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Sammanfattning 

Allt eftersom undervisningsmaterialet utökas med nytt och reviderat material 
behöver lärarna hjälpa sina studenter att bli motiverade till att lära sig materialet. 
Genom att använda interaktiva verktyg blir undervisningen mer intressant och gör 
det enklare att visa komplext material i undervisningen. JavaScript är det mest 
använda programmeringsspråket på internet och användas för att skapa dynamiska 
webbsidor. Animationer är en sekvens av bilder som får ett objekt att röra på sig. 
Denna studies resultat visar på att AnimeJS är det JavaScriptsbibliotek med minst 
signifikanta skillnader i datan som har utvunnits från mätningar. Studien visar även 
att JavaScriptsbiblioteken blir påverkade av vilken webbläsare som används, både för 
att hålla sin fördefinierade animationslängd och för webbläsaren att exekvera 
animationens funktionen snabbare. 

Nyckelord: e-lärande, interaktivitet, 2D animation, JavaScript, jQuery, AnimeJS, 
VelocityJS 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1 Introduktion 
Internet är en samlingsplats för information och har på senare tid blivit en 
applikationsplattform. JavaScript är det mest använda programmeringsspråket på internet 
utöver HTML och CSS. Där HTML och CSS utgör grunden för alla webbsidor på internet. 
Med hjälp av JavaScript kan webbsidorna programmeras till att bli allt mer dynamiska och 
interaktiva.  Online learning, e-learning och web-baserat lärande är några benämningar som 
skolan använder sig av när undervisningen är baserad genom webbapplikationer. En blandad 
skolmiljö fås genom att ta in webbteknologier till klassrummen och finns i olika utföranden 
(Ali & Richardson, 2011); text, ljud, video och komplexa WIMT system. En studie av Ho, 
Nakamori, Ho & Lim (2016) tyder på att det traditionella klassrummet kompletteras med 
hjälp av teknologiska hjälpmedel och minskar nackdelar, såsom informationsmissförstånd. 

Genom interaktiva verktyg och animationer uppmuntras studenter till lärande och tiden för 
lärandet blir kortare på grund av att verktyget gör studietiden till en underhållande period 
(Berdux & Szczerbicka, 2000). Animationer ger även studenterna möjligheten att lära in 
komplexa material och ger dem behov till att själva experimentera med dessa på internet. 
Animationer i sig är en sekvens bilder som med hjälp av förutsatta punkter, ytnät eller 
matematiska algoritmer får ett objekt att utföra något (Ahire, Evans & Blat, 2015), till 
exempel förflyttning i sidled, rotera eller förstora sig. Det finns flera bibliotek i JavaScript 
som har funktionalitet för 2D animationer, några av dessa är Angular, React, jQuery, 
AnimeJS och Bounce.js. 

Med åren ökar undervisningsmaterialet med ny och reviderad information, och studenterna 
blir överösta med information som ska bli inlärd (Pinter, Radosav & Čisar, 2010). I dagsläget 
måste lärarna hjälpa sina studenter för att underlätta inlärningsprocessen, därigenom har 
man nytta av interaktiva animationer i undervisningen. För att skapa en interaktivt verktyg 
på internet krävs det ett programmeringsbibliotek som klarar av att utföra animationer. 
Denna studie går ut på att jämföra exekveringstider och animationslängder i tre olika 
populära webbläsare för tre olika JavaScriptsbibliotek med fokus på 2D animationer för ett 
användargränssnitt. De utvalda JavaScriptsbiblioteken är jQuery, AnimeJS och VelocityJS. 

Studien utförs som ett experiment i en kontrollerad miljö, där de tre utvalda 
JavaScriptsbibliotek får utföra en animation i en applikation byggd i HTML och CSS. 
Artefakten är en interaktiv Sverigekarta där användaren kan få fram information om ett valt 
län på kartan. Två mätpunkter byggs in i applikationen för att utvinna data för 
exekveringstiden av animationens funktion och animationslängden i en webbläsare. 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel tar upp grundläggande begrepp och bakgrundsdefinitioner som ger en bättre 
uppfattning till problemformuleringen, metodbeskrivningen och experimentets 
genomförande under kommande kapitel. 

2.1 World Wide Web 
Webbläsaren har sedan sin födelse utvecklats från ett enklare informationsdelningscentrum 
till en plattform för skrivbordsapplikationer (Anttonen, Salminen, Mikkonen & Taivalsaari, 
2011). Utvecklingen av den aktuella webbläsaren, som vi ser idag, har tagit lång tid och i 
början var webbsidorna verkligen bara sidor av HTML-kod (Hypertext Markup Language) 
för att dela information i endast text, statiska bilder och navigering genom hyperlänkar till 
nya sidor som laddades ner från en webbserver. I ett senare skede blev webbsidorna mer 
dynamiska och interaktiva tack vare JavaScript. Det officiella namnet för JavaScript är 
ECMAscript, som lanserades år 1995 av Brendan Eich (W3Schools, 2019a). Webbsidorna är 
därför inte tvingade att enbart klara sig på kommunikationen mellan webbläsare och 
webbserver för navigering genom länkar (Anttonen, Salminen, Mikkonen & Taivalsaari, 
2011). Applikationer som tidigare endast fanns som skrivbordsapplikationer har i större 
grand byggts om till webbapplikationer. Där teknologier som RIAs (Rich Internet 
Applications) blir allt fler för att kombinera samarbete och interaktion genom internet. 

För att bygga en webbsida på internet behövs HTML och CSS (Cascading Style Sheet), som 
utgör grundstenarna för struktur respektive utseende på en webbsida (W3C, 2016a). Genom 
HTML kan utvecklaren strukturera i vilken ordning som webbsidan ska visa texter, bilder, 
ljud, listor, paragrafer och annat innehåll via innehållsorienterade taggar, markup-element. 
CSS används för att ge dessa markup-element färg, teckensnitt, eller annan design samt 
anpassa HTML-strukturen till den storlek på skärmen som webbsidan visas på. Att använda 
ett skriptspråk på internet innebär att koden inte behöver förbehandlas i en kompilator för 
att köras, utan koden blir direkt körbar i webbläsaren (W3C, 2016b). JavaScriptskod körs när 
webbläsaren läser in en webbsida eller när ett event startats av användaren, till exempel ett 
klick på en knapp på webbsidan. 

- DOM, även kallat för Dynamisk HTML (W3C, 2005), är en standard i W3C (W3Schools, 
2019c). I kombination med HTML tillåter DOM program och skript att dynamiskt 
manipulera en webbsidas innehåll, stil och struktur (W3C, 2005). Webbläsaren skapar 
upp DOM-element i en hierarkisk struktur vid varje inladdning av en webbsida, och 
genom dessa DOM-element i webbläsaren kan till exempel JavaScript modifiera ett 
HTML-element och dess attribut, omforma CSS, lägga till eller ta bort HTML-element och 
skapa nya HTML-event (W3Schools, 2019b). 

- SVG (Scalable Vector Graphics) är en öppen standard och är ett grafiskt markup-språk 
för 2D grafik för animationer och bilder på internet (W3C, 2010). Alla aktuella webbläsare 
har stöd för SVG, både för enheter som är stationära och mobila. SVG möjliggör 
vektorgrafik direkt på webbsidorna och kan användas tillsammans med andra W3C 
standarder såsom DOM (W3Schools, 2019c). Fördelarna med SVG är till exempel att 
grafik som är framställt genom SVG kan omarbetas genom vilken textredigerare som 
helst, grafiken går att skala till olika storlekar och kan skrivas ut i högkvalitet utan att 
förlora kvaliteten. 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2.2 Webbteknologier i undervisningen 
Lärande via internet har många benämningar; online learning, e-learning och web-baserat 
lärande, bara för att nämna några. Internet har med teknikens framfart utvecklats till en 
större plattform och dagens skolsystemen tar del av de nya läromiljöerna och metodiken (Ho, 
Nakamori, Ho & Lim, 2016). Lärande via internet är lika framgångsrikt som traditionellt 
lärande, men vissa nackdelar finns. Dessa nackdelar syftar till att studenterna känner 
bristande ansvar, blir separerade och isolerade från övriga studenter samt att återkopplingen 
från lärare blir begränsade. I en blandad skolmiljö tar man in webbteknologier till det 
traditionella klassrummet och blandningen gör att nackdelarna för respektive lärande 
minskar och kompletterar varandra (Ho, Nakamori, Ho & Lim, 2016). Fördelarna med en 
blandad skolmiljö gör att undervisningen blir mer levande, ökar tillgångarna och 
flexibiliteten samt att lärarna kan använda tiden kostnadseffektivt. Om studenter inte kan 
närvara fysiskt till undervisningen av olika anledningar, på grund av familjesituation eller 
avstånd till skolan, kan de fortfarande bli delaktiga i skolans undervisning genom andra 
teknologier över internet (Ali & Richardson, 2011): 

- Textbaserad undervisning ger studenten möjligheten till deltagande via bland annat e-
mail, forum eller anslagstavlor. Detta minskar kravet på en teknisk kompetens hos 
studenten. 

- Ljud-baserad undervisning används som ett komplement till den traditionella 
undervisningen så att studenter till exempel kan lyssna på missade föreläsningar, 
återigen gå igenom komplexa delar i undervisningen eller kontrollera sina 
föreläsningsanteckningar.  

- Video-baserad undervisning genom inspelade föreläsningar skapar en positiv 
flexibilitet på studenternas lärande och ger en lättåtkomlighet över internet. 

- Komplex WIMT (Web Interactive Multimedia Technology) består av de tre ovan 
nämnda undervisningsformerna, text, ljud och video, som tillsammans med grafik och 
animation skapar en möjlighet för ett virtuellt interaktivt klassrum. 

2.3 Animation 
Animationer kan se olika ut och vara olika avancerade beroende på vad animationen går ut 
på. Det kan vara allt ifrån att ett objekt snurrar runt till en avancerade 3D modell. Det finns 
tre kategorier som animationerna kan delas in i; interaktiva, illustrativa och underhållande. 
Animationerna klassificeras in i dessa kategorier om animationerna till exempel gäller 
tecknade filmer, simuleringar, respektive CGI (Ahire, Evans & Blat, 2015). I grunden är 
animationer en sekvens av bilder i en grupp som med geometriska transformationer gör att 
objektet förflyttar sig lite per bild (Ahire, Evans & Blat, 2015). Denna förflyttning gör att det 
ser ut som om att objektet rör sig när man spelar upp sekvensen. Objekten för animationerna 
får sina rörelser genom förutsatta punkter, matematiska algoritmer eller mångsidiga ytnät. 
Det vanligaste sättet att göra animationer genom är att använda olika transformationer på 
statiska objekt, antingen genom att flytta på kameran/vyn som åskådaren ser utifrån eller 
genom att integrera numeriska egenskaper till objektet som ska röra på sig (Ahire, Evans & 
Blat, 2015). Animationer genom statiska objekt kan vara att använda fysiska egenskaper 
såsom att flytta, rotera, uppleva eller utöva andra fysiska krafter. Ett annat sättet är att 
applicera förändringar, påverkade av externa faktorer, till objektet och detta kallas för 
deformation (Ahire, Evans & Blat, 2015). Objekt av denna typ har komplexa rörelser genom  
sina egna egenskaper som måste tas i åtanke vid animation. Objekt som exempelvis kan 
animeras på detta sätt är kroppar, kläder, hår, vätskor eller folkmassor. 
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Att använda interaktiva animationer i ett undervisningsmaterial har många fördelar (Berdux 
& Szczerbicka, 2000). De gör att lektionerna blir mer intressantare och skapar möjligheten 
att demonstrera komplext material på ett effektivare sätt. Animationerna från 
föreläsningarna bör finnas tillgängliga på internet så att studenterna kan experimentera 
själva. Kombination av tillgänglighet och animation skapar en motivering för att lära på egen 
hand och ge en större utbredning för datorbaserade träningsapplikationer för inlärning åt de 
studerande. Utöver nämnda fördelar blir interaktiva animationer också ett verktyg som 
studenterna själva kan använda i sina presentationer och ge grundläggande kunskaper för 
dynamiskt komplexa system (Berdux & Szczerbicka, 2000). Tidigare studier visar även att 
utnyttjandet av interaktiva animationer allt mer blir en del av studiematerialet. Då de 
interaktiva animationerna ger studenterna en intressantare tid att studera och att 
inlärningsprocessen blir kortare då tiden som spenderas för studier blir som en rolig lek. 

2.3.1 JavaScriptsbibliotek för animation till webbapplikationer 
Som tidigare nämnts kan animationer ha olika grader av komplexitet, vilket då även kräver 
olika förutsättningar för att skapa dessa animationer. Till webbapplikationer finns det olika 
typer av teknologier för att skapa animationer i. Denna studie tittar närmare på ett urval av 
de bibliotek som finns för enklare interaktiva 2D animationer med hjälp av JavaScript för 
front-end webbapplikationer. Exempel på några teknologier för att skapa 3D animationer på 
internet är genom Adobe Flash, Java/Java3D och WebGL (Stuchlíková et al., 2014 & 
Anttonen, Salminen, Mikkonen & Taivalsaari, 2011). Ramverk är ett skelett för en 
applikation, funktioner kan läggas till och tas bort under förutsättning att applikationen 
fortfarande är funktionell. Ett bibliotek är i stora drag en grupp användbara fördefinierade 
funktioner som kan implementeras enkelt i en redan uppbyggd applikation (Buckler, 2018). 
Funktionerna kan till exempel hantera strängar, datum, HTML DOM-element, cookies, 
nätverksförfrågningar eller animationer. Exempel på JavaScriptsverktyg till 
webbapplikationer är (Buckler, 2018 & Pant, 2018): 

- AngularJS har sin grund i JavaScript för utveckling av mobila och skrivbords 
applikationer (GitHub, 2019a).  

- Vue.js används för att utveckla användargränssnitt i ett framåtsträvande tänk och 
grundar sig i gradvis inkrementell utveckling (Vue.js, 2018).  

