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Sammanfattning 
 

Denna studie undersöker om där finns indikationer på att animerade 

instruktionsbeskrivningar av steg-för-steg-modell är mer effektiv än dess statiska 

motsvarighet vid en monteringsövning. Forskare inom fältet är oeniga där vissa hävdar att 

tidigare studier oftast utförts på ett sådant sätt att resultatet anses som icke trovärdigt. 

Annan forskning pekar på vikten av betraktarvinkel och visuell utformning av animerade 

instruktionsbeskrivningar. 

För att genomföra studien införskaffades två handhållna pussel av lika svårighetsgrad. Med 

pusslen som monteringsobjekt togs fyra, varav två animerade och två statiska, 

instruktionsbeskrivningar fram i en 3D-mjukvara. Pusslen modellerades i skalenligt 

förhållande och texturer togs från de verkliga delarna för att skapa ett realistiskt utseende. 

Utvärderingens respondenter bestod av fyrtio personer indelade i fyra grupper där 

ordningen av pussel och instruktionsbeskrivningsform var unik för varje grupp. 

Resultatet visade indikationer på att den animerade instruktionsformen var mer effektiv 

med en grupps prestation som undantag.  

Nyckelord: Instruktionsverktyg, instruktionsbeskrivning, animation, monteringsövning  
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1 Introduktion 

Denna studie undersöker om animerade instruktionsanvisningar av steg-för-steg-modell är 

mer effektiva än deras statiska motsvarighet. Forskning inom området har inga entydiga 

svar vilket bland annat Tversky och Morrison (2002) men också Höffler och Leutner (2007) 

visat genom sina sammanställningar av studier där direkta jämförelser mellan animerade 

och statiska instruktioner genomförts. Många av de metoder som använts i tidigare studier 

tyder på att formerna sällan är likvärdiga vilket leder till tvivelaktiga resultat. Andra faktorer 

som bland annat instruktionens komplexitet samt val av betraktarvinkel har visat sig vara av 

betydelse när instruktionsanvisningar används vilket denna studie tagit hänsyn till när 

instruktionsanvisningarna för undersökningen tagits fram.   

Idag förekommer instruktionsanvisningar oftast i statisk form på pappersark. I de fall 

instruktioner förekommer i ett annat medium tenderar de fortfarande använda sig av 

statiska visualiseringsmetoder. Ur ett historiskt perspektiv har instruktionsanvisningar inte 

genomgått en nämnvärd utveckling i sin utformning. Under en period var instruktionsfilmer 

mer vanligt förekommande i instruktionssammanhang men av olika anledningar återgick 

man till det mer traditionella där lärare, tavlan och läroböcker förblev de dominerande 

instruktionsverktygen (Reise, 2001). Med fokus på instruktionsbeskrivningar av steg-för-

steg-modell undersöker denna studie användningseffektiviteten av den representerad i två 

skilda former, animerad och statisk.   

För studien har forskningsdeltagarna monterat två pussel utifrån två versioner av samma 

instruktion, den ena instruktionsanvisningen är animerad och den andra statisk. Båda 

instruktionsanvisningarna är framtagna i en 3d-mjukvara där pusslens komponenter är 

modellerade i ett skalenligt förhållande till varandra. Deltagarna har först besvarat ett 

formulär som identifierar faktorer som kan påverka resultatet, sedan utfört monteringen av 

ett pussel utifrån en animerad instruktionsform och ett annat pussel utifrån den statiska 

formen. Avslutningsvis fick deltagarna kort redogöra för hur de upplevde de olika 

instruktionsanvisningsformerna. 
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2 Bakgrund 

Instruktionsanvisningar är ofta gjorda som statiska bilder presenterade på ett pappersark i 

en så kallad steg-för-steg-instruktion. Ibland finns de även tillgängliga med samma utseende 

fast i digital form på internet eller som en pdf-fil på medföljande medium. Många har 

säkerligen tagit del av steg-för-steg-instruktionen när de införskaffat en monteringsbar 

möbel (se figur 1) eller stött på via en anställning inom industrisektorn. Utifrån min 

bakgrund som instruktör har jag noterat att instruktionsmaterial ofta upplevs som 

ineffektivt med tanke på de digitala verktyg vi har idag. Ett självupplevt exempel är att 

instruktionerna ofta är inlagda i mappar som sällan är tillgängliga i den utsträckning man 

önskar. Vid produktion finns det mycket begränsad tid att leta fram rätt instruktion för 

respektive komponent. När instruktionen väl hittas så består dessa ofta av långa beskrivande 

texter. Ofta är de för omfattande att hinna läsa och förstå utan att någon tar över arbetarens 

sysslor. Med detta i åtanke bör betänkas vad orsaken är till att den teknologiska utvecklingen 

inte används i större utsträckning vid instruering. Instruktionerna skulle kunna finnas 

tillgängliga direkt på plats som rörlig bild på en skärm.  

 

 

Figur 1 Steg-för-steg-instruktion för bokhyllan Billy (IKEA , 2014) 

Min hypotes är att förenkling samt tydlighet effektiviserar och att detta skulle kunna göras 

med rörlig bild. Statiska instruktionsanvisningar uppfyller inte alltid sitt ändamål vilket varit 

klart påtagligt i rollen som instruktör inom industrisektorn. I denna studie blir därför syftet 

att finna indikationer på om instruktionsritningar av steg-för-steg-modell i animerad form 

är mer effektiv för att förstå en monteringsprocess än den statiska formen som ofta 

tillämpas. Walt Disney hade en bestämd uppfattning om detta: 

Animation can explain whatever the mind of man can conceive. This facility 

makes it the most versatile and explicit means of communication yet devised 

for quick mass appreciation. 

Disney, W., 2001, s. 10  
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Att Disney förespråkade animation före andra former är inte förvånade men citatet ger 

emellertid en intressant synvinkel på animationens funktion och var den är tillämpningsbar. 

Först bör definieras vad som, i denna studie, avser animation och i synnerhet en animerad 

steg-för-steg-instruktion. En statisk steg-för-steg-instruktion likt den i figur 1 består av 

enskilda bilder som saknar interpolering så att varken förflyttning eller rotationsrörelse kan 

avläsas. Den animerade steg-för-steg-instruktionen å andra sidan illustrerar 

interpoleringsrörelsen som sker mellan stegen i instruktionsanvisningen för att visa hur man 

skall montera samman ett objekt eller utföra en handling som kräver ett utförande i viss 

ordningsföljd. Videoinspelat material klassificeras enligt Ayres, Marcus, Chan och Qian 

(2008) som animation då uppspelningen sker med dator och materialet spelats in med en 

digital videokamera. Detta utesluter inte andra former som grafik skapat i datorprogram där 

komponenter 3D-modellerats och erhållit rörelse som förflyttnings- och rotationsriktningar. 

Thalmann och Thalmann (1996) hävdar att dataanimation definieras som en teknik för att 

skapa illusionen av att rörelse äger rum som sedan går att visa på en skärm. I denna studie 

används termen animation enbart för 3D-modellerat material som genom Key-frame 

tekniken (Thalmann & Thalmann, 1996) fått rörelse att uppstå. Materialet skapas på detta 

sätt för att förenkla animationen och utesluta påverkande faktorer som omgivning och 

synlighet av händer som medföljer vid filmat material. Jag anser att behovet av att visa fler 

användningsområden för datorproducerad animation är av vikt när fler utbildas för att 

erhålla kompetens inom 3D-mjukvara samt för att se om animation har särskild effekt på 

steg-för-steg-instruktionen. Ur ett historiskt perspektiv är det tydligt att det är oklart vilket 

medium som är lämpligast som instruktionsform fastän instruktionsbeskrivningar är något 

som används vardagligen inom samhällsbärande institutioner för att lära ut olika processer, 

däribland inom utbildningssektorn och i näringslivet. 

Den vanligaste formen för att instruera under 1900-talet är även den vanligaste idag: 

läraren, tavlan i klassrummet och läroboken (Reise, 2001). Thomas Edison förutspådde år 

1913 att böcker inte längre skulle användas i lika stor omfattning eftersom 

instruktionsfilmen gjorde sitt intåg. Edison hävdade att dessa skulle ta över inom de 

kommande tio åren efter uttalandet, och trots en högtidsperiod för instruktionsfilmer i USA 

mellan åren 1914 och 1923 återgick vi snart till de tidigare instruktionsformerna (Reise, 

2001). Att instruktionsfilm inte fått den förväntade genomslagskraften kan bero på fler 

faktorer. En av dem är att det är kostsamt att producera. En annan är att instruktionsfilmer 

inte bevisats vara ett effektivt eller mer effektiv instruktionsform än andra. Det är alltså 

oklart om instruktionsfilmsproduktion är kostnadseffektivt. En viktig punkt är att 

instruktionsfilmen till en början hade som syfte att förbereda och utbilda de amerikanska 

trupperna under andra världskriget. Inom utbildningssektorn användes instruktionsfilm ofta 

för att under krigstid väcka negativa känslor mot de nationer krig fördes (Reise, 2001). 

Under 1960-tal var det inte ovanligt att homofobiska inslag förekom i utbildningsmaterialet. 

Däribland filmen Boys Beware (1961) som producerades av Sid Davis Productions i 

samarbete med Inglewood Police Department. Min egen uppfattning är att på grund av den 

utveckling som skett och uppkomsten av fler medieformer, däribland internet, blir 

instruktionsfilmen inte längre lika verkningsfull som propagandaspridningsverktyg och 

därför mindre tilltalande för staten att finansiera eller befrämja. 
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Redan under 1950-talet utvecklade forskare på IBM Computer-assisted Instructions (CAI) 

mjukvaror som skulle fungera som läromedel i allmänna skolor och universitet. Men det var 

inte förrän på 1980-tal som datorer började få större plats i skolorna i de förenta staterna 

och därmed först skulle kunna tänkas dra nytta av mjukvaror som utvecklades med 

pedagogiskt syfte. I dagens Sverige är datorer väldigt tillgängliga men dess roll som 

pedagogiskt verktyg är dock fortfarande traditionell. Föreläsare använder datorn för att 

projicera statiskt material som likväl kunde projiceras med en overhead eller skrivas på 

tavlan. En styrka som sällan används är att uppvisa videoklipp eller i mjukvaror förklara 

komplicerade fenomen. Reise (2001) menar att det är rimligt att tro att det kommer hända 

mycket mer och att instruktioner kommer bli mer anpassade till den digitala tidsåldern i 

framtiden. Personligen upplever jag förändringen som trevande och utforskande. Dataspel 

används på mindre skala inom utbildningssektorns lägre årskurser och fler 

affärsverksamheter är inriktade på att ta fram digitalt instruktionsmaterial i 3D-mjukvara 

för att beskriva fenomen inom medicin- och industrisektorn. Dock är användningsområdet 

för animerade instruktioner inte omfattande och steg-för-steg-instruktionens vanligaste 

form förblir den statiska.  

