror i grunden på att denne uppfattar ett 

händelseförlopp, d.v.s. en inbördes förändring mellan en startpunkt, punkt A, och en 

slutpunkt, punkt B. Denna förändring registreras och lagras genom minnesprocesser 

som utmynnar i en tankeprocess, vilken är beroende av att användaren har förmågan 

att kunna växla fokus mellan att processa minnesbilder av det som är passerat och de 

upplevelser som sker i realtid (Le Poidevin, 2015; Duvner, 1994). Hur starkt detta 

fokus är reglerar hur pass medveten användaren är om att tid passerar – ju mindre 

fokus på förändringen i sig ju snabbare upplevs SXT (Liikkanen & Gómez Gómez, 

2013). 
 

Liikkanen och Gómez Gómez (2013) menar att det finns flertalet faktorer som 

påverkar användares SXT, såsom kontext, tillfällig sinnesstämning samt kulturell och 

psykologisk bakgrund. Erfarenhet har generellt sett en stor inverkan på SXT, då 

tidigare upplevelser kan påverka användarens förväntningar; om användaren tidigare 

har lärt sig att en viss inmatning resulterar i en lång laddningssekvens har denne 
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större tålamod om detta sker även vid liknande framtida inmatningar (Liikkanen & 

Gómez Gómez, 2013). 

 

2.2 Kognitiv belastning 
Kognitiv belastning avser den mängd mentala resurser som krävs för att ta in, tolka 

och bearbeta information. Människan har en begränsning vad gäller mängd 

information att ta in och bearbeta, och om informationen överstiger den mängd vi har 

förmåga att hantera blir vår prestation istället lidande (Whitenton, 2013).  
 

Trots att begreppet kognitiv belastning först myntades av psykologer för att ge en 

gemensam benämning på de ansträngningar som krävs vid inlärning är det högst 

relevant även vid MDI. Användare måste lära sig att interagera med en applikation, 

men även vid interaktion med en för användaren välbekant applikation belastas 

användarens kognitiva förmågor. Detta då denne ändå måste bära och bearbeta 

information för att nå sitt mål med interaktionen (Whitenton, 2013). 
 

Whitenton (2013) diskuterar möjligheten att helt eliminera kognitiv belastning 

genom reducering av information i artefakten, men menar att detta inte vore önskvärt 

även om det vore möjligt, då målet med MDI ofta är just att inhämta information. 

Block och Gellersen (2010) är i grunden av samma åsikt men menar att hög kognitiv 

belastning till och med kan ha positiv inverkan på SXT. Detta då de menar att 

användares SXT går att manipulera genom att öka den kognitiva belastningen och att 

man på så sätt kan framställa laddningssekvenser som användare upplever ladda 

snabbare än vad de i själva verket gör. Både Whitenton (2013) och Block och 

Gellersen (2010) är dock av åsikten att informationsinhämtning som kräver stor 

mängd mentala resurser, utan att faktiskt hjälpa användaren att förstå innehållet, bör 

undvikas. 
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2.3 Återkoppling 
Återkoppling spelar en viktig roll i alla former av MDI. Att få respons, ett bevis på 

att systemet arbetar, är nödvändigt för att användaren skall förstå att systemet har 

förstått användarens inmatning och därefter behandlar detta. Återkoppling handlar 

således om att fånga användarens uppmärksamhet och därefter kommunicera 

resultaten av en handling. Det är därför av stor vikt att denna återkoppling är 

informativ, korrekt och lagom – för lite eller mycket återkoppling kan få en negativ 

effekt (Norman, 2013[1988], s.23-25).  
 

Sherwin (2014) skriver om ett experiment med laddningssekvenser där en 

experimentgrupp utsattes för en laddningsindikator, och därav återkoppling, medan 

en kontrollgrupp inte tilldelades för någon återkoppling alls. Resultatet av 

experimentet visade på att deltagarna i experimentgruppen var villiga att vänta tre 

gånger så länge på att processen skulle slutföras, än deltagarna i kontrollgruppen. 

Genom att ge användarna något att titta på ökar toleransnivån vilket betyder att 

laddningsindikatorer i sig kan, genom bara sin visuella framtoning, reducera 

användarnas SXT. Detta p.g.a. att laddningssekvensen ökar användarnas kognitiva 

belastning och därmed tar bort uppmärksamheten från väntetiden (Sherwin, 2014).  
 

Att förutspå och beräkna laddningssekvensens tidsåtgång kan vara svårt, men 

Sherwin (2014) menar att det finns alternativ att ta till när detta inte är möjligt. Likt 

Norman (2013[1998]) menar hon att laddningssekvensen i sådana fall bör 

överskattas så att den går långsammare i början och mot slutet skyndar på. Detta för 

att det för användarupplevelsen är bättre att överträffa användarnas förväntningar än 

tvärt om. 

 

2.3.1 Grad av återkoppling i laddningsindikatorer 

Det finns enligt Sherwin (2014) två typer av laddningsindikatorer som används mest 

frekvent; laddningsindikator som loopar oändligt samt laddningsindikator som ger 

återkoppling i form av procentangivelse. Hon rekommenderar dock att den 

förstnämnda endast används vid kortare laddningssekvenser som varar 2-10 
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sekunder, då användaren efter detta kan bli otålig om ingen signifikant återkoppling 

på framsteg tillhandahålls. Vidare menar hon att om laddningssekvensen överstiger 

denna gräns bör detaljerad återkoppling, i form av angivelse av beräknad återstående 

laddningstid, presenteras för användaren för att visa att laddningssekvensen jobbar 

mot ett mål samt för att förhindra användaren från att överge applikationen.  

Laddningsindikatorer som ger återkoppling genom procentangivelse är de mest 

detaljerade då de anger hur mycket av laddningen som har genomförts och hur 

mycket som återstår, vilket ger användarna en känsla av full kontroll. Lallemand och 

Guillaume (2012) menar dock att laddningsindikatorer av dessa slag, som ger en 

detaljerad feedback, kan bidra till att användarnas SXT upplevs som långsammare då 

användarna får sådan detaljerad inblick i processen. Återkoppling i form av 

procentangivelse skapar även vissa förväntningar hos användarna vilket kan påverka 

graden av tillfredsställelse – om laddningssekvensen inte håller en jämn hastighet 

utan hakar upp sig kan detta skapa en känsla av frustration hos användaren (Sherwin, 

2014). 

 

Sherwin (2014) menar att det ofta är lockande, ur ett programmerarperspektiv, att 

använda en loopande — en evigt roterande — laddningsindikator även vid längre 

laddningssekvenser, då denna typ av indikator inte behöver beräkna 

laddningssekvensens framsteg och tidsåtgång. En loopande laddningsindikator ger 

dock ingen återkoppling om vad som pågår, vilket kan få användaren att ifrågasätta 

om applikationen arbetar eller om laddningssekvensen har avstannat. 
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3 Metod  
Detta är en studie baserad på deltagares reflektioner utifrån kvantitativa såväl som 

kvalitativa tillvägagångssätt, genom vilka vi avsåg att fördjupa oss i 

smartphoneanvändares SXT och tillfredsställelse under exponering av 

laddningssekvenser. 30 deltagare medverkade i ett konstruerat användartest följt av 

en bedömningsenkät samt intervju, i vilka de ombads att reflektera över sin 

upplevelse under användartestet. För att ge deltagarna en gemensam grund att basera 

sin reflektion på utvecklade vi tre, näst intill identiska, mobilapplikationer. Dessa 

applikationer försågs med olika stimuli i form av laddningsindikatorer med olika 

grad av återkoppling, vilka fortsatt kommer att benämnas vid Oändlig, Fylld och 

Procent. Genom att låta deltagarna utsättas för samtliga stimuli gavs dem möjlighet 

att ställa dessa mot varandra för att efter användartestet göra en genomtänkt 

jämförelse och rangordna dem efter grad av tillfredsställelse samt upplevd 

tidsåtgång.  
 