- Ember.js används för front-end utveckling för moderna komplexa applikationer, 
genom att erbjuda kompletta lösningar (Ember.js, 2019).  

- jQuery kan på ett enkelt sätt manipulera HTML-element, events och animationer etc. 
och har stöd till många av dagens webbläsare (jQuery, 2019). 

- React är skapat av Facebook och är framställt för utveckling av användargränssnitt på 
internet (GitHub, 2019c). React är licensierad under MIT.  

- Bounce.js är skapad av Tictail och licensierad under MIT (GitHub, 2015). Biblioteket 
använder statiska keyframe animationer genom CSS3 och kan användas utan extra 
JavaScriptskod. 

- AnimeJS är ett API skapat för att manipulera CSS egenskaper, SVG, DOM-attribut och 
JavaScripts objekt (GitHub, 2019b). Biblioteket är skapat av Julian Garnier och är också 
licensierad under MIT. 

- VelocityJS är skapad av Julian Shapiro och är licensierad under MIT. Biblioteket är 
inte beroende av andra verktyg för att fungera och kan användas på flera olika 
objektsformer såsom DOM och SVG (GitHub, 2018).  
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- AniJS är licensierad under MIT och är skapad av Dariel Noel (GitHub, 2017). 
Biblioteket tillåter utvecklaren att skriva koden på ett sätt som påminner om en mening 
(Pant, 2018). 

2.3.2 Viktiga aspekter i valet av ett JavaScriptsbibliotek 
Det finns olika sätt att avgöra vilket bibliotek som passar bättre för den typ av applikation 
som ska utvecklas. Man kan till exempel hitta ett lämpligt alternativ genom att jämföra de 
tekniska aspekterna (Giza, Christodoulou & Papatheodorou, 2012): 

- Kvalitet tar hänsyn till storlek, komplexitet och underhållet för källkodens funktioner 
och helhet. 

- Validation används för att beskriva de felaktigheter som hittas i källkoden vid 
exekvering. 

- Prestanda mäts genom exekveringstider eller svarstider hos källkoden, det vill säga 
hur lång tid något tar att utföra eller ladda. 

Kvalitet, validering och prestanda är nödvändigtvis inte det enda som är avgörande i valet av 
bibliotek för en tänkt applikation. Giza, Christodoulou och Papatheodorous (2012) 
egenskaper ovan förutsätter att en grundförståelse finns för mätvärden och att en förstudie 
gjorts av bibliotekets källkod för att kunna få en bättre förståelse av dess funktionalitet 
(Graziotin & Abrahamsson, 2013). Därför kan Graziotin & Abrahamssons (2013) metod i 
valet av bibliotek anses vara ett komplement, till Giza, Christodoulou och Papatheodorous 
(2012) kriterier, för att anpassa den tänkta applikationen i ett framtidsperspektiv än ur ett 
tekniskt perspektiv: 

- Dokumentation över bibliotekets funktionalitet och där information finns lätt 
tillgänglig. 

- Gemenskap (engelska: ’community’) för utveckling och hjälp från andra utvecklare 
som använder biblioteket. 

- Pragmatik menas med hur biblioteket kan programmeras med fler eller mindre antal 
kodrader. 

- Mognad beskriver hur nytt biblioteket är på marknaden och om det finns tillräckligt 
med information kring det för dokumentation och gemenskap. 

- Uppdateringsfrekvens tar upp om biblioteket fortfarande är under utveckling med 
ny funktionalitet från leverantörerna eller om det är förlegat på marknaden. 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3 Problemformulering 
I takt med att ny, uppdaterad och reviderad information tillkommer allt snabbare varje år till 
undervisningsmaterialet, förekommer det allt mer information som studenterna måste lära 
sig under kortare perioder (Pinter, Radosav & Čisar, 2010). Lärare har behov av att hjälpa 
sina studenter att hitta verktyg för att studera in materialet på ett effektivare sätt, i och med 
att undervisningsmaterialet växer till allt större mängder. Att skapa applikationer till internet 
gör att verktyget blir lättåtkomligt för alla som behöver det, och idag är JavaScript det mest 
använda programmeringsspråket på internet (Graziontin & Abrahamsson, 2013). Det är 
viktigt att man så tidigt som möjligt i utvecklingsfasen väljer rätt bibliotek i Javascript som 
applikationen ska grunda sig på. Det existerar hundratals bibliotek som ger både för- och 
nackdelar för applikationen som ska utvecklas.  

I en studie av Gizas, Christodoulou och Paptheodorou (2012) utfördes tre experiment för att 
jämföra sex olika JavaScriptsbibliotek; Dojo, ExtJS, jQuery, MooTools, Prototype och YUI. 
Syftet var att kontrollera bibliotekens kvalitet (storlek, komplexitet och underhåll), validering 
(felaktigheter i programkoden) och prestanda (exekveringstider i olika webbläsare) genom 
att mäta koden på de funktioner som var mest lika varandra i alla bibliotek och skapa en egen 
grundversion av dessa funktioner. Studiens mätningar genomfördes av redan existerade 
applikationer, bland annat JSmeter, Yasca och SlickSpeed, för att kunna utföra tidigare 
nämnda typer av testningar mot ett JavaScriptsbibliotek. 

Genom att de nuvarande JavaScriptsmotorerna i webbläsarna har blivit så pass utvecklade så 
kämpar leverantörerna mot varandra för att övertyga användarna om att deras webbläsare är 
snabbare än andra webbläsare (Graziontin & Abrahamsson, 2013). Genom benchmarking 
kan mätningen på källkod hos JavaScriptsapplikationer visa olika resultat, som inte alltid är 
till det valda bibliotekets fördel. 

Studiens huvudmål är att jämföra exekveringstider och animationslängder hos 
tre stycken JavaScriptsbibliotek för 2D animationer i tre populära webbläsare. 
Studien ska se om det finns någon signifikant skillnad mellan dem när det 
skapats en applikation på internet. 

3.1 Delmål 
Under experimentet finns det ett antal delmål som ska uppfyllas för att hjälpa studien att 
kontinuerligt komma vidare, och ge svar på experimentets frågeställningar och huvudsakliga 
mål: 

1. Identifiera potentiella JavaScriptsbibliotek med egenskaper för 2D animationer på 
internet. 

2. Välja ut tre stycken JavaScriptsbibliotek lämpligast för experimentet. 

3. Identifiera ett sätt att mäta exekveringstiden och animationslängden hos dessa tre 
stycken JavaScriptsbibliotek. 

4. Genomföra experimentet i en kontrollerad miljö och utvinna data genom mätningar. 

5. Sammanställa data från delmål 4 och presentera resultatet i diagram och tabeller. 

6. Utvärdera resultatet från delmål 5 och dra slutsatser utifrån dataserierna för att svara 
på experimentets frågeställningar. 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3.2 Frågeställningar 
De frågeställningar som studiens experiment ska svara på är följande: 

1. Vilket JavaScriptsbibliotek visar på bättre svarstider genom att jämföra 
exekveringstider och animationslängder? 

2. Påverkas JavaScriptsbibliotekens animationslängd beroende på valet av webbläsare?  

3. Vilket JavaScriptsbibliotek förhåller sig närmast de fördefinierade animationslängderna  
utifrån experimentets resultat? 

4. Påverkas JavaScriptsbibliotekens exekveringstid beroende på valet av webbläsare? 

5. Vilket JavaScriptsbibliotek visar på bäst exekveringstid utifrån experimentets resultat? 

3.3 Hypoteser 
Hypoteserna för denna studies experiment och frågeställningar är följande: 

1. Det finns ingen signifikant skillnad mellan bibliotekens svarstider; (Nollhypotes) 

• oberoende av valet på webbläsare 

• oberoende av valet för animationslängd. 

2. Det finns signifikant skillnad mellan bibliotekens svarstider; (Alternativ hypotes 1) 

• beroende av valet på webbläsare 

• beroende av valet för animationslängden. 

3. Det finns signifikant skillnad mellan bibliotekens svarstider; (Alternativ hypotes 2) 

• beroende av valet på webbläsare 

• oberoende av valet för animationslängden. 

4. Det finns signifikant skillnad mellan bibliotekens svarstider; (Alternativ hypotes 3) 

• oberoende av valet på webbläsare 

• beroende av valet för animationslängden. 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4 Metodbeskrivning 
Martinsen, Grahn och Isberg (2011) utförde en studie där beteendet hos fyra stycken webb-
applikation jämfördes genom att mäta exekveringstiden med och utan ”just-in-time” 
kompilering och genom bitkodsinstruktionsblandning. Studien använde sig av 
forskningsmetoden experimentet, som utfördes i kontrollerade miljöer med modifierade 
versioner av WebKit och Mozilla Firefox. Varje test utfördes 10 gånger för att utesluta att 
extern JavaScriptskod kördes. I en annan nyare studie av Mlynarski och Nurzynska (2017) 
granskades flera olika JavaScriptstillägg. Studien jämförde kvaliteten på svarstider hos en 
webbapplikation baserat på laddningstider, för bland annat omläsning av webbsidor och 
databasinformation. Även denna studie utfördes som ett experiment i en kontrollerad miljö 
på såväl stationära datorer som mobila enheter, för att jämföra bibliotekets funktionalitet på 
dessa plattformar. 

En studie, i en akademisk kontext, är att på ett ordentligt och organiserat sätt undersöka 
och/eller utreda ett område för att upptäcka och sprida ny insikt i det specifika området 
(Berndtsson et al. 2008, sid. 10). När områdets problemformulering är klarlagd ska en 
lämplig metod väljas för studiens fullbordande. Metoden ska vara ett medel, procedur eller 
teknik som kan utföras på ett logiskt, ordnat och systematiskt sätt. Det finns tre olika sätt att 
utföra en empirisk studie, enligt Wohlin et al. (2012, sid. 11-12); 

- Enkät är ett sätt att samla in generell information och data om hur så många personer 
som möjligt upplever en produkt eller tjänst. Enkäter används oftast när en produkt 
eller tjänst redan har varit i drift under en längre period och genom svaren kan studien 
ta fram en slutsats. 

- Fallstudie menas med att studien inriktar sig mot att undersöka ett fall eller instans på 
djupet för att förstå till exempel hur ett attribut förändrar sig under fallets förlopp. En 
fallstudie anses vara en observationstyp för att se hur en produkt eller tjänst fungerar i 
en specifik situation. 

- Experiment utförs i en kontrollerad miljö där en eller flera faktorer som individuellt 
påverkar en variabel. Genom att genomföra utvinna data kan studien analysera 
påverkan av faktorn på variabeln. En annan typ av experiment är kvasi-experiment som 
utgör likheter med ett vanligt experiment men som inte påverkas av slumpmässig 
inblandning av faktorer, utan påverkas bara av de egna egenskaperna hos objektet. 
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Denna studie har till större del följt relaterade studiers metodtänk och fokuserat på att 
genomföra ett empiriskt experiment i en kontrollerad miljö. Detta för att säkerställa 
exekveringskontroll, mätkontroll, utredningskostnad och replikering, som enligt 
Wohlin et al. (2012, sid. 18-19) är viktiga punkter i ett experiments utförande. Genom 
exekverings- och mätkontroll i experiment kan studien bestämma vad, när och hur 
experimentet ska utföras samt vilken sorts data, som ska inkluderas eller exkluderas, när 
mätningarna utförs. En ”sann” replikering uppnås när experimentets utformning och resultat 
kan replikeras. Experiment i en kontrollerad miljö kallas även för fast designstrategi och 
används vid kvantitativ undersökning, för att få förståelse till varför något förekommer och 
vad källan till förekomsten är (Wohlin et al., 2012, sid. 9-10). I kvantitativa undersökningar 
görs utvinning av data ett flertal gånger under samma förhållanden och kvantitativ data 
samlas in, som vid ett senare tillfälle analyseras. Kvantitativ dataanalys innefattar bland 
annat beskrivande statistik och hypotesprövning (Wohlin et al., 2012, sid. 65-66), vilket 
denna studie analyser datan utifrån. En kontrollerad miljö i ett experiment har fördelarna att 
de utgör det perfekta scenariot för artefaktens utförande och experimentet kan påverka 
artefakten på ett kontrollerande sätt och experimentet vet vad som påverkar artefakten, utan 
att främmande ting gör påverkan. Nackdelen med ett experiment i en kontrollerad miljö är 
att artefakten utsätts inte för en verklig händelse och experimentet kan inte se hur artefakten 
påverkas i de situationerna. 

4.1 Tillvägagångssätt 
Studien börjar med att välja ut tre JavaScriptsbibliotek för 2D animationer utefter de 
kriterier nämnda av Graziotin & Abrahamsson (2013) under rubriken 2.3.3 Viktiga aspekter i 
valet av ett JavaScriptsbibliotek. Därefter ska olika webbsidor programmeras för respektive 
bibliotek. Grunden till webbsidorna är byggd i HTML och CSS med flera SVG objekt, sedan 
används de valda JavaScriptsbiblioteken till att rendera ut och manipulera webbsidans 
innehåll genom DOM. Javascriptsbiblioteken hanterar sina egna separata webbsidor genom 
att använda samma grundkod, där endast 2D animations funktionerna byts ut till respektive 
JavaScriptsbibliotek. Webbsidornas gemensamma funktionalitet består av en interaktiv karta 
över Sveriges län i ett presentations syfte för lärande. 2D animationer appliceras på 
informationsrutan som växlar information om det valda länet när användaren klickat på 
länet. Utvinningen av data som utförs extraherar den totala tiden det tar för 
JavaScriptsbiblioteken att genomföra den tänkta 2D animationen på informationsrutan samt 
den totala tiden det tar för webbläsaren att exekvera animationens funktion. En start- och 
stoppklocka byggs in i webbsidans funktionalitet, där klockan startar precis när biblioteket 
exekverar 2D animations funktionen och stoppas när informationsrutan ligger utom synhåll i 
webbläsaren, sedan förflyttas informationsrutan ner och visas för användaren genom en 
andra animation. Värdarna för start och stopp sparas i millisekunder i en array i 
webbläsarens Local Storage, för att skrivas ut till en fil när respektive dataserie är avslutad. 
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Ett alternativ till att inte utvinna data för animationer i millisekunder är att räkna bild per 
sekund (frames per second, förkortning ”FPS”), som brukar användas vid utvinning av data 
för att veta hur snabbt ett grafikkort kan rita ut en animation. Denna typ av datautvinning är 
dock inte lämplig i detta experiments fall, då studien går ut på att jämföra olika 
JavaScriptsbibliotek för en applikation på internet utifrån användargränssnittet. Genom att 
utvinna data i millisekunder kan flera av applikationens funktioner mätas i framtida arbeten 
och under andra omständigheter. Mätning genom bild per sekund ger en smal vy av 
applikationens funktionalitet baserat på svarstider, då en halvsekund avrundas som en hel 
bild eller tas bort helt och ge ett högre/lägre värde än vad tiden egentligen är. Med hjälp av 
millisekunder utesluter experimentet inga halv sekunder utan räknar på ett exakt värde. 
Utvinningen av data sker med hjälp av JavaScript och varje mätserie ska mäta hundratals 
körningar av animationerna på informationsrutan för att fastställa en kvantitativ datamängd. 
Datautvinningen körs sedan i ett antal olika webbläsare, för att simulera att användaren 
använder olika webbläsare på sina privata datorer. De illustrationer som finns på 
webbsidorna ska vara fria att användas genom Creative Commons eller framställda specifikt 
för detta experiment, för att undvika upphovsrättskyddat material. 

