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Abstrakt
Ett av webbens största problem när det kommer till användarupplevelse är fördröjning. 

Varje anrop som en användare gör på en webbsida innebär vanligen en väntetid innan 

responsen når tillbaka, och även när dessa väntetider är korta så är de ändå långt ifrån 

den omedelbara respons som användaren är van vid från sina desktop-applikationer. 

Flera metoder och tekniker har växt fram med syfte att minska eller dölja den 

användarupplevda fördröjningen, bland andra ajax och web cachning. I detta arbete 

undersöks två ytterligare sådana tekniker, vilka kanske inte fått så mycket 

uppmärksamhet men som ändå besitter stor potential, nämligen preloading och 

prefetching. Båda dessa medför vissa risker och kostnader men resultatet av denna 

rapport visar att de kan öka en webbsidas responsivitet markant om de används på rätt 

sätt.

Abstract
One of  the major concerns with web browsing is user-perceived latency. Most requests 

towards a web server means a noticeable delay for the user, and though these delays may 

be small, they still affect the user experience. Multiple techniques and methods have 

evolved to lower or hide the latency for the user, and among these some of  the most 

notable are ajax and web cache. This paper focuses on two such techniques, named 

preloading and prefetching, which may not have gained the attention of  the two 

previously mentioned, but still hold great potential. And though some risks and costs are 

included in both these techniques, the results of  this paper show that they can reduce 

the user-perceived latency markedly.



Förord
Det här arbetet gjordes våren 2012 vid Linnéuniversitetet och utbildningen 

webbprogrammerare. Arbetet undersöker hur fördröjningar i moderna 

webbapplikationer kan minskas genom förebyggande cachning. Metoderna i rapporten 

testades i samband med utvecklandet av en webbapplikation som vi länge haft en vision 

om.

Tack till Johan Leitet för välbehövlig support och handledning under projektets gång.
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1. Bakgrund

1.1 Introduktion
Fördröjningen som upplevs på webben när klienten väntar på information från 

servern har sedan webbens uppkomst varit ett bekymmer. Begränsade 

överföringshastigheter och stora geografiska avstånd mellan servrar och klienter har 

alltid inneburit en väntetid för användarna på att få den information som de 

efterfrågar, och internet är ännu långt ifrån att kunna erbjuda surfning som upplevs 

lika smidigt och responsivt som övriga applikationer på datorn [1]. Användarnas 

bandbredd förbättras konstant, men det har dessvärre bara en begränsad påverkan på 

fördröjningen [11], och samtidigt blir webbsidorna allt mer dynamiska och interaktiva. 

Ökad bandbredd är således än så länge bara en temporär och begränsad lösning, och 

en dyr sådan. Utöver detta så har användandet av mobila bredband ökat drastiskt de 

senaste åren, vilket innebär en enorm marknad med användare som har relativt 

långsamma uppkopplingar [2]. Vi kan inte räkna med att inom en närmare framtid ha 

ett så snabbt internet så att fördröjningen blir omärkbar, utan måste se oss om efter 

möjligheter att göra webben mer responsiv med den teknik som finns.

En metod för att minska den användarupplevda fördröjningen på webben är web 

caching.  Web caching sparar temporärt data som laddats ner för att på så vis slippa 

nedladdningen igen när användaren behöver det nästa gång. Det är mycket effektivt 

för de web-element det fungerar på (framför allt statiska element), men är svårt att 

applicera på dynamiska och användar-föränderliga sidor. Web caching kan förbättra 

laddningstiderna för en webbsida markant och är på flera sätt en förutsättning för den 

webb vi har idag, men den har sina begränsningar. [3] 

En annan vanlig metod för att minska den användarupplevda fördröjningen är Ajax. 

Med hjälp av Ajax så kan omladdningar av en webbsida undvikas och endast den data 

som behövs från servern hämtas [4]. 