2.1 Animerade och statiska instruktioner 

Inom studier där statiska och animerade steg-för-steg-instruktioner jämförs, nyttjas 

videoinspelat material till en högre grad. En bakomliggande orsak kan vara att datorprogram 

har tendens att vara kostsamma och kräver viss nivå av teknisk kompetens av den som 

hanterar det vilket kan förringa tillgängligheten. En annan aspekt är att videoinspelat 

material naturligt har realism medan det är något problematiskt att skapa realistiska 

visualiseringar i mjukvaror. Vid sidan av realism finns dock fler faktorer som påverkar när 

visuella instruktioner konstrueras. 

Forskning har visat att komplexa instruktioner innehåller mycket information som måste 

processeras samtidigt vilket belastar det mänskliga arbetsminnet enligt den kognitiva 

belastningsteorin (Van Gog, Paas & Sweller, 2010). Detta kan försvåra förståelsen för en 

instruktion oavsett form och därmed inlärandet av den. En framgångsrik metod som har 

tagits fram är arbetsexempel där steg-för-steg-instruktioner och den slutgiltiga lösningen 

redovisas. Metoden har lett till användningen av termen ”arbetsexempeleffekten” (Sweller, 

Van Merrienboer & Paas, 1998). Van Gog m.fl. (2010) menar att studerandet av 

arbetsexempel bidrar antingen till en förbättrad problemlösningsförmåga eller hur snabbt 

problem löses, och i vissa fall båda delar. När animerat material används i en instruktion är 

en problematisk faktor att uppspelningen av klippet ständigt fortlöper. För att kringgå detta 

problem så är animationen i behov av manuell interaktion där användaren besitter möjlighet 

att stoppa eller förskjuta uppspelning i båda riktningar. När denna interaktion inte existerar, 

blir resultatet att mycket information måste hållas i minnet samtidigt som ny information 

måste tas in fram till dess att uppspelningen är klar (Van Gog m.fl., 2010). 

Det råder oenighet om animation är fördelaktigt i instruktionssammanhang. Tversky och 

Morrison (2002) redogör för flera studier som hävdar att animation är överlägsen en statisk 

motsvarighet och menar att det enbart beror på att animationerna inte är likvärdiga de 

statiska motsatserna. De animerade artefakterna innehöll i regel antingen mer information 

än den statiska motsatsen eller var interaktiv på ett sätt som den statiska motsatsen inte var. 

Resultaten visar därför inte om det är animationen i sig som höjer deltagarnas prestation.  
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En annan sammanställning av studier med fokus på animerade instruktioner genomförd av 

Höffler och Leutner (2007) tycks peka på att animation är som mest användbar som steg-

för-steg-instruktion, och att animation är som mest effektiv när dess representation 

realistiskt gestaltar det objekt vars monteringsprocess eller funktion skall förklaras. De 

menar även att animation i sig inte räcker till för att lära ut något utan att den behöver en 

tillhörande muntlig redogörelse om vad som sker i animationen. Denna uppfattning kan 

stödjas av en studie genomförd av Albalooshi, F. och Alkhalifa, M. E. (2002) där de 

undersökt om personer lär sig bättre verbalt, genom text eller visualisering så som grafer och 

bilder. Albalooshi, F. och Alkhalifa, M. E. (2002) hävdar att de genom sin studie kunnat 

påvisa två typer av inlärningspersonligheter där en grupp kan betecknas som praktiskt lagda 

och den andra teoretiskt. Av detta skäl åsyftar de att enbart teoretisk undervisning 

missgynnar dem med praktisk inlärningspersonlighet. Den grupp som i studien fick 

animation eller statisk bild tillsammans med verbal eller textbaserad information till sitt 

förfogande presterade 40 % bättre som grupp än den grupp som enbart erhöll grafik i statisk 

och animerad form eller den grupp som endast fick tillgå verbalt och textbaserat material. 

Animation fungerar då således som ett komplement snarare än att enskilt visa sig vara 

effektivt. Resultaten kan uppfattas som ett tecken på att animation särskilt behövs inom de 

branscher där största delen av arbetsuppgiften är praktisk för att komplettera textfyllda 

instruktioner som ofta finns tillgängliga. 

Många studier landar i att det är svårt att säga om animation är effektiv på grund av att 

formen hos informationen mellan statiska och animerade instruktioner varierar för mycket. 

Ofta ett resultat av att man inte varit tillräckligt noga med att skapa likvärdiga artefakter. Det 

finns dock studier som pekar på att animation är den effektivaste formen när de statiska och 

animerade artefakterna har varit likvärdiga. Genom att använda två sekvenser filmade i olika 

betraktarvinklar som visar hur en knut skall knytas och från filmerna extrahera statiska 

bilder testade Garland & Sanchez (2013) hur betraktarvinklar påverkar inlärning av 

motorikstyrda processer. Syftet var att jämföra betraktarvinklarna där deltagarna antingen 

fick se processen utföras från sitt eget perspektiv eller spegelvänt där instruktören står mitt 

emot och visar processen (se figur 2). Den instruktion som hade de bäst presterande 

respondenterna visade sig vara de som fick tillgång till den videoinspelade instruktionen 

med betraktarvinkeln sett över axeln, det vill säga sitt egna perspektiv. Den andra 

betraktarvinkeln visade sämre resultat men det är ändå viktigt att tillägga att dess 

respondenter presterade bättre än båda de grupper som erhöll statiska bilder oavsett 

betraktarvinkel. En förklaring till att personer presterar bättre när de ser en 

instruktionsvideo med betraktarvinkel från sitt eget perspektiv kan vara att 

spegelneuronsystemet aktiveras som människor besitter men som först upptäcktes hos apor 

under 1990-tal (Van Gog m.fl., 2008). Spegelneuronsystemet kan enligt Van Gog m.fl. 

(2008) vara orsaken till att vi människor kan förstå och imitera andra människors 

handlingar och genomförd forskning tyder på att systemet aktiveras särskilt vid 

observerande och sedan kopierande av motorikrelaterade handlingar. 
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Figur 2 Till vänster: instruktör mittemot, till höger: från eget perspektiv 
(Garland & Sanchez, 2013) 

Ayres m.fl. (2008) styrker denna tes med sin studie som visar att animation kan vara 

överlägsen statiska bilder när det kommer till att lära ut instruktioner utan att innehålla 

någon extra information än rörlig bild. I deras fall en instruktion om hur knutar skall knytas 

och pussellösning.  På samma sätt som Garland och Sanchez (2013) studie visar 

betraktarvinkelns betydelse så använder Ayres m.fl. (2008) redan den bäst lämpade 

betraktarvinkeln och motiverar valet av den med stöd mot Van Gogs m.fl. (2008) studie om 

spegelneuronsystemet. 



 7 

3 Problemformulering  

Instruktioners användningsområden är många men få medium används vid 

instruktionsanvisning. Läraren, tavlan och läroboken är än idag de vanligaste former som 

används vid instruering (Reise, 2001). Trots att instruktionsfilmer började användas i större 

skala så fick de aldrig fäste inom utbildningssektorn och de traditionella metoderna har 

förblivit de mest använda. Andra former som har prövats som instruktion är animation där 

forskare är oeniga om dess effekt. Tversky och Morrison (2002) menar att animationens 

positiva effekt beror på att den innehåller mer information än den statiska motsvarigheten. 

Andra studier där instruktionsanvisningar i animerad och statisk form jämförts tyder 

resultaten dock på att även när där inte finns mer information förutom rörelse i den 

animerade instruktionen så har animationen en fördelaktiv effekt särskilt när det kommer 

till instruktioner av steg-för-steg-modellen (Ayres m.fl., 2008).  

Statiska steg-för-steg-instruktioner på pappersark används i stor utsträckning inom flera 

områden. Med egen bakgrund inom industrisektorn upplevde jag instruktionerna som 

svårbegripliga då de innehöll få bilder med mycket text vilket resulterade i att det var svårt 

att förstå monteringsprocessen av respektive komponent. Instruktionernas form bidrog 

också till att de under arbetstid inte var direkt användbara utan att någon tog över 

arbetarens sysslor. Komplicerade instruktionsanvisningar med mycket information blir 

snarare en kognitiv belastning och splittrar uppmärksamheten (Sweller m.fl., 1998). Här 

anses därför att en tydlig animerad steg-för-steg-instruktion bör vara lämpligare än en 

statisk motsvarighet när instruktionen beskriver en sammansättning av ett monterbart 

objekt. Animationen blir en mindre belastning då användare inte längre tvingas till att 

visualisera innehållet i glappet som finns mellan bilderna i stegen i den statiska 

instruktionsanvisningen. 

Med stöd av tidigare forskning inom området skall denna studie söka svar på frågorna:  

- Visar animerade instruktionsbeskrivningar av steg-för-steg-modellen indikationer på 

att vara mer effektiva än deras statiska motsvarighet vid en monteringsövning? 

- Vilka beståndsdelar i de olika instruktionsbeskrivningsformerna uppfattar 

respondenterna som mest stödjande? 

3.1 Metodbeskrivning 

Metoden som använts i denna undersökning är baserad på Ayres m.fl. (2008) studie där 

animerad steg-för-steg-instruktion jämförs med en statisk motsvarighet. Här användes dock 

material framtaget med persondator i 3D-mjukvara istället för videoinspelade sekvenser. 

Före undersökningen samlades grundläggande data in via en enkät där respondenten bland 

annat angav ålder, kön och om denne varit i kontakt med pusslen eller liknande pussel 

tidigare. Därefter fick respondenten en animerad steg-för-steg-instruktion och en statisk 

steg-för-steg-instruktion separat som var för sig beskriver sammansättningen av två olika 

pussel. Med detta upplägg gick det att utläsa om yttre påverkan och ordningsföljd påverkar 

resultaten. Respondenten fick tio minuter till sitt förfogande per pussel. Tiden för 

sammansättningen antecknades och deltagarna fick kort uppge hur de olika instruktionerna 

upplevdes. 
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3.1.1 Material 

Experimentdeltagarna monterade samman två pussel i trä, som stegvis kan sättas ihop och 

plockas isär. Den ena är ett så kallat Galileos klot och det andra pusslet kallas Nelsons tunna. 