De animationslängder som används för experimentets datautvinning är 150 ms, 400 ms och 
1000 ms för att visa olika längder som animationer kan ha i en webbapplikation, baserat på 
Taras Skytskyi artikel The ultimate guide to proper use of animation in UX (2018). Till sist 
jämförs och analyseras dataseriernas resultat för att svara på frågeställningarna och  
hypoteserna under rubrik 3 Problemformulering. 

4.2 Etiska aspekter 
Några etiska aspekter att tänka på under detta experiment är att se till att all information 
kring experimentets bakgrund, problemformulering, tillvägagångssätt, kod och resultat av 
mätningar finns tillgängligt (Wohlin et al. 2012, sid. 33-36) via experimentets publika 
GitHub webbsida (2019d) och i studiens rapport. Detta för att experimentet ska kunna 
upprepas i framtiden. Dock kan inte en exakt upprepning säkerställas för framtida 
experiment, då webbläsarna och JavaScriptsbiblioteken förväntas bli uppdaterade för 
framtida behov. 

Illustrationer som används i experimentet måste säkerställas att de ligger under Creative 
Common licens och biblioteken måste vara fria att använda utan extra tillägg, såsom ett 
annat JavaScriptsbibliotek eller installationer, som gör att experimentet inte kan upprepas 
utan extra kostnader i framtiden. 

Experimentets resultat av datautvinningen måste genomgå en giltighetsutvärdering (Wohlin 
et al. 2012, sid. 102-104) för att säkerställa att datavärderna som extraherats från 
experimentets datautvinning är korrekta emot det som experimentet ska utvinna data ifrån. 
Wohlin et al. (2012) listar en checklista över aspekter som en studie kan ta till hjälp för att en 
person innan, under och efter experimentet följer olika typer av etiska aspekter. Till exempel 
under detta experiment ska nedan etiska aspekter följas: 

- Tillförlitligheten vid genomförandet av studien betyder att implementationen 
bör var så lika som möjligt, oavsett vem och när studien genomförs (Wohlin et al. 2012, 
sid. 106). I detta experiment bör detta säkerställas genom att de koder som skrivs i de 
olika JavaScriptsbiblioteken ska vara så lika som möjligt, utefter bibliotekets 
funktionalitet. Dessutom krävs det att kod som utgör mätningsfunktionen ska läggas in 
på samma ställe i alla artefakternas kodstruktur, för att mätningarna ska ske på samma 
sätt under alla mätningar oavsett vilken artefakt som just då körs. 
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- Slumpmässiga avvikelser i experimentet beskriver hur externa faktorer kan 
påverka experimentets resultat, till exempel nätverksstörningar eller andra avbrott 
(Wohlin et al. 2012, sid. 106). Detta kan resultera i att enstaka eller flera värden i en 
dataserie sticker ut (spikar). Varje dataserie i detta experiment utföras två gånger, för att 
alltid ha en kontrollerande dataserie mot den första mätningens dataserie 
(huvuddataserie). Om den första datautvinningens dataserie visar på att avvikelser 
finns, blir den andra datautvinningens dataserie den nya huvuddataserien och en ny 
kontrolldataserie måste utvinnas genom en ny mätning. 

- Mognad innebär att experimentets resultat kan variera beroende på när mätningarna 
har gjorts och om det är under olika dagar eller månader etc. (Wohlin et al. 2012, sid. 
106). Till exempel kan mätningarna påverkas negativt om det förekommer störningar 
som påverkar mätningarna internt eller externt i experimentets miljö, samt om 
mätningarna gjorts under olika tidpunkter. För att motverka detta har alla mätserier 
genomförts direkt efter varandra och inte under olika dagar eller veckor. 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5 Genomförande 
Detta kapitel tar upp hur experimentet har genomförts för att uppfylla frågeställningarna, 
beskrivet under rubriken 3.2 Frågeställningar, utifrån experimentets delmål och 
tillvägagångssätt, beskrivna under rubrikerna 3.1 Delmål och 4.1 Tillvägagångssätt. 

5.1 Urval av JavaScriptsbibliotek 
Om ett bibliotek, listat i nedan tabeller, inte uppfyller ett kriterium markeras den i rött och 
följer inte med till nästa uppsättning av kriterier vid urvalet av experimentets slutliga 
bibliotek. Utifrån de etiska aspekterna i detta experiment, som finns beskrivet under 
rubriken 4.2 Etiska aspekter, ska två kriterier först och främst uppfyllas för att ett 
JavaScriptsbibliotek ska vara aktuellt till detta experiment. Vilket avser att biblioteken ska 
vara fritt att använda i sin fulla version, för att undvika faktiska kostnader för att utföra 
experimentet. Det andra kriteriet som ska uppfyllas är att biblioteket är helt oberoende av 
andra bibliotek utan hänsyn till att det endast är vissa funktionaliteter som är beroende av 
detta ytterligare bibliotek. De tre kriterier som Graziotin & Abrahamsson (2013) beskriver i 
sin studie, som även nämns under rubriken 2.3.3 Viktiga aspekter i valet av ett 
JavaScriptsbibliotek, är att biblioteken har gott om dokumentation, en god gemenskap samt 
en enkel pragmatisk förmåga. Vilket är de tre värderingar som används till den andra 
uppsättningen av kriterier i urvalet av bibliotek för detta experiment. Det tredje urvalet 
använder specifika kriterier som experimentet kräver utav biblioteket, dessa är att 
biblioteken kan utföra 2D animationer och kan manipulera DOM-element av en HTML-sida, 
för att datautvinningen utifrån experimentets frågeställningar ska kunna besvaras. 

- Tabell 1 visar resultatet för den första uppsättningen av etiska kriterier. 

- Tabell 2 visar resultatet för den andra uppsättningen av kriterier presenterade av 
Graziotin & Abrahamsson (2013). 

- Tabell 3 visar biblioteken utifrån experimentets specifika kriterier för 2D animation och 
manipulering av DOM. På grund av att AniJS inte har support för SVG objekt, så ersätts 
AniJS med VelocityJS istället trots tidigare utvärderingar. Detta då VelocityJS är ett 
komplett JavaScriptsbibliotek för animationer som är mätbart med både jQuery och 
AnimeJS. VelocityJS använder sig av samma API animationsmotor som jQuery och är av 
samma solida kvalitet som AnimeJS (Pant, 2018). 

TABELL 1:  
UPPSÄTTNING 1 - ETISKA ASPEKTER ÖVER JAVASCRIPTSBIBLIOTEK 

Fri i fullversion
Helt oberoende av andra 

bibliotek
AngularJS Ja Nej

Vue.js Ja Nej
Ember.js Ja Nej
jQuery Ja Ja
React Ja Nej

Bounce.js Ja Ja
AnimeJS Ja Ja

VelocityJS Ja Ja
AniJS Ja Ja
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TABELL 2:  
UPPSÄTTNING 2 - GRAZIOTIN & ABRAHAMSSON (2013) KRITERIER ÖVER JAVASCRIPTSBIBLIOTEK 

TABELL 3:  
UPPSÄTTNING 3 - SPECIFIK FUNKTIONALITET ÖVER JAVASCRIPTSBIBLIOTEK 

5.2 Utvalda webbläsare inför mätningar 
Alla webbläsare har samma huvudsakliga mål och det är att rendera webbsidor genom olika 
renderingsmotorer, beroende på vilken webbläsare användaren väljer att använda (Buckler, 
2017). Till exempel använder Apple Safari renderingsmotorn Webkit medan Mozilla Firefox 
använder Gecko och Microsoft Internet Explorer använder Trident. Företagen utvecklar sina 
webbläsare parallellt och tillsammans med W3C för att implementera nyare tekniker på 
samma sätt, trots detta renderar inte alla renderingsmotorer på samma sätt och vissa 
funktioner kan implementeras senare i andra webbläsare eller existerar inte alls. Enligt den 
statistik från StatCounter i Bucklers (2017) artikel är de top tre webbläsarna från maj 2017;  
Google Chrome, Mozilla Firefox och Apple Safari. Statistiken från 2018 hos StatCounter 
(2018) visar att Apple Safari har byts ut mot Microsoft Internet Explorer. Experiment utförs 
inte med Microsoft Internet Explorer då denna webbläsare inte är installationsbar i 
experimentets miljö, som är en Apple MacBook Pro med 13 tum Retina display från mitten av 
2015. Microsoft Internet Explorer är även en utdaterad teknik som i dagsläget ersatts av 
Microsoft Edge i nyare PC-modeller genom införandet av operativsystemet Microsoft 
Windows 10. 

5.3 Litteratur för 2D animation till webbapplikationer 
För att få en djupare förståelse vad animation i en webbapplikation innebär och hur 
animationer specifikt designas till en webbappplikation är boken Web animations using 
JavaScript: Develop and design av Julian Shapiro (2015) en god början. Shapiro (2015) 
beskriver skillnaden på CSS och JavaScript animation, vilka problem som förekommer med 
CSS animation och vilka fördelar JavaScript besitter samt hur animationer kan skapas 
genom olika tekniker och hur SVG kan användas tillsammans med animationer. 

Boken HTML & CSS Design and build websites av Jon Ducketts (2011) är en användbar källa 
för att lära sig grundstrukturen för en webbsida. Duckett (2011) går igenom grunderna för 
HTML och CSS programmering samt hur man kan använda olika designtekniker genom 
HTML och CSS. 

Dokumentation Gemenskap Pragmatisk
jQuery Ja Ja Ja

Bounce.js Ja Nej Ja
AnimeJS Ja Ja Ja

VelocityJS Ja Nej Ja
AniJS Ja Ja Ja

2D Animation DOM SVG
jQuery Ja Ja Ja

AnimeJS Ja Ja Ja
AniJS Ja Ja Nej
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JavaScript The Definitive Guide är en bok av David Flanagan (2011). I denna bok 
introducerar  Flanagan (2011) JavaScript i sin helhet och djupgående, allt ifrån 
grundläggande programmering genom kommentering av kod, typer av variabler, loopar och 
arrayer till mer avancerad programmering med skripting, event hantering och objektfönster 
etc. Flanagan (2011) dedikerar även JavaScriptsbiblioteket jQuery ett eget kapitel, där 
bibliotekets olika funktionaliteter tas upp med text och kod exempel.  

För att få en bättre inblick i hur AnimeJS fungerar finns deras egen dokumentation endast 
tillgänglig på internet. Dokumentationen, som AnimeJS har på sin webbsida (Anime 2019), 
ger en utförlig och överskådlig bild av hur alla funktioner och beteenden som AnimeJS kan 
producera och kombinera fungerar. Det finns inte bara kod som visar dess funktioners 
beteenden och uppbyggnader utan även visuella animationer som visar hur de fungerar. 
AnimeJS funktioner och beteenden innehåller allt ifrån målval för CSS, DOM och arrayer, 
animationer, property parameters, keyframes och timeline till callbacks och SVG 
animationer. 

Precis som AnimeJS har VelocityJS all sin dokumentation över bibliotekets funktioner och 
beteenden på internet. Dokumentationen (VelocityJS 2014) beskriver bibliotekets funktioner 
och beteenden i mestadels text och kortare kodstycken samt genom ett fåtal visuella 
animationer. Genom dokumentationen får man en god inblick i hur VelocityJS fungerar och 
hur den skiljer sig mot jQuery. 

W3Schools av Refsnes Data (2019) är en webbsida där utbildning inom webbutveckling på 
egen hand finns tillgänglig gratis för den stora allmänheten. W3Schools (Refsnes Data 2019) 
erbjuder information och referenser till en rad olika webbteknologier, där varje övning 
innehåller en eller flera exempel med kodstycken och visuella exempel. Exempel på 
teknologier som går att lära sig för klientprogrammering med HTML, CSS, XML och 
JavaScript samt server programmering med PHP, Python och Java. 

MDN Web Docs av Mozilla (2019) är en likvärdig webbsida mot W3Schools (Refsnes Data 
2019) och erbjuder samma typ av utbildning inom webbutveckling. Det som skiljer 
webbsidorna åt är att MDN Web Docs (Mozilla 2019) till största delen erbjuder utbildning 
mot klientprogrammering och introducerar verktyg som webbutvecklare kan använda sig av 
för att förstå och förbättra sina webbsidor. 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5.4 Progression 

5.4.1 HTML och CSS design 
Applikationen är strukturerad med hjälp av CSS grid i två fasta kolumner. Där den första 
kolumnen består av en redan existerande SVG kod av Sveriges landmassa uppdelat i länen 
(figur 1) och den andra kolumen en informationsruta, som byter ut information beroende på 
vilket län som användaren har klickat på. Kartan är hämtad från MapSVG webbsida (https://
mapsvg.com/maps/sweden/) och är fri för användning enligt uttalande på deras webbsida. 
En hem-knapp i form av ett hus, i SVG-kod, har lagts till på sidan för att kunna ta 
användaren tillbaka till startsidan. Husets SVG kod är även den under fri användning, 
Creative Common licens (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), enligt webbsidans 
e g n a l i c e n s i e r i n g s i n f o r m a t i o n ( h t t p s : / / c o m m o n s . w i k i m e d i a . o r g / w i k i /
File:Ic_home_48px.svg). All information kring Sveriges län är hämtad från en artikel hos 
Världens Häftigaste (2019). 

