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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  
Närmare 100 % av alla svenskar använder idag internet och världen blir allt mer 
uppkopplad (Internetstiftelsen i Sverige [IIS], 2018). Denna ökning medför att det blir 
vanligare med betal- och prenumerationstjänster online (IIS, 2018). I och med denna 
ökning har även fler frågor angående säkerhet och förtroende på internet 
uppmärksammats (Limbu, 2013).  
 
Att ha människan i åtanke vid processen under skapandet av en ny produkt eller tjänst, 
förklarar Arvola (2017), är oerhört viktigt. Detta för att produkten eller tjänsten ska 
skapa ett mervärde och bli meningsfullt för användaren. Att använda sig av 
interaktionsdesign och ta hänsyn till UX, användarupplevelsen, blir allt vanligare vid 
skapandet av webbplatser och fler företag har förstått fördelarna med att uppnå god UX 
(Garrett, 2011). Jarris (2017) förklarar att målet med god UX är att uppnå en så pass 
liten ansträngning som möjligt för användaren att hantera en applikation eller 
webbplats. UX samarbetar med UI, som istället handlar om användargränssnittet, de 
färger och former på gränssnittet som användaren interagerar med (Jarris, 2017). 
 
För att vidare göra webbplatsen mer användarvänlig kan man använda animationer. 
Babich (2017a) berättar att animationer utgör en stor del inom modern webbdesign. 
Animationer är både visuellt tilltalande och kan även hjälpa användaren att navigera på 
sidan (Babich, 2017a; Sunarjo, 2019). Animationer väcker intresse hos människor, våra 
ögon uppmärksammar omedvetet rörliga element (Babich, 2017b; Sunarjo, 2019). För 
att interaktionen med en webbplats ska vara lyckad så är animationerna en av de 
viktigaste komponenterna, dock krävs det att animationerna används på rätt plats och 
vid rätt tidpunkt (Babich, 2017b).    
 

1.2 Syfte  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka om man kan använda sig av animationer 
för att påverka en användares förtroende för webbplatsen vid situationer där förtroende 
har en stor betydelse, till exempel vid registrering av prenumerationstjänster eller i 
sociala medier. Syftet var även att ta reda på vilka animationer som ger ett 
förtroendeingivande intryck. 
 

1.3 Kunskapsläget  
1.3.1 UX och UI 
Donald Norman var den förste att använda termen UX i sin bok The design of everyday 
things 1988 (Norman, 2013). Det viktigaste kravet för att uppnå god UX, enligt Norman 
och Nielsen (u.å), är att möta användarens behov utan störningar. Norman och Nielsen 
sammanfattar även begreppet UX till: ”Användarupplevelse omfattar alla aspekter av 
slutanvändarens interaktion med företaget, dess tjänster och dess produkter”. 
 
Enligt Lyonnais (2017) tillämpas UX för att användaren enkelt ska veta vad och hur 
man ska göra på webbplatsen, utan någon frustration. Vidare menar Lyonnais att detta 
är en kombination av psykologi, teknik, klassisk design och webbdesign. Garrett (2011) 
förklarar att UX används för att effektivisera och berättar att det även kallas för 
användarcentrerad design. 
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Att företag använder sig av god UX, menar Garrett (2011) är det som avgör intrycket av 
vad företaget erbjuder, särskiljer företaget mot sina konkurrenter och som avgör om en 
kund återvänder till företaget. Garrett menar även att kvalitativ UX är en hållbar, 
konkurrenskraftig och grundläggande komponent för ett företag. Garrett förklarar med 
ett exempel för att förtydliga vad UX är: en kaffemaskin har olika knappar. Genom 
estetisk design får knapparna på maskinen ett tilltalande utseende och textur, 
funktionsdesign ser till att knapparna resulterar i rätt åtgärd när man trycker på dom. 
UX har istället användaren i åtanke och ser till att knapparna ser till att göra det som 
användaren ska genomföra, med aspekterna från estetisk och funktionsdesign och sätter 
det i kontext med hela produkten. UX ställer frågor som till exempel: Har knappen rätt 
storlek gentemot vikten av dess funktion? Sitter knappen på rätt ställe förhållande till 
andra element som användaren samtidigt är beroende av?  
 
Användarupplevelsen får inte förväxlas med användargränssnittet, UI. Gränssnittet 
handlar istället om webbplatsens utseende och stil, där målet med designen är att kännas 
lätt att använda och vara behaglig (Jarris, 2017). För att enkelt förklara skillnaden 
mellan UX och UI, beskriver Jarris att UX är ritningen av ett hus, den tekniska 
strukturen och hur man tar sig från ett rum till ett annat. UI är istället inredningen, alla 
de sensoriska sakerna inuti huset såsom färgen på väggen och materialet på mattan 
(Jarris, 2017). Jarris menar även att nästan ingenting är viktigare än UI; om utseendet 
ser bra ut, kan användaren förlåta nästan vad som helst. Babich (2017b) menar att man 
kan använda sig av animationer för att öka användarvänligheten och att bra UI-
animationer har ett syfte, de förstärker designen och bidrar till användarcentrerad 
design, de är meningsfulla och funktionella, med logiska och tydliga avsikter. Babich 
menar även att ett användargränssnitt måste vara intuitivt, lyhört och mänskligt, 
användning av animationer hjälper till att uppnå detta.  
 
1.3.2 Animering med CSS 
CSS, Cascading Style Sheets, tillsammans med HTML, Hyper Text Markup Language, 
är de två grundteknikerna som används vid byggandet av webbplatser (W3C, u.å). 
HTML används för att beskriva strukturen på en webbplats med hjälp av taggar som 
skapar element. CSS används för att beskriva webbplatsens presentation, det inkluderar 
färg, typsnitt, layout och enhetsanpassade variationer av webbplatsen (W3C, u.å). 
 
Med CSS går det även att skapa rörliga element eller ändra ett elements visuella attribut 
när en användare klickar eller navigerar på webbplatsen (Hutchinson, u.å). Med 
egenskaperna transition eller animation skapas övergångar mellan olika CSS-värden 
såsom färg, form och typografi (Hutchinson, u.å). Dessa egenskaper anropas via triggers 
likt pseudoklasser som hover, focus och active (Liew, 2017). En animation kan då 
skapas på webbplatsen vilket ger användaren någon form av feedback när till exempel 
muspekaren förs över en länk eller en knapp klickas på.  
  

• Hover aktiverar animationen när användaren för muspekaren över ett element. 
• Focus aktiverar animationen när användaren navigerar mellan olika element på 

webbsidan med hjälp av TAB-tangenten eller när markören ställs i ett textfält. 
• Active aktiverar animationen när användaren klickar på ett element. 

  
Det går även att anropa animationer med hjälp av javascript genom att lägga till eller ta 
bort klasser från elementen som man vill animera (W3Schools, u.å a). 
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Hutchinson (u.å) förklarar att egenskapen transition låter webbläsaren göra en 
automatisk uträkning och genomföra en övergång mellan två valda CSS-värden. 
Animation fungerar på ett liknande sätt som transition, men används för mer komplexa 
animationer, då den ger bättre kontroll på hur övergången mellan CSS-värdena beter sig 
genom värden som sätts ut på olika keyframes (Hutchinson, u.å). Vidare förklarar 
Hutchinson att animation också kan anropas direkt när en webbsida laddas och kräver 
ingen pseudoklass till skillnad från transition. För att anpassa animationer i CSS, utöver 
att ange vilka CSS-värden som ska ändras, så går det också att kontrollera 
animationernas varaktighet, timing och fördröjning (Hutchinson, u.å). 
  