3.1 Planering och genomförande 
Då SXT och användarupplevelse är parametrar som inte kan mätas med tekniska 

instrument, p.g.a. deras känslomässigt grundade natur, såg vi intervju som en primär 

metod för inhämtning av den kvalitativa datan från samtliga deltagare. Genom öppen 

reflektion kunde då deltagaren delge sina tankar kring den upplevda tiden och 

upplevelsen under det tidigare utförda användartestet. 
 

För att få en så fullständig bild som möjligt av det vi undersökte ansåg vi att en 

metodkombination innehållandes både kvantitativ och kvalitativ data var vad som 

lämpades bäst för vår studie (Denscombe, 2009, s.153). Dessa metoder beskrivs 

närmare i avsnitt 3.1.2 – 3.1.4. Syftet med användartestet var att genom stimuli 

utsätta deltagarna för den mätbara oberoende variabeln, laddningsindikatorn, för att 

sedan kartlägga dess effekt på de beroende variablerna – SXT samt tillfredsställelse. 
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Då denna studie mäter SXT, samt grad av tillfredsställelse valde vi att införa en 

trestegsskala, samt ett neutralt värde, för respektive variabel. Detta för att samtliga 

tre stimuli skulle rangordnas av deltagaren i bedömningsenkäten. Vi var därefter 

intresserade av att se om det fanns någon korrelation eller ej mellan den föredragna 

och den snabbast upplevda laddningssekvensen. 
 

Användartest, bedömningsenkät och efterföljande intervju genomfördes initialt 

gemensamt för att öka samstämmigheten och undvika intervjuareffekt, för att sedan 

dela på oss och därmed effektivisera processen. Då vi genomförde de första testerna 

gemensamt kunde vi sätta en standard för utförandet för att se till att vi utförde 

metoderna på samma sätt. På så sätt eliminerade vi risken att testerna skulle skilja sig 

åt när vi sedan utförde dessa på egen hand. 

 

3.1.1 Urval 

Denna studie omfattade 30 deltagare, vilka deltog utifrån tillfällighet och 

tillgänglighet. Samtliga deltagare bidrog med fullständigt deltagande från 

användartest till efterföljande enkät och slutlig intervju. I en studie av denna 

begränsade storlek ansåg vi att 30 personer var ett tillräckligt antal deltagare för att 

ge signifikanta resultat med representativitet, samtidigt som det var genomförbart 

inom ramen för denna studie. 
 

Då eventuella variabler så som kön, ålder, sysselsättning, religionstillhörighet och 

politisk ståndpunkt inte har någon inverkan på SXT (Adler och Adler, 1998) valde vi 

att inte specificera vår urvalsgrupp mer än att deltagarna skulle förstå innebörden av 

en mobilapplikation. 
 

Samtliga deltagare uppehöll sig på Högskolan Västs campus i Trollhättan, men 

sysselsättning, intressen och eventuell studieinriktning varierade. Detta är, enligt vår 

bedömning, dock inget bekymmer eftersom att hjärnan och de kognitiva funktionera 

hos studenter inte skiljer sig från övriga (Esaiasson m.fl., 2012, s.341). Deltagarna 

värvade vi genom en öppen rekryteringsprocess där vi genom annonsering på digitala 
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skärmar, affischering på campus samt på sociala medier utannonserade vår studie. 

Som beskrivet i avsnitt 3.1.2 kamouflerade vi detta och utgav användartestet för att 

vara ett användartest av en mobilapplikation i utvecklingsstadiet. Av de 30 deltagare 

som deltog i vår studie var det ingen som valde att avbryta påbörjat deltagande.  

 

3.1.2 Användartest 

För att studera hur mobilanvändare upplever laddningssekvenser, och tillhörande 

laddningsindikatorer, i smartphones anordnade och utförde vi enskilda användartest 

med syfte att i de deltagande frambringa en subjektivt reflekterande ställning 

gentemot tidsåtgången vid MDI. Syftet med användartestet var att genom deltagarnas 

interaktion med en smartphone isolera den enskilda faktorn och i detalj studera 

faktorns effekt på deltagarnas SXT och tillfredsställelse. Målet var att genom detta 

kunna fastställa hur faktorn och dess egenskap i laddningssekvensen ger en faktisk 

påverkan, för att senare vid en intervju kartlägga denna (Denscombe, 2009, s. 75). 

Även om denna metod innehar många kvalitéer som kan likställas med ett klassiskt 

experiment var det, i vårt fall, inte en gångbar design då vi kom att avsiktligt utesluta 

några byggstenar för ett klassiskt experiment, såsom existensen av kontrollgrupp och 

total randomisering. På grund av detta väljer vi att istället benämna denna metod vid 

användartest. Vi följde dock principen att efterlikna experimentets mål med att “köra 

världen i repris”, att samtliga deltagare utsätts för samma process en efter en, och där 

den enda skillnaden stimulus emellan var värdet av den oberoende variabeln 

(Esaiasson, m.fl., 2007, s.106). 
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Oändlig: 

Laddningsindikator som 

loopar oavbrutet. Ingen 

indikator som påvisar hur 

långt gången 

laddningssekvensen är 

(Figur 1).  

 

Låg grad av återkoppling. 

  
Figur 1. Skärmbild av Oändlig vid start av applikation 
(t.v.) samt inuti applikation (t.h). 

 

Fylld: 

Laddningsindikator som 

gradvis fylls under 

laddningstiden och påvisar 

hur långt gången 

laddningssekvensen är 

(Figur 2).  
 

Medelhög grad av 

återkoppling. 

 
  

Figur 2. Skärmbild av Fylld vid start av applikation 
(t.v.) samt inuti applikation (t.h). 
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Procent: 

Laddningsindikator som 

flödar oavbrutet samt 

genom angiven 

procentsats påvisar hur 

långt gången 

laddningssekvensen är 

(Figur 3).  

 

Hög grad av återkoppling. 

  
Figur 3. Skärmbild av Procent vid start av applikation 
(t.v.) samt inuti applikation (t.h). 

 

Samtliga stimuli visades tre gånger inom varje applikation – vid start av applikation, 

vid sökning samt vid laddning av sida (Figur 4). Varje laddningssekvens var 

programmerad att visas för deltagarna i exakt 8 sekunder per tillfälle, en egenskap 

som inte varierade analysenheterna emellan. Vi valde att använda det nuvarande 

maximala värdet för koncentrationströskeln, och inte högre, för att vi ville försäkra 

oss om att deltagarna förblev fokuserade på den tilldelade uppgiften, men samtidigt 

noterade laddningssekvensen. 
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Deltagarna fick interagera med och använda samtliga applikationer efter identiskt 

givna anvisningar (Bilaga 1: Användaranvisningar). Genom att ge deltagarna ett 

sådant tydligt direktiv och en specifik uppgift att utföra gjorde vi antagandet att de 

motiverades till att navigera inom applikationerna och därför utsättas för varje 

stimulus. Detta säkerhetsställde även att deltagarna interagerade på samma sätt i 

samtliga applikationer och på så sätt utsattes för samtliga stimuli vid samma tillfällen 

– ännu en åtgärd för att kontrollera användartestet. Uppgiften var dock av sådant slag 

att inlärningskurvan var minimal för att minska risken att den första uppgiften 

upplevdes som svårare att lösa än de två efterföljande. 
 