Pusslen är tillverkade av brittiska företaget Puzzle Professor Ltd som började sin försäljning 

av dylika pussel under namnet Ben´s Baffling Brainbenders på marknader i Covent Garden 

och Camden. Pusslen ökade snabbt i popularitet och grundarens fascination av avancerade 

pussel visade sig vara delad med många. Detta ledde till upphov av flera pussel, bland dem 

Galileos klot och Nelsons tunna, som fungerar på det sätt att de först tas isär för att sedan 

sättas ihop igen så att pusslen återigen erhåller sin ursprungsform (se figur 3). Båda pusslens 

största skillnader är utseendet men det leder också till att det ena pusslet inte förbereder 

respondenten att sätta samman det andra. Pusselvarianterna har valts på grund av att deras 

storlek och svårighetsnivå är utvärderingsbar under den utsatta tidsramen för studien. 

Pusslen är likaså inte möjliga att för en person med normal problemslösningsförmåga sätta 

samman under kortare tid utan användandet av någon form av instruktion.   

 

Figur 3 Till vänster: Galileos klot, till höger: Nelsons tunna 

De båda pusslen har modellerats in i ett 3D-program där 3D-modellernas delar har samma 

storleksförhållande till varandra som de fysiska pusseldelarna. Alla delar som 3D-

modellerats har liknande färg och textur som de verkliga pusseldelarna för att det skall vara 

så tydligt som möjligt vilka delar som är vilka. För att den enda skillnaden mellan statisk och 

animerad instruktion skall vara just att den animerade har rörelse så togs statiska bilder ut 

från den animerade instruktionen med samma upplösning och storlek som den animerade 

instruktionsfilmen. Med andra ord så togs fyra olika instruktioner fram där varje 

pusselvariant har en animerad steg-för-steg-instruktion och en statisk. Då samtliga 

instruktionerna är framtagna i ett 3D-program så finns inga händer som kan dölja något och 

pusseldelarna är vinklade på ett sådant sätt i instruktionerna som är det bäst lämpade sättet 

att hålla dem mot sig för att montera samman pusslet på rätt sätt.  
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Där rotationer är nödvändiga illustrerades detta genom pilikoner som anger 

rotationsriktning. Dessa ikoner förekommer i samtliga framtagna instruktioner och skiljer 

sig inte från varandra. Pusslen valdes ut då de likt industriella monteringsuppgifter kräver 

viss fingerfärdighet samt att de inte vid första anblick har en självklar lösning. Här bör även 

tilläggas att monteringsuppgifter inom industrisektorn skiljer sig från varandra men kan ha 

vissa likheter om den tillverkande produkten är av samma art. Vanligt är dock att det finns 

uppgifter där montören sätter samman mindre delar vilket kan likställas med att sätta 

samman dessa pussel.  

Alla instruktioner visades upp genom en bärbar dator i helskärm och klippen respektive 

bilderna har en upplösning på 1080 p och respondenten hade möjlighet att växla mellan 

klippen och bilderna med hjälp av den bärbara datorns piltangenter. För att minska kognitiv 

belastning så är rörelserna i animationsinstruktionerna mjuka och har en hastighet som är 

lätt att läsa och följa och i båda formerna är geometrierna tydliga och alla instruktioner har 

samma enfärgade bakgrund så enbart pusslet och dess delar var i fokus för respondenterna 

(Sweller m.fl., 1998).  

3.1.2 Undersökning 

De två pusselmodellerna som användes är relativt avancerade att sätta samman utan någon 

instruktionsritning och ett krav var att respondenterna inte haft någon tillgång till någon av 

pusselmodellerna sedan tidigare. De som har haft det har uteslutits ur studien. Innan 

genomförande av testet kontrollerades erfarenhet av dessa och liknande pussel hos 

respondenterna. Det kontrollerades även om respondenterna tidigare tagit del av ett IQ-test 

för att säkerställa att de hade så nära inpå lika förutsättningar. Även de med väldigt hög 

problemslösningsförmåga eller de som skiljde sig markant med sitt IQ-testresultat från 

övriga respondenter har uteslutits.  Detta då respondenterna skall ha en intelligensnivå som 

ligger nära varandra och respondenterna skall förlita sig på instruktionerna för att sätta 

samman pusslen. Personer som inte har behov av att lösa pusslen med hjälp av 

instruktionsbeskrivningarna kan således inte vara en del av studien. 

Antalet respondenter bestod av fyrtio anonyma personer över arton år som delades in i fyra 

grupper med så likt blandade åldrar som möjligt. Grupperna namngavs grupp A, grupp B, 

grupp C och grupp D. Att respondenterna skulle vara över arton år berodde på att de själva 

skulle ha mandat att medgiva sitt deltagande i studien utan att en tredje parts godkännande 

skulle vara nödvändigt och antalet respondenter grundade sig på att urvalet respondenter 

skall vara tillräckligt stort för att resultatet skall tydligt indikera att den ena formen är mer 

effektiv för att förstå en instruktion än den andra. Fyrtio tillfrågade personer är lägsta antal 

för att bearbetning av statiskt material skall vara givande (Ejvegård, 2010). Här bestod varje 

grupp av tio personer och tjugo av dem började med animerad instruktionsbeskrivning och 

tjugo med statisk.  

Före genomförandet av uppgiften erhöll respondenterna, som nämnts, ett frågeformulär som 

de besvarade. Frågeformuläret innehöll frågor som kön, åldersgrupp, erfarenhet inom 

industrisektor och erfarenhet av liknande problemlösningspussel som denna studie använde 

sig av. En del av enkäten fylldes i efter pusseluppgiften genomförts och bestod av frågan hur 

respondenten upplevde de båda instruktionsformerna och vilka beståndsdelar denne 

uppfattade vara gynnande för respektive instruktionsform. Tiden för genomförandet 

antecknades av undersökningsledaren. Respondenterna hölls anonyma och enkäten fylldes i 

på plats för att säkerställa att alla uppgifter besvarades. Frågeformulär användes framförallt 
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för att kunna spara uppgifterna och sammanställa dem i efterhand.  Frågorna som finns med 

är slutna med sista frågan som undantag, vilken besvarades efter sammansättningen av 

pusslen och var en öppen fråga.  De slutna frågorna krävdes för att erhålla viss precision 

medan den öppna slutgiltiga frågan finns där då respondentens upplevelser inte går att 

beskriva utan att respondenten själv formulerar sitt svar (Østbye m.fl., 2003). Denna 

kvantitativa metod användes för att kunna bearbeta det insamlade materialet i form av 

siffror och hitta samband i materialet som erhölls efter genomförd undersökning (Østbye 

m.fl., 2003). Att använda sig av kvalitativ metod ansåg jag inte vara lämpliga i denna 

undersökning då den inte avser att gå in djupare på varför en instruktionsform visar en viss 

grad av effektivitet. Istället söker den indikationer på effektivitet i form av tidtagning av 

respondenter vid sammansättning av pusslen för att jämföra dessa med varandra. Detta kan 

i sin tur ge upphov till nya frågeställningar kring varför en form fungerar bättre eller sämre. 

Enkäten (se Appendix A) som besvarades av respondenterna är framtagen i fyra olika 

varianter. Respondenterna som delades in i fyra olika grupper fick var sin typ av enkät. 

Skillnaden i dem är rubriken där grupp anges och delen som går att finna på enkätens 

baksida där tiden för pusselsammansättningen fylldes i. Ordning i vilken pusslen skulle 

sättas samman och om instruktionsbeskrivningens form var statisk eller animerad skiljde sig 

åt mellan varje grupp. Denna skillnad i enkäten blev nödvändig för att upprätta en god 

struktur både för respondenterna när de fyllde i enkäten men även vid sammanställning av 

data efter genomförd studie. Enkäten består enbart av en sida för respondenterna och hölls 

kort och koncis utan några onödiga frågor som var oviktiga för undersökningen. Detta ökar 

viljan att besvara en enkät menar Ejvegård (2010). Baksidan av enkäten fylldes i av 

undersökningsledaren och berör tider för sammansättning av pusslen. Respondenterna 

besvarade enkäten på egen hand och fick förklarat att informationen som erhålls av dem 

behandlas anonymt. 

Grupp A hade enbart tillgång till Galileos klot animerad och Nelsons tunna statisk i den 

ordningen medan grupp B hade först tillgång till Nelsons tunna animerad och sedan Galileos 

klot statisk. För att upptäcka om respondenterna påverkades av uppgiftsordningen vid 

sammansättning av komponenterna så genomfördes testerna på grupp C och D i annan 

ordningsföljd. Grupp C började således med Galileos klot statisk och Nelsons tunna 

animerad och grupp D startade med Nelsons tunna statisk och avslutade med Galileos klot 

animerad. Tabell 1 tydliggör hur ordningen såg ut och hur pusslen fördelades till de olika 

grupperna. 

Tabell 1 Pussel ordning för respektive grupp 

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D 

Galileos klot 

animerad 

Nelsons tunna 

animerad 

Galileos klot statisk Nelsons tunna 

statisk 

Nelsons tunna 

statisk 

Galileos klot statisk Nelsons tunna 

animerad 

Galileos klot 

animerad 
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Respondenterna fick inte på förhand veta hur ett klart monterat pussel ser ut fastän det 

enligt Sweller m.fl. (1998) skulle minskat den kognitiva belastningen ytterligare och därmed 

sätta mindre press på det mänskliga arbetsminnet. Orsaken till detta är att det måste finnas 

viss ansträngning från respondenterna för att i studien kunna mäta uppnått resultat. Pusslen 

var från start isärplockad med delarna upplagda på ett bord. Delarna placerades ut 

uppradade i en slumpmässig ordningsföljd som såg likadan ut för alla respondenter.  