Animationens varaktighet specificerar hur lång tid det tar för att animationen att 
genomföras, den anges i sekunder eller millisekunder (W3Schools, u.å b). 
  
För att påverka animationens timing används ease och med ease kan man justera 
animationens hastighet under olika stadier av animationens varaktighet (Greig, 2014). 
Greig (2014) förklarar att i CSS används linear, ease, ease-in, ease-out samt ease-in-
out, vilket är förprogrammerade bezierkurvor som anger animationens timing, se figur 
1.1. För att få ökad kontroll på animationens timing används cubic-bezier vilket ger 
möjligheten att ange värden för en mer anpassad bezierkurva, med dessa egenskaper 
kan man specificera om animationen till exempel har en lägre eller högre hastighet i 
början av varaktigheten än mot slutet (Greig, 2014). 
 

  
Figur 1.1 Bezierkurvor som visualiserar timingen.  

• Linear ger animationen en jämn hastighet under hela varaktigheten. 
• Ease ger animationen en långsam början, ett snabbare mellanstadie och ett ännu 

långsammare slut. Ease är också standardvärdet i CSS om ingen annan timing 
anges. 

• Ease-in ger animationen en långsam början och ett snabbare slut. 
• Ease-out ger animationen en snabbare början och ett långsamt slut. 
• Ease-in-out är liknande ease men ger en jämn hastighet på början och slutet. 

 
Fördröjning anges på samma sätt som animationens varaktighet, i sekunder eller 
millisekunder, och specificerar hur lång tid det tar för animationen att starta från den 
tidpunkt den anropas via en trigger (W3Schools, u.å c). 
 
1.3.3 Förtroende 
Hedquist (2002) berättar i sin rapport att trovärdighet, förtroende, tillit och 
tillförlitlighet är begrepp som efterliknar, sammanflyter och förknippas med varandra. 
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Hedquist förklarar vidare att dessa begrepp behandlar förhållandet mellan två aktörer, 
där olika kommunikationshandlingar avgör. Grabner-Kräuter och Kaluscha (2003) 
nämner i sin studie att dessa aktörer är en eller en grupp personer och inte tekniska 
system. 
 
Hedquist (2002) berättar vidare att det är mottagaren som alltid fastställer om de ovan 
nämnda begrepp stämmer in på sändaren och relationen mellan dem. Hedquist förklarar 
detta genom ”Medan förtroendet finns hos mottagaren i en kommunikation finns 
trovärdigheten hos avsändaren, d.v.s. om en mottagare i en kommunikation finner att en 
talare är trovärdig finns det kanske anledning att känna förtroende för denna talare”. 
Grabner-Kräuter och Kaluscha (2003) menar att användaren utsätter sig för en sårbar 
situation och sändaren har möjlighet att utnyttja användarens sårbarhet. 
 
Rousseau, Sitkin, Burt och Camerer (1998) förklarar i sin rapport att tillit är ett 
psykologiskt tillstånd. Där intentionen är att acceptera sårbarhet som grundas i positiva 
förhoppningar av andra personers ändamål och handlingar.  
 
Hedquist (2002) har genom en studie kommit fram till att tillit betyder att man 
överlämnar sig till någon, medan förtroende innebär att personen i fråga har kvar sin 
förmåga och kraft att fatta egna beslut. Vidare menar Hedquist att trovärdighet och 
kommunikation samspelar med varandra, en viktig utgångspunkt för att 
kommunikationen ska bli lyckad är trovärdighet och lyckad kommunikation resulterar i 
trovärdighet. Rousseau et al. (1998) menar att man inte kan kalla förtroende för en 
kontrollmekanism, utan bör kallas för en ersättare till kontroll och att kontroll är 
nödvändigt endast i situationer med bristande förtroende. Hedquist (2002) benämner 
uttrycket att lita på som tillförlitlighet.  
 
Corritore, Kracher och Wiedenbeck (2003) har skapat en modell (se figur 1.2) för att 
kunna studera förtroendet hos en användare för en specifik transaktions- och 
informationswebbplats. Modellen behandlar tillit till specifik webbplats och inte 
Internet överlag. Modellen behandlar olika relationer mellan externa faktorer, 
uppfattningar samt förtroende. Vidare förklarar Corritore et al. att det finns tre olika 
typer av relationer i modellen: 

• Relationen mellan externa faktorer och användarens uppfattning 
• Relationen mellan en användares olika uppfattningar 
• Relationen mellan en användares uppfattning och förtroende för en webbplats 

 

  
Figur 1.2. Corritores modell visar en användares förtroende för en specifik webbplats.  
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Externa faktorer  
Corritore et al. (2003) beskriver att externa faktorer kan vara både psykologiska och 
fysiska aspekter av miljön i en specifik situation. Faktorer som är relaterade till 
användaren är till exempel användarens övergripande fallenhet att känna tillit, tidigare 
erfarenheter i liknande situationer och erfarenhet inom webbteknologi. Faktorer som är 
relaterade till webbplatsen kan vara till exempel navigeringsarkitektur, gränssnittsdesign 
och informationens noggrannhet.  
 
Uppfattning  
Corritore et al (2003) menar att användarens uppfattning av de externa faktorerna 
påverkar användarens förtroende, och har delat in uppfattningen av de externa 
faktorerna i tre delar: trovärdighet, användarvänlighet och risk.  
 
Trovärdighet (Credibility) 
Corritore et al. (2003) har delat in trovärdighet i fyra komponenter: uppriktighet, 
kompetens, förutsägbarhet och rykte. Dessa är viktiga förtroendebyggande 
karaktärsdrag. Om en webbplats uppfattas som noggrann, ärlig och opartisk anses den 
vara trovärdig. 
 
Användarvänlighet (Ease of use) 
Definitionen av användarvänlighet, menar Corritore et al. (2003), är hur enkelt 
användaren kan slutföra vissa mål och hur enkel webbplatsen är att använda, detta 
påverkar tilliten för webbplatsen. Corritore et al. listar aspekter av gränssnittsdesignen 
som kan avslöja om sidan ger ett trovärdigt intryck eller ej:  
 

• Enkel navigering 
• God användning av visuella element 
• Professionella produktbilder 
• God typografi 
• Ett generellt professionellt uttryck 
• Enkel sökfunktion 
• Enkelt att utföra transaktioner 

 
Risk  
Corritore et al. (2003) förklarar att risk är en viktig beståndsdel när det kommer till 
förtroende och är ett oönskat resultat. De menar att risk är nära relaterat till förtroende, 
en användares uppfattning om riskerna påverkar deras förtroende och avsaknaden av 
kontroll resulterar i en större risk.  
 