FIGUR 1: APPLIKATIONENS SVERIGE KARTA 

5.4.2 Interaktiv animation 
Logiken bakom den interaktiva delen av applikationen är programmerat med JavaScript och 
själva animationsdelen med de utvalda JavaScriptsbiblioteken som den artefakten 
representerar. All information som finns i applikationen är sparade i en två stegs array. 
Webbläsarens Local Storage används för att hålla uppsikt över vilket län som användaren har 
klickat på och för att kunna byta färg på det valda länet på Sverigekartan eller se till att alla 
län ändras tillbaka till standardfärgen när hem-knappen är vald. För att applikationen ska 
kunna känna av att en användare klickar på ett specifikt län i kartan, så införs ett klick-event 
på varje läns objekt genom att läsa in DOM-elementen som är av HTML-taggen ”path” i ett 
SVG-element. Dessa path-element sparas i en array och genom JavaScripts inbyggda 
funktion ”forEach()” skickas denna array för att gå igenom och aktivera ett klick-event på 
varje objekt  (figur 2). 
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FIGUR 2: KLICK-EVENT MED HJÄLP AV DOM I JAVASCRIPT  1

När ett klick-event har aktiverats på ett län av användaren startar en funktion som tar med 
sig objektets information in till funktionen och laddar in informationsrutans element genom 
DOM. Funktionen ser till att det valda länet färgas i rött och om hem-knappen har valts så 
återgår länet till sin standardfärg i svart. Nästa del i funktionen är experiments huvuddel, 
animationen av informationsrutan för att växla information beroende av det valda länet. 
Animationen skjuter upp informationsrutan utanför webbläsarens applikationsvy och utom 
synhåll för användaren. Sedan växlas informationen ut genom att kontrollera vilket län som 
användaren har klickat på mot hela arrayen med Sveriges län och informationsrutan skjuts 
ned till sin original position igen. De tre figurerna nedan visar exempel på hur denna typ av 
animation ser ut i experimentets utvalda JavaScriptsbibliotek. 

FIGUR 3: ANIMATIONSKOD I JQUERY  2

https://github.com/a16thegu/Examensarbete/blob/master/jQuery/script.js 1

https://github.com/a16thegu/Examensarbete/blob/master/jQuery/script.js 2
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$("#content").animate({ 
 top: "-900px" 
}, 150, "linear", function(){ 
 for(var i = 0; i < countys.length; i++){ 
  if (countys[i][0] == county){ 
   headline.innerHTML = countys[i][1]; 
   text.innerHTML = countys[i][2]; 
   img.src = countys[i][3]; 
   img.alt = countys[i][4]; 
   imgText.innerHTML = countys[i][5]; 
  } 
 }; 

 $("#content").animate({ 
  top: "0px" 
 }, 150, "linear"); 
});

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ 

    svg = Array.from(document.querySelectorAll('svg path')); 
    svg.forEach(function(path) { 

        path.addEventListener("click", start); 
    }); 

},false);



 
FIGUR 4: ANIMATIONSKOD I ANIMEJS  3

FIGUR 5: ANIMATIONSKOD I VELOCITYJS  4

 https://github.com/a16thegu/Examensarbete/blob/master/AnimeJS/script.js3

 https://github.com/a16thegu/Examensarbete/blob/master/VelocityJS/script.js4
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anime({ 
 targets: content, 
 duration: 150, 
 easing: 'linear', 
 top: -900, 
 complete: function(anim) { 
  for(var i = 0; i < countys.length; i++){ 
   if (countys[i][0] == county){ 
    headline.innerHTML = countys[i][1]; 
    text.innerHTML = countys[i][2]; 
    img.src = countys[i][3]; 
    img.alt = countys[i][4]; 
    imgText.innerHTML = countys[i][5]; 
                    } 
                }; 

  anime({ 
   targets: content, 
   duration: 150, 
   easing: 'linear', 
   top: 0 
  });             
 } 
});

content.velocity( 
 {top: -900}, 
 {duration: 150, 
  easing: 'linear'} 
).then(function(){ 
 for(var i = 0; i < countys.length; i++){ 
  if (countys[i][0] == county){ 
   headline.innerHTML = countys[i][1]; 
   text.innerHTML = countys[i][2]; 
   img.src = countys[i][3]; 
   img.alt = countys[i][4]; 
   imgText.innerHTML = countys[i][5]; 
  } 
 }; 

 content.velocity( 
  {top: 0}, 
  {duration: 150, 
   easing: 'linear'} 
        ); 
}); 



5.5 Utvinning av data 
Skriptet för att utvinningen av data är designat att köra igång automatiskt när applikationen 
har laddats in i webbläsaren och genom en statisk variabel vet skriptet hur många klick-event 
som en mätserie ska utföra innan mätningen är klar. Genom att använda webbläsarens Local 
Storage kan värdena under datautvinningens gång sparas undan och hämtas inför nästa 
datautvinning, detta för att variabler i skriptet för utvinning av data blir överskrivna när 
applikationen laddas om i webbläsaren. Genom att verifiera att ett boolean värde kontrollerar 
skriptet för datautvinning om den får exekvera sin kod. Om skriptet kan exekvera en 
datautvinning har ett klick-event skickats iväg till applikationen och animationsekvensen 
startat. För att animationen ska hinna köra och spara undan tidsvärdet aktiverar skriptet för 
utvinning av data en sov-funktion som stoppar skriptet under en förbestämd tid. När sov-
funktionen i skriptet för datautvinningen har väntat ut sin förbestämda tid hämtar skriptet 
för datautvinningen tidsvärdet, som artefakten har sparat undan i webbläsarens Local 
Storage. Om boolean värdet indikerar att skriptet för datautvinningen inte längre får köras 
skrivs datan från dataserien ut i en fil som sparas ner lokalt på datorn. 

5.5.1 Datapunkternas värde 
Skriptet för datautvinningen använder sig av APIet (Application Programming Interface) 
Performance, som ger åtkomst till prestations relaterad information för den aktuella 
webbsidan i webbläsaren till användaren eller systemet som är i behov av den informationen 
(Mozilla 2019). Funktionen performance.now() återger ett tidsvärde i millisekunder och 
fungerar oberoende av den inbyggda systemklockan utan använder ett jämnt inkrementellt 
värde sedan webbsidan laddas in av webbläsaren. Beroende på vad webbläsaren har för 
inställningar har detta värde antingen visas i heltal i millisekunder eller som ett decimaltal 
med millisekunder och mikrosekunder. För att kompensera för detta och utan hänsyn till 
webbläsarens inställningar avrundar skriptet för datautvinningen tidsvärdet med hjälp av 
JavaScripts API Math.round() till närmsta heltal i millisekunder.  

5.6 Pilotstudie 
En pilotstudie genomförs för att se till att skriptet för datautvinningen körs korrekt, utifrån 
experimentets syfte och att dataserierna kan användas på ett korrekt sätt för att analyseras. 
Experimentets pilotstudie går ut på att genomföra en dataserie av applikationen med jQuery 
animation i varje webbläsare utvald för experimentet, i detta fall Mozilla Firefox, Apple Safari 
och Google Chrome. En dataserie innehåller 200 stycken simulerade mus-klick genom 
JavaScript. Dataserierna som utvinns från skriptet för datautvinningen omvandlas till olika 
diagram (linje- och stapeldiagram) samt tabeller för att visuellt visa och beskriva datan. 

- Figur 6 visar alla mätpunkter i pilotstudiens mätserie. 

- Figur 7 visar medelvärde med standardavvikelse. 

- Figur 8 visar medelvärde med konfidensintervall, vilket beskriver ett värde som 
kommande mätserier borde hamna på utifrån denna pilotstudies mätning.  

- Tabell 4 visar pilotstudiens ANOVA-test och p-värdet visar på ett mindre värde än 
alphavärdet (0,05/5%), vilket betyder att nollhypotesen kan strykas och att webbläsarna 
visar en skillnad i utförandet av jQuery animationer. Till följd av att ett ANOVA-testet 
utförs ett Tuckey-test för att avgöra vilken eller vilka webbläsare som orsakar skillnaden, 
vilket ANOVA-testet inte kan visa.  
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- Tabell 5 visar resultatet av Tuckey-testet, där sant beskriver en signifikant skillnad och 
falskt ingen signifikant skillnad. Resultatet tyder på att JavaScriptsbiblioteket jQuery 
har skillnader i alla tre webbläsarna. 

FIGUR 6: LINJEDIAGRAM ÖVER JQUERY ANIMATIONSLÄNGDER 

FIGUR 7: STAPELDIAGRAM MED STANDARDAVVIKELSE ÖVER JQUERY ANIMATIONSLÄNGDER 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FIGUR 8: STAPELDIAGRAM MED KONFIDENSINTERVALL ÖVER JQUERY ANIMATIONSLÄNGDER 

TABELL 4: ANOVA-TEST MED JQUERY (PILOTSTUDIE) 

TABELL 5: TUCKEY-TEST MED JQUERY (PILOTSTUDIE) 

Variansursprung SS df MS F F-kritisk p-värde
Mellan grupper 2408,21 2 1204,1 14,123 3,01082 0,0000
Inom grupper 50897,6 597 85,2557

Totalt 53305,8 599

Mozilla Firefox Apple Safari Google Chrome
Mozilla Firefox - - -

Apple Safari SANT - -
Google Chrome SANT SANT -
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6 Utvärdering 
Utifrån pilotstudiens resultat har ytterligare en datapunkt lagts till i skriptet för utvinning av 
data från artefakterna. Det första värdet avser den totala tiden det tar för webbläsaren att 
exekvera funktionen för animationen och det andra värdet avser den totala tid det tar för 
webbläsaren att utföra animationen, för att senare analysera hur animationen förhåller sig 
till den utlovade animationslängden. Utvinningen av data har sedan automatiserats med att 
köra tre olika animationslängder på samma objekt efter varandra. Datautvinningen fortlöper 
under cirka en timme i ett av de tre utvalda JavaScriptsbiblioteken i en av de tre utvalda 
webbläsarna. En timmes utvinning av data resulterar i 600 klick och avser 20 minuters 
datautvninning per animtionslängd. Totalt har skriptet för utvinning av data fortlöpt i 9 
timmar för att utföra datautvinning genom JavaScriptsbiblioteken jQuery, AnimeJS och 
VelocityJS i webbläsarna Mozilla Firefox, Google Chrome och Apple Safari. 

Under pilotstudien upptäcktes det att när fler animationer exekveras efter varandra, så har 
den första funktionsanropet en längre exekveringstid än näst kommande funktionsanrop. 
Detta fenomen uppmärksammades för de tre utvalda JavaScriptsbibliotek och webbläsare i 
studien inför utvärderingen. För att automatisera utvinningen av data har artefakterna blivit 
altererade med att exekvera en animationens funktion innan de tre huvudanimationernas 
funktioner. 

Felaktiga värden i dataserierna, även kallat spikar, tas bort om de orsakas av felaktigheter i 
utvinningen av data. Spikar som inte kan påvisa någon intern eller extern påverkan finnas 
kvar i dataseriernas helhet. Skillnaden ses på linjediagrammen om dess original finns 
bredvid. Figur 9 och 10 visar två exempel på linjediagram som visuellt visar hur diagrammen 
ser ut med och utan spikar. I övriga diagram eller tabeller finns ingen märkbar skillnad att se, 
om inte mängder av spikar har tagits bort och orsakat en större differens i dataserierna. 

FIGUR 9: LINJEDIAGRAM EXEMPEL MED SPIKAR 
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FIGUR 10: LINJEDIAGRAM EXEMPEL UTAN SPIKAR 

Utvinningen av data har skett i en kontrollerad miljö på en Apple MacBook Pro med 13 tum 
Retina display från mitten av 2015. De tre utvalda JavaScriptsbibliotek har varit lokalt 
installerade hos artefakterna och den kontrollerade miljön har inte haft någon kontakt med 
internet för att utesluta extern nätverkspåverkan på JavaScriptsbiblioteken eller 
webbläsaren. Experimentets utvalda webbläsarna har varit uppdaterade till senaste 
versionerna, tabell 6 visar versionsnummer över experimentets olika teknologier. 

Dataserierna sammanställs i diagram som analyseras och jämförs med varandra för att 
komma fram till olika slutsatser. Matematiska beräkningar av dataserierna genomförs av 
ANOVA-tester och resultatet beräknar fram ett p-värde som jämförs med alphavärdet 0.05 
(5%). Skulle p-värdet vara mindre än alphavärdet finns en skillnad i dataserierna och 
ytterligare testning krävs.  Ett Tuckey-test indikerar vilken dataserie från ANOVA-testet som 
uttrycker skillnaden. Tuckey-testets resultat avläses genom att "SANT" påvisar en signifikant 
skillnad och "FALSKT" att ingen signifikant skillnad finns i dataseriernas jämförelse. Alla 
diagram och tabeller visar tydligt vilken data som jämförs i det specifika diagrammet eller 
tabellen. 

- Appendix A till F presenterar alla linjediagrammen och visar alla datapunkter som 
utförts till en dataserie.  

- Appendix G presenterar stapeldiagram för medelvärde med lägsta och högsta värdet för 
en dataserie. 

- Appendix H presenterar stapeldiagram för medelvärde med standardavvikelse. 

- Appendix I presenterar stapeldiagram för medelvärde med konfidensintervall. 