För att mäta effektiviteten av båda instruktionsformer togs tid på hur lång tid varje enskild 

respondent behövde för att komma fram till rätt lösning. Den maximala tiden för varje 

pusselsammansättning var tio minuter vilket är en tidsram varje respondent med tillräcklig 

finmotorisk förmåga förväntades klara av att hålla sig inom. Medan en tidigare studie 

fokuserade mer på att lära ut hur tre olika knutar skall knytas med hjälp av förinspelat 

material och stillbilder för att sedan testa hur lång tid det tog för respondenterna att 

replikera det de såg utan att längre ha tillgång till instruktionerna (Ayres m.fl., 2008) riktar 

sig denna studie snarare in på direkt tillämpning där respondenterna hela tiden hade 

tillgång till instruktionerna. En skillnad är att instruktionsbeskrivningarna i denna studie 

togs fram i en 3D-mjukvara och delarna modellerades likt de verkliga pusselbitarna för att 

framstå som realistiska vilket enligt Höffler och Leutner (2007) är viktigt för att animation 

skall uppfattas som tydlig och det är då animation också visat sig ha störst effekt på 

prestation. 

Efter genomförandet fick varje instruktionsform en genomsnittstid för hur lång tid 

respektive grupp tog på sig för att montera samman pusslet. Om sammansättning inte 

slutfördes under tio minuter markerades respondenten som ej slutfört med vilket steg denna 

uppnått angivet. Trots att denna undersökning lade stor vikt på hur effektiv 

instruktionsformerna var i förhållande till varandra så utreddes även hur respondenterna 

upplevde de båda formerna. Samtliga respondenter intervjuades efter att de slutfört ihop 

sammansättningen av båda komponenter och fick redogöra om de ansåg att en metod var 

mer krävande än den andra eller om de hade några andra tankar kring någon av de två 

instruktionsformerna.  

3.1.3 Förbättring av tidigare studiers undersökningsmetod 

Resultatet i studien av Ayres m.fl. (2008) visar sig vara till animationens fördel och en av 

anledningarna till detta kan vara att animationen spelas upp som ett klipp på helskärm 

medan de statiska bilderna läggs under varandra och respondenten måste då skrolla ned för 

att ta del av alla de statiska bilderna. Detta kan ses som en brist i metoden då 

respondenterna får många bilder att processera på samma gång och ingen möjlighet att 

lägga lika mycket fokus på alla bilder eller kan ha tendens att missa bilder. Bilderna hade 

inte heller samma storlek som videofilmen vilket kan otydliggöra bilderna något. Den 

mycket begränsade tiden som respondenterna hade till sitt förfogande kan också påverka 

respondenterna negativt, särskilt gruppen med statiska bilder, då det krävs av 

respondenterna att planera hur de skall kolla igenom bilderna. Skillnaden i denna 

undersökning är att animationerna spelade upp ett steg i instruktionen medan varje bild 

täckte skärmen och fungerade som ett bildspel.  
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Respondenterna var i båda instruktionsformerna tvungna att använda sig av piltangenterna 

för att fortsätta instruktionen. Animationen och bildspelet stannade av i slutet av varje steg 

och fortlöpte inte automatiskt till nästa steg i instruktionen. Detta för att animationen skulle 

bli mer effektiv när den spelades upp första gången (Kirschner, Kester, & Corbalan, 2011).  

Varje respondent fick innan undersökning en muntlig genomgång av vad de förväntades 

göra och hur undersökningen skulle gå till samt vilka aspekter som det tas hänsyn till. 

Betraktarvinkeln i alla instruktionsformer var baserade på studien genomförd av Garland & 

Sanchez (2013) där det visade sig att den mest lämpade vinkeln är den där respondenten ser 

hur handlingen utförs från sitt eget perspektiv. Närvaron av händer anses inte vara av 

betydande roll när det kommer till sammansättning av dessa två pusselmodeller. Det är inte 

nödvändigt att greppa pusselbitarna på samma sätt som det är vid avancerade knutar samt 

att det inte funnits klara tecken på tidigare forskning, inom området, att närvaron av händer 

haft en särskild påverkan på resultat. 

3.1.4 Pilotstudie 

Utvärderingsbarheten och om de fyra skapade instruktionerna var användbara på det sätt 

som det var tänkt har genom en studie på mindre skala testats mot slumpmässigt utvalda 

personer uppdelade på samma sätt som nämnts ovan. Pilotstudien har kunnat visa om där 

fanns brister i instruktionerna och kunnat ge tidiga indikationer på hur respondenter 

upplever instruktionsformerna och vilken som är den mer effektiva av dem.  

Tiden som varje enskild respondent skulle ha till sitt förfogande vid sammansättning var 

tidigare fem minuter. Tiden visade sig i denna pilotstudie vara för knapp då samtliga 

deltagare, i alla förutom ett fall, överskred fem minuter vid sammansättning av pusslen. 

Detta oavsett om instruktionsbeskrivningen var i animerad eller statisk form. Tiden höjdes 

till tio minuter per pussel med anledning av att enbart en av deltagarna överskred den tiden.  

Genom respondenternas återkoppling rättades vissa brister i instruktionerna till. Färg och 

ljussättning förändrades för att pusseldelarna skulle få tydligare skuggning och konturer. 

Ytterligare en korrigering skedde vid den statiska instruktionsbeskrivingen av Nelsons tunna 

där antalet bilder i den var i behov av en ökning där bild nummer nitton är den bild som 

lades till (se figur 4). Den specifika rotationsrörelsen i monteringsprocessen skall efter 

justeringen kännas lättare att uppfatta. Ikonen som är synlig på bild nummer arton och 

nitton i instruktionsbeskrivningen infogades för att rotationsriktningen skall bli uppenbar.  

 

Figur 4 Ett utklipp av bildföljden i den statiska instruktionsbeskrivningen av 
Nelsons tunna (bildnummer finns inte med i den egentliga 

instruktionsbeskrivningen) 
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Ikonen lades även till i den animerade instruktionsbeskrivningen av Nelsons tunna. Där var 

rotationsrörelsen redan utan ikonen påtaglig men finns där för att reducera skillnader 

mellan instruktionsbeskrivningarna.  

Resultatet av denna förstudie visade indikationer på att animerade 

instruktionsbeskrivningar är mer effektiva.  Hur respondenterna upplevde instruktionerna 

har dock varit mer varierande trots att prestationen vid animerade 

instruktionsbeskrivningar i pilotstudiens alla fall varit högre. Flera respondenter ansåg att 

den statiska instruktionsbeskrivningen var något mindre påfrestande att följa trots att 

förutsättningar så som tidsram för sammansättning var densamma för alla typer av 

instruktionsbeskrivningar. Det var genom pilotstudien klart att en mer utförlig studie 

krävdes för att se hur instruktionsbeskrivningarna upplevs och hur effektiva formerna 

egentligen är. 
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4 Genomförande 

4.1 Research / Förstudie 

Framtagandet av den animerade steg-för-steg-instruktionen bygger framför allt på 

utvecklarna Professor Puzzles egna inspelade instruktioner om hur deras två pussel sätts 

samman. Skillnader som baseras på annan forskning går dock att finna i de instruktioner 

som genererats för denna studie. En av de tydligaste skillnaderna är att instruktionerna här 

är skapade i 3D-mjukvara. Professor Puzzle använder betraktarvinkeln som enligt Garland 

och Sanchez (2013) är minst lämpad för att instruktionen skall vara tydlig att följa. I denna 

studie används för både den animerade och statiska instruktionen betraktarvinkeln där 

användaren ser händelseförloppet ur sitt eget perspektiv och inte har instruktören framför 

sig. 

4.1.1 Statisk instruktionsbeskrivning 

Ett problematiskt område vid instruktionsskapandet var att välja ut hur många bilder de 

statiska instruktionsbeskrivningarna bör bestå av. Om det saknas för många bilder kan 

problemet uppstå att deltagaren inte förstår instruktionsbeskrivningen. Att använda för stort 

antal bilder kan ha en positiv effekt på hur deltagaren tolkar instruktionsbeskrivningen men 

generar samtidigt problemet att den statiska instruktionsbeskrivningen kommer för nära 

den animerade formen. 

De statiska instruktionsbeskrivningarna har därför till stor del inspirerats av befintliga 

monteringsbeskrivningar från IKEA. Antal bilder de använder varierar från produkt till 

produkt och är till stor grad beroende på hur komplex den är eller hur många delar den 

består av.  I sina monteringsbeskrivningar visas ett moment i taget. Om samma moment 

utförs på flera ställen visas detta i samma bild (se figur 5).  

 

Figur 5 Steg-för-steg-instruktion för avlastningsbordet Vitbets (IKEA, 2009) 

IKEAs monteringsinstruktioner visar även med hjälp av ikoner hur komponenter skall 

monteras. Med ikonerna kan behovet av ytterligare en bild som visar hur det ser ut när 

komponenten satts på plats avlägsnas. Det går i stället att i kommande steg se, där också 

nästa moment illustreras, hur föregående komponent är rätt positionerad.  
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Vid framtagandet av de egna statiska instruktionsbeskrivningarna har liknande 

extrainformation som ikoner försökts undvikas. Det vill säga om de verkligen inte är 

nödvändiga för att klargöra processen. Anledningen är att information utöver bilder inte 

skall vara den faktor som påverkar respondenten vid användandet av 

instruktionsbeskrivningen. Intentionen är att bilderna skall visa hur processen skall fortlöpa. 

Ikoner skall inte vara den del som har störst påverkan på hur respondenterna uppfattar 

instruktionsbeskrivningarna i denna studie. 

4.1.2 Animerad instruktionsbeskrivning 

Eftersom animerade instruktionsbeskrivningar är något ovanligt har inspirationskällor varit 

svårare att finna. En demonstration av hur en animerad instruktionsbeskrivning används, 

publicerad av 3DS Academy (2012) som visar hur en LEGO-modell sätts samman, har visat 

sig vara passande.  Instruktionsbeskrivningen är skapad för programvaran 3DVIA Composer 

Player (3DS Academy, 2011). Både demonstrationen av instruktionsbeskrivningen och 

programvaran som tillhandahåller instruktionen har varit till stor nytta som 

inspirationskälla. Programvaran har funktioner som inte går att finna i de 

instruktionsbeskrivningar som tagits fram för denna studie. Funktioner som låter 

användaren rotera kameran, zooma in och markera komponenter. Dessa funktioner är 

intressanta men inte nödvändiga då pusslen som används här inte är komplexa på en sådan 

nivå att denna typ av interaktion krävs.  

