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Målet med projektet är att skapa en 
sida med animationer som triggas 
av olika interaktioner. Med en statisk 
startsida i gråskala ges exempel på 
hur det går att ge liv åt en hemsida 
med hjälp av rörliga element. Sidan 
ska även innehålla information om 
de olika aktiveringarna och tekniken 
bakom.

Projektet avgränsas till att fokusera 
på dekorativa animationer och utgår 
från tre vanliga interaktioner: hover, 
klick och scroll. Det finns många sätt 
att animera för webben, men fokus 
kommer att ligga på animationer 
som kan byggas med CSS, JavaScript 
och SVG.
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Under de senaste åren har det dykt 
upp fler och fler exempel på hem-
sidor där designers försökt röra sig 
bort från den minimalistiska stil som 
länge varit populär. Många har börjat  
experimentera med mer okonven-
tionella upplägg och bryter med-
vetet mot de regler som tidigare 
varit satta. Ibland görs detta på  
bekostnad av användarvänlighet  
och intuivitet men till fördel för 
ett starkt och bestående intryck.1  
Användarens uppmärksamhetsspann 
har samtidigt blivit allt mindre vilket 
gör det ännu mer viktigt att designa en  
hemsida som ger användaren en 
positiv upplevelse. Detta kan göras 
med små subtila animationer som 
drar uppmärksamhet till vissa delar 

av en hemsida, men också med stör-
re och mer interaktiva animationer 
för att förmedla känslor eller berätta 
en historia.2

I samarbetet mellan designers 
och utvecklare kan det lätt uppstå  
vissa svårigheter när det gäller  
animationer. Något som verkar lätt att  
genomföra i en designers ögon kan 
i verkligheten vara en mycket kom-
plicerad uppgift för utvecklaren. Hur  
arbetar man bäst över rollerna för 
att skapa animation för webben?

Syftet med projektet är att  
genom ett samarbete mellan digitala 
designers och webbutvecklare  ut-
forska hur man arbetar med anima-
tion för webben för att göra en sida 
mer levande och intressant.

1.1 BAKGRUND & SYFTE 1.3 AVGRÄNSNINGAR1.2 MÅL
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hjälp av animation.
För att man lätt skulle kunna jäm-

föra de olika sidorna med varandra 
behövdes en tydlig meny. Så snart 
strukturen och menyn var satt kunde 
sidan börja byggas. Nästa steg var att 
bestämma vilket innehåll som skulle 
vara med på varje sida. Kodtekniken 
vägdes också in i valet av animatio-
ner för att olika animationstekniker 
skulle kunna testas.

  När strukturen var satt kunde 
också sidans olika element börja 
designas. Inledningsvis med bak-
grunden vilket var den största delen. 
När bakgrunden skulle färgsättas 
uppstod det problem, menyn blev 
alldeles för rörig. Färgschemat fick 
justeras och en mer neutral färg fick 
läggas till för att användas till bak-
grunden. När färg och form var satt 
kunde arbetet delas upp ytterligare 
och delarna kunde designas var 

för sig. Med den nya neutrala bak-
grundsfärgen upptäcktes att sidan 
kunde byggas på ett mycket smidig- 
are sätt med färre komponenter 
som inte krävde upprepning. Sam-
ma komponenter kunde sedan 
enkelt aktiveras på olika sätt. Nu 
kunde enbart styling, innehåll och  
aktiveringsmetod bytas ut istället 
för separata sektioner vilket inne-
bar väldigt mycket mindre kod.

Projektet följde ett agilt arbets-
sätt där ett element i taget designa-
des och lämnades över till utveck-
laren som sedan kunde anpassas 
allteftersom projektet utvecklades. 
Tack vare detta fick vi förståelse för 
hur lång tid olika animationer tog att 
koda och det gjorde även kommu-
nikationen och samarbetet mycket 
lättare vilket resulterade i ett bättre 
slutresultat.
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Med utgångspunkt i huvudsyftet, en 
fördjupning i animering och rörligt 
för webben, inleddes projektet med 
en omfattande insamling av inspira-
tion och information för att under-
söka vad som var möjligt att göra 
och vilka tekniker som finns. Även 
användarvänlighet fanns i åtanke. 
Den initiala frågeställningen gick 
ut på att undersöka hur animatio-
ner bäst översätts från desktop till 
mobil där ytan är mindre och vissa 
aktiveringar inte fungerar. Snabbt 
framkom det att det främst var  
hoveraktiveringen som inte var 
möjlig på alla plattformar. Fokus 
hamnade också mer på responsi-
vitet och inte på hur man skapar  
animationer, vilket frångick huvud-
syftet. Därför ändrades riktningen 
mot att fokusera på animeringar 
utifrån tre vanliga interaktioner: 
hover, click och scroll, och under-