Då användartestet utfördes i förutbestämd miljö och hade tydliga 

användaranvisningar är vi medvetna om att denna konstlade situation kan skilja sig 

Figur 4. Skärmbilder av händelseförlopp och de vyer vilka deltagarna navigerade 
genom. Bildexempel visar stimulus Oändlig. 
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från hur det hade kunnat se ut i verkligheten för deltagarna, och att det därför alltid 

kan vara problematiskt att överföra resultaten till en verklig kontext. Vi försökte 

dock återskapa en så autentisk situation som möjligt genom användandet av miljö 

som deltagarna är vana vid, anvisningar som var realistiska samt att 

mobilapplikationerna hade ett verklighetsförankrat syfte. Samtliga ovanstående 

åtgärder för att kunna skapa ett så verklighetstroget händelseförlopp som möjligt i en 

annars konstruerad situation (Esaiasson m.fl., 2012, s.341). 
 
Vi såg det nödvändigt att initialt kamouflera användartestet så att deltagarna under 

just utförandet av användartestet inte var medvetna om dess primära syfte och 

således inte aktivt reflekterade kring tidsuppfattning under användartestets gång, 

något som hade kunnat undertrycka den faktor som undersöktes (Denscombe 2009, 

s.80; Esaiasson m.fl., 2014, s.344). Vi arbetade fram en täckhistoria där vi talade om 

för deltagaren att vi var i utvecklingsstadiet av en mobilapplikation och var i behov 

av användares kritik och synpunkter för vidare arbete och förbättring. Istället 

påkallade vi denna reflektion först efter det att användartestet slutförts för att berätta 

om det verkliga syftet med studien, något som är av stor vikt när man kamouflerat 

den verkliga studien (Esaiasson m.fl., 2012, s.345). På så sätt var deltagarna initialt 

fullt ovetande om det verkliga syftet med användartestet och vi tror att de då gav oss 

de spontana och naturliga reaktioner som vi var ute efter.  
 

Vi ansåg att vi, genom att skapa fullständiga och verklighetsförankrade 

mobilapplikationer och placera analysenheterna i en realistisk kontext, ökade 

undersökningens och resultatens verklighetsförankring. Genom att dessutom 

kamouflera det verkliga syftet, att laddningsindikatorernas påverkan studerades, 

drogs en möjlig initial uppmärksamhet bort från analysenheterna. Detta bidrog 

fortsättningsvis till en starkare verklighetsförankring då vi tror att fokus på och 

reflekterande kring laddningsindikatorer inte förekommer i samma utsträckning vid 

vanligt mobilanvändande.  
 

Då alla deltagare interagerade med samtliga tre applikationer tog vi i beaktning att 

ordningsföljden av dessa applikationer skulle kunna komma att påverka deltagarnas 

SXT och tillfredsställelse. Med detta som grund skapade vi tre uppsättningar i vilka 
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ordningsföljden av applikationerna varierade för att utesluta att de olika 

applikationerna inbördes påverkade varandra. Dessa tre uppsättningar tilldelade vi 

sedan till lika stora grupper deltagare om tio personer. Varje uppsättning samt stimuli 

tilldelades ett identifikationsnummer som sedan återkom på tillhörande enkät och 

intervjuguide, för att dessa vid senare analys skulle vara lättare att särskilja och 

gruppera men även fungera som en identifikation för deltagaren vid intervju. Då vi 

inte önskade övriga faktorer och variabler att spela in i resultatet, valde vi att ge 

dessa tre applikationer ett i övrigt identiskt gränssnitt och innehåll. Detta för att vi 

skulle kunna kontrollera att laddningsindikatorn var det enda som påverkade 

deltagarnas SXT och tillfredsställelse (Denscombe 2009, s.77). 

 

3.1.3 Bedömningsenkät 

I samband med användartestet ombads deltagarna fylla i tre identiska enkäter (se 

bilaga 2) där varje enkät tillhörande en specifik applikation i aktuell uppsättning.  

Dessa enkäter hade tre huvudsakliga syften: 

§ att fungera som ett externt minne för deltagarna som, vid efterföljande 

intervju, sedan skulle kunna använda dessa som stöd i sin bedömning. 

§ att hålla deltagarnas bedömningsprocess aktiv genom att be dem analysera 

och betygsätta den applikation de just navigerat inom. 

§ att se till att deltagarna ständigt hade en kritisk infallsvinkel gentemot 

applikationen och därmed uppmärksammade de stimulus vi exponerade 

dem för. 
 

I syfte att få ärliga bedömningar och svar från deltagarna nämnde vi att vi mer än 

gärna mottog konstruktiv kritik för att kunna förbättra vår mobilapplikation. Vi tog i 

åtanke att deltagarna annars möjligtvis hade uttryckt sig annorlunda än vad de 

vanligtvis hade, vilket hade kunnat leda till att de kanske inte angav de svar de 

initialt tänkt ange - observationseffekten (Denscombe, 2009, s. 80).  
 

Enkäten bestod av tre frågor där deltagarna ombads bedöma applikationens 

helhetsintryck och flöde, såsom navigering och vyer, samt ge förslag på hur 
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applikationen skulle kunna förbättras. De två första frågorna, som handlade om 

deltagarnas inställning gentemot applikationen, var båda utformade som bipolära 

Likertskalor. Dessa Likertskalor bestod av sju steg för att ge deltagarna både ett 

neutralt mittvärde och för att se hur pass stark respektive svag deras inställning till 

frågan var (Losby & Wetmore, 2012, s.11). För att ge deltagarna utrymme att 

eventuellt motivera eller utveckla sina svar kompletterades dessa med blanka rader 

där deltagarna kunde skriva. Syftet med dessa frågor var, som nämnt, att ge 

deltagarna möjligheten att dokumentera sina tankar och omdöme som ett externt 

minne inför intervjun. 
 

3.1.4 Intervju 

För att få en djupare inblick i deltagarnas upplevelse och bli varse om deras SXT 

samt tillfredsställelse anordnade vi i direkt anslutning till användartestet och 

enkäterna enskilda intervjuer. Syftet var att genom korta men koncisa intervjufrågor 

fördjupa oss i deltagarnas upplevelser och få dem att öppet reflektera över sin SXT 

vid exponeringen av laddningssekvenserna. Intervjun kom även att agera som en 

stimulikontroll där vi kontrollerade i vilken utsträckning våra stimuli hade nått fram 

till deltagarna och påverkade den beroende variabeln (Esaiasson m.fl., 2012, s.337). 

Med tanke på intervjuguidens utformning, vilka svar som söktes och förväntades vi 

ha möjligheten att omvandla datan till kvantitativ data. 
 

Intervjun bestod av fem frågor (se bilaga 3) som bjöd in deltagarna till att fritt 

uttrycka sig och beskriva sin upplevelse från interaktionen med applikationerna. Den 

inleddes med en generell fråga om deltagarna upptäckt någon skillnad mellan de tre 

applikationerna för att sedan, i den andra frågan, be dem rangordna applikationerna 

efter vilken de tyckte mest om baserat på helhetsupplevelsen. Detta för att mäta grad 

av tillfredsställelse i applikationen som helhet, då ett av studiens mål är att kunna 

påverka applikationens generella upplevelse genom val av laddningsindikator. 
 