Både web cache och ajax minskar effektivt fördröjningen för användaren genom 

begränsa den mängd data som behöver hämtas.
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En tredje metod som kanske inte fått lika mycket uppmärksamhet men som varit ett 

ämne för många undersökningar sen lång tid tillbaka är prefetching. Prefetching 

handlar om att i förväg hämta data som användaren kan tänkas vilja efterfråga senare, 

för att på så sätt omedelbart kunna presentera det när användaren vill ha det. I de 

flesta fall så innebär begreppet prefetching att data hämtas i bakgrunden under tiden 

som användaren läser på en webbsida, då webbläsaren annars inte utför några anrop. 

Men prefetching kan även innebära att data hämtas i förväg i samband med ett tidigare 

anrop, detta benämns ibland som preloading (vilket kan vara förvirrande då preloading 

används i många andra sammanhang). I detta arbete så kommer begreppen prefetching 

och preloading skiljas åt och definition av respektive följer nedan, som samlingsnamn 

för de båda kommer begreppet ”förebyggande cachning” användas. 

Den största utmaningen med förebyggande cachning är att förutse vad som ska laddas 

i förväg, vilken information som användaren kommer att efterfråga härnäst, så att inte 

anrop och belastning mot servern sker i onödan i stor utsträckning [5] [6] [8]. 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur mycket man med hjälp av prefetching och 

preloading kan minska den användarupplevda fördröjningen på en webbsida, och vad 

kostnaden och riskerna med detta blir.

1.2 Teori

Preloading

Användaren gör ett anrop mot servern och får i responsen medskickat data för senare 

användning, dolt antingen genom css i DOM’en eller i javascript-variabler. Detta 

innehåll kan senare mycket snabbt visas när användaren efterfrågar det. Nackdelen 

med detta är att den första responsen blir större, men om detta kan innebära att nästa 

anrop som skulle behöva göras mot servern kan negligeras så kan det vara värt 

kostnaden. Med hjälp av preloading så blir anropen mot server och mot databas färre, 

vilket minskar belastningen på servern, och förhoppningsvis minskar även 

fördröjningen för användaren då flera annars separata åtgärder kombineras och 

genomförs samtidigt. [6]
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Prefetching

När användaren tagit emot en respons så genomförs ett nytt anrop mot servern i 

bakgrunden för att hämta data som användaren kan tänkas efterfråga härnäst. 

Hämtningen genomförs med hjälp av Ajax eller HTML5 Link Prefetching och datan 

sparas dolt i DOM’en eller i javascript-variabler eller i webbläsarens cache. Prefetching 

är en teknik med stor risk och stor belöning. I jämförelse med preloading så döljs 

fördröjningen helt och hållet för användaren, vilket potentiellt kan ge en mycket större 

förbättring för användare, men det minskar dessvärre inte anropen mot servern. Det 

innebär att det med denna metod är mycket viktigare att ha hög träffsäkerhet när 

användarens nästa steg förutses, det kan bli stora kostnader ifall alldeles för många 

onödiga anrop görs mot servern. [8] [10]

1.3 Tidigare forskning
Det har gjorts många undersökningar och rapporter kring prefetching, de flesta med 

fokus på hur man förutser användares beteende. Till skillnad från det här arbetet så 

undersöker de prefetching i ett större sammanhang, de syftar till att introducera och 

redovisa generella algoritmer och metoder som kan appliceras på webbservrar, proxies, 

eller i Content delivery networks [9]. 

Preloading är en enklare, mer rättfram teknik med mindre potential än prefetching, 

vilket innebär att det inte blivit ett ämne för undersökningar och artiklar.

1.4 Avgränsningar
Det här arbetet riktar in sig på en mindre skala för att undersöka hur mycket man som 

enskild utvecklare kan dra nytta av att implementera prefetching och preloading på sin 

webbsida. De metoder som undersöks är situationsbaserade för just den webbsida som 

testas och är därför i de flesta fall inget som kan appliceras generellt för andra 

utvecklare. Men tanken är att det ska ge en bild av vad man kan tjäna på att hitta 

scenarier på sin egen webbsida där preloading och prefetching kan användas.