1.4 Problemformulering med frågeställningar  
I en forskningsöversikt av Grabner-Kräuter och Kaluscha (2003) framgår att bristande 
förtroende är en av de vanligaste orsakerna till att användare inte väljer att handla från 
eller återvända till en webbplats. Brasil (2018) skriver att 88 % online-köpare är mindre 
benägna att återvända till en webbplats efter en dålig upplevelse. Grabner-Kräuter och 
Kaluscha förklarar att det är en större risk att genomföra ekonomiska transaktioner på 
internet än i butik, eftersom användaren endast kan kontrollera sina egna system och 
inte övriga aktörer och system som är inblandade i transaktionen vid e-handel. Grabner-
Kräuter och Kaluscha menar att ju mer en användare känner sig säker och litar på en 
specifik situation, desto mindre tid för beslutsfattande krävs och om förtroendet saknas 
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hos någon part krävs ytterligare information för att öka förtroendet, och drar slutsatsen 
att ett förtroendeingivande intryck av webbplatsen har (stor) betydelse när användaren 
kanske inte riktigt förstår hur inmatade uppgifter hanteras. Brasil (2018) menar att om 
ett företag baserar sin verksamhet kring användare och konsumenter borde ett stort 
fokus ligga på att ge användaren en behaglig upplevelse. För att undersöka detta har 
följande frågor ställts:  
 

• Kan animationer påverka användarens förtroende för webbplatser?  
• Vilka animationer kan användas för att öka förtroendet för webbplatser? 

 
 

1.5 Avgränsningar  
Animationer på webbplatser som är uppbyggda av HTML-element, som endast är 
animerade med CSS och som anropas med pseudoklasser, har legat i fokus vid 
undersökningen. Annat rörligt eller animerat innehåll som flash-animationer, 
videofilmer eller rörliga bilder har inte undersökts. Javascript har inte använts i 
animationerna.  
 
Animationerna granskades individuellt, d.v.s. animationerna testades var för sig och 
utan hänsyn till kontext.  
 
På grund av tekniska begränsningar avgränsades undersökningen till datorer som styrs 
med hjälp av pekdon, som mus eller pekplatta. Mobila enheter, till exempel 
mobiltelefon och surfplatta, stödjer inte CSS-animationer som anropas av 
pseudoklasser.  
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2 Metod  
2.1 Litteratursökning  
En litteratursökning genomfördes, i Högskolan Dalarnas bibliotek, DiVa, Google och 
Google Scholar. I och med den snabba publiceringstakten av vetenskaplig information 
är datorbaserad litteratursökning en bra metod att använda för att med enkelhet hitta ny 
och uppdaterad information (Bierschenk, 1973). Metoden användes för att skapa en 
kunskapsbank och definiera de begrepp som senare kom till nytta i undersökningen. 
Metoden användes även för att granska befintliga arbeten inom området.  
 
2.2 Visuell innehållsanalys 
En visuell innehållsanalys genomfördes, där befintliga webbplatser undersöktes för att 
kartlägga hur animationer används på webbplatser idag (se bilaga 2 för den visuella 
innehållsanalysen). Denna metod användes då det är den vanligaste och mest 
grundläggande metoden att använda vid undersökning av mediers betydelse och mening 
(Van Leeuwen & Jewitt, 2000). 
 
Valet av webbplatser togs fram med hjälp av Corritores modell om en användares 
förtroende till en webbplats, se figur 1.2. Riskkomponenten i modellen behandlades i 
föreliggande undersökning genom webbplatser där användare är tvungna att lämna ut 
personliga uppgifter via ett formulär, till exempel vid registrering av 
prenumerationstjänst eller sociala medier.  
 
2.2.1 Urval  
Urvalet av webbplatserna baserades på en rapport från DIBS (2018) där de listar vilka 
tjänster som svenskarna prenumererar eller har prenumererat på under 2018. Utifrån 
denna lista valdes de fem högst rankade kategorierna av tjänster: 

• Musikstreaming 
• Tv-/video-streaming 
• Transport  
• Digitala tidskrifter  
• Skönhetsprodukter 

 
Genom utvalda topplistor, baserade på de ovan nämnda kategorierna, selekterades vilka 
webbplatser som ansågs vara rimliga att granska. De topplistor som användes i 
undersökningen var: 
 

• Audience project, Insights 2017  
• Topp100 2018: Här är 10 bästa sajterna för underhållning  
• Stor test: Årets bästa musiktjänst - vilken av dem kan bräcka Spotify? 
• Bästa ljudboksappen 2019 
• Topp100 2018: Här är Sveriges bästa nyhetssajter  
• Årsrapport 2017 Kollektivtrafikbarometern 
• Boxendo - Sveriges prenumerationsboxar (sorteras efter mest sålda) 
• Svenskarna och Internet 2018 

 
Se bilaga 1 för fullständig lista av topplistorna och webbplatserna som undersöktes.  
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Granskningen av webbplatserna genomfördes mellan den 4 och 7 april 2019.  
Webbplatser som inte innehöll någon form av registrering där användaren kunde fylla i 
sådana uppgifter som efterfrågades eller att webbplatsen var appbaserad och inte gick 
att registrera sig via en hemsida, sorterades bort.  
 
2.2.2 Genomförande 
Den visuella innehållsanalysen utfördes på en skärm med en upplösning på 1440 x 900 
pixlar. Insamlingen av data genomfördes genom en kombination av vår visuella 
upplevelse av webbsidan och teknisk information hämtad från källkoden.   
På dessa webbplatser undersöktes endast sidan med registreringsformuläret. På de 
webbplatser där registreringen skedde i flera steg så undersöktes samtliga av dessa.  
 
Utifrån webbplatsens startsida började vi navigera oss till webbsidan med 
registreringsformuläret. Inledningsvis skapade vi oss en visuell överblick av webbsidan. 
Därefter använde vi oss av muspekaren för att se när och var hover-effekt uppstod, för 
att senare klicka på elementet, för att testa om man kunde trigga en animation med 
focus eller active. När en animation skedde antecknades detta i ett Excel-dokument. För 
att komplettera upplevelsen sökte vi även efter teknisk information. Med hjälp av 
funktionen inspektera, som finns i webbläsarna Firefox och Google Chrome, kunde vi 
få fram teknisk information såsom färgkoder, animationens varaktighet och timing. 
Dessa antecknades även i Excel-dokumentet. 
 
Utifrån den visuella innehållsanalysen sammanställdes resultatet där vi listade antalet 
animationer, uppdelade på de olika elementen. Se bilaga 3 för sammanställningen av 
den visuella innehållsanalysen.   
 
2.2.3 Definition av innehållsanalysens delar  
Animation  
Numrerar animationen. Flera animationer kan existera samtidigt på ett element. Till 
exempel kan både färg och storlek animeras på en och samma knapp. 
 
Element  
Typen av HTML-element som animationen bygger på, till exempel knapp (<button>), 
länk (<a>), textfält (<input>) eller textfältets etikett (<label>). 
 
Trigger 
Anger vilken pseudoklass som anropar animationen.  
 
Varaktighet  
Anger hur länge animationen pågår.  
 
Timing  
Anger vilken CSS-egenskap som påverkar animationens timing. 
 
Färg ändras på  
Anger vad på elementet som ändrar färg, till exempel bakgrunden, kantfärgen, skuggan 
eller texten. Anger även elementets ursprungsfärg samt den nya färgen. 
 
Storlek ändras på  
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Anger vilket element eller del av elementet storleken förändras på. Anges i pixlar eller 
skala.  
Typografin ändras  
Anger om typografin ändras på elementet, till exempel teckenvikt eller textdekoration. 
 
Position ändras  
Anger om elementets position ändras, från ursprungsläge till ny position. 
 