LEGO-modellen består också av många delar och kan i animationen vara en andledning till 

att inte alla delar är synliga vid samma tillfälle. De uppstår i ett steg nära den plats där de 

skall monteras in. Detta kan fungera som ett sätt att förbereda användaren för vilka delar 

denna skall använda. När användaren går vidare ytterligare ett steg spelas animationen upp 

som uppvisar var delen skall placeras. Instruktionsbeskrivningen fortlöper på samma vis 

genom hela processen. Detta tydliga uppbyggnadssätt av en animerad 

instruktionsbeskrivning är något som tagits fasta på. Många av de metoder som används i 

3DS Academys (2011) programvara har i de animerade instruktionsbeskrivningarna erhållit 

en annan form och anpassats till de två pusslen som används i denna studie.  

4.2 Progression 

4.2.1 Modellering 

Det första som behövde göras för att ta fram instruktionsbeskrivningar oavsett form var att 

modellera pusseldelarna i en 3D-mjukvara. Att mäta delarna noga för att få dem att passa in 

i varandra var en nödvändighet.  Delarnas skalenliga förhållande som eftersträvas skulle 

vara svårt att få fram utan detta tillvägagångssätt. Som hjälpmedel finns där i 3D-mjukvaran 

ett mätverktyg (se figur 6) och ett rutnät som utgår från 3D-rymdens mittpunkt (även kallat 

origo). Rutnätet är inställt på centimeter och mätverktyget har funktionen att ställas in på ett 

avstånd med obegränsat antal decimaler. Med andra ord tillåter mätverktyget användaren 

att arbeta med exakt precision. Med verktygen som 3D-mjukvaran tillhandahåller blev det 

möjligt att modellera pusslens delar och ge dem en form som efterliknar de verkliga 

pusseldelarna.  
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Figur 6 Modell och mätverktyg i 3D-mjukvaran 

För att få ett realistiskt utseende vilket Höffler och Leutner (2007) menar är en 

nödvändighet för animerade steg-för-steg-instruktioner, är texturerna tagna direkt från de 

verkliga pusseldelarna. Med systemkamera fotograferades pusseldelarna på kort avstånd för 

att få så hög detaljrikedom som möjligt. Därefter bearbetades sedan bilderna i en mjukvara 

för bildhantering och bildretuschering. Pusseldelarna i 3D-mjukvaran får efter denna 

process ett nära på realistiskt utseende (se exempel i figur 7).  

 

Figur 7 Vänster: 3D-modell, mitten: 3D-modell med textur, höger: verklig 
pusseldel 

Det som eftersträvas blir här fotorealism. Därför justerades enbart ljus och kontrast till en 

viss grad. Med fotorealism menas att objekten är naturtrogna och desto längre ett fotografi 

som avbildar en människa eller miljöer kommer från verklighetens utseende desto mindre 

fotorealistiska förekommer bilderna för åskådaren (Seyama & Nagayama, 2012). För att ge 

texturerna ytterligare djup har en bumpmap applicerats på dem. Med bumpmap avses att 

ytterligare en textur ligger på den befintliga och ger den en illusion av att besitta ett mönster 

(se figur 8). 
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Figur 8   Vänster: modell utan bumpmap, höger: modell med bumpmap 

4.2.2 Framtagandet av instruktionsbeskrivningar 

När alla delar modellerats, erhållit texturer med bumpmap monterades de samman i 3D-

mjukvaran. Detta skedde innan animationer för instruktionsbeskrivningarna skapades. Det 

blev en metod för att se om där skett några misstag vid mätningar av pusseldelarna. Bland 

annat upptäcktes att en del i Galileos Klot var för lång och kunde snabbt korrigeras. Det var 

under arbetets gång av vikt att delarna hade rätt mått innan animerandet påbörjades.  Skulle 

felaktigheter i modeller upptäckas sent i animationsprocessen skulle det bli problematiskt 

att fortsätta arbetet utan att gå tillbaka och rätta till felaktigheter. Med 

sammansättningskontrollen kunde problemet undvikas och animationsarbetet fortlöpa som 

planerat.  

När animationsarbetet påbörjades radades pusslens delar först upp i en specifik ordning (se 

figur 9). Denna ordning är den som de verkliga pusseldelarna blev uppradade på och 

respondenterna fick presenterade för sig. Det uppradade läget blev utgångsläget för varje 

enskild komponents animation. Delarna monteras samman i 3D-mjukvaran likt Professor 

Puzzles (2013, 2014) egna instruktionsvideos. Att montera samman delarna i en viss ordning 

är den enda möjlighet att färdigställa pusslen. Denna ordning blir därför också en 

nödvändighet för samtliga instruktionsbeskrivningarna som skapades för studien.   

 

Figur 9 Hur delarna är uppradade för respective pussel. (Vänster: Galileos klot; 
höger: Nelsons tunna) 
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Delarnas animationer är linjära i sin förflyttning och visar hur respondenten skall rotera 

dem. Anledningen till att delar förflyttas i ett linjärt rörelsemönster är för att inte förvirra 

respondenter genom att delarna förflyttas i omvägar till sitt monteringsläge. När alla 

animationer blivit klara renderades de med tre stycken ljuskällor från olika vinklar. Genom 

ljuskällorna går det tydligt utläsa pusseldelarnas former och vilken sida av dem som pekar i 

en specifik riktning.  

De renderade bilderna fördes i senare skede in i en videohanteringsmjukvara för att 

bearbetas och delas in i klipp. Klippen representerar instruktionsbeskrivningens olika steg 

för att sätta samman pusslen. Varje enskilt klipps uppspelningslängd erhöll en så kort tid 

som möjligt och representerar maximalt två moment. Med moment menas rotation på 

hittills monterat pussel, förflyttning eller rotation av pusseldel och när delar måste 

positioneras om i det monterade pusslet (se figur 10).  

 

Figur 10 Del av pussel positioneras om genom att en del dras ut 

Endast en del förflyttas och monteras per klipp med undantag när delarna är identiska och 

monteras på samma sätt (se figur 11). Detta fungerar väl då momentet är en omedelbar 

repetition av just genomfört moment. Moment av denna art förekommer en gång vid pusslet 

Nelsons Tunna och tre gånger vid pusslet Galileos Klot.  

 

Figur 11 Exempel på montering av två delar i ett och samma klipp (vänser: 
början av klipp; höger: slutet av klipp) 
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Orsaken till att den animerade instruktionsbeskrivningen skapades före den statiska 

instruktionsbeskrivningen är då bilderna till de statiska instruktionsbeskrivningarna 

extraherades från de animerade instruktionsbeskrivningarna. För att vid de statiska 

instruktionsbeskrivningarna klargöra vilken del som skall monteras illustrerades detta 

genom att ta ut en bild där delen är på väg mot sin position. Nästa steg blev att illustrera dess 

vinkel och därefter hur delen monteras till sitt slutgiltiga läge (se statiska instruktioner i 

Appendix B och C).  

Ett problem som uppstod med den statiska instruktionsbeskrivningen för Nelsons tunna var 

att det på grund av pusslets form var otydligt vad som skedde när hela pusslet roterade 180 

grader. Även när där var en bild med en rotationsikon var rotationen inte självklar då båda 

sidor av Nelsons tunna ser likadana ut med fåtal skillnader som kan vara svåra att tyda. Här 

krävdes att ytterligare en bild med rotationsikonen implementerades i den statiska 

instruktionsbeskrivningen för att förstå händelseförloppet (se pilotstudie i tidigare avsnitt).  

En svart färg valdes som bakgrund för samtliga instruktionsbeskrivningar. På grund av 

ljussättningen i bilder och klipp lämpade sig denna mörka kulör väl och ger pusslen en 

distinkt närvaro. Dess konturer och där ljuset reflekteras skulle med en ljusare bakgrund bli 

något oklar. Pusseldelarna består av många skarvar som är betydelsefulla. Särskilt då flertal 

av dem liknar varandra och inte bör förväxlas vid montering av pusslen.  

För att visa upp de statiska instruktionsbeskrivningarna används operativsystemet Windows 

egna fotovisare. Bilderna visas i fullskärm med en upplösning på 1920 x 1080 bildpunkter. 

De animerade instruktionsbeskrivningarna visas istället i mjukvaran PowerPoint (2010). 

Mjukvaran fungerar väl då den tillåter användaren att med piltangenterna navigera mellan 

instruktionsbeskrivningens olika klipp. Klippen har även de en upplösning på 1920 x 1080 

bildpunkter. 

Instruktionsbeskrivningar bestående av enbart bilder och ingen tillhörande beskrivande text 

befanns i arbetet ha problematiska områden. Antal bilder i de statiska 

instruktionsbeskrivningarna är relativt högt i jämförelse med vad som är brukligt. Detta på 

grund av att både textbeskrivning och ikoner som symboliserar rörelse saknas. Som 

bekräftats genom pilotstudien krävdes ytterligare bilder för att respondenter skulle kunna 

förstå rotationer. Detta trots att rotationsriktning förtydligas genom en ikon. Att ha ett 

relativt högt antal bilder blev med andra ord nödvändigt för att säkerställa att de statiska 

instruktionsbeskrivningarna är användbara. Att samtliga artefakter är rättvist framställda är 

en viktig punkt för denna studie. Särskilt med hänseende till att studien söker, med hjälp av 

artefakterna, besvara vilken instruktionsform som är mest effektiv. Arbetsprocessen 

beskriver ett sätt att ta fram likvärdiga instruktionsbeskrivningar utan att någon specifik 

instruktions utformning blir lidande.   
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

Vid genomförandet av studien delades respondenterna in i fyra olika grupper benämnda A, 

B, C och D. Antalet personer per grupp bestod av tio personer. Respondenterna deltog i 

studien enskilt utan att få tillgång till information kring uppgiften eller hur tidigare 

respondenter presterat. Inför uppgiften besvarade respondenten den anonyma enkäten (se 

Appendix A). Hur respondenterna besvarade enkäten samt hur de presterade vid 

monteringsövningarna presenteras i kommande avsnitt. En genomsnittstid per grupp och 

instruktionsbeskrivningsform räknades ut för att snabbt kunna se skillnader. Uppgiften som 

genomförts bestod av att respondenten satta samman två typer av monteringsbara pussel. 