Initialt hade vi planerat att vid intervjuernas start informera deltagarna om studiens 

verkliga syfte, men efter tre utförda pilottester såg vi att deltagarna tenderade att på 
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fråga ett och två svara genomtänkt snarare än intuitivt som vi önskade. Istället 

informerades deltagarna om studiens verkliga syfte, och om att vi kamouflerat 

studien, först efter att dessa två frågor hade ställts. 
 

Andra hälften av frågorna önskade vi hellre få reflektiva svar på än intuitiva, då vi 

ville att deltagarna skulle uttrycka sina känslor för hur de kände för de olika stimuli 

de exponerats för. Därför handlade tredje frågan om att rangordna 

laddningssekvenserna efter vilken som upplevdes snabbast respektive långsammast, 

och den fjärde intervjufrågan berörde deltagarnas SXT på så sätt att de skulle ange 

uppskattad tid som var stimulus, laddningssekvens, varade. Denna fjärde fråga 

fungerade även som en kontrollfråga för den tredje frågan för att säkerhetsställa att 

rangordningen de specificerat stämde överens med antal upplevda sekunder för var 

stimulus. I den femte och sista frågan ombads deltagarna uppge hur laddningstiden 

generellt sett upplevdes, för att vi skulle kunna undersöka om det upplevdes som ett 

irritationsmoment eller ej samt om de tappade koncentrationen - om deltagarna ansåg 

att 8 sekunder var acceptabelt. 
 

3.2 Genomförandebeskrivning 
De tre metoderna utfördes i direkt anslutning till varandra under en och samma 

session. För att undvika att deltagarna skulle distrahera eller påverka varandra under 

testets gång närvarade endast en deltagare per session. 
 

Som beskrivet i avsnitt 3.1.2 informerades deltagarna initialt om att de skulle få testa 

och utvärdera en applikation som vi höll på att utveckla, och att vi av denna hade 

tagit fram tre olika versioner, men de blev inte informerade om vad skillnaden 

mellan applikationerna var. De informerades om att de skulle navigera inom dessa tre 

applikationer och fylla i en bedömningsenkät för varje applikation för att slutligen 

besvara några få frågor i en kort intervju. 
 

Deltagarna tilldelades användaranvisningar som de ombads att följa. Efter att 

uppgiften de tilldelats för varje applikation hade slutförts ombads de att fylla i 
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bedömningsenkäten. Denna procedur upprepades tills det att deltagarna hade 

navigerat inom alla tre applikationer och utfört tillhörande uppgifter. När detta var 

gjort medverkade de i en kort intervju där de ombads reflektera över deras 

användarupplevelse. 

 

3.3 Materiel 
I vår studie användes nedanstående material. 
 

3.3.1 Hårdvara 

Under studiens tester tillhandahöll vi två smartphones som deltagarna använde för att 

utföra testet; en av märket iPhone 5, och en av märket Sony Xperia Z2. Då alla 

deltagare av detta skäl inte använde samma hårdvara var vi noga med att innan 

testerna säkerställa att mobilapplikationerna mellan de två enheterna var identiska 

och eliminerade på så sätt risken att deltagarnas upplevelser var enhetsberoende. Det 

fanns inga skillnader i applikationen i varken utförande eller användandet mellan 

testenheterna. 
 

3.3.2 Digitalt testverktyg 

Till studien utvecklades en applikation designad specifikt för studiens syfte, vars 

uppgift var att frambringa en upplevelse hos deltagarna genom olika stimuli, d.v.s. 

laddningssekvenser. Denna applikation bestod av fyra vyer: 

• en välkomstskärm 

• en sökruta där deltagarna skulle söka efter, enligt instruktion, angiven 

filmtitel 

• ett flöde där flertalet matchande filmtitlar laddades in 

• en sida där vald filmtitel presenterades mer ingående 

 

Vid navigation inuti denna applikation exponerades deltagarna för ett stimulus 

mellan varje tidigare nämnd vy (Figur 4). Applikationen gjordes i tre olika versioner, 

varje version försedd med ett unikt stimulus – laddningsindikatorn. 
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3.3.3 Hjälpmateriel 

Inför var användartest tilldelades deltagarna information om användaranvisningar 

samt en bedömningsenkät i pappersform. 

 

3.4 Bortvalt materiel 
I det initiala stadiet hade vi för avsikt att vid användartestet använda utrustning för 

videoinspelning. Tanken med detta var att genom den inbyggda mobilkameran 

placerad på mobiltelefonens framsida spela in deltagarnas ansiktsuttryck och 

rörelsemönster under användartestets gång. Detta valdes dock bort då materialet vid 

senare analys i så fall skulle kräva att vi antog en tolkande ansats – en tolkning 

baserad på egna preferenser och utan valid grund. 

 

Initialt hade vi även planerat att använda utrustning för videoinspelning av 

mobilskärm och deltagarnas interaktion med denna. Det tilltänkta bildutsnittet skulle 

då täcka in mobilskärmen och halva deltagarens överkropp, filmat från en vinkel 

bakom deltagaren. Vid intervjun skulle dessa sekvenser sedan spelas upp för 

deltagaren i fråga för att göra denne påmind om hur denne agerade samt hur 

laddningssekvenserna tedde sig. Vi ansåg dock att en påminnelse av detta slag skulle 

kunna påverka deltagarens reflektion och hindra ett intuitivt svar och därmed få 

denne att ge ett svar som denne inte hade givit om reflektionen baserats på enbart 

minnesprocesser. Vi misstänkte även att det skulle kunna medföra en risk att 

deltagaren skulle lägga fokus på irrelevanta ting vid genomgången av inspelningen, 

så som personliga attribut, samtidigt som vi misstänkte att närvaron av en 

videokamera i sig hade gett en inverkan på deltagarnas beteende.  

 

3.5 Etiska överväganden 
I vår design av studien har vi behövt göra vissa etiska överväganden. Vi har förhållit 

oss till de forskningsetiska principer som är aktuella inom humanistisk-
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samhällsvetenskaplig forskning och som betonar: Samtyckeskrav, Informationskrav, 

Nyttjandekrav samt Konfidentialitetskrav. 
 

Var deltagare informerades om syftet med studien, i enlighet med 

informationskravet, men i och med undersökningens psykologiska natur ansåg vi det, 

efter viss bryderi, vara nödvändigt att initialt inte delge deltagarna någon grundlig 

förhandsinformation då denna skulle kunna äventyra denna studies syfte – att 

kamouflera syftet (Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning 2002, s.7). För att undvika en, hos deltagarna, 

självreflekterande attityd redan då de exponerades för stimulus delgav vi det verkliga 

forskningssyftet först efter det att användartestet hade slutförts och intervjun hade 

påbörjats. Då det verkliga forskningssyftet ändå är inom samma ämne som det 

kamouflerade, och det kamouflerade resultatet fortfarande går att använda, såg vi inte 

kamoufleringen som känslig eller oroväckande.  
 

I enlighet med samtyckeskravet informerades deltagarna om att studien var helt 

frivillig och att de när som helst hade tillstånd avbryta sin medverkan utan negativa 

följder (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

2002, s.10). 
 

I enlighet med konfidentialitetskravet lagrades inga etiskt känsliga uppgifter om de 

enskilda deltagarna och därför behövdes inte en förbindelse om tystnadsplikt 

undertecknas (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning 2002, s.12). 
 