 
 
2.3 Enkätundersökning 
Utifrån sammanställningen av den visuella innehållsanalysen och litteratursökningen 
skapades en enkät. Denna enkät skapades för att undersöka de animationer vi hittade i 
den visuella innehållsanalysen och testa hur förtroendeingivande animationerna anses 
vara. Enkäten var utformad som ett användartest vars innehåll baserades på elementen 
och animationerna som sammanställningen av den visuella innehållsanalysen 
resulterade i, de som var vanligast förekommande. Elementen som testades var knappar, 
länkar och textfält. Dock gjordes en avgränsning, etiketter valdes att inte testas då dessa 
var endast fyra stycken och hade inga avsevärda animationer att testa. 
 
För att komma fram till hur förtroendeingivande animationerna uppfattades vara, tog vi 
hjälp av Corritores modell (se figur 1.2) för att benämna vad animationerna skulle 
rangordnas efter. De två komponenterna från modellen som användes var trovärdighet 
och användarvänlighet.   
 
Testet skapades via surveygizmo.com där ett konto registrerades för att få tillgång till 
olika verktyg. Via surveygizmo gavs möjligheten att skriva egen HTML och CSS vilket 
var nödvändigt för att skapa egna animerade element i enkäten.  
 
Testet delades in i fyra delar:  

1. Färg 
2. Varaktighet och timing 
3. Form och storlek 
4. Demografi  

 
Användartestet baserades på informationen som framkommit ur den visuella 
innehållsanalysen och litteratursökningen. Animationerna i frågorna skapades med 
HTML för att kunna visa de önskade animationerna. Utformningen av frågorna 
innefattade gruppering av animationerna inom samma kategori, till exempel fem 
knappar som ändrade färg på olika sätt. Under dessa animationer bads testpersonen att 
rangordna animationerna efter hur trovärdiga och användarvänliga de ansågs vara. 
Upplägget var detsamma genom hela testet.  
 
Som avslutande frågor fick användaren ange kön och åldersgrupp. Detta för att se 
vilken målgrupp de flesta testpersonerna tillhörde.  
 
Testet stylades även med CSS och de inbyggda verktygen i Surveygizmo. Bakgrund och 
knappar som inte tillhörde testet, som till exempel ”Nästa” försågs med en neutral grå 
färg, för att undvika störningsmoment för testpersonen. När färger testades på 
animationerna användes de färger som var vanligast förekommande i den visuella 
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innehållsanalysen, i detta fall en blå nyans och även dess komplementfärg, orange. 
Animationerna som hade en varaktighet och timing i testet, utom när dessa var 
egenskaperna som testades, försågs med en varaktighet på 0,3 sekunder och timingen 
ease. Längden fastställdes genom att testa den vanligaste förekommande varaktigheten i 
den visuella innehållsanalysen, vilket var 0,2 sekunder. Detta ändrades under skapandet 
av testet, till den näst vanligaste 0,3 sekunder, då 0,2 var i stort sätt omärkbart för ögat 
att se. Timingen ease valdes då detta är standardvärdet i CSS. Se bilaga 4 för fullständig 
enkät.  
 
Det skapades även en kopia av testet, som översattes till engelska för att få en större 
räckvidd.  
 
Att genomföra en enkätundersökning som är självadministrerande är både kostnads- och 
tidseffektivt samt garanterar även anonymitet (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 
2016). 
 
2.3.1 Pilottest 
Ett pilottest genomfördes med en testperson fick testa vår enkät för att korrekturläsa och 
även för att se om personen i fråga kunde förstå vad som skulle genomföras. Pilottestet 
genomfördes vid en dator, där testpersonen fick genomföra testet från början till slut. 
Efter testet fick testpersonen muntligen ge feedback, som till exempel stavfel och 
formuleringar. Vid de frågor där animationen både hade en trigger med hover och active 
förtydligades det i frågan att testpersonen också kan klicka på animationen då detta 
framkom som otydligt under pilottestet.  
 
2.3.2 Genomförande 
Eftersom undersökningen var begränsad i tid och budget genomfördes ett 
bekvämlighetsurval i valet av respondenter. Detta förklarar Denscombe (2010) är en 
lämplig metod att använda i urvalsprocessen, eftersom det baseras på vad som är 
passande för forskaren och är närmast till hands att använda. Testet publiceras på 4 
facebook-sidor och på internetforumet Reddit, detta för att få så stor svarsfrekvens som 
möjligt. Valet av facebook-sidor och internetforumet baserades på de sidor vi redan var 
medlemmar i. Valet av facebook-sidor baserades på grupper som ligger nära ämnet som 
undersökningen behandlar, dessa valdes då chansen att svarsfrekvensen blir hög då de 
är aktiva medlemmar och kan vara intresserade av att bidra. Till exempel nuvarande och 
gamla grafiska studenter, UX-designers och våra privata Facebooksidor. Reddit-
forumen som valdes var till exempel sidor som webbutveckling och webbdesign. 
 
Det enda kravet var att personen måste genomföra testet via en dator och inte med en 
mobiltelefon eller surfplatta. 
 
Fyra dagar efter att testet publicerades, skickades en påminnelse via samma kanaler som 
tidigare. 
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3 Resultat  
För att få fram resultat av undersökningen genomfördes en visuell innehållsanalys och 
en enkätundersökning.   
 

3.1 Visuell innehållsanalys  
Den visuella innehållsanalysen undersökte 32 webbplatser och fyra olika element; 
knappar, länkar, textfält samt etiketter som totalt resulterade i 114 animationer. 
Undersökningen granskade även om animationen påverkade elementets visuella form, 
till exempel går från kantiga till rundade hörn, vilket ingen animation gjorde. Två av 
webbplatserna som undersöktes innehöll ingen typ av animation. Se bilaga 2 och 3 för 
den visuella innehållsanalysen och sammanställningen.  
 
3.1.1 Knappar 
Totalt fanns det 61 animationer av knappar. Den vanligaste triggern på knapparna var 
hover, 41 stycken. De flesta animationerna var omedelbara. När animationerna inte 
skedde omedelbart var timingen som användes oftast ease, vilket är standardvärdet i 
CSS. Om knapparnas bakgrundsfärg ändrades, var det oftast från ljus till mörk, 28 
stycken. Att använda kantlinje på knapparna var mycket ovanligt, det förekom på fem 
stycken och vanligaste förändringen var då att gå från att inte ha någon kantlinje till en 
kantlinje med en färg. Detsamma gällde även användningen av dropshadow och text, 
där två bytte från ingen färg till en annan. Endast en knapp ändrade storleken. 
Detsamma gällde även typografin på knapparna, där en lade till understruken text. Att 
knappen ändrar position var sällan förekommande, endast tre flyttade knappen nedåt 
från ursprungsposition.   
 
3.1.2 Länkar 
Totalt fanns det 20 animationer på länkar. Hover var den enda triggern som användes 
för att anropa animationerna och alla, förutom en, skedde omedelbart. Animationen som 
inte skedde omedelbart hade timingen ease. Om texten på länken bytte färg var det 
vanligast att den gick från en färg till en annan, näst vanligast var den gick från ljus till 
mörk. Ingen av länkarna ändrade färg på varken bakgrund, kantlinje eller skugga. Ingen 
länk ändrade storleken och det var vanligast att typografin inte ändrades. Om typografin 
ändrades var det vanligast att en understrykning lades till. Ingen länk ändrade position.  
 
