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Abstract  
Kan rörelse användas för att engagera användare och få dem att förlänga 
sin vistelse på en webbsida, det är denna studies frågeställning. Studien 
hade målet att ta fram ett underlag i form av guidelines som visar hur 
rörliggrafik påverkar engagemanget hos användare. För att ta fram dessa 
guidelines så gjordes en Explorativstudie med 16 personer i åldrarna 16 
till 24 år gamla. Dessa 16 personer delades in i två grupper och varje 
person fick utvärdera totalt 4 webbsidor vilka hade olika nivåer av 
rörlighet i kombination av interaktion. Studiensresultat visade att 
rörliggrafik bidrog till ökandet av engagemang hos användare när de 
besökte underhållningswebbsidor. Det som påverkade engagemanget 
kategoriserades även i guidelines som presenteras i studiens resultat del.   

Keywords 
Motion, Graphic, engagement, immersion, Webb engagement & motion 
graphic on the Webb.  

 

Inledning 
Internet har blivit en stor del av vårt liv, med stora möjligheter! Från att 
vara en avkomma av det försvarsnätverk som USA skapade under 
kallakriget till att fungerar som en virtuellvärld som aldrig sover, denna 
värld gör att man kan göra allt från att shoppa till att skapa sig en ny 
identitet. Tillgången till Internet är idag till och med en rättighet än ett 
privilegium, cirka 8 av 10 svenskar har idag tillgång till Internet, 
[www.scb.se] majoriteten av dem är mellan 16 och 24 år gamla. När 
någon av dessa 8 av 10 svenskar besöker en webbsida [www.scb.se] har 
de ett mål att uppfylla, det kan vara allt från att köpa en väska till att söka 
information. Vid besöket har användaren vanan att utföra det han eller 
hon har kommit till webbplatsen för att göra så snabb och effektivt som 

möjligt. Det innebär att när användaren uppfyllt syftet med besöket väljer 
den att avsluta vistelsen så fort som möjligt. [IDG.SE] 
 
Om man kan få användaren att bryta vanan att snabb och effektivt utföra 
det den har kommit till webbplatsen för att utföra så kan man stärka 
kommunikationen mellan avsändare och mottagare. Om vistelsen på 
webbsidan förlängs och användare tar mer tid till att utforska webbsidan 
får användare längre tid att bearbeta att budskapet eller informationen 
som avsändare av webbsidan vill förmedla.  
 
Ett sätt att få användare att engagera sig är att använda rörliggrafik. Idag 
använder webbsidor rörliggrafik för att öka intresset hos användare och 
få dem stanna kvar på en webbsida. Men hur uppfattas rörliggrafik hos 
användare egentligen, binder den något engagemang [Benyon&Turner, et 
al 2005]  hos dem som kommer i kontakt med den och hur upplevs den?  
Frågeställning för denna studie lyder; Blir användare engagerade av 
rörliggrafik och vad i den rörligagrafiken är det som påverkar 
användarens engagemang?  
 
Syftet med studien var att ta reda på hur användares engagemang 
påverkas av rörliggrafik, samt redovisa guidelines som beskriver vad som 
påverkar användares engagemang när de besöker webbsidor.  
 
För att ta reda på om rörlig grafik kan engagera användare och få dem att 
stanna längre på en webbsida så har det genomförts kvalitativa intervjuer 
som redovisar användares engagemang vid besök av 
underhållningswebbsidor som använder rörliggrafik. Dessa intervjuer 
presenterade användares åsikter hur de reagerade på webbsidor med olika 
mängder av rörelser samt interaktion. Resultatet av intervjuerna 
sammanställandes sedan i kategorier som beskriver hur den 
rörligagrafiken engagerar samt påverkar användaren. Dessa kategorier ska 
sedan omvandlas till guidelines kan användas vid produktion av 
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underhållningswebbsidor. För att göra denna artikelkomplett kopplades 
guidelines till olika nivåer av rörlighet tillsammans med interaktion.  

Rörliggrafik  
Grafik kommer från grekiskan graphiko och har definitionen ”avseende 
på skrift/papper”. När man använder grafiken i rörligt samband så får 
den en ny benämning; ”rörliggrafik” eller ”Motion Graphics” som är det 
Engelska motsvarigheten. Exempel på medier som till lämpar rörliggrafik 
är: Television, Video, DVD, etc. [www.ne.se]. Ett exempel på ett företag 
som arbetar med rörliggrafik är Titlesafe de definierar Rörliggrafik som 
ett område inom design där man animerar; logotyper, text och grafiska 
element tillsammans med musik. [www.titlesafe.com]  
 
Rörliggrafik på Internet har länge varit beroende av tekniken, men dagens 
framsteg av programvaror och bredbandsuppkopplingar gör det möjligt 
att Lyssna på radio, se på TV etcetera. [Curran, 2003] Användaren 
behöver inte längre anpassa sig till tekniken utan vice versa och eftersom 
det är nu användaren som står i fokus måste tekniken anpassa sig för att 
tillfredställa användaren.[www.idg.se]  
 