- Appendix J till O presenterar tabeller för studiens ANOVA-tester. 

- Appendix P till U presenterar tabeller för studiens Tuckey-tester. 

TABELL 6: VERSIONS NUMMER FÖR ALLA TEKNOLOGIER I EXPERIMENTET 

Version
Apple MacOS Mojave 10.14.4

jQuery 3.3.1
AnimeJS 3.0.1

VelocityJS 2.0
Mozilla Firefox 66.0.5
Google Chrome 74.0.3729.131

Apple Safari 12.1
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6.1 Analys 

6.1.1 Animationslängd 
Animationslängd är ett värde, i millisekunder, som beskriver för webbläsaren under hur lång 
tid som webbläsaren ska utföra en animation. Skulle detta värde inte vara satt till ett specifikt 
värde, använder animationens funktionen sig av ett standardvärde. Medelvärdet för 
experimentets utvalda JavaScriptsbibliotek visar att ju längre animationslängden är desto 
jämnare förhåller sig animationen till sin fördefinierade längd. Detta är en trend i alla 
utvalda JavaScriptsbibliotek och webbläsarna, där jQuery håller sig jämnast över alla 
webbläsarna oavsett vilken animationslängd som används. Figur 11 och figur 12 visar hur 
animationslängderna i 150 ms och 400 ms förhåller sig till varandra med de tre utvalda 
JavaScriptsbiblioteken över de tre utvalda webbläsarna för experimentet. Animationslängden 
för 150 ms i Mozilla Firefox har en avsevärt högre maximum längd, än animationslängder för 
400 ms i de andra webbläsarna i alla tre JavaScriptsbiblioteken. Ju högre den fördefinierade 
animationslängden är ju jämnare förhåller sig alla tre JavaScriptsbiblioteken till sin 
animationslängd genom alla webbläsare. Det JavaScriptsbibliotek som visar på jämnast 
animationslängder över alla utvalda fördefinierade längder är AnimeJS i Google Chrome, där 
medelvärdet håller sig precis kring korrekt längd i alla fördefinierade längder samt har en låg 
högsta och hög lägsta nivå. VelocityJS i Google Chrome visar på liknande resultat under 
samma förutsättningar. Både AnimeJS och VelocityJS visar på marginella skillnader i Apple 
Safari. 

FIGUR 11: MEDELVÄRDE MED MINIMUM OCH MAXIMUM VÄRDE I 150 MS 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FIGUR 12: MEDELVÄRDE MED MINIMUM OCH MAXIMUM VÄRDE I 400 MS 

I appendix H, över alla animationslängder, visar det att standardavvikelsen ligger väldigt 
nära medelvärdet över alla tre JavaScriptsbibliotek, med vissa utstickande värden av bland 
annat AnimeJS och VelocityJS i Firefox för 150 ms (figur 13). 

FIGUR 13: MEDELVÄRDE MED STANDARDAVVIKELSE I 150 MS 

Resultatet för konfidensintervallet visar en ännu närmare marginal runt medelvärdet över 
alla tre utvalda JavaScriptsbibliotek och webbläsare oberoende av vilken animationslängd 
som används (figur 14). Detta visar på att alla JavaScriptsbiblioteket är jämna i dataserierna 
över alla animationslängder. 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FIGUR 14: MEDELVÄRDE MED KONFIDENSINTERVALL I 400 MS 

Det är svårt att se skillnaderna i dataserierna när standardavvikelserna och 
konfidensintervallet visar på nära marginaler runt medelvärdet. För att urskilja de små 
skillnaderna, som blotta ögat inte kan se i ett diagram, används ett ANOVA-test. Tabell 7 och 
tabell 8 visar två stycken ANOVA-test med ett JavaScriptsbibliotek som basis med 
experimentets utvalda webbläsare som varianser respektive en webbläsare som basis med 
experimentets utvalda JavaScriptsbibliotek som varianser. I båda tabellerna är p-värdets 
resultat mindre än alphavärdet på 0.05 (5%) och bekräftar att det finns skillnader i 
dataserierna. Denna typ av resultat finns i alla ANOVA-test genom alla variabler och faktorer 
i experimentet för animationslängder. Varje ANOVA-test har även följts upp med ett Tuckey-
test för att påvisa vilken dataserie eller vilka dataserier som utgör den påvisade skillnaden. 

TABELL 7: ANOVA-TEST FÖR JQUERY I ANIMATIONSLÄNGD 400 MS 

jQuery 400 ms
Anova: En 
faktor

SAMMAN-
FATTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

Firefox 600 246571 410,951667 39,6287117

Chrome 600 245726 409,543333 24,525665

Safari 600 246067 410,111667 24,323069

ANOVA

Variations-
ursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 602,401111 2 301,200556 10,2127911 3,8874E-05 3,00073194

Inom grupper 52997,99 1797 29,4924819

Totalt 53600,3911 1799
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TABELL 8: ANOVA-TEST FÖR APPLE SAFARI MED ANIMATIONSLÄNGD 1000 MS

Tuckey-testens resultat för ovan ANOVA-tabeller (tabell 7 och 8) visas i tabell 9 respektive 
tabell 10. I tabell 9 visar resultatet att skillnaden ligger mellan dataserierna för Mozilla 
Firefox mot Google Chrome och Mozilla Firefox mot Apple Safari med jQuery som 
JavaScriptsbibliotek i animationslängden 400 ms. Den gemensamma nämnaren i detta 
resultat pekar på att den signifikanta skillnaden ligger hos Mozilla Firefox, eftersom att 
Tuckey-testet visar att det inte är någon signifikant skillnad mellan Google Chrome och 
Apple Safari. Resultatet i tabell 10 visar att den signifikanta skillnaden ligger hos både 
AnimeJS och VelocityJS. Om bara en av JavaScriptsbiblioteken hade varit orsaken till 
skillnaden borde någon av de andra två jämförelseparen visat på att en signifikant skillnad 
också. 

TABELL 9: TUCKEY-TEST FÖR JQUERY I ANIMATIONSLÄNGD 400 MS 

TABELL 10: TUCKEY-TEST FÖR APPLE SAFARI MED ANIMATIONSLÄNGD 1000 MS 

Apple Safari 1000 ms
Anova: En 
faktor

SAMMAN-
FATTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

jQuery 600 605898 1009,83 25,3166277

AnimeJS 600 615273 1025,455 62,9829466

VelocityJS 600 608891 1014,81833 130,572952

ANOVA

Variations-
ursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 76432,5544 2 38216,2772 523,815545 5,877E-180 3,00073194

Inom grupper 131104,643 1797 72,9575088

Totalt 207537,198 1799

jQuery - 400 ms Signifikant skillnad
Firefox / Chrome SANT

Firefox / Safari SANT
Chrome / Safari FALSKT

Apple Safari - 1000 ms Signifikant skillnad
jQuery / AnimeJS FALSKT

jQuery / VelocityJS FALSKT
AnimeJS / VelocityJS SANT
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6.1.2 Funktionsexekvering 
En funktionsexekvering avser den tid, beräknat i millisekunder för detta experiment, som 
webbläsaren tar på sig för att läsa igenom ett antal kodrader i en funktion, som i denna studie 
utför en förflyttningsanimation. Medelvärdet visar på skillnader mellan alla de utvalda 
JavaScriptsbiblioteken i alla webbläsare och animationslängder. Mozilla Firefox har dock de 
högsta medelvärderesultatet i alla JavaScriptsbibliotek. Minimumvärdet ligger mellan 0 till 1 
millisekunder och maximumvärdet ligger allt emellan 2 till 18 millisekunder, där AnimeJS 
visar på det högsta resultatet i Mozilla Firefox med animationslängd på 150 ms (figur 15).  

När det gäller standardavvikelse visar alla JavaScriptsbiblioteken i Mozilla Firefox på större 
värden än i de andra webbläsarna. Men ett utstickande värde finns för jQuery i Apple Safari 
med animationslängden i 1000 ms (figur 15). Konfidensintervallerna visar på liknande 
resultat som standardavvikelserna fast med mindre marginaler, och förutspår jämnare 
resultat för ytterligare mätningar (figur 16). 

FIGUR 14: MEDELVÄRDE MED MINIMUM OCH MAXIMUM VÄRDEN I 150 MS 

FIGUR 15: MEDELVÄRDE MED STANDARDAVVIKELSE I 1000 MS 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FIGUR 16: MEDELVÄRDE MED KONFIDENSINTERVALL I 150MS 

Precis som för animationslängdernas dataanalys har funktionsexekveringsdataserier blivit 
analyserad i ett ANOVA-test för att se om JavaScriptsbiblioteken påvisar skillnader i mindre 
skalor. ANOVA-testningarna har visat att alla varianser från mätningarna har skillnader i 
datasereirna (tabell 11) och har uppföljts med ett Tuckey-test. Många av Tuckey-testens 
resultat påvisar att det är skillnader mellan alla JavaScriptsbibliotek och i avsevärt många 
resultat ligger Mozilla Firefox som orsak (tabell 12, 13 och 14). 

TABELL 12: TUCKEY-TEST FÖR JQUERY MED ANIMATIONSLÄNGD 150 MS 

TABELL 13: TUCKEY-TEST FÖR ANIMEJS MED ANIMATIONSLÄNGD 150 MS 

TABELL 14: TUCKEY-TEST FÖR  MOZILLA FIREFOX MED ANIMATIONSLÄNGD 150 MS 

jQuery - 150 ms Signifikant skillnad
Firefox / Chrome SANT
Firefox / Safari SANT
Chrome / Safari FALSKT

AnimeJS -150 ms Signifikant skillnad
Firefox / Chrome SANT

Firefox / Safari SANT
Chrome / Safari SANT

Mozilla Firefox - 150 ms Signifikant skillnad
jQuery / AnimeJS SANT

jQuery / VelocityJS SANT
AnimeJS / VelocityJS SANT
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6.2 Slutsatser 
Utifrån analysering kan experimentet styrka att alternativ hypotes 1 stämmer, ”Att det finns 
signifikant skillnad på JavaScriptsbibliotekens svarstider, beroende på valet av webbläsare 
och beroende på valet av animationslängd”. 

För att svara på experimentets huvudfråga, frågeställning 1 från rubrik 3.2 Frågeställningar, 
har antalet förekomster av ”SANT” ifrån alla Tuckey-test räknats, för att hitta det 
JavaScriptsbibliotek som påvisar minst förekomster. Detta för att en signifikant skillnad 
mellan dataserierna påvisar en ojämn exekvering av animations funktionen och att 
animationslängden påverkas negativt av faktorerna, därför vill vi ha så få förekomster av 
”SANT” som möjligt ifrån Tuckey-testerna. Övriga frågor har svarats på att genom att 
jämföra resultaten för medelvärde och standardavvikelser. 

1. Vilket JavaScriptsbibliotek visar på bättre svarstider genom att jämföra 
exekveringstider och animationslängder? 

I tabell 15 visar resultatet att JavaScriptsbiblioteket AnimeJS har minst förekomster av 
”SANT” i alla Tuckey-test genom experimentets utvalda webbläsare och fördefinierade 
animationslängder.  

TABELL 15: FÖREKOMSTER MED ”SANT” I TUCKEY-TESTERNA 

2. Påverkas JavaScriptsbibliotekens animationslängd beroende på valet av 
webbläsare? 

Tabell 16, 17 och 18 visar medelvärdet av summan för medelvärdet över animationslängden 
subtraherat med den fördefinierade animationslängden över alla animationslängder och 
webbläsare, för respektive utvalt JavaScriptsbibliotek. Resultaten visar att alla 
JavaScriptsbibliotekens animationslängder påverkas av valet på webbläsare oavsett värdet på 
den fördefinierade animationslängden. Alla medelvärden ligger över de fördefinierade 
animationslängderna oavsett webbläsare och fördefinierad animationslängd. Förutom två 
JavaScriptsbibliotek,  AnimeJS och VelocityJS, som visar att de påverkas minst av de olika 
fördefinierade animationslängderna i Google Chrome, där AnimeJS till och med har ett 
medelvärde under de fördefinierade animationslängderna. 

TABELL 16: MEDELVÄRDET ÖVER SKILLNADERNA I MEDELVÄRDET FÖR JQUERY 

Funktionsexekvering Animationslängd Totalt
jQuery 15 9 24

AnimeJS 12 9 21
VelocityJS 13 12 25

jQuery 150 400 1000 Medelvärde
Firefox 12 11 13 12
Chrome 11 10 9 10
Safari 10 10 10 10

Medelvärde 11 10 11
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TABELL 17: MEDELVÄRDET ÖVER SKILLNADERNA I MEDELVÄRDET FÖR ANIMEJS 

TABELL 18: MEDELVÄRDET ÖVER SKILLNADERNA I MEDELVÄRDET FÖR VELOCITYJS 

3. Vilket JavaScriptsbibliotek förhåller sig närmast de fördefinierade 
animationslängderna  utifrån experimentets resultat? 

Tabell 19 presenterar summan av alla standardavvikelsevärden, för de utvalda webbläsarna 
och animationslängderna, utifrån dataserien där animationslängd har utvinning data för att 
kontrollera hur JavaScriptsbiblioteken förhåller sig ti l l de fördefinierade 
animationslängderna. Resultatet visar på att JavaScriptsbiblioteket jQuery har den lägsta 
standardavvikelsen och förhåller sig jämnast oberoende av webbläsare och den 
fördefinierade animationslängden. 

TABELL 19: SUMMAN AV STANDARDAVVIKELSER ÖVER ALLA ANIMATIONSLÄNGDER 

4.Påverkas JavaScriptsbibliotekens exekveringstid beroende på valet av 
webbläsare? 

På liknande sätt för svaret till frågeställning 2 har även resultatet till denna fråga baserats på 
ett medelvärde, som räknas ut med medelvärdet över JavaScriptsbibliotekens 
exekveringstider i experimentets utvalda webbläsare över alla utvalda animationslängder. 
Resultatet ifrån tabell 20, 21 och 22 visar att exekveringstiden påverkas beroende på valet av 
webbläsare och fördefinierade animationslängd. Google Chrome och Apple Safari har 
jämnast och snabbast exekveringstider över de fördefinierade animationslängderna i samma 
webbläsare, medan Mozilla Firefox på det tredubbla över jQuery och AnimeJS. 