De uppgifter som om deltagarna samlades in vid studien hanterades i enlighet med 

nyttjandekravet och används endast för vårt forskningsändamål (Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 2002, s.14). Dessa 

uppgifter kommer således ej att spridas för kommersiella eller icke-vetenskapliga 

syften. 
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4 Resultat 
Resultatsredovisningen kommer att delas in i avsnitt baserat på de beroende variabler 

vi isolerade vid användartestet – grad av tillfredsställelse samt SXT. Tabellerna 

nedan presenterar den sammanlagda rangordningen deltagarna angivit vid intervju 

efter deras grad av tillfredsställelse samt SXT. 

 

4.1 Tillfredsställelse 
Tabell 1. Grad av tillfredsställelse (n=30) 

 Oändlig Fylld Procent 

Högst 4 10 13 

Medel 4 12 11 

Lägst 19 5 3 

Ingen skillnad 3 3 3 

 

Procent, som visade detaljerad information och återkoppling i form av procent, 

upplevdes som den mest tilltalande laddningsindikatorn av flest deltagare. Oändlig, 

som inte gav någon indikation på hur lång tid laddningssekvensen skulle komma att 

ta eller var gången, upplevdes som den minst tilltalande. Tre av deltagarna uppgav att 

de vid frågan om att rangordna applikationerna efter grad av tillfredsställelse var 

oförmögna att göra detta då de inte hade uppfattat att de skiljde sig åt sinsemellan 

och således inte upplevde någon skillnad. 
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4.2 SXT 
Tabell 2. SXT (n=30) 

 Oändlig Fylld Procent 

Snabbast 5 12 9 

Medel 5 9 12 

Långsammast 16 6 5 

Ingen skillnad 4 3 4 

	  

Trots att Procent var mest omtyckt bland deltagarna var det inte detta stimulus som 

upplevdes som snabbast. Fylld upplevdes som den laddningsindikator som laddade 

snabbast, tätt följt Procent. Oändlig upplevdes överlägset som den som laddade 

långsammast, något som enligt deltagarna själva berodde på bristen på återkoppling 

och information om hur mycket av laddningssekvensen som kvarstod. 
 

Tre deltagare, varav två som tidigare inte kunde ange grad av tillfredsställelse, 

uppgav att de var oförmögna att rangordna laddningsindikatorerna efter SXT, då de 

angav att de inte upplevde någon skillnad i upplevd tidsåtgång. Ytterligare en av 

deltagarna uppgav att denne upplevde Fylld som långsammast, men annars var 

oförmögen att rangordna de övriga två. 

 
 

4.3 Sambandet mellan de båda variablerna 
Tabell 3. Samband mellan SXT och tillfredsställelse (n=30). 

 Antal 

Upplevde inget samband 15 

Upplevde samband 13 

Ingen åsikt 2 
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13 av deltagarna tyckte att de fann ett linjärt samband mellan deras SXT och deras 

grad av tillfredsställelse gällande de olika stimuli de utsattes för – att det mest 

tillfredsställande stimulus var samma stimulus som upplevdes vara snabbast, 

samtidigt som det minst tillfredsställande stimulus var det som upplevdes som 

långsammast. 15 av deltagarna gjorde dock inte denna koppling. Två av deltagarna 

kunde inte ange någon rangordning alls och därför tas deras svar inte med i 

beräkningen. 

 

Tabell 4. Korrelation mellan snabbast SXT och  högst tillfredsställelse (n=30) 

 Antal 

Upplevde korrelation 16 

Upplevde ingen korrelation 11 

Ingen åsikt 3 

 

Resultatet visar på att 16 av deltagarna upplevde att det fanns en korrelation mellan 

det stimulus de upplevde som mest tillfredsställande och det stimulus som de 

upplevde var snabbast, medan 11 deltagare inte gjorde denna koppling. Tre av 

deltagarnas svar tas inte med i beräkningen då de lämnade ofullständiga svar, där de 

antingen inte angivit svar för grad tillfredsställelse, SXT eller varken eller.  
 

Således påvisar vårt resultat att den lägst rankade laddningssekvensen, och dess 

indikator, efter användarnas bedömning är Oändlig sett från både användarnas 

tillfredsställelse samt SXT. Däremot är både Procent och Fylld de som rangordnades 

högst, dock ur olika avseenden. 
 

4.4 Signifikansnivå 
För att avgöra om de funna sambanden är orsakade av slump eller om de är 

generaliserbara användes det icke-parametriska Friedmans-testet, eftersom att vår 

data baseras på rangordning och inte är normalfördelad. Så länge värdet (Asymp. 

Sig.) är lika med eller under 0,050 anses det vara statistiskt signifikant. Värdet visar 
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sannolikheten för att slumpen kan ha spelat in, och ju lägre värde desto högre 

säkerhet att slumpen inte haft en inverkan (Esaiasson m.fl., 2007, s.433). 

 

Först och främst testas skillnaden i materialet för om det överhuvudtaget har någon 

signifikans. Om signifikans råder testas därefter skillnaden mellan samtliga inbördes 

applikationer. 

	  

4.4.1 Tillfredsställelse 

Antalet svar som analyseras genom nedanstående test uppgår till 27 eftersom att tre 

deltagare uppgav att de inte kunde rangordna stimuli efter grad av tillfredsställelse. 

	  

Ranks 

 Mean Rank 

Oändlig 2,56 

Fylld 1,81 

Procent 1,63 
 

Test Statisticsa 

N 27 

Chi-Square 12,963 

df 2 

Asymp. Sig. ,002 

 
 

Testresultatet ovan visar att det råder en hög signifikansnivå och att resultatet med 

99,8 % säkerhet inte är orsakat av slump. Eftersom det finns signifikans testas även 

skillnaden applikationerna emellan. 

 

Ranks 

 Mean Rank 

Oändlig 1,78 

Fylld 1,22 
 

Test Statisticsa 

N 27 

Chi-Square 8,333 

df 1 

Asymp. Sig. ,004 

 
 

                                                
a Friedman test – Beräknat med SPSS 
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Ranks 

 Mean Rank 

Oändlig 1,78 

Procent 1,22 
 

Test Statisticsb 

N 27 

Chi-Square 8,333 

df 1 

Asymp. Sig. ,004 

 
 

Testresultaten ovan visar att det råder signifikans mellan Oändlig och Fylld samt 

mellan Oändlig och Procent. Resultatet har en hög signifikansnivå (99,6 %) och 

slumpen kan därför säkert uteslutas. Det finns således underlag för att de ovan 

testade stimuli skiljer sig åt inbördes.  

 

Ranks 

 Mean Rank 

Fylld 1,59 

Procent 1,41 
 

Test Statisticsb 

N 27 

Chi-Square ,926 

df 1 

Asymp. Sig. ,336 

 
 

Slutligen körs testet för de stimuli som i resultatet hade minst skillnad mellan 

varandra. Testresultaten för signifikansnivå gällande Fylld och Procent visar att det 

inte råder någon signifikans. Testresultatet visar nämligen att det är en risk på 33,6 % 

att sambandet är orsakat av slump, vilket betyder att vi inte kan vara säkra på att det 

är just skillnaderna dessa stimuli emellan som står för sambandet. 

 

4.4.2 SXT 

Antalet svar som analyseras genom nedanstående test uppgår till 26 eftersom att fyra 

deltagare uppgav att de inte kunde rangordna stimuli efter grad av SXT. 

                                                
b Friedman test – Beräknat med SPSS 
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Ranks 

 Mean Rank 

Oändlig 2,42 

Fylld 1,73 

Procent 1,85 
 

Test Statisticsc 

N 26 

Chi-Square 7,154 

df 2 

Asymp. Sig. ,028 

 
 

Testresultatet ovan visar att det råder en hög signifikansnivå och att resultatet med 

97.2 % säkerhet inte är orsakat av slump. Eftersom det finns signifikans testas även 

skillnaden applikationerna emellan. 