söka vad man kan göra med vilken  
interaktion. Avgränsningen gjordes 
för att fokusera på interaktionen 
mellan animationer och användaren.

Med en stor mängd artiklar och 
inspiration som grund påbörjades 
skissarbetet för att bygga upp en 
struktur för sidans innehåll. Även  
research och struktur för ramverk 
och animationsbibliotek fastställdes.

För att fokus skulle hamna  
på interaktionerna beslutades att  
sidorna skulle ha i princip samma 
innehåll. En sida för vardera av de tre 
interaktionerna men också en där de 
animeringar som passade bäst till-
sammans skulle kombineras. Detta 
kom dock att ändras under projek-
tets gång till att vara en statisk sida 
i gråskala för att påvisa skillnaderna 
mellan icke rörligt och rörligt på ett 
mer effektfullt sätt och visa hur man 
kan göra en hemsida levande med 

Animation i 3 steg
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Skisser av innehåll och struktur

Motsatt sida:  
Urval av inspiration för färg och form3
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Slutresultatet presenteras på en 
hemsida med en statisk startsida 
och tre flikar för interaktionerna 
scroll, hover och klick. Flikarna 
innehåller samma element för att 
kunna jämföras med varandra men 
där förslag ges på vad som går att 
göra med de olika interaktionerna. 
Sidan är byggd med JavaScripts- 
ramverket Vue.js. Ramverket valdes 
för att det underlättar hanteringen 
av sidans olika lägen samt för att  
koden ska kunna delas upp på ett 
bra sätt, med en komponent per  
sektion och animation.

Startsidan består av illustrationer 
i gråskala och allmän information  
om projektet och animationer. Ett 
färgschema valdes för varje interak-

tion för att tydligt markera på vilken 
flik man befinner sig. Varje aktive-
ringsflik innehåller tre sektioner med 
text som beskriver var du kan använda 
interaktionen, hur den kodas och 
vad du bör tänka på. Animationerna 
är gjorda med CSS, JavaScript och 
SVG. För att manipulera SVG-filernas 
former har JavaScripts-biblioteket 
Snap.svg använts. Det finns många 
SVG-bibliotek, men valet föll på 
Snap då det är open source och det  
hanterar övergången mellan anima-
tionernas start- och slutläge bäst. 
För visualisering av animationer har 
After Effects använts till viss del, men 
tack vare det nära arbetet under 
projektets gång har mycket kunnat 
testas direkt i kod.

Bildtext
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Vänster: Meny version 1 
Höger: Slutgiltig meny efter revidering

Bakgrundsdesign

Val av färg och gradienter

CLOUDY GREY
#e6e6e6

RGB 230, 230, 230

HOT PINK
#FF0098
RGB 255, 0, 152

WARM RED
#F40000
RGB 244, 0, 0

SUNRISE ORANGE
#FF8B00
RGB 255, 139, 0

DARK ORANGE
#EE3F00
RGB 238, 63, 0

OCEAN BLUE
#1808EF
RGB 24, 8, 239

MIDNIGHT BLUE
#001F44
RGB 0, 31, 68
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POPPINS BOLD POPPINS BOLD

Open Sans light Open Sans light

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÅÄÖ

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZÅÄÖ

RUBRIKER RUBRIKER
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

This project is a collaboration between three students from Digi-
tal Design and Web Development at Yrgo. We wanted to explore 
how a website could be brought to life by adding a variety of 
decorative animations to it. We have experimented with three 
different triggers - scroll, hover and click. This landing page is  
quite boring; grey, dull and static, but have a look around to see 
the difference some animations and color can make to it!