Rörliggrafik används idag på webben på två sätt; för nyheter samt 
underhållning.  Vid nyhetssammanhang har rörlig grafik syftet att 
komplettera nyhetstexter med beskrivande rörliggrafik. Denna grafik är 
generellt ganska enkel för att göra det så lätt begripligt som möjligt. 
[ www.Mentaform.se]  
 
Rörlig grafik för underhållningswebbsidor har syftet att det ska förmedla 
känslor, värderingar, image etc. Dessa används ofta vid filmreleaser där 
filmer marknadsför genom att skapa en känsla som gör användaren 
intresserad. Ett exempel på detta är boken Davinci koden som 
filmatiserats, boken bygger på en stor hemlighet som håller på att lösas, 
genom att använda rörelse tillsammans med interaktion på webbsidan 

kan användare själv utforska och få en viss känsla från webbsidan. 
[ http://www.sonypictures.com/movies/thedavincicode] 
 

Engagemang  
Engagemang är något som människor vardag kommer I kontakt med. 
När människan vaknar på morgon tar den tid att fördjupa sig genom att 
laga frukost för att sedan fortsätta leva sig in I vad som står I tidningen. 
När det är dags att bege sig mot sin arbetsplats så engagerar den sig I att 
konversera I sin mobiltelefon där samtalet blir ett engagemang. När den 
sitter på sin arbetsplats besöker den en webbsida som intresserar 
(engagerar) den människan att vilja surfa mer på denna webbsida. 
[www.ne.se] Engagera innebär att väcka och hålla kvar engagemang (hos) 
någon person. Definitionen av att engagera är inte en lätt uppgift 
begreppet används ofta för att beskriva hur fokuserade personer är. I 
vetenskapliga sammanhang framställs det oftast som ett medvetande vi 
måste uppnå för att njuta av en handling. [Laurei (1991 pp.113-114)] 
  
Engagemang fungerar mest tillfredställande när användare utgår från ett 
antal välförankrade scenarion och engagerar sig själv genom att fantisera 
eller leva sig in i vad den upplever. Jacques et al instämmer till viss del 
genom att påstå att när användare är engagerad i multimedia upplever de 
fokus samt attraktion som en personligbelöning.  [Jacques et al, 1995, p58. 
9]  Jacques lifter fram fyra aspekter av engagemang; nyfikenhet, fenomen, 
förväntning, och förtroende.  
 
Engagemang och Flow  
Engagement beskrivs som en individuell upplevelse som kan fungera helt 
självständig men är en del av interaktionsprocessen. [Douglas&Hargadon] 
 
Interaktivitetsprocessen processen beskrivs som; Engagemang (engagemang) 
+ Immersion(fördjupelse) = Interaktivitet(Flow). När Användare är engagerade 
och kan vara med och påverka resultatet av en upplevelse så uppstår 
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Interaktivet eller Flow. Flow(1975) är Csikzentmihalyi teori om individers 
subjektiva upplevelser av det flyt eller Flow som uppstår när användare 
väljer att engagerar samt involvera sig. [Webster & Ho 1997] Brown & 
Martin säger att; - Om man använder engagement i kombination med 
Immersion (fördjupning) så kommer man att uppmana användaren att 
utmana sig själv. [Brown & Graham, 1999, pp94-101] När man tittar på 
Tv kan man uppleva engagemang men inte flow, därför att flow kräver 
en viss mängd interaktion för att fungera. Det innebär När man ser på 
TV så leds man hela tiden av avsändaren och eftersom engagemang inte 
kräver någon specifik mängd av interaktion så kan användare bli 
engagerade av att se på TV. Användaren kan inte uppnå det stadiet Flow 
när den tittar på TV för att flow är beroende av en viss mängd 
interaktion i kombination med engagemang uppfyllas. [Chapman, 1996] 
 

Rörliggrafik och engagement   
Hur rörliggrafik används för att engagera användare är just det som detta 
paper ämnar ta reda på. Detta gjordes genom en explorativstudie 
(Thinking aloud method) [Karat J, 1997] om hur användare uppfattar 
rörliggrafik på webbsidor. Genom att ge användare själv utrymme att 
beskriva hur de engagerades och påverkades av den rörligagrafiken 
sammanställdes ett antal kategorier i resultatet som presenterade på vilket 
sätt användare blir engagerade av rörliggrafik.  
 
Användare utsattes för olika mängder av rörliggrafik för att den skulle 
kunna skapa sig en bild av vilka skillnader olika mängder av rörelser gör 
på webbsidor. Med motivering till att den genre webbsidor som använder 
olika mängder av rörliggrafik är filmsidor så användas dessa som 
studieobjekt. Dessa filmsidor har syftet att intressera och få användare att 
gå och se de filmer som webbsidan marknadsför.  
 

