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Sammanfattning 

Detta examensarbete genomfördes i samarbete med Husmuttern AB. Projektet gick 
ut på att göra instruktioner av en monteringssekvens för väggar. Instruktionerna ska 
kunna förstås av personer som har olika bakgrunder, erfarenheter, åldrar och talar 
olika språk.  

Det undersöktes om visuella signaler i form av pilar eller att zooma in kan hjälpa 
betraktaren att förstå vad som är relevant i en bild. Det gjordes också en analys av 
en befintlig instruktion i form av en 3D animation för att se exempel på hur 
visuella signaler har applicerats tidigare. 

En kognitiv genomgång genomfördes för att se om det finns eventuella för och 
nackdelar i instruktionerna vad gäller de visuella signaler som används. Det 
genomfödes också en usability testing för att undersöka om testpersonerna förstod 
instruktionerna.  

  



 
 

 

 

Abstract 

This project is carried out in collaboration with Husmuttern AB. The project is 
about making instructions for a assembly of walls. The instructions should be 
understood by people who have different backgrounds, experiences, ages and speak 
different languages. 

Examination of if visual signals in the form of arrows or zooming in can help the 
viewer to understand what is relevant in an image is made. An analysis of an 
existing instruction in the form of a 3D animation is also performed to see 
examples of how visual signals have been applied earlier. 

A cognitive review was conducted to see if there are any pros and cons of the 
instructions regarding the visual signals used. An usability test is also carried out to 
investigate whether the test subjects understand the instructions.  
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Inledning 

Det här examensarbetet beskriver hur en animation kan utformas för att instruera 
arbetare hos Husmuttern AB. Animationen är en instruktion som ska hjälpa och 
leda arbetarna i byggnadsprocessen av väggar. Examensarbetet utfördes av en 
student på Mälardalen Högskola under våren 2017. 

Bakgrund 
Företaget Husmuttern AB vill försöka fylla en del av den stora efterfrågan på 
bostäder i Sverige. Husmuttern AB ska göra modulhus i mikrofabriker och bygger 
där ihop delarna som huset består av. Delarna tas sedan från fabriken till platsen 
där huset ska stå och sätts sedan ihop till ett komplett hus. På detta sätt kan ett hus 
levereras snabbt och kan fungera som tillfällig bostad eller permanent boende. Vid 
varje station i fabriken står två personer och bygger ihop den delen av huset som är 
bestämt sedan innan. Den här rapporten beskriver hur en animation om början i 
monteringssekvensen för väggar kan se ut. Företaget ville ha en animation som ska 
användas i fabriken men jag undersökte om olika visuella signaler i animationen 
kan underlätta förståelsen av den. 

Examensarbeten har gjorts av studenter tidigare för Husmuttern men då inom 
utformningen av fabrikens olika komponenter. 

Uppdragsbeskrivning 
Husmuttern AB ville ha en animerad film som hjälper deras arbetare i 
produktionen av deras väggar. Den beskriver hur arbetarna ska gå tillväga steg för 
steg. Den ska kunna förstås av personer i olika åldrar, med olika bakgrunder och 
olika förkunskaper inom byggnation av väggar. 

De olika stegen beskrevs av uppdragsgivaren. 
-Animationen hälsar användarna välkommen. 
-Användarna registrerar sig med id tag. 
-Användarnas ansikten visas på skärmen och användaren bekräftar för att gå 
vidare. 
-Användaren får bekräfta att hen har rätt kläder på sig. 
-Vilken typ av produkt som ska byggas visas på skärmen (bekräfta). 
-Animationen visar hur man fäller upp sidorna på stativet och sedan säkrar dem 
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(bekräfta). 
-Animationen visar hur man monterar pinnbalkar, Vilket är olika för olika väggar 
(bekräfta). 
-Sedan beskrivs hur stativet ställs i vågrätt läge (Bekräfta). 

Problemformulering 
Det saknas kompletta instruktioner på Husmuttern AB för att beskriva en 
monteringssekvens för väggar. Det är ett problem eftersom att arbetarna behöver en 
instruktion för att kunna utföra arbetet. Det finns bara analoga instruktioner som 
inte är kompletta och det finns därför ett behov för att göra nya instruktioner som 
är kompletta och lättförståeliga för arbetarna på Husmuttern AB.  