3.1.3 Textfält  
Totalt fanns det 30 animationer på textfält. För att anropa animationerna på textfält 
användes oftast focus. Antalet animationer var lika fördelat mellan att ske omedelbart 
och att ha en varaktighet. Den vanligaste timingen var ease, fem animationer hade 
denna timing. Linear och ease-in-out var den näst vanligaste timingen, fyra animationer 
var hade denna timing. Att textfälten bytte färg på bakgrunden var ovanligt, endast tre 
hade den förändringen, då var mörk till ljust den vanligaste. Textfältet ändrade oftast 
färg på kantlinjen från ingen färg till en annan. Det var vanligast att kantlinjens skugga 
ändrade från att inte ha någon, till att ha en färg. Färgen på texten, storleken, typografin 
eller positionen ändrades inte.   
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3.1.4 Etiketter 
Totalt hittades 4 animationer på etiketter. Alla animationer anropades med focus och 
hade någon form av varaktighet där endast ease användes. Ingen etikett ändrade färg på 
bakgrunden, kantlinjen eller skuggan. Det var två etiketter som inte ändrade färgen på 
texten och två stycken som ändrade färgen på något sätt. Tre ändrade storleken på 
texten, från ordinarie till en mindre storlek. Etiketterna ändrade inte typografi, förutom 
en där teckenvikten blev fetare. Alla etiketter ändrade position, där den flyttades från 
ursprungsposition till att flyttas upp.   
 

3.2 Enkätundersökning 
Totalt var det 57 svar på enkätundersökningen. Resultatet sammanställdes genom att 
varje animation fick poäng efter hur den rankades av testpersonen. Den lägst rankade 
animationen fick 1 poäng medan den högst rankade fick 4 eller 5 poäng beroende på hur 
många alternativ frågan hade (i tabellerna anges poängen som ”score”). Den största 
åldersgruppen som respondenterna tillhörde var mellan 18 och 25 år, 42%. Näst största 
åldersgruppen var mellan 26 och 35 år, 33%. Av respondenterna var 53% kvinnor och 
47% män.   
 
3.2.1 Färg 
Knappar 
Den knapp som blev högst rankad när färgen på bakgrunden testades var knapp A, 
färgen ändrades från mörk till ljus. Resultatet var detsamma när det kom till om 
knapparna ansågs vara trovärdiga och användarvänliga, förutom att knapp B och D 
bytte plats. Knapp D ansågs vara mer användarvänlig än trovärdig. Knapparna B och D 
liknade varandra. Knapp B bytte färg från ljus till mörk och knapp D gick från ingen 
färg till en färg (se tabell 3.1 och 3.2).  

Tabell 3.1. Rangordning av hur knapparna ansågs vara trovärdiga. 
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Tabell 3.2. Rangordning av hur knapparna ansågs vara användarvänliga. 

 
 
Länkar 
Den länk som ansågs vara mest trovärdiga var länk B när färgen testades. Länk B gick 
från ljus till mörk. Länk B fick 180 poäng jämfört med länk A som gick från mörk till 
ljus och fick 164 poäng (se tabell 3.3). 

Tabell 3.3. Rangordning av hur länkarna ansågs vara trovärdiga.  
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Länk C ansågs vara mest användarvänlig, den gick från blå till orange. Länk C fick 176 
poäng jämfört med länk B, som gick från ljus till mörk, som kom på andra plats med en 
poäng på 167. Länk D som sakande en animation ansågs vara minst trovärdig och 
användarvänlig, med 72 respektive 68 poäng (se tabell 3.4).  

Tabell 3.4. Rangordning av hur länkarna ansågs vara användarvänliga.  

 
 
Textfält 
Textfält C ansågs vara både mest trovärdig och användarvänlig när färgen på kantlinjen 
och bakgrunden testades. Textfält C gick från ljus till mörk kantlinje, med poäng på 164 
respektive 170. Textfält A var det textfält som hamnade på en andra plats när det kom 
till trovärdighet och användarvänlighet, det enda textfält som ändrade färg på 
bakgrunden. Textfält A fick 158 respektive 142 poäng. Textfält B, som går från mörk 
till ljus, och D, som ändrade färg, bytte plats i rangordningen. Textfält D ansågs vara 
mer användarvänlig än trovärdig (se tabell 3.5 och 3.6).  
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Tabell 3.5. Rangordning av hur textfälten ansågs vara trovärdiga. 

 
 

Tabell 3.6. Rangordning av hur textfälten ansågs vara användarvänliga.   

 
 
 

3.2.2 Varaktighet och timing 
Knappar 
Knapparna som hade olika varaktighet fick samma plats i rangordningen för både 
trovärdig och användarvänlig, förutom topp två. Den knapp som ansågs vara mest 
trovärdig var knapp B, som fick 231 poäng. Knapp B var den som hade 0,1 sekunder. 
Den knapp som ansågs vara mest användarvänlig var knapp A, med 233 poäng. Knapp 
A var omedelbar (se tabell 3.7 och 3.8).  
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Tabell 3.7. Rangordning av hur knapparna ansågs vara trovärdiga. 

 

 

Tabell 3.8. Rangordning av hur knapparna ansågs vara användarvänliga.  

 

 
 

När det kom till skillnad i timingen var rangordningen detsamma för trovärdig och 
användarvänlig. Knapp C var den knapp som vart högst rankad i båda kategorierna. 
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Knapp C fick 242 respektive 244 poäng och hade timingen ease (se tabell 3.9 och 
3.10).    

Tabell 3.9. Rangordning av hur knapparna ansågs vara trovärdiga. 

 

Tabell 3.10. Rangordning av hur knapparna ansågs vara användarvänliga.  

 
 
 

3.2.3 Form och storlek  
Knappar 
Den knapp som ansågs vara mest trovärdig när formen på knappen testades var knapp 
D, med 157 poäng. Knapp D var den statiska knappen utan rundade hörn. Den näst mest 
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trovärdiga var knapp A, med 150 poäng. Knapp A var den knapp som gick från kantiga 
hörn till rundade hörn (se tabell 3.11).  

Tabell 3.11. Rangordning av hur knapparna ansågs vara trovärdiga. 

 
 
 
 
 
 
 
Den knapp som ansågs vara mest användarvänlig var knapp A med 168 poäng. Knapp 
D och B fick samma poäng, 137 var. Knapp B var den knapp som gick från rundade 
hörn till ej rundade hörn (se tabell 3.12).  

Tabell 3.12. Rangordning av hur knapparna ansågs vara användarvänliga.  
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Länkar 
När typografin på länkar testades var det länk D som ansågs vara mest trovärdig och 
användarvänlig, med en poäng på 156 respektive 173. Länk D var den länk som blev fet 
när muspekaren fördes över den. Länk B, som lägger till ett understreck, ansågs vara 
mer trovärdig än användarvänlig (se tabell 3.13 och 3.14). 

Tabell 3.13. Rangordning av hur länkarna ansågs vara trovärdiga. 

 
 
 
 
 
 

Tabell 3.14. Rangordning av hur länkarna ansågs vara användarvänliga.  

 
 
Knappar 
När knapparna testades i storlek var det knapp A som ansågs vara både mest trovärdig 
och användarvänlig. Knapp A var den knapp som blev större när muspekaren fördes 
över den, och som blev någorlunda större när den klickades på. Knapp A fick 229 
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respektive 241 poäng. Knapp C ansågs vara näst trovärdig och användarvänlig, den 
knapp som blev större när muspekaren fördes över den och mindre när den klickades på. 
Knapp D ansågs vara mer användarvänlig än vad den var trovärdig. Knapp D var den 
som blev mindre när muspekaren fördes över och blev större när man klickade på den 
(se tabell 3.15 och 3.16).  