Genom att använda Jaques forskning som berättar hur användare 
beskriver deras känslor när den engagerar sig med ett gränssnitt så lades 
en grund på vilket fokus som thinking aloud sessionen i detta.  
 
För att koppla begreppet engagement till undersökningen så användes 
Jacques fyra aspekter av engagement som underlag vid 
intervjusituationen. [Jacques et al, 1995, p58. 9]  
 Han skildrar hur användare beskriver deras känslor när det engagerar sig 
med ett gränssnitt i variabler i form av; nyfikenhet, intressant, förväntning, och 
förtroende.  
 
De aspekter här som presenteras nedanför är Jacques aspekter av 
engagemang som är modifierade för att ta reda på hur användare ser på 
sitt engagemang vid användning av rörliggrafik.  
 

- Nyfikenhet – Vad är det som gör användare blir nyfiken av den 
rörligagrafiken?  
 

- Intressant – Vad är det som gör användaren fångas av den 
rörligagrafiken? 
 

- Förväntning – Vad förväntar användaren att den rörligagrafiken ska 
göra? 
 

- Förtroende – Hur påverkades Användaren av den rörelsen som den 
förväntades att utsättas för? 
 

Relaterad forskning  
Nedan presenteras forskning som har gjort på närliggande områden om 
vad denna studie ämnade ta reda på. I överlag kan man säga att det är 
brist på forskning som presenterar hur rörlighet används på Internet. 
Nedan nämns forskare som har fokuserat sig på att ta reda mer om hur 
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användare blir engagerad av att använda olika mängder av interaktion 
tillsammans med rörliggrafik. Samt hur användares ögonrörelser påverkas 
av rörliggrafik när de besöker webbsidor. Det som dessa paper inte lyfter 
fram är; hur rörliggrafik kan användas för att engagera användare att 
tillbringa längre tid på en webbsida. Samt vad i den rörligagrafiken som 
engagerar användaren.    
 
Less klicking more watching 
Pinhanez tillsammans med Karat J säger i sitt paper ”Less clickin more 
watching” att användare upplever mer engagemang samt underhållning 
när den kommer i kontakt med en mindre mängd interaktion vid besök 
på webbsidor. Studien säger att användaren blir mer engagerad av att bli 
ledd av avsändaren än när den får interagera med mediet. [Pinhanez C, 
Karat J, et al.2000] 
 
Besökarens blick blockerar rörlig röra på webben 
Iréne Stenfors, tidigare verksam på avdelningen för kognitionsvetenskap 
vid Lunds universitet har studerat Internetanvändares ögonrörelser när 
de besöker webbsidor. Hennes fokus har legat på att ta reda på hur 
användare uppfattar annonser eller reklambanners. Nu arbetar Iréne med 
Area 17, ett företag som med hjälp av bland annat ögonrörelsestudier 
utför användbarhetstester på allt från webbsajter till instrumentpaneler. 
Hon säger att;  – När en användare kommer till en sida är det ofta för att 
lösa en uppgift, som till exempel att hitta information. När användaren 
väl hittat de områden på sidan som är relevanta för vad han eller hon är 
ute efter (till exempel för att kolla de senaste nyheterna), hålls ögonen 
kvar där. Starka färger eller rörliga objekt, som i många andra fall skulle 
fånga uppmärksamheten och dra till sig blicken, har ingen eller mycket 
liten effekt. Forskning visar att vana användare på webben snabbt 
utvecklar ett slags strategier för att undvika annonser. Mätningar av 
användarnas ögonrörelser visar att de många gånger inte ens tittar på de 
delar av webbsidorna där annonserna normalt finns. En trolig förklaring 

är att annonsbanners som blinkar och skriker efter uppmärksamhet 
upplevs som alltför störande. [www.idg.se, Iréne Stenfors, 2006]
 

Metod 
Målgrupp 
Baserat på statistik hämtat från statistiska centralbyrån så definieras den 
typiska Internet användaren som en person som är 16- 24år,  
[www.scb.se] denna spenderar 15 timmar eller mer vid en dator per vecka 
och av dessa timmar spenderar personen minst 5 timmar på Internet. 
Personen ifråga skall även ha besökt en webbsida som har marknadsfört 
en film det senaste året.  
 