En sorts preloading är att med hjälp av css eller javascript tvinga cachning av bilder 

eller andra statiska webbobjekt i förväg enligt [7]. Den metoden kommer inte 

behandlas eller undersökas i detta arbete, här undersöks först och främst hanteringen 

av dynamiska webbobjekt.
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2. Metod
För att mäta hur mycket fördröjningen minskar med hjälp av förebyggande cachning 

så byggs två versioner av samma webbsida. Webbsidan innehåller tre stycken scenarier 

där förebyggande cachning potentiellt skulle kunna vara effektivt, i den ena versionen 

av webbsidan så implementeras preloading eller prefetching i var och ett av dessa 

scenarier, och i den andra inte. 

Ett scenario i taget testas genom att webbsidan besöks och användarfallet för just det 

scenariot följs, först för versionen utan förebyggande cachning och sedan för den med. 

Mellan de båda versionerna så jämförs antalet anrop som gjorts mot servern och 

storleken och respons-tiderna på svaren från servern. Informationen om http-anropen 

och responserna fås ut med hjälp av http-trackern Fiddler och Google Chrome’s 

inbyggda Developer Tools.

2.1 Risker mot validitet
I metoden så ingår inte några tester av användares beteende på webbsidan, och 

eftersom den inte tidigare funnits i bruk så finns ingen statistik över hur den 

genomsnittlige användaren rör sig på webbsidan. Det saknas därför statistiska belägg 

för vilka scenarier på webbsidan som kan, eller bör, nyttja förebyggande cachning. Av 

den anledningen så kommer det kanske heller inte i resultatet vara helt tydligt huruvida 

ett visst scenario på webbsidan skulle tjäna på förebyggande cachning. Detta gör dock 

inte testerna mindre intressanta eftersom de visar både vinsten och kostnaden för den 

förebyggande cachningen, och därigenom i vilka scenarier det skulle löna sig om man 

kan tänka sig att en viss procent av användarna betedde sig som förutsett. 

Dokumenten som skickas mellan server och klient är relativt små och därför kommer 

också fördröjningen och alla mätvärden vara små. Det kan tänkas att det på grund av 

detta, kombinerat med att överföringshastigheter mellan server och klient varierar, 

riskerar att medföra dålig precision på flera mätningar. Detta löses genom att väldigt 

många mätningar genomförs så att ett tydligt resultat kan garanteras. 
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3. Genomförande
Webbsidan som byggts för testet består huvudsakligen av en list-vy med poster och en 

vy för att skapa och lägga till poster. Listan kan filtreras och sorteras med hjälp av 

sökord och inställningar för ett antal olika egenskaper som varje post har, bland annat 

datum, popularitet och rating. Listan består ursprungligen, och efter varje om-

filtrering, av 5 poster. Med hjälp av en knapp på sidan så hämtas ytterligare 5 poster 

och fylls på i listan, vilket kan upprepas så länge fler poster finns att hämta från 

servern. 

List-vyn är det första som användaren möter när denne kommer till sidan, då sorterad 

efter senaste tillagda post. Skapelse-vyn nås genom en länk därifrån. 

Nedan listas de scenarier på webbsidan där preloading eller prefetching implementeras, 

inklusive redogörelse för varför det skulle kunna vara aktuellt i just det fallet. 

 

Scenario 1:  Preloading av skapelse-vyn

Beskrivning: Då det ursprungliga anropet efter startsidan görs så skickas 

samtidigt skapelse-vyn med dolt i DOM'en. När användaren sedan följer länken 

dit så döljs den nuvarande vyn och skapelse-vyn visas med hjälp av javascript.

Motivering: Skapelse-vyn är en helt statisk vy, utan några föränderliga objekt, 

innehållande enbart ett mindre formulär. Det innebär att kostnaden för att skicka 

med den direkt bör vara relativt liten, och för varje gång användaren sen efterfrågar 

vyn så har man sparat in på ett anrop mot servern.

Genomförande: Först hämtas startsidan och sedan följs länken till skapelse-vyn. 