AnimeJS 150 400 1000 Medelvärde
Firefox 28 21 25 25
Chrome −1 −4 −1 −2
Safari 14 23 25 21

Medelvärde 14 13 16

VelocityJS 150 400 1000 Medelvärde
Firefox 14 8 8 10
Chrome 2 −1 0 0
Safari 4 15 15 11

Medelvärde 7 7 8

Animationslängd
jQuery 56

AnimeJS 89
VelocityJS 95
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TABELL 20: MEDELVÄRDE ÖVER MEDELVÄRDET FÖR JQUERY 

TABELL 21: MEDELVÄRDE ÖVER MEDELVÄRDET FÖR ANIMEJS 

TABELL 22: MEDELVÄRDE ÖVER MEDELVÄRDET FÖR VELOCITYJS 

5. Vilket JavaScriptsbiblioteket visar på bättre exekveringstid utifrån 
experimentets resultat? 

Tabell 23 visar summan av alla standardavvikelser från experimentets mätningar och visar 
att VelocityJS har den bättre exekveringstiden av alla utvalda JavaScriptsbibliotek, 
oberoende av webbläsare och fördefinierad animationslängd. 

TABELL 23: SUMMAN AV STANDARDAVVIKELSER ÖVER ALLA EXEKVERINGSTIDER 

jQuery 150 400 1000 Medelvärde

Firefox 5 3 2 3
Chrome 2 1 1 1
Safari 1 1 2 1

Medelvärde 3 2 2

AnimeJS 150 400 1000 Medelvärde

Firefox 4 2 3 3
Chrome 2 1 1 1
Safari 1 1 1 1

Medelvärde 2 1 2

VelocityJS 150 400 1000 Medelvärde

Firefox 3 2 2 2
Chrome 2 1 1 1
Safari 1 1 1 1

Medelvärde 2 1 1

Funktionsexekvering

jQuery 10
AnimeJS 10

VelocityJS 8
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7 Avslutande diskussion 
Genom detta kapitel knyts studiens delar; problemformulering, frågeställningar, hypoteser, 
delmål, utvärdering och dataanalys, samman till en helhet. Kapitlet avslutas med att 
diskutera hur arbetat har genomförts, eventuella funderingar, etiska frågor, vilken 
samhällsnytta studien har och tankar inför ett framtida arbete.  

7.1 Sammanfattning 
Studiens huvudmål har varit att hitta vilket av tre utvalda JavaScriptsbibliotek för 2D 
animationer, utifrån exekveringstider och animationslängder, som är ett bättre val att 
använda till en applikation på internet. För att svara på experimentets frågeställningar har 6 
delmål satts upp för att uppfylla detta.  

Delmål 1, ”Identifiera potentiella JavaScriptsbibliotek med egenskaper för 2D animationer 
på internet”, uppfylldes genom att hitta en lista över aktuella JavaScriptsbibliotek som 
påvisar funktion för 2D animationer. 

Delmål 2, ”Välja ut tre stycken JavaScriptsbibliotek lämpligast för experimentet”, 
uppfylldes genom att ta fram kriterier som experimentet krävde av de aktuella 
JavaScriptsbiblioteken för 2D animationer. De JavaScriptsbibliotek som utsågs var jQuery, 
AnimeJS och VelocityJS. 

Delmål 3, ”Identifiera ett sätt att mäta exekveringstiden och animationslängden hos dessa 
tre stycken JavaScriptsbibliotek”, har uppfyllts genom att bygga in mätningsskriptets 
mätpunkter direkt i applikationerna och använda APIet Performance till att mäta 
mätpunkternas tider i millisekunder. 

Delmål 4, ”Genomföra experimentet i en kontrollerad miljö och utvinna data genom 
mätningar”, har säkerställts genom att inte tillåta miljön att ha någon extern kontakt med 
internet och endast ha en webbläsare igång vid varje mätning. De individuella mätningarnas 
data har sparats automatiskt i externa filer.  

Delmål 5, ”Sammanställa data från delmål 4 och presentera resultatet i diagram och 
tabeller”, har uppnått genom att kopiera över dataserierna från de externa datafilerna från 
mätningen i delmål 4 till Microsoft Excel för att sammanställas i diagram, ANOVA- och 
Tuckey-testtabeller. 

Delmål 6, ”Utvärdera resultatet från delmål 5 och dra slutsatser utifrån dataserierna för att 
svara på experimentets frågeställningar”, har genomförts genom att analysera resultaten från 
diagram och tabeller i delmål 5,  för att svara på experimentets frågeställningar. 

Datautvinningens resultat har visualiserats utifrån de olika varianser i dataserierna för att 
visualisera utifrån olika variabler med faktorer. Till exempel att använda en webbläsare som 
variabel med JavaScriptsbiblioteken och de fördefinierade animationslängderna som 
faktorerna eller ett JavaScriptsbibliotek som variabel med webbläsarna och de fördefinierade 
animationslängderna som faktorer. De webbläsare som har blivit utvalda för experimentet 
har varit Mozilla Firefox, Google Chrome och Apple Safari, och de utvalda fördefinierade 
animationslängderna har varit 150 ms, 400 ms och 1000 ms. Utifrån resultatet av 
experimentets helhet visar AnimeJS på bättre svarstider för 2D animationer på internet, 
baserat på den signifikanta skillnaden på exekveringstider och animationslängder. 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7.2 Diskussion 
I appendix A till F finns de linjediagram som visar alla datapunkter för experimentets 
utvinning av data i de olika utvalda webbläsarna och fördefinierade animationslängder, 
antingen separerade genom att samla mätserierna genom JavaScriptsbibliotek eller 
webbläsare. Dessa linjediagram visar en överblick av alla datapunkter i en dataserie. Det 
finns brus och spikar i några av diagrammen men inga av värdena påvisar direkta mönster 
och därför finns de kvar i dataseriens helhet genom experimentet analys. Många av spikarna 
förekommer i webbläsaren Mozilla Firefox, vilket tyder på att det är något i hur Mozilla 
Firefox fungerar som orsakar dessa spikar. Detta då miljön inte har haft kontakt med externt 
nätverk utan alla JavaScriptsbibliotek har funnits lokalt installerade och inte behövt hämta 
sin information från internet för att genomföra animationerna. Intern påverkan från datorn 
är utesluten, då endast webbläsaren och en textredigerare har varit igång samtidigt genom 
hela utvinningen av data. Skulle textredigeraren vara problemet hade mer spikar och brus 
uppstått i de andra två webbläsarna också. 

Utifrån pilotstudien har förändringar i vilken data som utvinns gjorts och på vilket sätt som 
skriptet för datautvinning utvinner denna data från artefakterna. Datapunkterna för studien 
har varit exekveringstiden och animationslängden för att påvisa vilket JavaScriptsbibliotek 
som i sin helhet gav bättre svarstider för en applikation på internet. Exekveringstiden 
beskriver den totala tiden det tar för webbläsaren att läsa igenom en funktion med ett antal 
kodrader i sig och animationslängden är statiska värden som webbläsaren ska hålla sig efter 
för att genomföra en animation i en webbapplikation. Båda dessa värden är användbara för 
att beskriva svarstider för en applikation på internet, exekveringstiden används för att se hur 
snabbt en applikation kan köra igång flera funktioner efter varandra om större animationer 
ska användas i applikationen. Animationslängd förknippas med bild per sekund (FPS), en 
generell mätningsteknik för grafik och animationer, som används för att beskriva hur snabbt 
en bild spelas upp. 

Resultatet från studien resulterade i att AnimeJS visade på bättre svarstider än jQuery och 
VelocityJS, utifrån en helhets analys av antalet signifikanta skillnader i experimentets data. 
Hade experimentet endast jämfört medelvärde och standardavvikelser för att veta vilket 
JavaScriptsbibliotek som kan starta en animation snabbast (exekveringstider) hade 
VelocityJS varit ett bättre val för att skapa en snabbare applikation för till exempel spel på 
internet. Men VelocityJS har svårt att förhålla sig till den fördefinierade animationslängden, 
och utför därför sina animationer hälften så långsamt över de fördefinierade 
animationslängderna än jQuery. Vilket kan resultera till att användaren anser att 
responstiden i applikationen är trög. Detta skapar en dålig upplevelse för användaren.  

7.2.1 Relaterade arbeten 
Inspirationen till denna studie uppkom utifrån knappt en handfull av tidigare studier. 
Stuchlíková et al. (2014) studie ”Interactive animation as a motivation tool” beskriver hur 
illustrativa och interaktiva animationer hjälper studenternas uppfattningsförmåga och 
hjälper studenterna att på kortare tid få fram den information de behöver i 
presentationsmaterialet. De animationstekniker som undersökts i deras studie är Adobe flash 
och Java/Java 3D. Studiens resultat visar på att animationer spelar en viktig roll i 
studenternas lärande och är en förbättring av lärande via internet.  
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Graziontion och Abrahamsson (2013) har i sin studie ”Making sense out of a jungle of 
JavaScript frameworks” tagit fram olika aspekter för att välja rätt JavaScriptsbibliotek till 
den tänkta applikationen som ska byggas. Deras aspekter förväntas vara enklare att använda 
och hålla jämna steg med utvecklingen av nya JavaScriptsbibliotek. Aspekterna inkluderar 
att kontrollera att JavaScriptsbiblioteket har en tydlig dokumentation, har en community 
som utvecklare kan vända sig till vid hjälp eller förbättringar av biblioteket och har en 
pragmatisk förmåga att enkelt kunna passa in i en redan uppbyggd applikation. Graziontion 
och Abrahamssons (2013) aspekter har i denna studie använts för att utesluta vilka 
JavaScriptsbibliotek som skulle användas till studien. Biblioteket som visade på minst 
signifikant skillnad är AnimeJS, som uppfyller Graziontion och Abrahamssons (2013) 
aspekter. 

”Comparative evaluation of JavaScript frameworks” är en studie av Gizas, Christodoulou och 
Papatheodorou (2012), där sju stycken JavaScriptsbibliotek jämförs mot varandra i tre tester 
för att utvärdera kvaliteten, valideringen och prestationen hos biblioteken. Alla tre testerna 
utförs i applikationer designade för det specifika testet. Studien har inte avsikten att utnämna 
ett JavaScriptsbibliotek som presterar bäst. Utan påvisa för utvecklarna vilka nackdelar ett 
bibliotek har. Bland de sju bibliotek som utvärderats i deras studie är just jQuery, som även 
utvärderats i denna studie. Gizas, Christodoulou och Papatheodorou (2012) prestationstest 
över de sju biblioteken i deras studie har varit en inspiration för exekveringstiden i olika 
populära webbläsare i denna studie. 

7.2.2 Etiska aspekter 
Studiens etiska aspekter, som nämns under rubrik 4.2 Etiska aspekter, beskriver vad 
experimentet tillförlitlighet, avvikelser och mognad innebär. Tillförlitlighet har säkerställts 
genom att se till att de applikationer som skapats har samma grund i HTML och CSS samt 
grundläggande funktion i JavaScript, medan själva animationsfunktionaliteten har bytts ut 
till respektive utvalt JavaScriptsbibliotek. Dessutom att funktionaliteten för de specifika 
animationerna fungerar på samma sätt över alla tre JavaScriptsbibliotek, och att 
datapunkterna är utsatta på exakt samma platser i alla tre applikationerna. De avvikelser 
som uppstått i experimentet har kontrollerats mot en kontrolldataserie och Mozilla Firefox 
påvisar att det finns brus och spikar i dataserierna, som inte beror på externa faktorer och 
som inte kan påverkas eller minskas. Därför har dessa spikar ändå fått vara kvar i 
dataseriernas helhet. De enstaka spikar som visas i de övriga dataserierna är för få för att 
påvisa direkta mönster eller att externa faktorer har orsakat spiken och har därför inte tagit 
bort i dataserinernas helhet heller. Experimentets mognad har uppfyllts genom att köra alla 
utvinning av dataserier direkt efter varandra under totalt nio timmar med endast avbrott för 
att öppna applikationen i nästa webbläsare varje timme.  

Animationen i artefakterna är av ett enklare slag och representerar inte en fullt utvecklad 
webbapplikation för att presentera ett undervisningsmaterial genom. Nackdelen med detta är 
att experimentet inte genomförs i en verklighetsbaserad situation, där artefakten kan testas 
mot studenter och lärare för att få verklig data av hur applikationerna står sig under ett 
undervisningstillfälle.  

Experimentets uppsättning av den kontrollerade miljö kan ha påverkat resultatet på olika 
sätt genom okontrollerbara faktorer, till exempel jämfördes inte webbläsarnas inställningar 
mot varandra så de var inställda på exakt samma sätt eller processer i operativsystemets 
bakgrund som i så fall skulle behövas övervakas för att veta om någon av dessa processer 
hade påverkat resultat.  
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Forskningsetiska aspekter såsom människo- eller djurprövning och oetiska handlingar har 
inte uppstått. Varken människor eller djur har medverkat i experimentet för att kunna bli 
skadade. Applikationen har heller inga textfält eller en databas som kan användas för att till 
exempel utföra dataintrång eller dylikt genom. 

Korrekt referens har angivits där text används som information till denna studies bakgrund 
och utförande, för att ge ära till den person som har utfört arbetet och själv inte ta del av äran 
för ett arbete som man inte vart delaktig i. 

7.2.3 Samhällsnytta 
Studiens samhällsnytta kan ses genom att animationer, som tidigare nämnts, gör 
undervisningen intressantare och kan motivera studenterna till att lära sig mer om ämnet 
som de undervisas i. Animationer kan användas på många olika sätt, inte bara i ett 
presentations syfte för lärare utan även till inlärning av information genom till exempel spel 
såsom frågesport eller minnesspel. Studenterna kan också ta hjälp av animationer till 
presentationer i skolan för att pedagogiskt visa upp till exempel resultat i en studie. 