Design av studie 
Gruppen av användarna bestod av 16 personer totalt varav 8 personer 
som studerade på Luleå Tekniska Universitet och 8personer som ej var 
studenter. De personer som deltog i användartesterna var i åldrarna 18-
24. Dessa grupper var jämnt fördelade med både män och kvinnor.  
Användarna delades in i två grupper; grupp A varav bestod av 8 personer 
och grupp B som även bestod av 8 personer. Varje användare fick ett 
startnummer vilket innebär att de fick ett nummer som beskrev vilken 
webbsida de skulle börja utvärdera, detta för att användaren är mer insatt 
i metoden ”Thinking aloud” när den utvärderar den sista webbsidan än 
den första och den känner sig säkrare i situationen  
 
Varje användare utvärderade 4 webbsidor och varje utvärdering fick ta 
max 45 minuter. Strukturen hur frågor och data samlades in var som 
följande; Innan användaren kom i kontakt med det den skulle utvärdera 
fick den för frågor, dessa ställdes för att ta reda på för egenskaper hos 
användaren. Under intervjusituationen ställdes ett fritt antal frågor för att 
skapa en monolog om hur de olika webbsidorna uppfattades av 
användaren. Efter intervjun så ställdes frågor till användaren hur den 
uppfattade studien, studieobjektet, intervjusituationen etc.  

 5 

http://www.idg.se
http://www.idg.se
http://www.idg.se
http://www.scb.se
http://www.scb.se
http://www.scb.se


Studien dokumenterades även på videoband där man kunde se hur 
användaren valde att interagera sig.  
 
Urval av studieobjekt  
Det valdes ut 8 stycken webbsidor som kategoriserades in i fyra 
kategorier, varav två olika webbsidor för varje kategori; 1- låg rörlighet + 
låg interaktion, 2- låg rörlighet + hög interaktion, 3- hög rörlighet + låg 
interaktion samt 4- hög rörlighet + hög interaktion.  
 
Det studieobjekt som användarna utvärderade var webbsidor av 
karaktären filmsidor, dessa valdes ut från sonypictures.com, de filmer 
som valdes ut var så kallade Block Busters (stor filmer) 
[http://www.sonypictures.com/movies/]. Dessa filmsidor marknadsför 
nya filmreleaser. De åtta webbsidor som användes i undersökningen fick 
kriterierna att de skulle ha haft premiär i efter januari 2006.  

 
 
 
 
 

Beskrivning av studieobjekt 
Grupp A  
Webbsida 1a – Four Brothers  
Låg rörlighet + Låg interaktion    
Genre; Action, Beskrivning; Four 
Brothers är en enkel webbsida som 
använder kontrastfärger mot utfrätta 
bakgrundsfotografier.Rörelse förekommer 
i form av snöflingor som faller från 
himlen som man ser i bilden, detta 
troligen för att ska en känsla om filmen 
samt ge djup till webbsidan.  
 
Webbsida 2a – Silent Hill  
Hög rörlighet + Låg interaktion  
Genre; Skräck, Beskrivning; Silent Hill 
använder sig av kalla gråa färger och ett 
enkelt menysystem. Webbsidan använder 
till en början harmoniska kalla färger samt 
långsamma rörelser, men när man minst 
anar det så blir det byter det helt och 
sidan blir mer hotfull. Snabba rörelser, 
menysystemet hoppar omkring etc.   
 
Webbsida 3a – Basic Instinct   
Låg rörlighet + Hög interaktion 
Genre; Thriller, Beskrivning; Basicinstinct 
använder sig av enkel rörlighet, de rörliga 
som man stöter på är när man har valt att 
gå vidare via menyn. Då kommer det upp 
filmsekvenser ur filmen. Kontrastfärger 
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urskiljer informationen samt grafik från bakgrunden.  
 
Webbsida 4a – The Davínchi code  
Hög rörlighet + hög interaktion 
Genre; Mysterier, Beskrivning; Davínchi 
code använder varmafärger och mycket 
rörelse tillsammans med ett traditionellt 
menysystem. När man väljer ett alternativ 
från menyn blir det en grafiskövergång som 
är mycket visuell. Det är mycket rörelse och 
mycket som man kan interagera sig på 
webbsidan.  
 
Grupp B  
Webbsida 1b – Monster House   
Låg rörlighet + Låg interaktion    
Genre; Tecknad- skräck, Beskrivning; 
Monsterhouse är en väldigt grafisk 
webbsida som använder svart för att skapa 
mystik. Eftersom filmen är tecknad är även 
de element som är med på webbsidan 
illustrerade. Den rörelse som används på 
webbsidan är enkel och förändras inte så 
mycket.  
 
Webbsida 2b – Ultra Violette  
Hög rörlighet + Låg interaktion  
Genre; Sciencefiction, Beskrivning; Ultra 
Violette är en sida som använder sig av 
illustrationer samt fotografier, den är 
uppbyggd av kalla färger som ger en 
futuristisk känsla. 

.   
 
Webbsida 3b – Bench Warmers   
Låg rörlighet + Hög interaktions 
Genre; Komedi , Beskrivning; Bench 
warmers använder sig av mycket färger 
till kollagebilder som rör sig när man 
navigerar sig omkring på webbsidan.  
 