Storleksskillnaderna och hämtningstiderna för dokumenten jämförs mellan 

webbsidan utan preloading och webbsidan med preloading. Testet utförs för två 

olika data-storlekar på skapelse-vy-sidan, men med samma storlek på startsidan. I 

detta test är startsidan nedskalad till en mycket liten data-storlek för att bättre 

tydliggöra effekten som förladdningen har på svarstiden.
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Scenario 2: Preloading av olika sorteringar av listan 

Beskrivning: Då en hämtning av poster sker från servern så skickas tre versioner av 

listan med, en för varje sortering som användaren kan välja. Exempel: listan kan 

sorteras efter senast tillagda resurs, popularitet eller rating. Oavsett vilken sortering 

som användaren har valt när denne efterfrågar poster så hämtas tre olika sorterade 

listor, och de två sorteringar som inte är valda döljs i DOM'en tills användaren 

efterfrågar någon av dem.

Motivering: Tanken är att användaren ofta byter mellan olika sorteringar för att se 

olika toppresultat efter att denne gjort en sökning/filtrering. Omsortering av listan 

är helst något som ska kännas smidigt och responsivt så ifall kostnaden för att 

hämta alla sorteringar initialt inte är för stort så kan det vara effektivt. 

Genomförande: Startsidan med list-vyn hämtas och sedan sorteras listan om med 

hjälp av sorteringsknapparna på sidan. Storleksskillnaderna och hämtningstiderna 

för de ytterligare sorteringarna jämförs mellan webbsidan utan preloading och 

webbsidan med preloading.

Scenario 3: Prefetching av nästkommande poster i listan

Beskrivning: Efter att list-vyn, innehållande 5 poster, har laddats klart så skickas ett 

anrop mot servern med hjälp av javascript som hämtar de 5 nästa posterna. De nya 

posterna döljs i DOM'en så att hämtningen inte är synlig för användaren. När 

användaren sedan trycker på knappen för att visa fler poster så görs posterna 

synliga och ett nytt anrop mot servern skickas för att i förväg hämta ytterligare 5 

poster. 

Motivering: Eftersom hela, eller så mycket som möjligt av hämtningen sker i 

bakgrunden så blir fördröjningen för användaren när denne bläddrar i list-vyn 

minimal. Då varje post är liten och bara 5 hämtas i taget så är med största 

sannolikhet de nästkommande posterna alltid färdigladdade när användaren 

efterfrågar dem. 

Genomförande: List-vyn hämtas med 5 poster och sedan hämtas ytterligare poster 

genom visa-fler-knappen. Mätning genomförs för tiden det tar att fylla på i listan, 

alltså fördröjningen som upplevs på webbsidan utan prefetching kontra den med 

prefetching. 
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4. Resultat
Scenario 1:  Preloading av skapelse-vyn

Data-storlek och svarstid för att besöka först startsidan och sedan skapelse-vyn för en 

användare som besöker båda. Resultat för två olika storlekar på skapelse-vyn. 

Svarstider är genomsnittet av 10 tester och är avrundade, data-storlekar är avrundade.

Utan preloading

Besöka startsidan: 

Storlek: Svarstid: 

27 kb 41 ms

Besök skapelse-vyn:

Storlek: Svarstid:  

18 kb 24 ms  

130 kb 38 ms

Total data-storlek och svarstid:

Total storlek: Total svarstid:

45 kb 65 ms

157 kb 79 ms

Antal anrop mot servern:

2

Med preloading

Besöka startsidan: 

Storlek: Svarstid:

47 kb 53 ms

23% längre svarstid

160 kb 71 ms

42% längre svarstid

Besök skapelse-vyn:

Storlek: Svarstid:

redan hämtad omedelbart

Total data-storlek och svarstid:

Total storlek: Total svarstid:

47 kb 53 ms

18% kortare svarstid totalt

160 kb  71 ms

10% kortare svarstid totalt

Antal anrop mot servern:

1
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Diagram över svarstiden (ms) vid scenario 1 för liten och stor data-storlek på skapelse-

vyn. Laddningen av startsidan, som visas i blått, tar längre tid när preloading används. 

Men med preloading så blir laddningen av skapelse-vyn obefintlig, så den totala 

upplevda fördröjningen för användaren blir mindre med preloading. 
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Scenario 2: Preloading av olika sorteringar av listan 

Data-storlek och svarstid för att besöka först list-vyn, sorterad på senast tillagda, sedan 

sortera om listan efter popularitet och slutligen sortera om listan igen efter rating. 