Tabell 3.15. Rangordning av hur knapparna ansågs vara trovärdiga. 

 

 

Tabell 3.16. Rangordning av hur knapparna ansågs vara användarvänliga.  
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3.2.4 Förtroendeingivande animationer 
 
För att fastställa vilken animation som var mest förtroendeingivande, räknades poängen 
från trovärdighet och användarvänlighet i testet ihop (se tabell 3.17).    

Tabell 3.17. Rangordning av resultatet från enkätundersökningen 

 
Färg 

   

Ranking Element Animation Poäng 
1. Knapp A Mörk till ljus 480 
2. Knapp C Färg till annan färg 393 
3. Knapp B Ljus till mörk 338 
4. Knapp D Ingen färg till färg 335 
5. Knapp E Utan animation 164 
    
Ranking Element Animation Poäng 
1. Länk B Ljus till mörk 347 
2. Länk C Färg till annan färg 330 
3. Länk A Mörk till ljus 323 
4. Länk D Utan animation 140 
 
 
 
 
 

   

Ranking Element Animation Poäng 
1. Textfält C Ljus till mörk 334 
2. Textfält A Bakgrundsfärgen  300 
3. Textfält B Mörk till ljus 261 
4. Textfält D Färg till annan färg 235 
 
Varaktighet 

   

Ranking Element Animation Poäng 
1. Knapp B 0.1 sek 458 
2. Knapp A Omedelbar 453 
3. Knapp C 0.3 sek 406 
4. Knapp D 0.6 sek 251 
5. Knapp E 0.9 sek 142 
 
Timing 

   

Ranking Element Animation Poäng 
1. Knapp C Ease 486 
2. Knapp B Linear 366 
3. Knapp A Ease-in-out 350 
4. Knapp E Ease-out 286 
5. Knapp D Ease-in 222 
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Form 

   

Ranking Element Animation Poäng 
1. Knapp A Kantig till runda hörn 318 
2. Knapp D Kantiga hörn  294 
3. Knapp C Runda hörn 276 
4. Knapp B Runda hörn till kantiga 252 
 
Typografi 

   

Ranking Element Animation Poäng 
1. Länk D Normal till fet  329 
2. Länk A Tar bort understruken 308 
3. Länk B Lägger till understruken 298 
4. Länk C Utan animation 205 
 
Storlek 

   

Ranking Element Animation Poäng 
1. Knapp A Större till ännu större 470 
2. Knapp C Större till mindre  422 
3. Knapp B Mindre till ännu mindre 325 
4. Knapp D Mindre till större 255 
5.  Knapp E Utan animation  238 
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4 Diskussion 
 

4.1 Visuella innehållsanalysen  
Innan vi genomförde den visuella innehållsanalysen fanns förväntningen att det skulle 
förekomma fler animationer än vi hittade. Det var förvånande hur få animationer som 
fanns på de webbplatser vi undersökte. De animationer som fanns var enkla i sitt 
visuella språk och sin utformning. Vi trodde att det skulle förekomma mer variation och 
en personlig prägel på animationerna, men det visade det sig att webbplatserna använde 
sig av liknande animationer.  
 
Vi hittade mest animationer på knappar och de var flest i antal. Detta var kanske inget 
förvånande utan ett ganska förväntat resultat.  
 
Vi valde att undersöka om webbplatserna innehöll någon animation där elementet 
ändrade form. Det visade sig att inget av elementen gjorde det. Detta var något vi trodde 
skulle förekomma på flera element.  
 
Det visade sig även att alla animationer var skapade med transition och ingen med 
animation, de två egenskaperna som skapar övergångar mellan CSS-värden, vilket då 
tydligt visade vad som är vanligast att använda sig av. Detta beror troligtvis på att 
egenskapen animation oftast används för mer komplexa animationer.  
 
Det var intressant att vi faktiskt hittade två sidor som inte innehöll någon form av 
animation alls. Det trodde vi inte innan vi startade undersökningen, utan vi trodde att 
alla webbplatser vi skulle granska skulle innehålla någon form av animation, kanske att 
de var enkla och inte häpnadsväckande, men i alla fall innehålla någon.  
 

4.2 Animationer och förtroende   
 
Utifrån resultatet, se tabell 3.17, kan vi se att element utan animationer alltid fick sämst 
resultat när detta var ett alternativ. Detta tyder på att man kan använda animationer för 
att öka förtroendet till en webbplats. Animationer kan öka användarvänligheten och 
detta kan man då koppla till Corritores modell, se figur 1.2, där användarvänlighet leder 
till att man som användare känner ett ökat förtroende.  
 
De animationer som ansågs vara mest förtroendeingivande, enligt vår undersökning, var 
animationer som går från ljus till mörk, har en kort varaktighet och timingen ease. 
Knappar som har kantiga hörn som övergår till rundade vid hover eller som blir större 
vid hover och ännu större när man klickar på dem föredrogs. Typografin på länkar bör 
gå från normal till fetare. Eftersom dessa animationer var högst rankade kan slutsatsen 
dras att animationer kan användas för att öka förtroendet för en webbplats.  
 
När vi testade animationer på knappar som ändrar färg, var det knappen som fick en 
ljusare nyans som flest föredrog, både som trovärdig och användarvänlig. På andra plats 
kom knappen som fick en helt annan färg efter animationen. Anmärkningsvärt är att det 
var dessa två animationer som var de minst förekommande i vår innehållsanalys.  
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Den länk som ändrade till en kontrastfärg från utgångsfärgen rangordnades som den 
mest användarvänliga men som den minst trovärdiga, utöver länken utan animation. Det 
skulle kunna vara för att det är den animation som har tydligast förändring mellan sitt 
ursprungsvärde och slutvärde, vilket gör den tydlig för användaren, men den stora 
förändringen skulle också kunna framstå som oseriös och därför inte känns lika 
trovärdig. 
 
Det högst rangordnade textfältet var det fält som fick en mörkare kantlinje när markören 
ställdes i fältet. Detta motsäger resultatet med knapparnas färgändring men samtidigt 
visas ett mönster då animationen på textfältets kantlinje ökade kontrasten till sin 
omgivning. 
 
Resultatet visar att respondenterna föredrog de animationer som har den kortaste 
varaktigheten. Vad som ansågs användarvänligt rangordnades från omedelbar till 
långsammast utan några undantag. Vad som ansågs mer trovärdigt var en animation 
med en varaktighet på 0,1 sekunder, den näst snabbaste. Detta tyder på att 
respondenterna ville ha feedback från elementen så fort som möjligt, men att ändå en 
liten varaktighet kan skapa ett större förtroende till webbplatsen.  
 
När olika typer av timing testades var den populäraste timingen ease, vilket också var 
den vanligast förekommande i vår innehållsanalys. Detta stärker resultatet angående 
varaktighet då det finns ett samband mellan snabb feedback och timingar med en snabb 
inledning.  
 
Vid testet om form hade vi knappar med kantiga eller runda hörn. Den mest trovärdiga 
knappen var den knapp som hade kantiga hörn och som saknade animation helt. Den 
näst mest trovärdiga var den knapp som hade kantiga hörn och övergick till runda vid 
hover. Detta kan visa på att runda former anses som mindre seriösa och trovärdiga än 
hårda och kantiga former i just detta sammanhang. 
 