Respondenten fick tillgång till en statisk instruktionsbeskrivning för det ena pusslet och en 

animerad för det andra pusslet. Ordningen för pussel och instruktionsform skiljde sig åt 

beroende på vilken grupp respondenten var placerad i. Varje monteringsövning hade en 

tidsbegränsning på tio minuter. Maximalt tog undersökning per respondent tjugo minuter 

exklusiv den tid det tog att besvara enkäten. Samtliga deltagare delgavs inför studien att de 

utfört studien anonymt och att de närsomhelst under utförandet hade möjlighet att avbryta. 

Ingen deltagare valde att avbryta. Som avslutande uppgift tilläts respondenterna att med 

egna ord beskriva hur de upplevde de båda instruktionsformerna. Den sistnämna uppgiften 

behövdes för att se vad som upplevs göra en instruktionsform effektiv eller ineffektiv. Viktigt 

att tillägga här är att upplevelsen för respondenten inte alltid representerar den egentliga 

prestationen.  

5.2 Analys 

I resultatet finns indikationer på att de animerade instruktionsbeskrivningarna är något mer 

effektiva. Tydligast är det i pusslet Galileos klot där den animerade formen visat på 

överlägsenhet i jämförelse med sin statiska motsats. Eftersom pusslen ser olika ut och består 

av olikt antal moment går det här inte att jämföra resultaten inom gruppen. Jämförelser 

måste alltså göras mellan grupper som tilldelats lika pussel med den motsatta 

instruktionsbeskrivningsformen. Exempelvis kan jämförelser göras mellan pusslet Galileos 

klot i animerad instruktionsform med dess statiska instruktionsform. Således utförs, i detta 

fall, en jämförelse mellan grupp A och D samt med grupp B och C.  

Diagrammet nedan (figur 12) visar en genomsnittstid per grupp och monteringsövning samt 

vilken instruktionsform som användes. I diagrammets vänstra spalt visas tid i minuter. De 

färgade staplarna åskådliggör genomsnittstiden sammansättningen tagit med en specifik 

instruktionsform för respektive grupp. 

Det är i diagrammet utläsbart att den animerade instruktionsbeskrivningen för Nelsons 

tunna för grupp C tagit något längre tid att montera samman. Dess genomsnittstid ligger 

fortfarande lägre än Grupp D som satte samman Nelsons tunna med hjälp av statisk 

instruktionsbeskrivning. Orsaker till att grupp C hade en markant sämre genomsnittstid vid 

sammansättningen av Nelsons tunna kan bero på att Nelsons tunnas animerade 

instruktionsbeskrivning hade något längre klipp med komplexa moment. Detta kan ha 

bidragit till att den kognitiva belastningen blivit något större än vad den var vid användandet 

av Galileos klots instruktionsbeskrivningar.  
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En annan bidragande orsak kan vara att deltagare som placerats i grupp C hade svårare att 

följa instruktioner på grund av ovana eller andra faktorer. Grupp B som fått likadan 

instruktionsbeskrivning till sitt förfogande presterade betydligt bättre. Grupp Cs prestation 

kan därför ses som ett undantag. Jämförs grupp C med grupp D vid montering av Nelsons 

tunna är grupp C med liten marginal mer effektiv. Där kan man hävda att prestationen 

mellan de två grupperna är lika eller likvärdiga. Animerade instruktioner är alltså inte 

konsekvent mer effektiva än statiska instruktioner, men studien visar ändock att den 

animerade formen kan vara fördelaktig. Ser man till det övergripande resultatet är 

animerade instruktionsbeskrivningar avsevärt mer effektiva med grupp Cs prestation vid 

sammansättning av Nelsons tunna som undantag.   

 

Figur 12 Diagram: Genomsnittstid för sammansättning av pussel 

För att kunna upptäcka om faktorer som erfarenhet av liknande pussel, erfarenheter inom 

industrisektorn och ålder påverkar resultatet samlades även sådana data in. Som digrammet 

(figur 13) nedan visar är antalet personer med bakgrund inom industrisektorn relativt jämt 

fördelat mellan grupperna. Grupp D som bestod av flest personer med bakgrund inom 

industrisektorn presterade bra vilket även grupp A gjorde trots att grupp A bestod av minst 

antal personer med bakgrund inom industrisektor. Att arbeta inom ett område som 

industrisektorn där användandet av instruktionsbeskrivningar kontinuerligt förekommer är 

därför inte nödvändigtvis mer fördelaktigt. Under studiens tester har respondenter med 

erfarenhet inom industrisektorn upplevt liknande problematik med särskilda moment i 

instruktionsbeskrivningarna som respondenter utan den erfarenheten. Något som bör 

tilläggas här är att samtliga respondenter som deltagit i studien inte haft tidigare erfarenhet 

av monteringsbara pussel.  De har alltså inte haft kännedom om pusslen Galileos klot eller 

Nelsons tunna sedan tidigare.    
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Figur 13 Respondenternas erfarenhet inom industrisektor 

Den åldersgrupp respondenterna tillhör (se figur 14) har även den varit likartad fördelad 

mellan grupperna. En åldersgrupp som är överrepresenterad i studien är den som 

representerar personer mellan tjugosex och trettiofem år. Denna åldersgrupp är den mest 

vanligt förekommande i alla grupper. Prestationen mellan de olika åldergrupperna har 

ändock varit jämn. Trots vissa skillnader inom grupperna har inga omedelbara 

prestationsskillnader kunnat hittas. Grupp B som bestod av flest personer av åldersgrupp 

26-35 presterade likt grupp D som hade en större variation av olika åldergrupper. På grund 

av variationen av åldersgrupper inom samtliga grupper blir det svårt att härleda en 

prestationsnivå till att bero på en specifik åldersgrupp.  

 

Figur 14 Åldersfördelning 
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Som nämnts tidigare uppmanades respondenterna, efter sammansättningen av båda pussel, 

beskriva hur de upplevde instruktionsformerna. En gemensam punkt som gick att återfinna 

bland fler svar var att rotationsrörelser upplevdes som betydligt enklare att uppfatta i de 

animerade instruktionsbeskrivningarna. Trots att rotationsrörelser illustrerades med en ikon 

och ytterligare bilder förblev det svårt för respondenter att uppfatta rörelsen som krävdes för 

att montera samman pusslet med hjälp av statisk instruktionsbeskrivning. När respondenter 

tillfrågades vad de själva trodde att detta kunde bero på svarade flera av dem att de statiska 

instruktionsbeskrivningarna krävde den egna förmågan att genom tanke simulera hur bilder 

gick från ett moment till nästa. Effekten blev att respondenter framförallt vid 

rotationsmoment, när statiska instruktionsbeskrivningar användes, stannade upp för att 

kontrollera om de utfört momenten korrekt. Den statiska formen hade tendens att få 

respondenter att stanna upp något längre och navigera bakåt för att ”se om” bilder. 

Några respondenter uppfattade i stället de statiska instruktionerna som mer effektiva. Bland 

annat på grund av att just navigeringen mellan bilder ansågs som enklare. Den animerade 

formen krävde att deltagaren såg om hela klippet vilket var den del som också uppfattades 

som ineffektiv. Prestationen av dem som upplevde de statiska instruktionsbeskrivningarna 

som mer effektiva var fortfarande väldigt god när animerade instruktionsbeskrivningar 

följdes. En annan fördelaktighet som upplevdes med de statiska instruktionsbeskrivningarna 

var att de enligt respondenter själva inte satte samma press på att utföra moment hastigt. 

Det upplevdes att de lättare kunde anpassas till deltagarens eget tempo.  

Den animerade formen fick ofta deltagare att omedelbart påbörja momentet. Därav 

missades ibland vissa rörelser hos objekten i instruktionsbeskrivningen. Respondenter blev 

dock snabbt klara med hur de animerade instruktionsbeskrivningarna fungerade och 

anpassade sig efter den. Det upplevdes som något problematiskt när animerade 

instruktionsbeskrivningar innehöll klipp med fler än ett moment trots att momenten var 

identiska eller bestod av förflyttningsrörelse samt montering av pusseldel. Klipp där en 

pusseldel monterades in i pusslet och det hittills monterade pusslet roterades uppfattades 

som svårt att följa med. Trots att betraktarvinkeln i samtliga instruktionsbeskrivningar är 

från respondentens eget perspektiv var det besvärligt för flera av deltagarna att inse det när 

klippen var något längre eller rörelser var något snabbare.  

Att bakgrunden var enfärgad hade vissa komplikationer hos några av deltagarna, vilket 

aldrig upptäcktes genom den utförda pilotstudien. Problematiken med enfärgad bakgrund i 

instruktionsbeskrivningarna var att det för respondenter blev svårt att se hur delar 

placerades i instruktionsbeskrivningarnas inledningsmoment. Då det inte fanns ytterligare 

referenspunkter i det 3-dimensionella rummet, förutom övriga pusseldelar, uppfattades det 

som att de första pusseldelarna lades på de delar som ännu inte skall brukas. 

De animerade och de statiska instruktionsbeskrivningar upplevdes olika av respondenter där 

några ansåg att den statiska formen var mer effektiv medan andra ansåg att den animerade 

formens tydlighet bidrog till att enklare kunna förstå händelseförloppet. Onekligen har de 

båda formerna olika egenskaper som gör dem fördelaktiga eller i alla fall upplevs som så. 

Hur instruktionsbeskrivningarnas olika former uppfattas tycks verka individuellt i vissa 

hänseenden medan andra faktorer är mer generalliserande. Undantaget där grupp Cs 

prestationsnivå låg något sämre till än övriga grupper är ett tecken på att det är svårt att ta 

fram en metod som passar och är effektiv för alla. 
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5.3 Slutsatser 

Resultatet i denna studie visar klara indikationer på att instruktionsbeskrivningar av steg-

för-steg-modell är mer effektiva när de presenteras i animerad form än när de presenteras i 

statisk form. I sin helhet är inte resultatet tillräckligt konsekvent för att påstå att animerade 

instruktionsbeskrivningar ständigt är den mest effektiva formen. Den avvikande 

prestationen av grupp C visar att animerade instruktioner inte alltid bidrar till effektivare 

montering av, i studiens fall, handhållna pussel. Viktigt att tillägga är att grupp C tidsmässigt 

var svagt vid användet av båda instruktionsformer vilket kan vara en indikation på att flera 

deltagare som placerats i den gruppen har svårare att följa instruktionsbeskrivningar oavsett 

form. Ett försök har gjorts för att finna en eller flera faktorer som ligger till grund för grupp 

Cs prestation. När enkäterna jämförts har det inte funnits några direkt påfallande skillnader 

mellan den gruppen och andra grupper. Åldersgrupper och erfarenhet inom industrisektor 

är fördelat på ett sätt likt övriga grupper. Den skillnad som genom denna studie går att finna 

förekommer i enkätens område där deltagarna får möjlighet att beskriva hur de upplevt 

instruktionsbeskrivningarna. Fler av respondenterna som ingår i grupp C påstår att de 

upplever den statiska formen som tydligare. Då deltagare från andra grupper upplevt den 

statiska formen som mer effektiv fastän de presterat avsevärt bättre vid användande av 

animerad instruktionsbeskrivningen kan inte slutsatsen dras att en persons upplevelser 

överensstämmer med den egentliga prestationen.  