	  

Ranks 

 Mean Rank 

Oändlig 1,73 

Fylld 1,27 
 

Test Statisticsc 

N 26 

Chi-Square 5,538 

df 1 

Asymp. Sig. ,019 

 

 

Testresultaten ovan visar att det råder signifikans mellan Oändlig och Fylld. 

Resultatet har en signifikansnivå på 98.1 % och slumpen kan därför säkert uteslutas. 

Det finns således underlag för att de ovan testade stimuli skiljer sig åt inbördes. 

Ranks 

 Mean Rank 

Oändlig 1,69 

Procent 1,31 
 

Test Statisticsc 

N 26 

Chi-Square 3,846 

df 1 

Asymp. Sig. ,050 
 

 
                                                
c Friedman test – Beräknat med SPSS 
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Testresultaten ovan visar att det råder signifikans mellan Oändlig och Procent. 

Resultatet har en signifikansnivå på gränsfallet 95 % och slumpen kan därför 

uteslutas. Det finns således underlag för att de ovan testade stimuli skiljer sig åt 

inbördes. 

	  

Ranks 

 Mean Rank 

Fylld 1,46 

Procent 1,54 
 

Test Statisticsd 

N 26 

Chi-Square ,154 

df 1 

Asymp. Sig. ,695 

 
 

 

Slutligen körs testet för de stimuli som i resultatet hade minst skillnad mellan 

varandra. Testresultaten för signifikansnivå gällande Fylld och Procent visar att det 

inte råder någon signifikans. Testresultatet visar nämligen att det är en risk på 69,5 % 

att sambandet är orsakat av slump, vilket betyder att vi inte kan vara säkra på att det 

är just skillnaderna dessa stimuli emellan som står för sambandet. 

                                                
d Friedman test – Beräknat med SPSS 
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5 Diskussion 
Nedan följer en diskussion där vi behandlar denna studies resultat samt diskuterar 

och redogör de samband vi funnit, varför dessa existerar och hur de kan 

implementeras. Diskussionen berör även möjlig problematik. 

 

5.1 Kognitiv belastning och SXT 
I denna studie har vi stött på aningen polariserade fynd i tidigare forskning kring 

SXT och dess koppling till kognitiv belastning. Medan Lallemand & Guillaume 

(2012) i sina resultat har funnit att en högre grad av återkoppling bidrar till att 

användarens SXT upplevs som långsammare, menar Sherwin (2014) samt Block och 

Gellersen (2010) att en laddningssekvens som bidrar till hög kognitiv belastning tar 

bort fokus från väntetiden och därmed bidrar till en snabbare SXT.  
 

Diskuteras kan dock huruvida grad av återkoppling faktiskt kan likställas med grad 

av kognitiv belastning, och om hög grad av återkoppling är synonymt med hög 

kognitiv belastning. Hög kognitiv belastning, som ju syftar till mycket information 

att inhämta och bearbeta, anser vi bör kunna likställas just på detta vis då Procent 

bestod av mer information att inhämta och rimligtvis krävde mer tolkning än Oändlig 

som hade en lägre grad av återkoppling. 
 

5.2 Vikten av återkoppling 
Resultatet från denna studie visar tydligt att det finns ett samband mellan grad av 

återkoppling, tillfredsställelse och SXT i de stimuli som studien behandlat. Av dessa 

var Oändlig det lägst rankade stimulus ur båda avseenden och vi anser, grundat i våra 

resultat, att det är på grund av dess avsaknad av detaljerad återkoppling om hur långt 

gången laddningssekvensen var och, indirekt, hur mycket som återstod. Vi styrker 

denna slutsats med det Lallemand & Guillaume (2012, s.758) nämner om att en mer 

detaljerad återkoppling leder till högre tillfredsställelse hos användaren, vilket vi 
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samtidigt hävdar är anledningen till att Fylld och Procent rangordnades avsevärt 

högre. Likt Norman (2013[1988], s.60) anser vi således att system bör implementera 

en typ av laddningsindikator som förser användaren med detaljerad information om 

laddningssekvensens framsteg, då detta höjer den generella upplevelsen. Vidare 

anser vi att det även är graden av återkoppling som är orsaken till hur SXT upplevdes 

vid samtliga stimuli, eftersom att det är den enda skillnaden stimuli emellan. 
 

Samtidigt som Lallemand och Guillaume (2012) hävdar att en allt för detaljerad 

återkoppling kan resultera i en långsammare upplevd laddningssekvens var Oändlig 

det stimulus som upplevdes som långsammast samtidigt som det innehöll lägst grad 

av återkoppling. Om Fylld eller Procent skulle ha tillhandahållit en alldeles för 

detaljerad återkoppling hade de möjligtvis kunnat upplevas långsammare än Oändlig. 

Vi drar därför slutsatsen att varken Fylld eller Procent har en allt för detaljerad 

återkoppling, utan en återkoppling som tilltalade majoriteten av deltagarna. Även om 

en högre grad av återkoppling skulle haft en negativ inverkan på SXT menar vi att 

det som återkopplingen tillför användarupplevelsen är av större vikt för den generella 

upplevelsen, då våra resultat visar på att det för användarna är viktigare att en 

laddningssekvens känns tillfredsställande än att den känns snabb. 

 

5.3 Olika grader av återkoppling 
Som diskuterat i föregående avsnitt var den lägst rankade laddningsindikatorn även 

den som hade lägst grad av detaljerad återkoppling. Resultaten visar att de högst 

rankade stimuli var Fylld samt Procent, dock ur olika avseenden. Då Fylld och 

Procent båda innehåller en högre grad av återkoppling än Oändlig anser vi, precis 

som flertalet av deltagarna nämnde, att det är av samma anledning som de 

rangordnats högre. Som Le Poidevin (2015) nämner baseras SXT på registrering av 

rörelse och händelseutveckling mellan punkt A och punkt B och både Fylld och 

Procent påvisar just detta händelseförlopp. På så sätt kunde deltagarna under 

laddningssekvensen följa händelseutvecklingens framsteg och se ett tydligt förlopp 

från det att laddningen startade, punkt A, tills dess att indikatorn genom en fylld 

indikator eller procentsats påvisade ett nytt eller avslutat skede, punkt B – något som 
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Oändlig saknade. Dock visar resultaten att det stimulus som upplevdes bäst — 

Procent — inte var samma stimulus som upplevdes som snabbast – Fylld. Vad som 

är intressant är hur det kommer sig att det inte är samma stimulus som rangordnats 

som mest tillfredsställande som upplevdes ha snabbast SXT. 

 

 
Figur 5. Sambandet mellan grad av återkoppling och SXT samt tillfredsställelse. 