Ju fler applikationer som tar sig till internet och utifrån en spelutvecklares perspektiv finns 
nyttan i denna studie med att kunna se hur dessa utvalda JavaScriptsbibliotek presterar i det 
långa loppet. Denna studie tar upp hur de olika JavaScriptsbiblioteken klarar av 600 
simulerade musklick i olika animationslängder. Genom resultatet i studien kan 
spelutvecklarna se hur deras tänkta spelidé kommer att fungera och prestera, både för hur 
snabbt animationens funktion exekverats av webbläsaren men också hur jämna 
JavaScriptsbiblioteken är i sin animationslängd över olika webbläsare. Detta ger 
spelutvecklarna den information de behöver för att kunna optimera sina spelapplikationer 
för specifika webbläsare och dess sett att fungera. 

Som tidigare nämt, delas animationer in i flera kategorier och kan därför använda i olika 
syften. Animationer är inte bara lämpade för undervisning i skolan till ett lärande eller ur ett 
spelperspektiv, utan kan användas till många olika applikationers funktionaliteter. 
Interaktiva animationer har ett brett utbud av beteenden och har stora möjligheter tills  
fantasin sätter en gräns. Landsting eller kommuner kan implementera interaktiva objekt på 
sina applikationer där allmänheten exempelvis kan få ett område i staden att förstora sig och 
ge information om var olika vårdcentraler finns eller vart postens brevlådor finns utplacerad 
i staden, som inte är i ett lärande syfte utan för att på ett enklare och effektivare sätt upplysa 
användaren om var information finns. Dessutom använder till exempel IKEA sig av 
animationer på deras webbsida för att tillåta användaren att simulera ett rum där de kan 
möblera med IKEAs produkter. Även andra webbutiker använder sig av animationer för att 
visa användaren en 3D modell av en produkt som de kan snurra i 360 grader för att få en 
verklighetsbild av hur produkten ser ut. Animationer i tecknade filmer är i större grad 
underhållande för användaren som tittar på, och genom aktuella animationstekniker, såsom 
CGI (Computer-generated imagery) eller Virtual Reality (VR), kan miljöer som inte vanligen 
finns skapas direkt via datorer och åskådaren kan föras till en annan plats utan att ha flyttat 
på sig geografiskt. 
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7.3 Framtida arbete 
I ett framtida arbete, med en längre undersökningsperiod och upphov till mer resurser, 
skulle studien kunna breddas. På kortsikt kan antalet JavaScriptsbibliotek och webbläsare  
utökas till flera att jämföra med. Detta för att få en bredare översikt hur fler 
JavaScriptsbibliotek arbetar och vad de har för funktionalitet, men också för att se hur olika 
webbläsare arbetar tillsammans med dessa JavaScriptsbibliotek och vad som skiljer dem åt. 
Att till exempel undersöka varför Mozilla Firefox, som i denna studie visar på flest avvikelser, 
ger väldigt brusig data över alla tre utvalda JavaScriptsbibliotek. Det finns även olika 
inställningar för en animation och om mer tid utöver en kortsiktig studie hade funnits skulle 
experimentet kunna kontrollera om det är någon skillnad mellan dessa inställningar och om 
JavaScriptsbibliotekets animationslängd påverkas av detta. Ett exempel på en 
animationsinställning är ”easing”, som är ett alternativ för att beskriva hur animationen ska 
bete sig under sin animationslängd.  

Med mer tid för efterforskning, mätning och analyserings skulle ett framtida experiment  
kunna öka antalet musklick, för att se hur stabilt JavaScriptsbiblioteket är i längden eller för 
att undersöka när en störning skulle inträffa för att analysera varför den störningen uppstått. 
I denna studie fanns det inte tid till att kontrollera hur olika antal klick påverkar 
JavaScriptsbibliotekets svarstider i de utvalda webbläsarna. 

För en långsiktig utvärdering av 2D och 3D animationer på internet hade det varit intresset 
att utveckla en näst intill fullständig webbapplikaiton, för att utvinna en så verklighetstrogen 
data som möjligt genom fallstudier, enkäter och intervjuer. Dessutom implementera 
webbapplikationen på en webbserver med en databas för informationshämtning, för att se 
om animationerna påverkas av en verklig situation. Intervju- och enkätfrågorna skulle kunna 
fokusera på hur användaren upplever animationen som genomförs, om den är störande eller 
kompletterande till webbsidans funktionalitet och om animationslängden är tillfredställande 
eller för snabb. Syftet med detta exempel till en vidareutveckling av studien öppnar upp 
möjligheten till att få en verklighetsbild av hur personer i allmänheten upplever animationer 
överlag och hur animationer kan användas för att bli effektivare för att upplysa om 
information eller påvisa hur animationer kan användas för att fånga användarens 
uppmärksamhet. 

Utöver att undersöka animationer från ett mjukvaru- och användarperspektiv kan en 
undersökning från ett hårdvaruperspektiv vara relevant, till exempel hur väl presterar en 
GPU (Graphics Processing Unit) med flera animationer samtidigt, hur väl klarar processorn 
av att exekvera dessa animationer och hur kan animationer pressa en dators hårdvara innan 
datorn inte klarar mer. Syftet med denna typ av undersökning kan ge svar på hur många 
animationer en applikation kan ha som maximum innan datorn upplever det som störande 
och inte klarar av mer. Dessutom får utvecklarna en bild av vad de aktuella 
hårdvaruprodukterna på marknaden klara av och kan utefter resultaten optimera 
applikationen till det generella behovet. 
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Appendix B: Linjediagram - AnimeJS 
Animationslängd 

"43



 
Funktionsexekvering 

"44



 

"45



Appendix C: Linjediagram - VelocityJS 
Animationslängd 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Appendix D: Linjediagram - Mozilla Firefox 
Animationslängd 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Appendix E: Linjediagram - Google Chrome 
Animationslängd 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Appendix F: Linjediagram - Apple Safari 
Animationslängd 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Appendix G: Stapeldiagram - Minimum och maximum värde 
Animationslängd 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Appendix H: Stapeldiagram - Standardavvikelse 
Animationslängd 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Appendix I: Stapeldiagram - Konfidensintervall 
Animationslängd 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Appendix J: Anova - Bas variabel genom JavaScript bibliotek - 150 
ms 
Animationslängd 

jQuery 150 ms
Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

Firefox 600 97480 162,466667 139,59488

Chrome 600 96658 161,096667 31,4764496

Safari 600 96049 160,081667 23,9348887

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 1719,07 2 859,535 13,2231937 1,9911E-06 3,00073194

Inom grupper 116808,725 1797 65,0020729

Totalt 118527,795 1799

AnimeJS 150 ms

Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

Firefox 600 106815 178,025 840,905885

Chrome 600 89446 149,076667 33,1727435

Safari 600 98219 163,698333 62,164271

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 251410,503 2 125705,252 402,796919 2,943E-145 3,00073194

Inom grupper 560809,497 1797 312,080966

Totalt 812220 1799

"67



Funktionsexekvering 

VelocityJS 150 ms
Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

Firefox 600 98525 164,208333 179,948178

Chrome 600 91164 151,94 75,9429716

Safari 600 92320 153,866667 94,8235949

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 52234,8233 2 26117,4117 223,407303 2,2369E-87 3,00073194

Inom grupper 210078,132 1797 116,904915

Totalt 262312,955 1799

jQuery 150 ms

Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

Firefox 600 2769 4,615 7,52264608

Chrome 600 932 1,55333333 0,45791875

Safari 600 858 1,43 0,41579299

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 3906,64778 2 1953,32389 697,918287 5,113E-225 3,00073194

Inom grupper 5029,41833 1797 2,79878594

Totalt 8936,06611 1799
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AnimeJS 150 ms
Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

Firefox 600 2530 4,21666667 5,97634947

Chrome 600 1038 1,73 0,4745576

Safari 600 475 0,79166667 0,21528937

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 3758,92111 2 1879,46056 845,816909 1,366E-259 3,00073194

Inom grupper 3993,05167 1797 2,22206548

Totalt 7751,97278 1799

VelocityJS 150 ms

Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

Firefox 600 2048 3,41333333 2,76042293

Chrome 600 902 1,50333333 0,50750139

Safari 600 576 0,96 0,13863105

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 1992,43111 2 996,215556 877,322204 1,414E-266 3,00073194

Inom grupper 2040,52667 1797 1,13551846

Totalt 4032,95778 1799
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Appendix K: Anova - Bas variabel genom JavaScript bibliotek - 400 
ms 
Animationslängd 

jQuery 400 ms
Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

Firefox 600 246571 410,951667 39,6287117

Chrome 600 245726 409,543333 24,525665

Safari 600 246067 410,111667 24,323069

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 602,401111 2 301,200556 10,2127911 3,8874E-05 3,00073194

Inom grupper 52997,99 1797 29,4924819

Totalt 53600,3911 1799

AnimeJS 400 ms

Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

Firefox 600 252424 420,706667 88,4580523

Chrome 600 237364 395,606667 24,3825932

Safari 600 253979 423,298333 55,9659405

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 280711,028 2 140355,514 2494,37271 0 3,00073194

Inom grupper 101115,145 1797 56,268862

Totalt 381826,173 1799
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VelocityJS 400 ms
Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

Firefox 600 244964 408,273333 150,185598

Chrome 600 239369 398,948333 74,736892

Safari 600 248890 414,816667 116,009738

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 76314,9678 2 38157,4839 335,76307 1,277E-124 3,00073194

Inom grupper 204218,405 1797 113,644076

Totalt 280533,373 1799

jQuery 400 ms

Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

Firefox 600 1702 2,83666667 1,32553144

Chrome 600 529 0,88166667 0,1579271

Safari 600 897 1,495 0,87142738

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 1199,65444 2 599,827222 764,148127 7,029E-241 3,00073194

Inom grupper 1410,57667 1797 0,78496197

Totalt 2610,23111 1799

"71



AnimeJS 400 ms
Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

Firefox 600 1403 2,33833333 1,06230106

Chrome 600 380 0,63333333 0,26265999

Safari 600 502 0,83666667 0,21367835

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 1040,67444 2 520,337222 1014,54029 1,279E-295 3,00073194

Inom grupper 921,645 1797 0,5128798

Totalt 1962,31944 1799

VelocityJS 400 ms

Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

Firefox 600 1000 1,66666667 0,77017251

Chrome 600 351 0,585 0,2465192

Safari 600 471 0,785 0,30929048

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 397,467778 2 198,733889 449,630221 4,698E-159 3,00073194

Inom grupper 794,263333 1797 0,44199406

Totalt 1191,73111 1799
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Appendix L: Anova - Bas variabel genom JavaScript bibliotek - 1000 
ms 
Animationslängd 

jQuery 1000 ms
Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

Firefox 600 607617 1012,695 48,5328631

Chrome 600 605534 1009,22333 23,422493

Safari 600 605898 1009,83 25,3166277

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 4125,74778 2 2062,87389 63,6218305 0 3,00073194

Inom grupper 58265,9183 1797 32,4239946

Totalt 62391,6661 1799

AnimeJS 1000 ms

Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

Firefox 600 614972 1024,95333 93,2165164

Chrome 600 599402 999,003333 53,1385531

Safari 600 615273 1025,455 62,9829466

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 274668,968 2 137334,484 1968,12533 0 3,00073194

Inom grupper 125393,472 1797 69,7793387

Totalt 400062,439 1799
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VelocityJS 1000 ms
Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

Firefox 600 604885 1008,14167 127,921466

Chrome 600 599962 999,936667 83,7188536

Safari 600 608891 1014,81833 130,572952

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 66672,7811 2 33336,3906 292,242236 1,299E-110 3,00073194

Inom grupper 204985,75 1797 114,071091

Totalt 271658,531 1799

jQuery 1000 ms
Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

Firefox 600 1461 2,435 0,96404841

Chrome 600 717 1,195 0,38428214

Safari 600 1031 1,71833333 1,9088453

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 465,017778 2 232,508889 214,150755 3,8243E-84 3,00073194

Inom grupper 1951,04833 1797 1,08572528

Totalt 2416,06611 1799
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AnimeJS 1000 ms
Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

Firefox 600 1589 2,64833333 0,87946299

Chrome 600 538 0,89666667 0,28646633

Safari 600 615 1,025 0,71890651

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 1144,00333 2 572,001667 910,426768 8,775E-274 3,00073194

Inom grupper 1129,01667 1797 0,62827861

Totalt 2273,02 1799

VelocityJS 1000 ms

Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

Firefox 600 1123 1,87166667 0,9067084

Chrome 600 422 0,70333333 0,26576516

Safari 600 840 1,4 0,65108514

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 414,563333 2 207,281667 341,006296 2,831E-126 3,00073194

Inom grupper 1092,31167 1797 0,6078529

Totalt 1506,875 1799
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Appendix M: Anova - Bas variabel genom webbläsare - 150 ms 
Animationslängd 

Mozilla 
Firefox 150 ms

Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

jQuery 600 97480 162,466667 139,59488

AnimeJS 600 106815 178,025 840,905885

VelocityJS 600 98525 164,208333 179,948178

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 87199,0833 2 43599,5417 112,713813 7,666E-47 3,00073194

Inom grupper 695108,917 1797 386,816314

Totalt 782308 1799

Google 
Chrome 150 ms

Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

jQuery 600 96658 161,096667 31,4764496

AnimeJS 600 89446 149,076667 33,1727435

VelocityJS 600 91164 151,94 75,9429716

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 47304,7244 2 23652,3622 504,701573 1,118E-174 3,00073194

Inom grupper 84214,7067 1797 46,8640549

Totalt 131519,431 1799
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Apple Safari 150 ms
Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

jQuery 600 96049 160,081667 23,9348887

AnimeJS 600 98219 163,698333 62,164271

VelocityJS 600 92320 153,866667 94,8235949

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 29673,6344 2 14836,8172 246,019091 3,6576E-95 3,00073194