4.3 Metoddiskussion  
Enkätundersökningen nådde ut till många, dock var det stor mängd som inte slutförde 
den. Om enkätundersökningen kunde genomföras igen hade vi sett över utformningen 
på testet och funderat på vad som gjorde att folk avslutade efter ett tag.  
 
För att komplettera undersökningen borde vi ha använt oss av en ytterligare metod, 
kanske intervjuer med personer som jobbar inom branschen för att få höra deras 
synpunkter.  
 
För att erhålla ett så trovärdigt resultat som möjligt vore det önskvärt om användarna 
hade fått fylla i ett komplett formulär där animerade knappar, länkar och textfält hade 
samspelat på samma sätt som de gör på existerande webbplatser. Dock hade 
kombinationerna av animationer blivit alldeles för många för att det skulle vara hållbart 
med en enda enkätundersökning, därför valde vi att separera de animerade elementen 
och låta respondenterna testa och jämföra dem var för sig. 
 
Bristen på olika sorters animationer hade kanske kunnat undvikas om vi valt att 
undersöka en webbplats eller del av webbplats med annat innehåll. Då hade det kanske 
förekommit en större variation av animationer och att animationerna var av en mer 
personlig prägel.  
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Majoriteten av knapparna i vår innehållsanalys ändrade till en mörkare nyans vid 
animationen men de var inte lika populära i vår undersökning. Det kan ha påverkat att 
vi valde att endast ändra färgen på knapparnas bakgrund och inte färgen på texten, då 
det var mycket ovanligt med förändrad textfärg på knappar i vår analys. Vi valde att 
behålla samma svarta färg på knapparnas text som övriga element hade i 
enkätundersökningen, vilket ledde till att knappen fick en sämre kontrast mellan texten 
med den mörkare bakgrundsfärgen. 
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5 Slutsatser  
Syftet med denna studie var att undersöka om animationer kan påverka en användares 
förtroende för en webbplats. Syftet var även att ta reda på vilka animationer som ger ett 
mer förtroendeingivande intryck än andra. 
 
Man kan använda animationer för att öka förtroendet för en webbplats och att 
användaren vill få någon form av feedback från webbplatsen. Avsaknaden av 
animationer leder till ett sämre förtroende för webbplatsen. 
 
För användarvänlighetens skull vill användaren få feedback så snabbt som möjligt men 
ändå ha någon form av varaktighet. Blir animationen för långdragen eller använder en 
timing som gör att den uppfattas som långsammare i början av sin varaktighet uppfattas 
den som mindre förtroendeingivande.  
 
Animationer bör öka kontrasten på elementet och göra det tydligare för användaren. Om 
animationen ändrar färg på elementet bör färgen ändras till en nyans med större kontrast 
till sin omgivning. När ett element ändrar storlek bör storleken skalas upp för att även 
här öka tydligheten för användaren. Kontrasten mellan de olika värdena i animationen 
bör vara måttlig. Om kontrasten blir för stor, till exempel om färgen ändras till en helt 
annan färg istället för en närliggande nyans, blir förtroendet mer negativt påverkat. 
 
Animationer bör alltid användas vid skapandet av webbplatser. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Lista topplistor och webbplatser 
 

• Audience project, Insights 2017 - https://www.audienceproject.com/wp-
content/uploads/audienceproject_study_apps_social_media_usage.pdf 

• Topp100 2018: Här är 10 bästa sajterna för underhållning - 
https://topp100.idg.se/2.39772/1.698903/topp100-underhallning 

• Stor test: Årets bästa musiktjänst - vilken av dem kan bräcka Spotify? - 
https://m3.idg.se/2.1022/1.659195/musiktjanst-test 

• Bästa ljudboksappen 2019 - https://allaljudbocker.se/bast-i-test 
• Topp100 2018: Här är Sveriges bästa nyhetssajter - 

https://topp100.idg.se/2.39772/1.698619/topp100-2018-nyhetssajter   
• Årsrapport 2017 Kollektivtrafikbarometern - 

https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokume
nt/verktyg-och-system/kollektivtrafikbarometern/kollektivtrafikbarometern-
arsrapport-2017-.pdf 

• Boxendo - Sveriges prenumerationsboxar (sorteras efter mest sålda) - 
http://www.boxendo.se/boxkategorier/skonhet-mode/?orderby=popularity   

• Svenskarna och Internet 2018 - 
https://2018.svenskarnaochinternet.se/sammanfattning/  

 
 

• Netflix - www.netflix.com/signup  
• Viaplay - checkout.viaplay.se  
• HBO Nordic - se.hbonordic.com/sign-up  
• Cmore - checkout.cmore.se/check  
• SF Anytime - www.sfanytime.com/sv/signup  
• TV4 Play - www.tv4play.se  
• Draken film - www.drakenfilm.se  
• Amazon Prime - www.amazon.com  
• Dplay - www.dplay.se/produkter  
• Plejmo - www.plejmo.com  

 
• Spotify - www.spotify.com/se/signup  
• TIDAL - www.tidal.com  
• Deezer - www.deezer.com/register  
• Storytel - www.storytel.com/se/sv/skapa-konto  
• Bookbeat - www.bookbeat.se/registrera  
• Nextory - www.nextory.se/register/subscription#steg-1  
• Bokus play - www.bokus.com/play/signup * 

 
• Glossybox - www.glossybox.se/beauty-box/glossybox- 

prenumeration/11381920.html  
• Swedish stockings * 
• Sliqhaq - Beard bag * 
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• Cool socks * 
 

• Dagens nyheter - kund.dn.se/bli-prenumerant/  
• Omni - login.schibsted.com/flow/auth/vg092us69vpik?signup=1  * 
• EFN *  
• Expressen - https://www.expressen.se/premium/om-premium  
• Aftonbladet - login.schibsted.com/authn  
• Nyheter 24 * 
• SvD - kundservice.svd.se/bli-prenumerant  

 
• SL - sl.se/sv/mitt-sl/inloggning/#/skapakontotyp  
• Västtrafik - mittkonto.vasttrafik.se/skapa-konto  
• Skånetrafiken - www.skanetrafiken.se/inloggning  
• UL * 
• Östgötatrafiken - www.ostgotatrafiken.se/e-tjanster/mina-sidor/skapa-konto/  
• LLT * 
• Karlstadsbuss * 

 
• Facebook - www.facebook.com  
• Instagram - www.instagram.com  
• Twitter - www.twitter.com/i/flow/signup  
• Pinterest - www.pinterest.se  
• Snapchat * 
• LinkedIn - www.linkedin.com 

 
* = Bortvalda på grund av ej uppfyllda krav 
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Bilaga 2 – Visuell innehållsanalys 

 