Detta ett relevant projekt eftersom det är ett informationsdesignsproblem och att 
det är en monteringssekvens som ska illustreras. Monteringssekvensen ska 
förklaras med enbart bilder, alltså förmedlas all information genom bilderna.  

Syfte 
Animationen är till för att hjälpa och leda arbetarna genom bygget av väggen. 
Instruktionerna ska genom enbart bilder förklara monteringssekvensen. 

Frågeställning 

Huvudfråga. 
Kan visuella signaler i form av pilar eller att zooma in på relevant område förbättra 
tydligheten i en animation som är utan ljud och text?  

Underfråga. 
Vilket manér ska användas i animation där användaren behöver känna igen objekt? 

 
Vilka aspekter av kognition kan påverka utformningen av animation för att 
underlätta lärandet och förståelsen? 
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Avgränsningar 
Uppdragsgivaren ville att instruktionerna skulle vara i form av en animation och 
den skulle vara utan ljud och text för att inkludera fler människor oavsett bakgrund 
och nationalitet. Uppdragsgivaren ville också att fokus skulle ligga på de första 
stegen i monteringssekvensen. Det inkluderar förberedelser innan arbetet påbörjas 
och hur man ställer in stativet. 

Jag fick information om hur väggfixturen ser ut och hur arbetsplatsen ser ut i 
fabriken. Jag behövde följa de bestämmelser som företaget har kring detta i 
utformningen av bilderna. Jag kunde alltså inte påverka arbetsplatsens layout eller 
komponenter och inte utformningen på väggens olika delar. 

Animationen ska visas på en tv i Husmutterns fabrik och den ska kunna ses tydligt 
från minst 5 meters avstånd. Ytan på Tv skärmen är 55 tum. 

Dessa avgränsningar var Husmuttern AB:s önskningar och jag valde att följa dem. 
Dessutom så gjorde jag fler avgränsningar i mitt arbete så som att användaren ska 
kunna styra animationen. Genom att när ett steg är avslutat så ska användaren 
kunna gå vidare till nästa steg. Alltså blev instruktionen en stegbaserad animation. 

Om animationen fungerar bättre med text och ljud är inget jag tänkte undersöka, 
utan jag tänkte fokusera på hur man använder visuella signaler för att förbättra 
flödet i animationen. 

Målgrupp 
Monteringsarbetare på Husmutterns AB som inte har förkunskaper inom 
väggmontering. Åldrarna är 18 till 65 år. Eftersom att Husmuttern vill kunna 
anställa personer utan förkunskap inom väggmontering och personer från olika 
kulturer så blev min målgrupp bred. 
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Teori 

Animation som läromedel 
”Does animation enhance learning? A meta analysis” I denna forskningsartikel så 
undersöktes om animation är bättre än statisk grafik på att lära ut. Man sökte 
systematiskt igenom experimentella studier som jämförde animation och statisk 
grafik. Man upptäckte att det fanns en positiv effekt på att använda animation 
istället för statisk grafik (Berney & Bétrancourt 2016, s.150).  

Som sagt tas det upp fördelar med animation och förklarar att animation kan 
förbättra inlärningen om den används på rätt sätt. Det är redan bestämt att 
Husmuttern AB ville ha en animation men denna artikel stödjer också det valet av 
artefakt. 

Kognition 
Animationer kan öka den kognitiva belastningen på betraktaren och då kan inte all 
information tas upp (Berney & Bétrancourt 2016, s.152). Det här kan relatera till 
mitt tema eftersom att min animation strävar efter att vara så informativ som 
möjligt och därför behöver jag tänka på att det inte händer för mycket i 
animationen. Till exempel att man fokuserar på en rörelse eller ett steg i 
monteringssekvensen åt gången för att inte leda fokuset hos användaren till fel 
område. 