 
 
 
 
Webbsida 4b – Pink Panther   
Hög rörlighet + hög interaktion 
Genre; Komedi , Beskrivning; Denna 
webbsida använder är interaktiv på det 
sätt att man kan välja att navigera sig 
genom att köra runt i en liten bil som 
man själv kan påverka utseendet av. 
Färger och bilder används som kollage 
och tillför mycket till filmens karaktär.  
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Intervjusituationen  
Som nämnt tidigare så delades användarna in i 2 grupper varav 50% i 
grupp A och 50% i grupp B, metodiken i båda dessa undersökningar var 
desamma förutom under Thinking aloud metoden så användes det en 
utforskande intervjusituation,  
 
När användarna anlände till usability labbet fick de en snabbgenomgång 
om vad som skulle ske, struktur och hur de skulle utföra laborationen. 
Intervjuerna gjordes i ett usabilitylabb som var uppbyggd på en Windows 
XP plattform. För att lätt kunna bearbeta den data som utvunnits ur 
intervjuerna så dokumenterades de både i ljud och videoformat. Detta 
gjordes i ett program som heter ” Camtasia ”, programmet användes för 
att dokumentera vad som hände på skärmen samtidigt som en 
webbkamera tog upp ljud och bildsekvenser på intervjuobjektet. Varje 
inspelnings som varade i ca 30 minuter tog ungefär en gigabyte 
diskutrymme, totalt 20 gigabyte.  
 
Intervjuerna utfördes i en lokal som försetts av Luleå Tekniska 
Universitet, valet av lokal berodde på tillgänglighet bland de som deltog i 
studien. 
 
För att starta undersökningen fick användaren ett frågeformulär med 
neutrala frågor dessa var endast till för att ta reda på användarens 
förkunskaper samt erfarenhet. Efter användaren hade besvarat de frågor 
som fanns på formuläret övergick undersökningen till del två Thinking 
aloud sessionen. Denna metod fungerade som en explorativstudie vilket 
innebär att användaren sitter och får utforska sig runt på webbsidan 
samtidigt som den förklarar vad den ser och känner. För att hjälpa 
användaren att starta sin monolog fick den ett scenario som löd;  
– Dina vänner har bjudit ut dig på bio, du vill nu ta reda på vad filmen som ni ska 
se handlar om, så du bestämmer dig att gå in på webben för att reda på mer. Efter 
att användaren fått höra scenariot fick den fyra webbsidor att utvärdera. 
Under intervjusituationens gång fick utvärderarens en roll att hjälpa  

 
Användaren starta sin monolog samt underhålla monologen. 
Utvärderaren förde även anteckningar över det kopplingar till begrepp 
eller viktiga citat som användarna fört fram under intervjusituationen.  
Varje intervju tog ungefär 25-30 minuter. På grund av att fokus låg på att 
undersöka hur användare blir engagerade av det visuella i rörliggrafik så har 
jag valt att inte utsätta användaren för ljud i samband med 
intervjusituationen.  
 
Efter Thinkin aloud sessionen bjöds användaren på fika samt fick den 
avsluta intervjusituationen genom fylla i ett sista formulär, detta beskriver 
hur den uppfattade sajten samt om det var något som störde under 
intervjusituationens gång. Försöksledaren avslutade intervjusituationen 
med att förklara vad som kommit fram under intervjun och vad syftet 
med intervjuerna var.   
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Resultat 
Resultatet av undersökningen presenteras först i en lista där intervjuerna 
kategoriserats i guidelines. Dessa guidelines beskrivs sedan mer ingående 
vad respektive guidelines innebär.  
Guidelines  

 

Vad gör rörelsen? 
Intresserar/uppmärksammar 
Användare uppfattar rörelse eller rörliggrafik som intressant för att det 
gör den uppmärksam. Intresset ökar när den tilltalar användaren, och den 
uppfattar det som roligt när den ser saker röra sig. Användaren ser även 
rörelsen som intressant för att den förväntar att den ska berätta något 
vilket gör att den blir mer engagerad av innehållet. Små detaljer som har 
rörelse i sig är intressant. Rörelse gör att man blir intresserad för att man 
inte vill vila ögonen så att man inte missar något. Att det händer något 
gör att man blir koncentrerad. 
Utvärderare 
Intervjuare: - Hur påverkas du av rörelsen?  
Testperson: -Hum... Alltså det gör ju så att man blir mer intresserad, man vilar 
lixom inte ögonen för att man inte vill missa någon rörelse. Man känner att det kan 
komma nya saker hela tiden och det gör det ju….. att det händer saker gör ju att 
man blir mer, ja koncentrerad på vad som händer, man sätter sig in i saker vilket gör 
att man känner att denna sida verkligen är genomtänkt och som gör att man vill 
fortsätta titta på den.           
 
Berättar/hjälper 
Användare uppskattar när rörelsen förklarar eller berättar något. Detta 
gör att den känner ett intresse att veta mer. Användaren uppskattar att 
rörelsen ibland ler ledtrådar. Till exempel om en webbsida som har dolda 
funktioner som användare ska upptäcka, kan rörelse fungera som ett 
komplement som hjälper användaren framhäva rörelse där det dolda 
objektet ligger. Om rörelsen hjälper användaren att navigera sig så hittade 
användare mer dolda funktioner.  
 
testperson uppfattade ett ljussken som hjälpte henne att hitta dolda 
menyalternativ, hon upplevde detta som positivt: -ballt, schysst att det lyser 
så att man hittar nya saker.  
 