Svarstider är genomsnittet av 10 tester och är avrundade, data-storlekar är avrundade.

Utan preloading

Besök list-vy: 

Storlek : Svarstid:

22 kb 1020 ms

Sortera om listan på popularitet:

Storlek : Svarstid:

8 kb 930 ms

Sortera om listan på rating:

Storlek : Svarstid:

8 kb 930 ms

Total data-storlek och svarstid:

Total storlek: Total svarstid:

38 kb 2880ms

Antal anrop mot servern:

3 

Med preloading

  Besök list-vy 

Storlek : Svarstid:

42 kb 1790 ms

43% längre svarstid

Sortera om listan på popularitet:

Storlek: Svarstid:

redan hämtad omedelbart

Sortera om listan på rating:

Storlek: Svarstid:

redan hämtad omedelbart

Total data-storlek och svarstid:

Total storlek:  Total svarstid:

42 kb 1790 ms

38% kortare svarstid totalt

Antal anrop mot servern:

1
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Diagram över svarstiden (ms) vid sortering med och utan preloading. Den initiala 

laddningen av sidan, som visas i blått, går mycket snabbare utan preloading. Men med 

preloading så blir laddningen av sortering 1 och 2 obefintligt, så den totala upplevda 

fördröjningen för användaren blir  mycket större när dessa sorteringar inte är för-

laddade.
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Scenario 3: Prefetching av nästkommande poster i listan

Data-storlek och svarstid för att hämta ytterligare poster i listan efter att användaren tryckt 

på visa-fler-knappen. 

Svarstider är genomsnittet av 10 tester och är avrundade, data-storlekar är avrundade.

Utan prefetching

Visa fler poster i listan:

Storlek: 6.73KB

Svarstid: 1100 ms

Antal anrop mot servern:

Antalet gånger som användaren 

efterfrågar fler poster.

Med prefetching

Visa fler poster i listan:

Storlek: 6.73KB

Svarstid: 1100 ms - tiden sen förra 

gången som användaren efterfrågade 

fler poster. (minimalt 0)

Antal anrop mot servern:

Antalet gånger som användaren 

efterfrågar fler poster + 1
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5. Diskussion
Preloading

Scenario 1:  Preloading av skapelse-vyn

Att i förväg ladda skapelse-vyn gav resultat som tydligt visade både fördelarna och 

nackdelarna med preloading. Vinsterna var mycket påtagliga i form av mindre antal 

anrop mot servern och en totalt mindre fördröjning för användaren. I de tester där en 

liten skapelse-vyn användes så medförde detta dock en 23% längre svarstid på 

startsidan. Med våra minimala data-mängder så handlade detta bara om 12 ms, vilket 

inte ens uppfattas av användaren. Men om man tänker sig att samma 

storleksproportioner skulle gälla mellan startsidan och för-laddad data på en sida med 

betydligt större dokument, så skulle snart 23% bli mycket märkbart på svarstiden. I 

testerna med en större skapelse-vy så blev detta ännu mer tydligt då 

storleksproportionerna medförde en ökningen på den initiala svarstiden med hela 

42%. 

Om man tittar på den verkliga situationen för den webbsida som utvecklats, utan 

nedskalad startsida, så skulle för-laddad skapelse-vy vara ett enkelt val, oavsett hur 

många användare som kan tänkas gå till den vyn. Skapelse-vyn är där så minimal i 

jämförelse med startsidan så att den ökade initiala svarstiden med preloading blir 

mikroskopisk.

Scenario 2: Preloading av olika sorteringar av listan 

Att förladda tre olika sorteringar av en lista visade sig vara en mycket kostbar 

implementation. Den initiala svarstiden ökade med 43%, och även om detta är i en 

situation då användaren har gjort en sökning och förmodligen är inställd på att vänta 

ett litet tag på resultat, så skulle detta innebära orimligt långa svarstider ifall storleken 

på posterna i listan ökade eller ifall fler än 5 poster hämtades varje gång. Och trots att 

detta gav en ordentlig förbättring på den totala fördöjningen (38%) samt två färre 

server-anrop, så kräver det att användaren kollar alla tre sorteringar för att utnyttjas till 

fullo.