Genom att synkronisera direktiv animation med narrativet så kan direktiv 
animation underlätta processen att leta i en bild efter den viktiga informationen. 
Direktiv animation kan därmed öka den kognitiva effektiviteten av att visuellt söka 
efter vad som är viktigt i en bild och i sin tur underlätta lärandet (Jeung et al., 1997; 
Schnotz & Lowe 2008). 

Direktiv animation är ett berättargrepp där bilderna leder betraktarens 
uppmärksamhet till den delen av bilden som är viktig. Detta är en teori om att 
direktiv animation kan hjälpa betraktaren att se vad som är intressant i en bild. 
Därmed behöver betraktaren inte leta efter vad som ska vara den viktiga 
informationen. Den kognitiva belastningen blir mindre och det leder till en 
förbättrad inlärning. Min animation har använt sig av direktiva bilder genom 
visuella signaler och därmed blir den kognitiva belastningen mindre på 
användaren. 
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Inom direktiv animation så finns det olika sätt man kan leda betraktarens fokus till 
en del av bilden. Till exempel så finns det färgkodning, skillnad i färgkontrast och 
pilar (de Koning et al., 2009 s.125).  

De Koning et al skriver att det finns indikationer på att om man visar en skillnad i 
färgkontrast mellan området som betraktaren ska rikta sitt fokus på och resten av 
bilden så kan det hjälpa betraktaren att söka bilden på relevant information. Just nu 
är det dock oklart om olika sorters direktiv animation har en positiv inverkan på 
inlärning hos betraktaren. De rekommenderar att studera vidare inom området, till 
exempel om att zooma in på ett område i bilden är bättre än pilar för att visa 
relevant information och område (De Koning et al., 2009 s.131–132).  

Animationsprinciper 
I the art of 3d computer animation and effects så beskriver Isaac Kerlow de tolv 
principerna inom animation och tar även upp nya principer (2009 s.305–318). De 
tolv principerna används framförallt i tecknad film men jag kan använda mig av 
några av dem när jag gör animationen. Detta för att göra animationen så läsbar och 
tydlig som möjligt. Animationen ska vara utan text och ljud, därför kan jag behöva 
relatera till dessa principer för att betraktaren ska förstå rörelser och funktioner i 
objekten jag ska animera. Till exempel så kan det vara användbart att använda sig 
av ”slow in and slow out” vilket betyder att man saktar in rörelsen vid början och 
slut. Detta gör att det viktiga i rörelsen blir tydligare och blir i fokus (2009 s.307). 

Manér 
En animation borde ha högre realism och ha högre detaljnivå för att betraktaren ska 
kunna identifiera och känna igen objekt i animationen och på så sätt underlättar det 
inlärningen (Haglund, Strömdahl 2012 s. 330). Animation bör vara schematisk och 
innehålla så lite detaljer som möjligt för att underlätta inlärningen (Tversky, 
Morrison & Betrancourt 2002 s. 258). Detta är två olika teorier om vilket manér 
som underlättar inlärningen i animationer. Dessa teorier stödde jag mina 
designbeslut på och ställde dom emot varandra för att se vilken som fungerar bättre 
just i mitt fall. Jag har valde att använda mig av schematiska bilder i animationen. 
Det kan hända att jag behöver ha realism i animationen också eftersom att 
betraktaren behöver känna igen objekten i animationen för att kunna genomföra de 
olika stegen i monteringssekvensen. Alltså kan det hända att min animation blir en 
blandning av schematiska och realistiska bilder.   
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Hastighet i animation 
Tversky, Morrison & Betrancourt skriver också att om betraktaren kan styra 
animationen till exempel om de kan stanna eller starta den så kan det underlätta 
inlärningen (2002 s.258). Eftersom att den animation som jag ska göra är tänkt att 
kunna styras av användaren så är detta en lämplig teori som stödjer användandet av 
animationer inom läromedel. Jag tänkte ha interaktionen genom att användaren får 
styra flödet i animationen och därmed också tiden den tar att spela upp. Genom 
detta så kan användaren spela upp animationen i den takt som passar just den 
individen och användaren känner förhoppningsvis inte då att takten i animationen 
är ett hinder för inlärningen.  