 

Detta fynd är intressant, och något överraskande, då det är lätt att göra antagandet att 

SXT och tillfredsställelse hänger ihop på ett specifikt vis. Då så inte är fallet gör vi 

antagandet att det är något i återkopplingen som står för skillnaderna i rangordningen 

mellan Fylld och Procent. Vi reflekterar över detta resultat i förhållande till tidigare 

forskning och förutsätter att orsaken kan vara de olika detaljnivåerna i 

återkopplingens händelseförlopp. Liikkanen och Gómez Gómez (2013) nämner att ju 

mer fokus man har på förändringen i ett händelseförlopp, desto långsammare upplevs 

SXT. Vi anser med stöd av detta att det är den högt detaljerade återkopplingen i 

Procent som är orsaken till att den upplevs långsammare än vad Fylld gör – eftersom 

att en procentangivelse är mer detaljerad och att händelseförloppet då påvisas 
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tydligare (Sherwin, 2014). Dock betyder detta samtidigt att Oändlig, som ansågs vara 

avsevärt långsammast och innehar lägst grad av återkoppling, borde upplevas som 

snabbare än både Procent och Fylld – vilket inte var fallet. Vi antar därför att 

sambandet, att graden av återkopplingens påverkan på SXT, inte är linjärt. Vi tror 

istället att detaljerad återkoppling kan bidra till snabbare upplevd SXT, på grund av 

en ökad kognitiv belastning (Block & Gellersen, 2010), tills dess att återkopplingens 

påverkan på användarens tillfredsställelse väger över (Figur 5). Detta skulle 

exempelvis ännu en gång kunna förklaras av det Sherwin (2014) nämner – att en 

procentangivelse skapar förväntningar hos användarna vilket kan bidra till en högre 

grad av tillfredsställelse, även om det har, på grund av det mer detaljerade 

händelseförloppet, en negativ inverkan på SXT.  
 

Utifrån vårt resultat hävdar vi att graden av tillfredsställelse är viktigare för 

användarna än hur snabbt något upplevs. Dock uppkommer frågan; Hur påverkar 

SXT tillfredsställelsen och därmed den generella upplevelsen? 

 

5.4 SXT påverkan på tillfredsställelse 
Det är en allmän uppfattning att ju kortare väntetid, desto bättre. Sackett m.fl. (2010) 

samt Liikkanen & Gómez Gómez (2013) menar att människor uppskattar upplevelser 

mer när händelserna verkar gå snabbare. Rimligtvis borde det, i vårt fall, betyda att 

en snabbare upplevd laddningssekvens bidrar till en generellt bättre upplevelse.  
 

Som denna studies resultat påvisade var sambandet mellan deltagarnas övergripande 

SXT och deras grad av tillfredsställelse, i majoriteten av fallen, inte linjär. Resultatet 

påvisar dock, i majoriteten av fallen, att det stimulus som var enskild deltagare angav 

den upplevde som snabbast även var samma som deltagaren upplevde som mest 

tillfredsställande. Vi ställer oss frågande till varför detta samband — SXT påverkan 

på grad av tillfredsställelse, och tvärtom — inte är linjärt och varför, efter summering 

av resultatet, inte Fylld ansågs vara mest tillfredsställande, eller Procent upplevdes 

vara snabbast. Liikkanen och Gómez Gómez (2013) menar att man genom att 

manipulera användares SXT kan få dem att tro att tiden går snabbare än den i själva 
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fallet gör, och på så sätt påverka tillfredsställelsen de känner vid interaktion med en 

applikation. Detta samband är emellertid inte helt i linje med resultaten från vår 

studie. Skulle det antagandet vara korrekt borde det innebära att Fylld skulle vara det 

stimulus som bidrog till högst tillfredsställelse, men istället ser vi att Procent var 

högst rankad i detta avseende.  

 

 

 

 

Till skillnad från Liikkanen och Gómez Gómez (2013) (Figur 7) frågar vi oss om det 

kan röra sig om att SXT kan ha inflytande på tillfredsställelsen, tillsammans med 

graden av återkoppling. Således tror vi att återkoppling har en direkt påverkan på 

tillfredsställelse, men även indirekt genom återkopplingens inverkan på SXT som i 

sin tur kan påverka tillfredsställelsen (Figur 6). Detta tror vi kan vara anledningen till 

att en högre grad av återkoppling leder till en högre grad av tillfredsställelse, även 

om SXT upplevs vara långsammare - precis som Lallemand och Guillaume (2012) 

nämner. Vi tror detta är vad som hänt i fallet för stimulus Procent. 

SXT	  

Tillfredsställelse	  Återkoppling	  

Figur 6. Samspelet mellan oberoende variabler och 
och beroende variabel. 

Återkoppling	   SXT	   Tillfredsställelse	  

Figur 7. Samspelet mellan oberoende variablel och beroende 
variabler enligt Liikkanen och Gómez Gómez (2013) teori. 
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5.5 Kort SXT kontra hög tillfredsställelse 
Då resultaten visar på att snabbast SXT inte är likställt med högsta tillfredsställelse 

(Fig. 6) kan det diskuteras huruvida man bör välja att prioritera SXT eller 

tillfredsställelse vid val av laddningsindikator. I enlighet med grundtanken inom UX 

menar vi att man bör prioritera en laddningsindikator som främjar högsta möjliga 

tillfredsställelse hos användaren och således tillhandahålla högsta möjliga grad av 

information om laddningssekvensens process. 

 
 

 

Då vårt resultat påvisar att det var just Procent som var det stimuli som flest 

deltagare angav var det mest tillfredsställande kan det tänkas att det är just hög grad 

av återkoppling som vi rekommenderar. Samtidigt anser vi att detta är svårt att ta 

ställning till då vi menar att det är upp till varje specifikt fall. 

 

Figur 8. Sammanställning av snabbast upplevd SXT och mest tillfredsställande 
stimulus enligt svar från de deltagare som kunde ta ställning. 
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5.6 Bortfall 
Under intervjun framkom det att tre av deltagarna inte upplevde någon skillnad 

mellan laddningssekvenserna samt att fyra deltagare inte hade noterat någon skillnad 

i SXT. En anledning kan vara att dessa deltagare inte noterade någon förändring eller 

skillnad i tid för att de möjligtvis inte var tillräckligt fokuserade på uppgiften. 
 

Som Liikkanen & Gómez Gómez (2013) skriver baseras användares förväntningar på 

tidigare erfarenhet, vilket även detta skulle kunna vara en påverkande faktor – 

deltagarna upplevde inte laddningssekvenserna som märkvärdiga trots att vi hade 

dragit dess varaktighet till sin spets då de möjligen är vana vid långdragna 

laddningssekvenser. 

 

5.7 Problematik 
Som tidigare nämnt tar denna studie ej hänsyn till bakomliggande tekniska aspekter, 

utan avser att behandla endast laddningsindikatorernas påverkan på användarnas 

SXT och tillfredsställelse. Vi är dock medvetna om att resultatet av denna studie i 

vissa fall kanske ej kommer att kunna implementeras då tekniska förutsättningar för 

att förutspå beräknad återstående tid kan saknas och att laddningsindikatorer med 

detaljerad återkoppling därför inte går att använda. Vi ser även en möjlig problematik 

med denna typ av laddningsindikator om systemet inte lyckas beräkna korrekt tid av 

laddningssekvensen. Att för användaren påvisa ett visst framsteg i laddningen genom 

återkoppling, likt Procent och Fylld gjorde, kan om systemet inte lyckas utföra 

hämtningen av data under utsatt tid försämra användarupplevelsen om systemets 

löfte, när laddningssekvensen är över, till användaren bryts. Om möjligt är det då 

bättre att överskatta laddningstiden och visa det lägsta eller långsammaste värdet 

(Norman 2013[1988] s.61). Vi antar att den generella användarupplevelsen ändå kan 

förbättras, även om den angivna återkopplingen inte är exakt angiven, och vi grundar 

detta antagande i vårt resultat där stimulus utan någon återkoppling om 

händelseförloppet upplevdes som överlägset minst tilltalande. 
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6 Slutsats 
Efter utförd studie och analyserat resultat ser vi att graden av återkoppling i 

laddningsindikatorer i stor grad kan användas som verktyg för att styra användares 

SXT och/eller grad av tillfredsställelse i önskad riktning. Således drar vi slutsatsen 

att sambandet i detta fall rör sig om graden av återkoppling. Resultatet visar dock på 

ett något komplext samband, då det visade att samma grad av återkoppling i en 

laddningsindikator nödvändigtvis inte resulterar i både snabbast SXT och högsta 

möjliga tillfredsställelse. Istället visar våra fynd att just användarnas tillfredsställelse 

främjas av en hög grad av återkoppling, medan användarnas SXT främjas av en 

något lägre grad av återkoppling, om än relativt detaljerad. Således kan vi 

sammanfatta våra fynd som följande: 

§ Återkoppling och tillfredsställelse – linjärt samband 

§ Återkoppling och SXT – icke-linjärt samband 

§ SXT och tillfredsställelse – icke-linjärt samband 
 

Sammanfattningsvis ger vi rekommendationen att vid design av laddningsindikatorer 

applicera en högre grad av återkoppling, exempelvis genom en indikator som visar 

laddningen genom en form som fylls eller genom en procentangivelse. 