Vad som är än tydligare är att personer med erfarenheter inom industrisektor inte 

nödvändigtvis tolkar instruktionsbeskrivningar på ett mer effektivt sätt. Särskilt går det att 

se att den grupp som bestod av flest deltagare med bakgrund inom industrisektorn inte skiljt 

sig avsevärt åt från den grupp med flest deltagare utan denna erfarenhet. Tvärtom har 

gruppen med flest deltagare med bakgrund inom industrisektor tagit något längre tid på sig 

att montera samman pusslet med statisk instruktionsbeskrivning som hjälpmedel. Det är 

anmärkningsvärt då statiska instruktionsbeskrivningar är något som är vanligt 

förekommande inom industrisektorn. Erfarenhet inom en bransch där 

instruktionsbeskrivningar flitigt används behöver inte alltid vara fördelaktigt. Ingen 

deltagare har haft tidigare erfarenhet av pusslen eller liknande pussel som används i studien 

vilket gör uppgiften främmande för samtliga. Att ha instruktionsvana inom ett område 

gagnar inte förståelsen av instruktioner inom områden som en person är obekant med. 

Det som av deltagare upplevs som mest fördelaktigt vid de animerade 

instruktionsbeskrivningarna är att den av sin användare inte kräver egen förmåga att 

visualisera det som sker i det glapp som existerar mellan bilderna i de statiska 

instruktionsbeskrivningarna. Detta stämmer överens med de observationer som gjorts under 

tiden respondenter monterat samman pussel. I synnerhet vid rotationsrörelser har 

animationen visat på överlägsenhet. Trots befintlig rotationsikon har flera respondenter haft 

stora problem när pusseldelar skall roteras när den statiska instruktionsbeskrivningen 

använts.  Samma problem där deltagaren fått stanna upp och gå framåt och tillbaka i 

instruktionsbeskrivningen har förekommit sällan eller varit obefintliga när respondenter 

använt sig av den animerade instruktionsformen. En slutsats är att den statiska formen 

tillåter användaren att kvickare navigera genom instruktionen och samtidigt många gånger 

kräver det. Den animerade instruktionsformen tillåter istället användaren att ständigt 

fortskrida genom instruktionsbeskrivningen. För att animerade instruktionsbeskrivningar 

skall fungera väl bör de bestå av många klipp bestående av så få moment som möjligt. 

Rörelsehastigheten bör även den begränsas så att rörelserna är följsamma och lättlästa.     
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Instruktionsbeskrivningar av steg-för-steg-modell förekommer inom flera områden. Den 

idag mest förekommande instruktionsformen är den statiska där stillbilder presenteras på 

pappersark. Denna studie söker besvara om animerade instruktionsbeskrivningar av steg-

för-steg-modellen visar indikationer på att vara mer effektiv än dess statiska motsvarighet 

vid en monteringsövning men också vad respondenter upplever som stödjande i 

instruktionsbeskrivningsformerna. Inom området är forskare oeniga.  Tversky och Morrison 

(2002) hävdar att resultat i studier som gjorts där animation har visat sig vara ett mer 

fördelaktigt som instruktionsverktyg är missvisande. De menar att de animerade 

instruktionsbeskrivningarna innehåller mer information än dess statiska motsvarighet och 

att det är grunden till animationens positiva effekt. En studie framtagen av Ayres m.fl. 

(2008) visar dock positiv effekt på användandet av animerade instruktionsbeskrivningar av 

steg-för-steg-modellen i jämförelse med sin statiska motsvarighet med enda skillnaden att 

den animerade formen visas genom rörlig bild. 

För att genomföra studien införskaffades två så kallade handmanipulativa pussel. Det ena 

bär namnet Galileos klot och det andra Nelsons tunna. Till skillnad från Ayres m.fl. (2008) 

studie, som använder sig av videoinspelat material, modelleras här pusslen i en 3D-mjukvara 

där monteringsprocessen animeras. I enlighet med vad Höffler och Leutner (2007) kommit 

fram till vid en sammanställning av studier som jämför animerade och statiska 

instruktionsbeskrivningar har pusseldelarna i 3D-mjukvaran modellerats på ett sådant sätt 

att dess utseende fått en realistisk prägel samt skalenligt motsvarar de verkliga 

pusseldelarna. När de animerade instruktionerna färdigställts skapades de statiska 

instruktionsbeskrivningarna genom att bilder extraherades från de animerade 

instruktionsbeskrivningarna. Där det var nödvändigt för att förstå en rotationsrörelse 

infogades en rotationsikon. För att säkerställa att instruktionsbeskrivningarna var likvärdiga 

infogades ikoner vid samma moment i både statisk och animerad instruktionsform. 

Före genomförandet av uppgiften samlades via en enkät data in där varje enskild respondent 

angav ålder, kön samt om respondenten varit i kontakt med pusslen eller pussel av liknande 

art. De fyrtio respondenter som deltog i studien delades in i fyra olika grupper som 

namngavs grupp A, B, C och D. Ordningen för vilken instruktionsform eller pusseltyp 

gruppen presenterades skilde sig åt för samtliga grupper. Varje respondent erhöll en tid på 

tio minuter per pussel. Respondenterna fick alltså montera samman ett pussel med hjälp av 

en animerad steg-för-steg-instruktion och ett pussel med en statisk steg-för-steg-instruktion. 

Monteringstiden för respektive pussel noterades efter sammansättning. Därefter fick 

respondenten som uppgift att med egna ord beskriva hur de upplevde de båda 

instruktionsformerna. 

Resultatet visar indikationer på att animerade instruktionsbeskrivningar är något mer 

effektiva i samtliga fall förutom vid en grupp som ligger på en något sämre prestationsnivå 

när animerad instruktionsbeskrivning användes. Utfallet kan ses som ett undantag då övrigt 

resultat tydligt är till den animerade formens fördel. Grupperna har en jämlik fördelning av 

personer med erfarenheter inom industrisektor och åldersgrupp. På grund av detta går det 

inte att härleda resultatet att bero på några av dessa faktorer. 
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Ett flertal respondenter upplevde den animerade som mer effektiv. En vanlig uppfattning var 

att den animerade formen var som mest fördelaktig när delar av pusslet roterades. De 

statiska instruktionsbeskrivningarna krävde av respondenten att av egen förmåga föreställa 

sig rörelsen i glappet mellan bilderna. Detta ledde till att respondenter vid användandet av 

statiska instruktionsbeskrivningar fick navigera framåt och tillbaka mer frekvent vilket i sin 

tur skapade en ineffektivitet. Trots detta ansåg ett fåtal deltagare att den statiska formen 

upplevdes som mer effektiv då de inte tvingades att se om ett helt klipp. Flertalet av de 

deltagare som menade att den statiska instruktionsformen var mer effektiv presterade ofta 

genomsnittligt bättre när de hade den animerade instruktionsbeskrivningen till sitt 

förfogande. Det som gav den animerade formen en fördel var att respondenten vid användet 

av den animerade instruktionsbeskrivningen ständigt kunde fortsätta framåt med 

monteringsövningen. För att den animerade skall fungera krävs dock att det är tydligt vilka 

delar som är vilka samt att klippen består av korta sekvenser med få moment som behöver 

utföras.   

6.2 Diskussion 

6.2.1 Tidigare studier 

Studien utformades med hänsyn till flera tidigare studier och även sammanställningar av 

studier där animerade och statiska instruktionsbeskrivningar analyserats. Betraktarvinkeln 

som används i denna undersökning är baserat på den som enligt Garland och Sanchez 

(2013) är den mest funktionella. I en av studierna har även brister hittats och för denna 

studie kunnat undvikas. Exempelvis får deltagarna i Ayres m.fl. (2008) studie 

instruktionsbeskrivningar presenterade för sig på olika sätt. De som tog del av den 

animerade instruktionsbeskrivningen (animerad i detta fall videoinspelat material) fick den 

uppspelad i helskärm medan de som fick tillgång till den statiska instruktionen fick den 

presenterad med flera bilder bredvid och under varandra. Uppgiften där var att memorera 

momenten som klippen och bilderna instruerade för att sen förlora tillgång till materialet 

och utföra följa instruktionen från minnet. Det som är unikt i denna studie är att båda 

instruktionsformer visas i helskärm samt att materialet skapats i 3D-mjukvara. 

Sammanställningar och analyser av tidigare studier inom området som genomfört av Höffler 

och Leutner (2007) samt Tversky och Morrison (2002) har inför denna undersökning 

granskats för att se vad som gör animerade instruktionsbeskrivningar respektive statiska 

instruktionsbeskrivningar fördelaktiga. Dessa studier har varit användbara som riktlinjer för 

vad de anser har varit problematiskt i studier där animerade och statiska 

instruktionsbeskrivningar jämförts. 

6.2.2 Samhällelig nytta  

Instruktioner eller instruktionsbeskrivningar är något som de flesta varit i kontakt med. Om 

det så är på en arbetsplats, inom skola eller när en vara av något slag införskaffas. Vid köp av 

vara av vilket slag som helst så medföljer det ofta ett häfte med pappersark som beskriver 

produktanvändningen. Något som är mer ovanligt är att instruktionsbeskrivningar framförs 

i animerad form. Viss digitalisering har ägt rum men den enda skillnad tenderar att vara att 

den statiska instruktionsbeskrivningen går att finna på internet i likadan utformning likt den 

på pappersark som följt med produkten.  
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Inom industrisektorn från vilken jag själv har erfarenheter upplevde jag att den bristande 

tillgängligheten till digitala verktyg gav upphov till en onödig förbrukning av papper. Där 

fanns det flera sätt att minska på just pappersförbrukning men jag väljer här att fokusera på 

instruktionsbeskrivningar. Ett stort problem med instruktionsbeskrivningarna där jag var 

anställd var att de var otillgängliga. Processen var ständigt i rörelse vilket krävde att en 

anställd som ville ta del av instruktionsbeskrivningar kallade på assistans så att hens sysslor 

togs över av någon annan. På grund av hög kvantitet produkter var det svårt att hitta rätt 

instruktion snabbt. Det ledde till att de sällan användes.  