Ger ett mervärde/bildförstärker 
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Rörelsen ger ett mervärde genom att ge en webbsida ett djup som gör att 
webbsidan känns mer levande. Rörelsen gör att webbsidan inte känns lika 
platt. Genom att tillämpa rörelse så kan man förstärka webbsidans 
budskap och få en större förståelse av vad webbsidan vill kommunicera. 
Rörlighet skapar ett mervärde eftersom det rör sig.  
Intervjuare:-Vilken roll har rörelsen? 
Testperson; - Rörligheten gör sidan mindre tråkig, mer livlig och mindre platt, det blir 
mer av en upplevelse eftersom det rör sig.  
 
Påverkar/stimulerar  
Användare uppfattade rörelse som inte förändrades tråkig och blev 
uttråkad av samma rörelse en längre tid som gjorde att de tappade 
intresset av webbsidan de besökte. En majoritet av användare ansåg att 
när rörligheten förändrades så blev de stimulerade vilket gjorde att de 
inte blev uttråkade. 
 
Men att det förändras är både bra och dåligt eftersom när förändringen 
blev för stor och användaren inte uppfattade vad som inträffade så blev 
användaren irriterad och vill inte stanna kvar på sidan.  
 
Testperson: alltså nu händer det något trots att jag inte klickat på något… jag förstår 
inte vad som händer.  
 
Vad i rörelsen är det som påverkar användaren? 
Tempot –  
Användare ansåg att tempot hade stor betydelse för rörelsen, majoriteten 
tyckte att när tempot eller hastigheten gick för långsamt blev det tråkigt, 
Speciellt när användaren besökte en webbsida som inte tilltalade deras 
genre. När rörelse används så vill användare oftast att det ska gå 
tillräckligt långsamt så att de förstår rörelsen men samtidigt inte så 
långsamt så att de tappar intresset. Hur snabbt rörelsen framställs kan 
även ge uttryck hur filmen är. Till exempel om det är jätte snabba stora 
rörelser så uppfattar kan användare tolka det som att det är en actionfilm. 

Men om rörelserna är sega och långsamma kan den få intrycket att det är 
en mystisk film etc.  
 
Användare känner att de vill ha ett flyt i navigationen så att den inte stör 
navigationen.  
  
Testperson: Det är skönt när rörligheten inte sölar ned navigationen på webbsidan.  
 
Kontroll 
Användaren känner att de vill ha kontroll på vad som händer på 
webbsidan och det omfattar även rörelsen. Om det händer något oväntat 
så ger det ett missförtroende för dem för de inte förstår vad som händer. 
De användare som var med i testet och som stötte på en okontrollerad 
rörelse/händelse reagerade på så sätt att de blev irriterad och inte tyckte 
att det var så roligt att fortsätta.  
 
Användare som deltog i studien ville kunna påverka rörelsen genom att 
öka hastighet på rörelsen, samt kunna avbryta en rörelse som startats.   
 
testperson: Det blir lite frustrerande när jag inte kan påverka själv känns det som.  
 
Kvantitet  
Mängden av rörliggrafik är en viktig sak att framhäva, hur mycket rörelse 
kan användas på en webbsida utan att användaren tycker att det är 
jobbigt. När det rör sig för mycket på skärmen upplevs det som jobbigt 
hos användare för att rörelsen tar över och gör att det blir för mycket att 
fokusera på. Användare påpekade även att när det var mycket rörligt på 
webbsidan blev det jobbigt att surfa runt på webbsidan.  Däremot 
upplevde användarna att en liten mängd rörelse kan bidra till större djup 
och förstärka värdet på webbsidan.  
Intervjuare: vad tycker du om rörelsen på denna sida (basic instinct) 
testperson: När rörelsen blir för mycket så tappar man fokus på texten…bakgrunden 
borde inte röra sig för  att då tappar man koncentrationen och orkar inte läsa texten.  
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När uppmärksammas rörlighet  
Intro 
Användarna kände att ett ”intro” som de kunde ta åt sig gjorde dem 
intresserad att ta reda på mer om webbsidan. För att användaren inte 
skulle tappa intresset var det viktigt att ”introt” inte tog lång tid utan det 
skulle vara mer kort och lockande. Intressant med rörelse som berättar 
något för användarna.  
Intervjuare: beskriv känslan av den rörligagrafiken som du stötte på! 
testperson - Intresserad! Inntresserad, jag blev verkligen intresserad vart den här, det 
var som en resa! Jag blev jätte intresserad vart denna skulle sluta. 
 