I den verkliga situationen på webbsidan så skulle man kunna tänka sig att en variant av 

denna preloading, där man bara hämtar de två vanligast använda sorteringarna istället 

för alla tre, skulle kunna vara effektiv. Förutsatt att man då har information om vilka 
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sorteringar som är populärast och att en stor del av användarna frekvent sorterar om 

listan efter en sökning.

En del preloading skulle kunna kontrolleras dynamiskt för att uppnå ännu högre 

effektivitet, till exempel genom att för-ladda skapelse-vyn bara för inloggade 

användare, och istället för-ladda en inloggnings-vy för användare som inte är 

inloggade.

Prefetching

Scenario 3: Prefetching av nästkommande poster i listan
Att i bakgrunden hämta nästa poster i listan innan användaren efterfrågat dem gav 

mycket goda resultat och är absolut en metod som tillför otroligt mycket för 

användarupplevelsen i form av minskad fördröjning. Ur användarens perspektiv 

innebär detta bara fördelar så länge inte dennes internetkostnad är baserad på 

mängden hämtad data. Det tog bara runt 1 sekund för att hämta de 5 nästa posterna, 

vilket betyder att användaren i praktiken kommer att uppleva nästintill noll 

fördröjning, då tiden som denne läser på sidan med största sannolikhet är längre än 1 

sekund. 

Nackdelen med metoden är att det blir en något större belastning på servern eftersom 

det alltid kommer att göras ett anrop extra så länge det finns fler resurser att hämta. 

Hur stor ökning i belastning det totalt innebär kan enkelt mätas med hjälp av 

information om användarnas beteende. Ifall användarna aldrig skulle trycka på visa-

fler-knappen så skulle för-laddningen medföra en fördubbling av belastningen på 

servern, men ju fler gånger användarna i genomsnitt trycker på visa-fler, desto mindre 

betydande blir belastningsökningen.
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6. Slutsats
Preloading lämpar sig bäst då storleksförhållandet mellan startsida och för-laddad data 

bara medför några få procents ökning i svarstid, eller då det handlar om mycket små 

data-mängder. Under rätt förhållanden kan det då vara värt att implementera även om 

bara en liten del av användarna sen kommer att dra nytta av det. 

Prefetching lämpar sig väldigt bra för listningar av olika slag, situationer då man kan 

vara relativt säker på vad användarna vill ha härnäst, eller när en ökning av belastning 

på servern inte är ett stort problem.

De metoder som detta arbete har använt för preloading och prefetching kräver 

javascript. Även om javascript blivit mer och mer utbrett på webben så finns det 

fortfarande några procent webbanvändare som väljer att ha det avstängt [12]. Därför är 

det förstås väsentligt att en webbsida fungerar även utan den förebyggande cachningen 

i funktion. 

Alla vanliga problem som följer med då man använder sig av ajax eller javascript för att 

navigera på en webbsida följer även med här. Ett exempel är webbhistoriken och att 

kunna bokmärka speciella sidor på en webbsida. Det finns relativt enkla lösningar för 

båda dessa problem, så det behöver inte vara ett hinder, men kan vara värt att ha i 

åtanke.

Att använda sig av förebyggande cachning i sina projekt ställer en del krav på 

utvecklaren. Självklart kostar det rent tidsmässigt att implementera detta, precis som 

med all annan extra funktionalitet. och det är inte självklart att det alltid är en bra idé. 

Innan man tar ett beslut om att implementera någon typ av förebyggande cachning 

bör man därför noga undersöka och väga vinsten, förlusten och riskerna med det. Men 

som visat i denna rapport så är det väl värt att lägga tid på att undersöka 

möjligheterna, för det finns enorm potential inom förebyggande cachning. Och 

chansen är stor att det finns flera scenarier på ens webbsida där preloading eller 

prefetching skulle kunna göra underverk.
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6.1 Förslag på vidare forskning
Användarbeteende-aspekten av det här området är något som skulle kunna undersökas 

ytterligare. Med problemområden som till exempel hur man bäst samlar och tolkar 

data om användarnas beteende, eller hur man kan göra dynamiska val i applikationen 

som baserar sig på den sortens data.
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