Animation Element Trigger Varaktighet Timing Färg ändras 
på: Från Till Storlek 

ändras på: Från Till Typografin 
ändras Från Till Position 

ändras Från Till

1 Etikett Focus 0,1 sec Ease - - - Text 16px 13px Ja Regular Bold Ja Mitten Topp
2 Etikett Focus 0,2 sec Ease Text Text 15px 12px - Ja Mitten Topp
3 Etikett Focus 0,2 sec Ease Text - - - Ja Bakom ruta Ovanför ruta
4 Etikett Fous 0,15 sec Ease - Text 17px 12px - Ja Mitten Topp
5 Knapp Hover Omedelbar - Bakgrund - - -
6 Knapp Hover Omedelbar - Bakgrund - - -
7 Knapp Hover 0,15 sec Linear Bakgrund - - -
8 Knapp Hover 0,2 sec Ease-in Bakgrund - - -
9 Knapp Hover 0,2 sec Ease-in Skugga - - - -
10 Knapp Hover 0,2 sec Ease-in-out Bakgrund - - -
11 Knapp Hover 0,3 sec Ease Bakgrund - - -
12 Knapp Hover Omedelbar - Bakgrund - - -
13 Knapp Hover Omedelbar - Bakgrund - - -
14 Knapp Hover Omedelbar - Bakgrund - - -
15 Knapp Hover Omedelbar - Text - - -
16 Knapp Hover Omedelbar - Bakgrund - - -
17 Knapp Active Omedelbar - Bakgrund - - -
18 Knapp Active Omedelbar - Text - - -
19 Knapp Hover 0,09 sec Ease-in-out Bakgrund - -
20 Knapp Active 0,09 sec Ease-in-out - - - - - Ja Ner en bit
21 Knapp Hover 0,25 sec Ease-in Bakgrund - - -
22 Knapp Active 0,25 sec Ease-in - - - Knapp skala 1 skala 0.98 - -
23 Knapp Hover 0,15 sec Ease-in-out Bakgrund - - -
24 Knapp Hover 0,3 sec Ease Bakgrund - - -
25 Knapp Hover Omedelbar - - - - - Ja Understruken -
26 Knapp Hover 0,1 sec Ease-in-out Bakgrund - - -
27 Knapp Active 0,1 sec Ease-in-out Bakgrund - - -
28 Knapp Focus 0,1 sec Ease-in-out Border - - - -
29 Knapp Hover Omedelbar - Bakgrund - - -
30 Knapp Hover Omedelbar - Bakgrund - - -
31 Knapp Hover Omedelbar - Bakgrund - - -
32 Knapp Hover Omedelbar - Bakgrund - - -
33 Knapp Hover 0,15 sec Ease-in-out Bakgrund - - -
34 Knapp Hover 0,15 sec Ease-in-out Border - - -
35 Knapp Focus 0,15 sec Ease-in-out Skugga - - - -
36 Knapp Hover 0,3 sec Ease Bakgrund - - -
37 Knapp Hover Omedelbar - Bakgrund - - -
38 Knapp Hover Omedelbar - Bakgrund - - -
39 Knapp Active Omedelbar - - - - - - Ja Ner en bit 
40 Knapp Active Omedelbar - Bakgrund - - -
41 Knapp Hover Omedelbar - Bakgrund - - -
42 Knapp Active Omedelbar - Bakgrund - - -
43 Knapp Active Omedelbar - Border - - - -
44 Knapp Focus Omedelbar - Border - - - -
45 Knapp Hover Omedelbar - Bakgrund - - -
46 Knapp Hover 0,167 sec Ease-out Bakgrund - - -
47 Knapp Hover 0,15 sec Ease Bakgrund - - -
48 Knapp Active 0,15 sec Ease Bakgrund - - -
49 Knapp Hover 0,1 sec Linear Bakgrund - - -
50 Knapp Active 0,1 sec Linear Bakgrund - - -
51 Knapp Hover 0,2 sec Ease-out Bakgrund - - -
52 Knapp Hover 0,3 sec Ease Bakgrund - - -
53 Knapp Active 0,3 sec Ease Bakgrund - - -
54 Knapp Active 0,3 sec Ease Text - - -
55 Knapp Hover 0,3 sec Ease Bakgrund - - -
56 Knapp Active 0,3 sec Ease Text - - -
57 Knapp Hover 0,2 sec Ease Bakgrund - - Ja Upp en bit
58 Knapp Active 0,2 sec Ease Bakgrund - - Ja Ner en bit 
59 Knapp Hover Omedelbar - Bakgrund - - -
60 Knapp Hover 0,2 sec Ease Bakgrund - - -
61 Knapp Hover Omedelbar - Bakgrund - - -
62 Knapp Hover Omedelbar - Bakgrund - - -
63 Knapp Active Omedelbar - Bakgrund - - -
64 Knapp Focus Omedelbar - Border - - - -
65 Länk Hover Omedelbar - - - - - Ja Understruken -
66 Länk Hover Omedelbar - Text - - -
67 Länk Hover Omedelbar - - - - - Ja Understruken -
68 Länk Hover Omedelbar - - - - - Ja Understruken -
69 Länk Hover Omedelbar - Text - - -
70 Länk Hover Omedelbar - Text - Ja Understruken -
71 Länk Hover Omedelbar - Text - Ja Understruken -
72 Länk Hover Omedelbar - - - - - Ja Understruken -
73 Länk Hover Omedelbar - Text - Ja Understruken -
74 Länk Hover Omedelbat - Text - - -
75 Länk Hover Omedelbar - Text - - -
76 Länk Hover Omedelbar - Text - Ja Understruken -
77 Länk Hover 0,2 sec Ease Text - - -
78 Länk Hover Omedelbar - - - - - Ja Understruken -
79 Länk Hover Omedelbar - Text - - -
80 Länk Hover Omedelbar - - - - - Ja Understruken -
81 Länk Hover Omedelbar - - - - - Ja Understruken -
82 Länk Hover Omedelbar - Text - - -
83 Länk Hover Omedelbar - Text - - -
84 Länk Hover Omedelbar - Text - - -
85 Textfält Focus Omedelbar - Border - - -
86 Textfält Focus Omedelbar - - - - Border 1px 2px - -
87 Textfält Focus 0,5 sec Linear Bakgrund - - -
88 Textfält Focus 0,5 sec Linear Border - - -
89 Textfält Focus 0,25 sec Ease-in-out Border - - -
90 Textfält Focus 0,3 sec Ease-in-out Bakgrund - - -
91 Textfält Focus Omedelbar - Border - - -
92 Textfält Focus Omedelbar - Skugga - - - -
93 Textfält Focus Omedelbar - Skugga - - - -
94 Textfält Focus 0,1 sec Linear Skugga - - -
95 Textfält Focus 0,1 sec Linear Skugga - - - -
96 Textfält Focus Omedelbar - Border - - - -
97 Textfält Active 0,25 sec Ease-in Border - - -
98 Textfält Focus Omedelbar - Border - - -
99 Textfält Focus 0,2 sec Ease Skugga - - - -
100 Textfält Focus 0,2 sec Ease Border - - -
101 Textfält Focus 0,2 sec Ease Skugga - - - -
102 Textfält Hover 0,2 sec Ease Bakgrund - - -
103 Textfält Focus Omedelbar - Border - - -
104 Textfält Hover Omedelbar - Border - - -
105 Textfält Focus Omedelbar - Border - - -
106 Textfält Focus 0,15 sec Ease-in-out Border - - -
107 Textfält Focus 0,15 sec Ease-in-out Skugga - - - -
108 Textfält Focus Omedelbar - Border - - -
109 Textfält Hover Omedelbar - Border - - -
110 Textfält Focus Omedelbar - Border - - -
111 Textfält Focus Omedelbar - Border - - -
112 Textfält Focus Omedelbar - Border - - -
113 Textfält Focus Omedelbar - Skugga - - - -
114 Textfält Focus 0,15 sec Ease Skugga - - - -
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Bilaga 3 – Sammanställning av visuell innehållsanalys 
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Bilaga 4 – Enkät
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