Inom grupper 108372,73 1797 60,3075849

Totalt 138046,364 1799

Mozilla 
Firefox 150 ms

Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

jQuery 600 2769 4,615 7,52264608

AnimeJS 600 2530 4,21666667 5,97634947

VelocityJS 600 2048 3,41333333 2,76042293

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 449,603333 2 224,801667 41,4778057 0 3,00073194

Inom grupper 9739,39167 1797 5,41980616

Totalt 10188,995 1799
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Google 
Chrome 150 ms

Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

jQuery 600 932 1,55333333 0,45791875

AnimeJS 600 1038 1,73 0,4745576

VelocityJS 600 902 1,50333333 0,50750139

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 17,0177778 2 8,50888889 17,7271259 2,3778E-08 3,00073194

Inom grupper 862,546667 1797 0,47999258

Totalt 879,564444 1799

Apple Safari 150 ms
Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

jQuery 600 858 1,43 0,41579299

AnimeJS 600 475 0,79166667 0,21528937

VelocityJS 600 576 0,96 0,13863105

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 131,341111 2 65,6705556 255,954572 1,5502E-98 3,00073194

Inom grupper 461,058333 1797 0,25657114

Totalt 592,399444 1799
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Appendix N: Anova - Bas variabel genom webbläsare - 400 ms 
Animationslängd 

Mozilla 
Firefox 400 ms

Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

jQuery 600 246571 410,951667 39,6287117

AnimeJS 600 252424 420,706667 88,4580523

VelocityJS 600 244964 408,273333 150,185598

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 51384,2544 2 25692,1272 276,981807 1,403E-105 3,00073194

Inom grupper 166685,145 1797 92,7574541

Totalt 218069,399 1799

Google 
Chrome 400 ms

Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

jQuery 600 245726 409,543333 24,525665

AnimeJS 600 237364 395,606667 24,3825932

VelocityJS 600 239369 398,948333 74,736892

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 63530,2878 2 31765,1439 770,7171 2,033E-242 3,00073194

Inom grupper 74063,445 1797 41,2150501

Totalt 137593,733 1799
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Apple Safari 400 ms
Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

jQuery 600 246067 410,111667 24,323069

AnimeJS 600 253979 423,298333 55,9659405

VelocityJS 600 248890 414,816667 116,009738

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 53592,7744 2 26796,3872 409,524577 2,862E-147 3,00073194

Inom grupper 117582,95 1797 65,432916

Totalt 171175,724 1799

Mozilla 
Firefox 400 ms

Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

jQuery 600 1702 2,83666667 1,32553144

AnimeJS 600 1403 2,33833333 1,06230106

VelocityJS 600 1000 1,66666667 0,77017251

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 413,674444 2 206,837222 196,4885 6,7067E-78 3,00073194

Inom grupper 1891,645 1797 1,05266834

Totalt 2305,31944 1799
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Google 
Chrome 400 ms

Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

jQuery 600 529 0,88166667 0,1579271

AnimeJS 600 380 0,63333333 0,26265999

VelocityJS 600 351 0,585 0,2465192

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 30,4033333 2 15,2016667 68,3624196 0 3,00073194

Inom grupper 399,596667 1797 0,22236876

Totalt 430 1799

Apple Safari 400 ms
Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

jQuery 600 897 1,495 0,87142738

AnimeJS 600 502 0,83666667 0,21367835

VelocityJS 600 471 0,785 0,30929048

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 188,034444 2 94,0172222 202,275123 5,8857E-80 3,00073194

Inom grupper 835,243333 1797 0,46479874

Totalt 1023,27778 1799
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Appendix O: Anova - Bas variabel genom webbläsare - 1000 ms 
Animationslängd 

Mozilla 
Firefox 1000 ms

Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

jQuery 600 607617 1012,695 48,5328631

AnimeJS 600 614972 1024,95333 93,2165164

VelocityJS 600 604885 1008,14167 127,921466

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 90726,3433 2 45363,1717 504,650455 1,156E-174 3,00073194

Inom grupper 161532,837 1797 89,890282

Totalt 252259,18 1799

Google 
Chrome 1000 ms

Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

jQuery 600 605534 1009,22333 23,422493

AnimeJS 600 599402 999,003333 53,1385531

VelocityJS 600 599962 999,936667 83,7188536

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 38312,3378 2 19156,1689 358,550927 9,278E-132 3,00073194

Inom grupper 96007,66 1797 53,4266333

Totalt 134319,998 1799
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Apple Safari 1000 ms
Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

jQuery 600 605898 1009,83 25,3166277

AnimeJS 600 615273 1025,455 62,9829466

VelocityJS 600 608891 1014,81833 130,572952

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 76432,5544 2 38216,2772 523,815545 5,877E-180 3,00073194

Inom grupper 131104,643 1797 72,9575088

Totalt 207537,198 1799

Mozilla 
Firefox 1000 ms

Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

jQuery 600 1461 2,435 0,96404841

AnimeJS 600 1589 2,64833333 0,87946299

VelocityJS 600 1123 1,87166667 0,9067084

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 193,213333 2 96,6066667 105,380668 5,3044E-44 3,00073194

Inom grupper 1647,38167 1797 0,91673994

Totalt 1840,595 1799
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Google 
Chrome 1000 ms

Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

jQuery 600 717 1,195 0,38428214

AnimeJS 600 538 0,89666667 0,28646633

VelocityJS 600 422 0,70333333 0,26576516

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 73,6233333 2 36,8116667 117,921401 7,589E-49 3,00073194

Inom grupper 560,971667 1797 0,31217121

Totalt 634,595 1799

Apple Safari 1000 ms
Anova: En 
faktor

SAMMANFA
TTNING

Grupper Antal Summa Medelvärde Varians

jQuery 600 1031 1,71833333 1,9088453

AnimeJS 600 615 1,025 0,71890651

VelocityJS 600 840 1,4 0,65108514

ANOVA

Variationsurs
prung KvS fg MKv F p-värde F-krit

Mellan 
grupper 144,534444 2 72,2672222 66,121515 0 3,00073194

Inom grupper 1964,02333 1797 1,09294565

Totalt 2108,55778 1799
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Appendix P: Tuckey-test - Bas variabel genom JavaScript bibliotek - 
150 ms 
Animationslängd 

Funktionsexekvering 

jQuery - 150 ms Signifikant skillnad

Firefox / Chrome SANT
Firefox / Safari SANT

Chrome / Safari FALSKT

AnimeJS - 150 ms Signifikant skillnad

Firefox / Chrome SANT
Firefox / Safari SANT
Chrome / Safari FALSKT

Velocity - 150 ms Signifikant skillnad

Firefox / Chrome SANT
Firefox / Safari SANT
Chrome / Safari FALSKT

jQuery - 150 ms Signifikant skillnad

Firefox / Chrome SANT
Firefox / Safari SANT

Chrome / Safari FALSKT

AnimeJS - 150 ms Signifikant skillnad

Firefox / Chrome SANT
Firefox / Safari SANT
Chrome / Safari SANT

VelocityJS - 150 ms Signifikant skillnad

Firefox / Chrome SANT
Firefox / Safari SANT
Chrome / Safari SANT
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Appendix Q: Tuckey-test - Bas variabel genom JavaScript bibliotek 
- 400 ms 
Animationslängd 

Funktionsexekvering 

jQuery - 400 ms Signifikant skillnad

Firefox / Chrome SANT
Firefox / Safari SANT

Chrome / Safari FALSKT

AnimeJS - 400 ms Signifikant skillnad

Firefox / Chrome SANT
Firefox / Safari FALSKT
Chrome / Safari FALSKT

VelocityJS - 400 ms Signifikant skillnad

Firefox / Chrome SANT
Firefox / Safari FALSKT
Chrome / Safari FALSKT

jQuery - 400 ms Signifikant skillnad

Firefox / Chrome SANT
Firefox / Safari SANT

Chrome / Safari FALSKT

AnimeJS - 400 ms Signifikant skillnad

Firefox / Chrome SANT
Firefox / Safari SANT
Chrome / Safari FALSKT

VelocityJS - 400 ms Signifikant skillnad

Firefox / Chrome SANT
Firefox / Safari SANT
Chrome / Safari FALSKT
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Appendix R: Tuckey-test - Bas variabel genom JavaScript bibliotek - 
1000 ms 
Animationslängd 

Funktionsexekvering 

jQuery - 1000 ms Signifikant skillnad

Firefox / Chrome SANT
Firefox / Safari SANT

Chrome / Safari FALSKT

AnimeJS - 1000 ms Signifikant skillnad

Firefox / Chrome SANT
Firefox / Safari FALSKT
Chrome / Safari FALSKT

VelocityJS - 1000 ms Signifikant skillnad

Firefox / Chrome SANT
Firefox / Safari FALSKT
Chrome / Safari FALSKT

jQuery - 1000 ms Signifikant skillnad

Firefox / Chrome SANT
Firefox / Safari SANT

Chrome / Safari FALSKT

AnimeJS - 1000 ms Signifikant skillnad

Firefox / Chrome SANT
Firefox / Safari SANT
Chrome / Safari FALSKT

VelocityJS - 1000 ms Signifikant skillnad

Firefox / Chrome SANT
Firefox / Safari SANT
Chrome / Safari FALSKT
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Appendix S: Tuckey-test - Bas variabel genom webbläsare - 150 ms 
Animationslängd 

Funktionsexekvering 

Mozilla Firefox - 150 ms Signifikant skillnad

jQuery / AnimeJS FALSKT
jQuery / VelocityJS FALSKT

AnimeJS / VelocityJS SANT

Google Chrome - 150 ms Signifikant skillnad

jQuery / AnimeJS SANT
jQuery / VelocityJS SANT

AnimeJS / VelocityJS FALSKT

Apple Safari - 150 ms Signifikant skillnad

jQuery / AnimeJS FALSKT
jQuery / VelocityJS SANT

AnimeJS / VelocityJS SANT

Mozilla Firefox - 150 ms Signifikant skillnad

jQuery / AnimeJS SANT
jQuery / VelocityJS SANT

AnimeJS / VelocityJS SANT

Google Chrome - 150 ms Signifikant skillnad

jQuery / AnimeJS FALSKT
jQuery / VelocityJS FALSKT

AnimeJS / VelocityJS SANT

Apple Safari - 150 ms Signifikant skillnad

jQuery / AnimeJS SANT
jQuery / VelocityJS SANT

AnimeJS / VelocityJS FALSKT
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Appendix T: Tuckey-test - Bas variabel genom webbläsare - 400 ms 
Animationslängd 

Funktionsexekvering 

Mozilla Firefox - 400 ms Signifikant skillnad

jQuery / AnimeJS FALSKT
jQuery / VelocityJS SANT

AnimeJS / VelocityJS SANT

Google Chrome - 400 ms Signifikant skillnad

jQuery / AnimeJS SANT
jQuery / VelocityJS SANT

AnimeJS / VelocityJS FALSKT

Apple Safari - 400 ms Signifikant skillnad

jQuery / AnimeJS FALSKT
jQuery / VelocityJS FALSKT

AnimeJS / VelocityJS SANT

Mozilla Firefox - 400 ms Signifikant skillnad

jQuery / AnimeJS SANT

jQuery / VelocityJS SANT

AnimeJS / VelocityJS SANT

Google Chrome - 400 ms Signifikant skillnad

jQuery / AnimeJS SANT
jQuery / VelocityJS SANT

AnimeJS / VelocityJS FALSKT

Apple Safari - 400 ms Signifikant skillnad

jQuery / AnimeJS SANT
jQuery / VelocityJS SANT

AnimeJS / VelocityJS FALSKT
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Appendix U: Tuckey-test - Bas variabel genom webbläsare - 1000 
ms 
Animationslängd 

Funktionsexekvering 

Mozilla Firefox - 1000 ms Signifikant skillnad

jQuery / AnimeJS FALSKT
jQuery / VelocityJS SANT

AnimeJS / VelocityJS SANT

Google Chrome - 1000 ms Signifikant skillnad

jQuery / AnimeJS SANT
jQuery / VelocityJS SANT

AnimeJS / VelocityJS FALSKT

Apple Safari - 1000 ms Signifikant skillnad

jQuery / AnimeJS FALSKT
jQuery / VelocityJS FALSKT

AnimeJS / VelocityJS SANT

Mozilla Firefox - 1000 ms Signifikant skillnad

jQuery / AnimeJS FALSKT
jQuery / VelocityJS SANT

AnimeJS / VelocityJS SANT

Google Chrome - 1000 ms Signifikant skillnad

jQuery / AnimeJS SANT
jQuery / VelocityJS SANT

AnimeJS / VelocityJS SANT

Apple Safari - 1000 ms Signifikant skillnad

jQuery / AnimeJS SANT
jQuery / VelocityJS SANT

AnimeJS / VelocityJS FALSKT

"90


	1 Introduktion
	2 Bakgrund
	2.1 World Wide Web
	2.2 Webbteknologier i undervisningen
	2.3 Animation
	2.3.1 JavaScriptsbibliotek för animation till webbapplikationer
	2.3.2 Viktiga aspekter i valet av ett JavaScriptsbibliotek


	3 Problemformulering
	3.1 Delmål
	3.2 Frågeställningar
	3.3 Hypoteser

	4 Metodbeskrivning
	4.1 Tillvägagångssätt
	4.2 Etiska aspekter

	5 Genomförande
	5.1 Urval av JavaScriptsbibliotek
	5.2 Utvalda webbläsare inför mätningar
	5.3 Litteratur för 2D animation till webbapplikationer
	5.4 Progression
	5.4.1 HTML och CSS design
	5.4.2 Interaktiv animation

	5.5 Utvinning av data
	5.5.1 Datapunkternas värde

	5.6 Pilotstudie

	6 Utvärdering
	6.1 Analys
	6.1.1 Animationslängd
	6.1.2 Funktionsexekvering

	6.2 Slutsatser

	7 Avslutande diskussion
	7.1 Sammanfattning
	7.2 Diskussion
	7.2.1 Relaterade arbeten
	7.2.2 Etiska aspekter
	7.2.3 Samhällsnytta

	7.3 Framtida arbete

	Referenser
	Appendix