 

6.1 Rekommendation till fortsatt arbete 
Trots att vissa av våra resultat är något motstridiga och sambanden något oklara ser 

vi att vi lagt en god grund för vidare forskning. Först och främst vore det intressant 

att forska vidare i varför denna korrelation ser ut som den gör, kartlägga sambandet 

och hur det relaterar till variablerna, oberoende som beroende. Våra resultat visar att 

sambandet mellan användares grad av tillfredsställelse och graden av återkoppling är 

linjär, men samtidigt menar Norman (2013[1988]) att för mycket återkoppling kan ha 

en negativ effekt på användarens upplevelse. Intressant vore då att kartlägga var 

denna gräns går – när blir det för mycket information? 
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Intressant är också hur mycket man skulle kunna kompensera genom den information 

återkopplingen tillhandahåller. Idag ligger som redan nämnt tröskeln för hur länge 

användare tolererar att vänta på 8 sekunder (Statistic Brain Research Institute, 2015) 

– men kan man genom optimal återkoppling öka denna toleransnivå så att 

användaren finner laddningssekvensen acceptabel även vid laddningssekvenser över 

denna tröskel? Vidare kan det vara av intresse att studera huruvida formen av 

återkoppling har betydelse för användarens SXT. Har det någon inverkan på denna 

om laddningsindikatorn har ett annat rörelseschema eller antar en annan form, och 

vilken inverkan har färgsättningen? 

 

Avslutningsvis anser vi att det hade varit intressant, och högst aktuellt, att utföra en 

likvärdig studie på människor med annan kulturell bakgrund, då detta kan spela in på 

SXT (Liikkanen & Gómez Gómez, 2013). Detta för att få en förståelse för användare 

världen över och hur man kan designa och utveckla för dessa – att sätta användaren i 

fokus. 
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A. Bilaga 1: Användaranvisningar 

	  

 

Användaranvisning 

 

1. Starta applikation med namnet #928801 
 

2. Välj "SEARCH FOR MOVIES" från sidomenyn. 
 

3. Sök efter titeln "Harry". 
 

4. Leta reda på filmen Harry Potter and The Goblet of Fire och läs mer om denna. 
 

5. Vilket är sista ordet i filmens beskrivning? 
 

Svar:____________________________________ 
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Användaranvisning 

 

1. Starta applikation med namnet #928802 
 

2. Välj "SEARCH FOR MOVIES" från sidomenyn. 
 

3. Sök efter titeln "Harry". 
 

4. Leta reda på filmen Harry Potter and the Chamber of Secrets och läs mer om 

denna. 
 

5. Vilket är sista ordet i filmens beskrivning? 
 

Svar:____________________________________ 
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Användaranvisning 

 

1. Starta applikation med namnet #928803 
 

2. Välj "SEARCH FOR MOVIES" från sidomenyn. 
 

3. Sök efter titeln "Harry". 
 

4. Leta reda på filmen Harry Potter and the Prisoner of Azkaban och läs mer om 

denna. 
 

5. Vilket är sista ordet i filmens beskrivning? 
 

Svar:____________________________________ 



Från	  noll	  till	  hundra	  på	  åtta	  sekunder	  

 

43 
 

B. Bilaga 2: Bedömningsenkäter 
 
 
Utvärdering – #928801 
 
Ringa in den siffra som representerar hur du känner för applikationen som du just har 
fått testa. 
 

1. Mitt helhetsintryck av applikationen 

• Mycket dåligt--1--2--3--4--5--6--7--Mycket bra 

• Motivera gärna: ______________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 
2. Min upplevelse av applikationens flöde 

• Mycket smidigt--1--2--3--4--5--6--7--Inte alls smidigt 

• Motivera gärna: ______________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 
3. Hur skulle applikationen kunna förbättras? Ge gärna förslag! 

Förslag: _______________________________________________________ 
  

 _______________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________ 
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Utvärdering – #928802 
 
Ringa in den siffra som representerar hur du känner för applikationen som du just har 
fått testa. 
 

1. Mitt helhetsintryck av applikationen 

• Mycket dåligt--1--2--3--4--5--6--7--Mycket bra 

• Motivera gärna: ______________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 
2. Min upplevelse av applikationens flöde 

• Mycket smidigt--1--2--3--4--5--6--7--Inte alls smidigt 

• Motivera gärna: ______________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

3. Hur skulle applikationen kunna förbättras? Ge gärna förslag! 

Förslag: _______________________________________________________ 
  

 _______________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________ 
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Utvärdering – #928803 
 
Ringa in den siffra som representerar hur du känner för applikationen som du just har 
fått testa. 
 

1. Mitt helhetsintryck av applikationen 

• Mycket dåligt--1--2--3--4--5--6--7--Mycket bra 

• Motivera gärna: ______________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 
2. Min upplevelse av applikationens flöde 

• Mycket smidigt--1--2--3--4--5--6--7--Inte alls smidigt 

• Motivera gärna: ______________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 
3. Hur skulle applikationen kunna förbättras? Ge gärna förslag! 

Förslag: _______________________________________________________ 
  

 _______________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________ 
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C. Bilaga 3: Intervjuguide 
	  
Respontenten har blivit exponerad för set: 

Set 1  1 = #928801 (Oändlig) 2 = #928802 (Fylld) 3 = #928803 (Siffror) 

Set 2   1 = #928802 (Fylld) 2 = #928803 (Siffror) 3 = #928801 (Oändlig) 

Set 3  1 = #928803 (Siffror) 2 = #928801 (Oändlig) 3 = #928802 (Fylld) 

 

1. Upplevde du att det var någon skillnad på de tre applikationerna som du just 

testade? 

A. Om ja, vad upplevde du var den största skillnaden? Utveckla. 

 
2. Om du rangordnar de olika applikationerna i ordningen ett till tre, där ett är den du 
gillar bäst, hur ser det ut då? 
 

1 =    2 =   3 = 

 
Intervjuledare informerar respondenten om det verkliga syftet med 
användartestet och ber nu denne reflektera över sin subjektiva 
tidsuppfattning. 

 
 
3. Vilken applikation upplevde du laddade kortast respektive längst, där ett är 

snabbast? Rangordna. 

1 =    2 =   3 = 

 
4. Hur långa skulle du gissa att laddningssekvenserna var i varje applikation? 

Uppskatta en tid. 

 1.________  2.________  3.________ 

 
5. Hur upplevde du laddningstiden generellt i applikationerna? Utveckla
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