Vad gör detta filmklipp (intro) ?  
mm… det gör juh att man blir intresserad.  
Intervjuare -vad är det som gör dig intresserad?  
testperson- Det blir juh en liten kliffhanger, det är juh någonting som händer som gör 
att man blir fundersam över hur det kommer att sluta.  
 
Preloader 
När ”preloader” används förväntar användare att den har ett syfte och att 
det kommer att hända något efter att den slutfört laddningen. Användare 
uppfattar ”preloaders” som positivt när den berättar något och kan 
därefter tolerera en längre laddningstid. Användarna såg ”preloaders” 
som något bra eftersom den ger feedback om vad som händer.  
 
testperson: -Det här tycker jag var en rolig preloader, trots den tog lite lång tid, fast 
den var kul! Den var fin. Helt klart annorlunda. 
Intervjuare: - Vad gör den för dig?  
testperson: - Alltså jag sitter och tittar på den hela tiden även om jag är less på den.  
 
 
 
 
 

Övergångar 
Övergångar ökar engagemanget på webbsidan genom att göra användare 
intresserad. Användare uppfattar övergångar positivt när de förstod vad 
övergångarna kommunicerade eller tillförde. Bra övergångar ökar fokus 
på webbsidan genom att göra användare engagerad och får den att vilja 
veta mer.  
 
Användare uppskattade snygga snabba övergångar som inte tog allt för 
lång tid. Filmatiserade övergångar uppskattades till en början när 
användaren utforskade webbsidan, men när de ville snabbt navigera sig 
på sidan uppfattade de dem som jobbiga och irritationsmoment.  
 
Utvärderare: Hur upplever du övergångarna?  
Testperson ; Skönt med snabba rena rörelser som transporterar en snabbt och effektivt.  
 

Diskussion  
Det intressanta med denna studie är de guidelines som resultatet 
belyser, de visar att när användare kommer i kontakt med rörliggrafik 
blir de engagerade. Den rörligagrafiken visade sig vara väldigt effektiv 
när det skulle engagera användaren. Studien visade även att 
Rörliggrafik kan användas för att göra en webbsida som uppfattas som 
tråkig och Ostimulerande mer rolig och attraktiv. Den rörligagrafiken 
förstärker formspråket med rörelser som uppfattas som harmoniska 
påverkar användare utan att de lägger märke till rörelsen.  
 
Vid användning av mycket rörlighet på en webbsida är det viktigt att 
använda en ”preloader” för att informera användaren att det är något 
som tar tid att ladda in. Detta gör att användaren förväntar att något ska 
hända när webbsidan laddats klart. Om användaren inte får feedback om 
vad som händer så kan det hända att den väljer att inte fortsätta på 
webbsidan eller tappar intresset av att besöka webbsidan. Genom att göra 
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en preloader som berättar något eller intresserar användaren kan man 
engagera samt behålla användare på webbsidan.  
 
För att intressera, informera och engagera användaren på 
underhållningswebbsidor är ”Intron” som använder sig av rörliggrafik 
väldigt effektiva. Dessa ger användaren en försmak av det som vad som 
användaren kan förväntas finna på webbsidan. Hastighet samt den mängs 
av rörliggrafik påverkar kommunikationen, är rörligheten för snabb finns 
det möjlighet att användare inte hinner uppfatta vad som händer och av 
det inte förstår vad den rörligagrafiken vill säga.  
 
Rörliga övergångar som används är även ett bra sätt att intressera 
användarna och ge dem en försmak av vad som väntar. Dessa ska dock 
inte ta lång tid att ladda in eller spelas upp. Dessa övergångar är bra när 
användaren ska utforska webbsidan för första gången, men när 
användaren snabbt vill navigera sig så kan övergångar plötsligt från att 
uppfattas positivt, uppfattas negativt av användaren. Användare 
uppskattar snabba och enkel rörliggrafik som transporterar en snabbt och 
effektivt.  
 
Om en webbsida innehåller dolda, ej vanliga funktioner så kan rörelse 
användas för att hjälpa användaren att finna dessa. För att rörelsen inte 
ska störa så ska den vara väldigt enkel snabb och naturlig. 
 
Den rörligagrafiken påverkar engagemanget.  
För att användare inte ska bli störd av den rörligagrafiken bör rörelser 
som används vara väldigt enkla, snabba och naturliga. Rörelsen bör vara 
så pass snabb så att användaren hinner uppfatta vad den rörligagrafiken 
vill kommunicera med användaren.  
 
Den mängd av rörelse som används på en och samma gång påverkar hur 
den rörligagrafiken uppfattas av användare. En rörelse som sticker ut kan 
hjälpa en användare fokusera på det viktigaste på en webbsida undertiden 

flera rörelser som används samtidigt gör att användaren tappar fokus och 
inte förstår vad den ska fokusera på. När det är stora delar av skärmen 
som förändras samtidigt så bör denna vara harmonisk för att användaren 
ska uppfatta detta som naturligt och bildförstärkande. Det finns även en 
möjlighet att när användaren utsätts för större mängder av rörliggrafik så 
tappar den intresset för att den får för mycket att fokusera sig på.   
 