För att instruktionsanvisningar skall användas så är det enligt egen erfarenhet som 

instruktör fundamentalt att instruktionsbeskrivningar är lättillgängliga och är enkla att 

förstå. Personen som använder sig av instruktionsbeskrivningen bör känna att den på något 

sätt underlättar arbetet vare sig det är inom industrisektorn eller en sammansättning av 

möbel i vardagsrummet. Om instruktionsbeskrivningen också är effektiv är det gynnsamt för 

arbetsgivare, arbetstagare och privatperson. Som denna studie visar finns indikationer på att 

den animerade instruktionsformen är mer effektiv än den statiska. Den animerade 

instruktionsformen upplevs också i de flesta fall som mer effektiv och lättare att förstå vilket 

kan vara viktigt för användarens motivation till att använda den.  

Det som kanske måste göras för att visa om animerade instruktionsbeskrivningar är av 

större värde inom specifika branscher är att testa dem där. Om animerade instruktioner 

skulle visa sig vara effektiva inom fler områden än vid montering av pussel skulle det kunna 

öppna upp för nya arbeten och få företagare att känna värde att satsa på metoden. Som ett 

exempel skulle IKEA kunna minska sin pappersförbrukning avsevärt om kunden i stället för 

att få med en instruktion kunde skanna av varan och komma direkt till en digital version av 

instruktionsbeskrivningen. De finns idag tillgängliga på internet men så länge de ser 

likadana ut som de på pappersarken som medföljer kanske där inte finns anledning att välja 

ett digitalt alternativ. Gestaltas delarna realistiskt i en 3D-mjukvara skulle detta som Höffler 

och Leutner (2007) hävdar underlätta förståelsen för instruktionsbeskrivningar. Detta 

menar de även är ett måste om instruktionsbeskrivningen är animerad.  

Som belyses finns flera anledningar att forska vidare och hitta fler användningsområden för 

animation som instruktionsverktyg. Trots att resultat från andra studier visar dess positiva 

effekt verkar inte de potentiella användare som berörs mest av dem ta del av studierna. När 

så många idag har digitala verktyg som surfplattor och datorer i sitt hem och allt fler blir 

bekanta med ny teknik så bör den utnyttjas. Att någon köper en surfplatta för att spela upp 

instruktioner på kanske inte är troligt men om de finns där så ser jag ingen anledning till att 

man inte funderar på hur de kan användas för att gynna personal eller kunder. Ur 

miljöhänsyn vore det ett steg i rätt riktning om pappersförbrukningen blev mindre. Här går 

det att påstå att om mindre papper förbrukas går arbetstillfällen förlorade inom 

papperstillverkningsindustrin. Frågan är dock om kostnaden av de arbetstillfällena som 

skulle gå förlorade om tillverkningen minskade är lika stor som den miljön genomlider. 
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6.3 Framtida arbete 

Med något mer tid till förfogande för denna undersökning hade fler respondenter kunnat 

delta i studien och därmed hade resultat kunnat säkerställas ytterligare. En studie likt denna 

kräver högt antal deltagare och det hade varit intressant att fokusera på olika åldersgrupper 

och jämföra dem med varandra för att se om det finns skillnader mellan hur unga och äldre 

är mottagliga för animerade instruktionsbeskrivningar.  

Anledningen till att instruktionsbeskrivningar valdes som ämne för studien är framför allt på 

grund av den egna bakgrunden inom industrisektorn som monteringsinstruktör. Därför vore 

det av intresse att genomföra en studie som denna just inom industrisektorn på ett företag 

där statiska instruktionsbeskrivningar av steg-för-steg-modell förekommer. I stället för 

pussel kunde då delar som monteras samman på företaget kunna användas för att utvärdera 

animerade instruktionsbeskrivningarnas värde. Om animerade instruktionsbeskrivningar 

visar sig vara fördelaktiga när metoden används till monterbara objekt som används inom 

industrisektorn är nyttan med instruktionsbeskrivningar i animerad form tydligare.  

Ett annat intressant område som skulle kunna utforskas i framtida studier är om animerade 

instruktionsbeskrivningar skulle appliceras på möbelmontering. Att använda studiens metod 

på IKEAs monteringsanvisningar hade exempelvis kunnat visa ett miljövänligare alternativ 

att ta fram instruktionsbeskrivningar på. Om animerade instruktionsbeskrivningar även där 

uppfattas mer effektivt samt upplevs som användarvänligt finns goda skäl att digitalisera 

mer. En tidig tanke var att för denna studie var ta fram en applikation med funktionen att 

skanna av QR-koder. Genom att skanna en sådan kod skulle användaren omedelbart kunna 

komma till rätt instruktion. Framtagandet av en sådan applikation kräver omfattande tid 

samt ytterligare kompetens inom andra områden. Genom framtagandet av en sådan 

applikation finns möjligheter att gå in djupare på hur personer, inte bara upplever animerat 

kontra statiskt, utan även se hur de upplever sättet att navigera genom en surfplatta och hur 

personers inställning ser ut kring digitala verktyg och hur man kan använda dem. 

Användningsområdena för fotorealistiska 3D-instruktioner, både statiska och animerade, är 

förmodligen relativt omfattande. Bygginstruktioner av gör-det-själv-typ eller beskrivning av 

trädgårdsarbete med beskärning av fruktträd och bärbuskar är bara ett par områden som 

skulle vara intressanta att studera.   
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Appendix A -  Enkät 

Grupp A 

Kön: 

 Man  

 Kvinna 

Åldersgrupp: 

 18-25   

 26-35   

 36-45   

 46-55   

 56-65   

1. Arbetar du för närvarande eller har tidigare erfarenheter inom 

industrisektorn? 

 Ja  

 Nej 

Om du svarat ja, ange här arbetstitel:        

2. Har du tidigare genomfört någon typ av IQ-test? 

 Ja  

 Nej 

Om du svarat ja, ange här resultat:         

3. Har du tidigare erfarenheter av monteringsbara pussel? 

 Ja  

 Nej 

4. Om du svarat ja på fråga 3, är du bekant med någon av följande 

monteringsbara pussel? 

 Galileos Klot  

 Nelsons Tunna 

Punkt 5 fylls i efter genomförd sammansättning 

5. Beskriv med egna ord hur du upplevde de båda instruktionsformerna i 

jämförelse till varandra. 

            

            

            

            

             



 II 

Den blåmarkerade delen fylls i av undersökningsledaren!      

Galileos Klot Animerad:          

Nelsons Tunna Statisk:         

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III 

Grupp B 

Kön: 

 Man  

 Kvinna 

Åldersgrupp: 

 18-25   

 26-35   

 36-45   

 46-55   

 56-65   

1. Arbetar du för närvarande eller har tidigare erfarenheter inom 

industrisektorn? 

 Ja  

 Nej 

Om du svarat ja, ange här arbetstitel:        

2. Har du tidigare genomfört någon typ av IQ-test? 

 Ja  

 Nej 

Om du svarat ja, ange här resultat:         

3. Har du tidigare erfarenheter av monteringsbara pussel? 

 Ja  

 Nej 

4. Om du svarat ja på fråga 3, är du bekant med någon av följande 

monteringsbara pussel? 

 Galileos Klot  

 Nelsons Tunna 

Punkt 5 fylls i efter genomförd sammansättning 

5. Beskriv med egna ord hur du upplevde de båda instruktionsformerna i 

jämförelse till varandra. 

            

            

            

            

            

            

    



 IV 

Den blåmarkerade delen fylls i av undersökningsledaren!      

Nelsons Tunna Animerad:          

Galileos Klot Statisk:          

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 V 

Grupp C 

Kön: 

 Man  

 Kvinna 

Åldersgrupp: 

 18-25   

 26-35   

 36-45   

 46-55   

 56-65   

1. Arbetar du för närvarande eller har tidigare erfarenheter inom 

industrisektorn? 

 Ja  

 Nej 

Om du svarat ja, ange här arbetstitel:        

2. Har du tidigare genomfört någon typ av IQ-test? 

 Ja  

 Nej 

Om du svarat ja, ange här resultat:         

3. Har du tidigare erfarenheter av monteringsbara pussel? 

 Ja  

 Nej 

4. Om du svarat ja på fråga 3, är du bekant med någon av följande 

monteringsbara pussel? 

 Galileos Klot  

 Nelsons Tunna 

Punkt 5 fylls i efter genomförd sammansättning 

5. Beskriv med egna ord hur du upplevde de båda instruktionsformerna i 

jämförelse till varandra. 

            

            

            

            

            

            

    



 VI 

Den blåmarkerade delen fylls i av undersökningsledaren!      

Galileos Klot Statisk:           

Nelsons Tunna Animerad:         

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VII 

Grupp D 

Kön: 

 Man  

 Kvinna 

Åldersgrupp: 

 18-25   

 26-35   

 36-45   

 46-55   

 56-65   

1. Arbetar du för närvarande eller har tidigare erfarenheter inom 

industrisektorn? 

 Ja  

 Nej 

Om du svarat ja, ange här arbetstitel:        

2. Har du tidigare genomfört någon typ av IQ-test? 

 Ja  

 Nej 

Om du svarat ja, ange här resultat:         

3. Har du tidigare erfarenheter av monteringsbara pussel? 

 Ja  

 Nej 

4. Om du svarat ja på fråga 3, är du bekant med någon av följande 

monteringsbara pussel? 

 Galileos Klot  

 Nelsons Tunna 

Punkt 5 fylls i efter genomförd sammansättning 

5. Beskriv med egna ord hur du upplevde de båda instruktionsformerna i 

jämförelse till varandra. 

            

            

            

            

            

            

    



 VIII 

Den blåmarkerade delen fylls i av undersökningsledaren!      

Nelsons Tunna Statisk:          

Galileos Klot Animerad:         

            

            

            

            

             

 



 IX 

Appendix B -  Statisk instruktionsbeskrivning 
(Galileos klot) 

 



 X 

Appendix C -  Statisk instruktionsbeskrivning 
(Nelsons tunna) 

 