This project is a collaboration between three students from Digi-
tal Design and Web Development at Yrgo. We wanted to explore 
how a website could be brought to life by adding a variety of 
decorative animations to it. We have experimented with three 
different triggers - scroll, hover and click. This landing page is  
quite boring; grey, dull and static, but have a look around to see 
the difference some animations and color can make to it!

Val av typsnitt Val av typsnitt mot färgad bakgrund
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Slutgiltig design av sidans första sektion Slutgiltig design av sidans andra sektion
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En utmaning i projektet var att inte 
arbeta utifrån en fast brief eller ram. 
När möjligheterna var så många 
var det svårt att välja färg och form 
till projektet. Det var en kreativ och 
rolig utmaning att inte ha några  
begränsningar, men mer tid hade  
kunnat läggas på själva huvudupp-
giften, animationerna, om vi hade 
haft tydliga designramar eller satt 
en form tidigare. Det var även svårt 
att avgränsa vilka animationer som  
skulle fokuseras på när det finns 
oändligt många. Det kan lätt leda till 
frustration för en designer som har 
många idéer när tiden bara räcker till 
att genomföra en liten del.

Att strukturera upp och designa 
layouten av sidan tog mycket tid, 
kanske hade det varit bättre att 
istället göra enskilda animationer 
för att fokusera på huvudsyftet. Det 

hade kanske också varit lättare att 
utgå från mer konkreta kategorier 
exempelvis text-, bakgrunds- eller 
bildanimationer istället för hover-, 
click- och scrollanimationer.

Under projektets gång har vi fått 
stor lärdom om hur överlämning 
av animationer till webbutvecklare  
fungerar samt vilka möjligheter 
och begränsningar som finns. Vid 
SVG-animation är det exempelvis 
mycket viktigt med illustrationens 
eller designens uppbyggnad och att 
punkterna följer varandra.

Vi designers har även testat att 
koda några animationer själva men 
kanske främst fått kunskap om  
vilken kodteknik som fungerar bäst 
till olika animationer. Projektet har 
varit en nyttig lektion i samarbete och  
kommer att kunna användas när 
våra roller möts i framtiden.

Det agila arbetssättet möjliggjorde  
mycket finjusteringar vilket innebar 
många nya versioner som behövde 
överlämnas. Namngivning av dessa 
var något som det inte fanns någon 
metod för och det skapade onödig 
förvirring och tog lite extra tid. På 
ett övergripande plan fungerade  
kommunikationen och samarbetet 
väldigt bra med tydlig tidsplanering 
och struktur. Tack vare det agila  
arbetssättet kunde feedback snabbt 
ges på ändringar och samtliga kunde 
vara med och tycka till.

4.2  DIGITAL DESIGNER
För webbutvecklaren kan projektet  
delas in i två delar. Första delen 
innebar att bygga själva sidan med 
dess struktur och layout. Här lärde 
jag mig mycket om ramverket Vue.js  
och det har varit användbart och 
förenklat mycket i och med sidans 
fyra lägen samt alla event som ska  
lyssnas på. Eftersom det finns 
många SVG-element på sidan har 
det varit en utmaning att posi- 
tionera alla element i förhållande 
till varandra samt att göra sidan  
responsiv. SVG-elementen är absolut 
positionerade bakom annat innehåll 
och har fasta proportioner och sidan 
har därför väldigt många media  
queries för att sätta om marginaler 
och höjder på elementen. Om mer tid 
funnits hade det varit intressant att 
se om detta hade kunnat lösas på 
annat sätt.

Andra delen av projekt var själva 
animationerna. Här har jag lärt mig 
mycket om animationer både i SVG 
och CSS. Jag sökte lösningar i CSS 
först och främst, då det laddas 
snabbt i webbläsaren, men när det 
kommer till att förändra former på 
illustrationer har jag funnit att SVG 
är det bästa verktyget. En utmaning 
har varit att aktivera animationerna 
på olika sätt beroende på i vilket läge 
sidan är, samt att även få till en bra 
timing, till exempel när man scrollar.  
Detaljerna är viktiga och det har 
därför varit bra att jobba tätt till-
sammans med designers för att 
snabbt kunna förändra en form och 
exportera en ny version av en SVG. 
Det har också möjliggjort diskussion 
kring varje element och detaljer  
samtidigt som jag byggt dem.

4.3 WEBBUTVECKLARE

4.1 SAMARBETE
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