För att användaren inte ska bli Ostimulerad så bör den rörligagrafiken 
förändras eftersom för att användaren inte ska vänja sig vid samma saker 
hela tiden.  
 
När rörelse används bör den vara kontrollerad, med det menas då att 
användaren själv har möjligheten att få bestämma att; starta den, avbryta 
den, samt öka hastigheten. Detta påminner till viss del slutstser som 
Pinhanes o Karat dragit i deras uppsatts ”less klicking more wathcing” 
[Pinhanez C, Karat J, et al.2000].  
 
Fortsatt forskning  
För att utveckla detta arbeta så skulle det vara intressant att testa 
applicera de guidelines som tagits fram på andra genrer av webbsidor. 
Något som även skulle vara intressant att fortsätta forska vidare inom 
området är kulturelltolkning av rörlighet. Eftersom denna studie enbart 
testades på Svenska medborgare så kan det vara intressant att se hur 
användare från andra kulturer svarar och utifrån det göra en jämförelse.  
 
Tack till  
Jag vill tacka Charlotte Wiberg, familj, vänner, samt andra som har gett 
mig inspiration samt drivkraft att göra denna studie. Jag vill även tacka de 
som har deltagit som intervjuobjekt i studien.  
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Appendix 
Appendix 1 - intervjufrågor 
som intervjuare beskriver du för intervjupersonen vad som kommer att hända, du berättar hur lång tid 

undersökningen kommer att ta etc. Beskriv varför användaren blir filmad, att det är för att du ska kunna ta del av 

reaktioner etc. 

För frågor  
1 namn  

2 ålder 

3 Hur skulle du säga att du behärskar du Internet –  

dåligt,   normalt,   expert 

 

4 Hur mycket surfar du?   

En gång varje dag?  Mindre än en gång per dag?  Ingeting? 

 

5 hur är din kontakt med Internet? Kommer du i kontakt med Internet på ditt;  

jobb skola  hem annat 

  

6 hur många underhållningswebbsidor har du besökt det senaste året?  

Ingen 1-5 6-10 11 +  

7 Vilken är din favoritfilmgenre?  

drama  action komedi thriller fiction   

 15 



Think aloud method  
Som intervjuare förklarar du vad som kommer att hända under intervjun, du ber dem beskriva webbsidan och få det 
att prata, fråga dem, få dem att starta en monolog, och underhåll denna.  
 
(du beskriver för användaren att) Du får 5 minuter att gå igenom webbsidan, under den tiden så ska du berätta allt 
du gör, det vill säga, om du stöter på problem, eller du tycker någonting är bra eller dåligt så ska du försöka utveckla 
vad som är problem. För att hjälpa dig komma igång så får du ett scenario. 
(fråga före visning av webbsida om de har sett filmen som marknadsförs?)  
(fråga även om dom har tänkt att se denna film?)  
 
Scenario; dina kompis har bjudit ut dig på bio och ni ska gå och se en film men du vill först ta reda på vad denna film 
handlar om etc. så du bestämmer att gå in på deras webbsida.  
Har du sett denna film?  
 
1 Beskriv webbsidan? /Vad är din första spontana reaktion? /Vad är det första det du lägger märke till? (förväntning) 

 

2 Är det här du hade förväntat dig? (förväntning) 

 

3 I vissa lägen kan man säga att förtroende är viktigt på webbsidor, tycker du att förtroende är något centralt på denna webbsida? (förtroende) 

- om ja, utveckla!  

 

4 Är det något av den rörliga grafiken som tilltalar dig?  

Om JA beskriv vad? 

6 Beskriv hur du känner dig när du ser rörligheten på sidan. (engagement som hel het) 

 
7vad tycker du om sidan nu i efterhand? 
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Frågor ställda efter undersökningen. 

Efter think aloud sessionen så ställer utvärderaren frågor som finns här nedan.  
 
1 Sortera webbsidorna i den ordning som du gillade bäst först, näst bäst nummer två etc.…  

1 x 
2 
3 
4 

2 Beskriv varför du valde x som nummer ett?   
 
 
Slutet/Varför valde du x som nummer 1 och varför inte nummer fyra som bäst 
 
3 Hur kändes webbsidorna du besökte?  
 
4 Beskriv känslan som du tycker finns på webbsidan./ 
 
har du varit med i den här typen av utvärdering tidigare  
- var det något du stördes av?  
- skulle du gjort likadant   
 
5 Var det något som du stördes av? 
 
6 har  sidan har påverkat dig att gå och se denna film? 
 
7 Hur intressant är sidan? (intressant)  

Beskriv på en skala från 1 till 7 där 1 är intressant och 7 ointressant.  
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Appendix 2 – Urvalsmodell 
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