Interaktionen kan vara en nyckel för att man ska kunna utnyttja fördelarna med 
animation och om användarna är i kontroll över flödet i animationen så kan dom 
hoppa över eventuella avsnitt som dom redan lärt sig (Tversky, Morrison & 
Betrancourt 2002 s.258). 

Alberto Cairo har skrivit i sin bok The functional art att ju mer specialiserad 
betraktaren är på ämnet som det ska informeras om desto mer kan du ta för givet. 
Men få designers får arbeta med vetenskapliga tidskrifter där detta är vanligt. Dom 
flesta får arbeta med att anmäla tidskrifter och då får man ställa sig frågor som till 
exempel ”förstår majoriteten av vår publik grafiken?” (2013 s.59–61). Detta tar jag  
hänsyn till eftersom i min animation så kommer jag inte kunna ta något för givet. 
Jag måste tänka på att målgruppen inte kommer ha någon förkunskap inom ämnet. 

Färg 
Färg är en av de mest effektiva visuella och kommunikativa element som 
förekommer. Färg hjälper användaren att tydligt uppfatta information och därmed 
blir funktionaliteten bättre i designen (Kujala, Silvennoinen & Vogel, 2014, s. 49, 
54). 

Jag valde starka färger på de olika knapparna jag har i animationen för att 
betraktaren ska uppfatta dem snabbt och kunna läsa av att man navigerar med hjälp 
av dem. Grönt på knappen för att gå till nästa steg. Min upplevelse var att grönt 
oftast betyder att man går framåt i ett gränssnitt. Röd färg användes som tillbaka pil 
för att jag upplevde att den röda färgen betyder att man stannar eller går tillbaka. 
Dessa val av färger är baserade på mina egna tankar och erfarenheter av gränssnitt.  

På föremål i Animationen så har jag valt att använda mig av färger som efterliknar 
den realistiska färgen som föremålen har i verkligheten. Detta för att användaren 
ska känna igen föremålen och för att användaren tydligt ska uppfatta 
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informationen. Kujala, Silvennoinen & Vogel skriver att detta ska bidra till att 
funktionaliteten blir bättre i designen (2014, s 49,54). 

 

Metod 

Analys av befintligt material 
Analys av befintligt material gjordes genom att analysera de instruktioner som 
fanns på hur väggen skulle sättas ihop samt vilka material som skulle användas.  

En formalanalys gjordes för att gå igenom befintligt material och för att hjälpa mig 
att förstå processen i byggnationen av väggen. Jag gick igenom allt befintligt 
material och jag beskrev tankar kring layout och helhetsuttryck. 

Bill of process. 
Det gjordes en bill of process av företaget för att beskriva monteringssekvensen för 
väggarna. En bill of process beskrevs genom ett flödesschema av 
monteringssekvensen men den går inte ner på detaljnivå i hur alla uppgifter ska 
utföras.  

Standard operating procedure 
En Standard operating procedure gjordes också för att beskriva mer detaljerat varje 
steg i monteringen. 

Bill of process och Standard operating procedure hjälpte mig att förstå 
monteringssekvensen i vidare arbete. Se Bilaga 2 för mer detaljerad beskrivning av 
dessa. 

Skisser 
Jag gjorde skisser på den fabrikslayout som var bestämt sedan tidigare av 
Husmuttern AB. Eftersom jag i detta examensarbete gjorde instruktioner på 
förberedelserna innan allt material skulle sättas samman så tog jag bort materialet 
runt stativet. Jag gjorde detta för att bara fokusera på stativet och ta bort 
information som jag ansåg överflödig i denna animation. Om man sedan skulle 
fortsätta på dessa instruktioner tycker jag att scenen och layouten ska se ut som den 
gör i den verkliga fabriken. 
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Figur 1. Skiss på optimal layout. 
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Sedan så importerades alla delar från CAD till ett annat 3D-program för att sedan 
kunna animeras. 

 
Figur 2. Bild från 3D-programmet på stativet. 

 
Figur 3. Bild från 3D-programmet på alla delar i layouten. 
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Figur 4. Bild från 3D-programmet på alla delar i layouten. 

 

Litteraturstudier 
Syftet med litteraturstudien var att ta reda på om en animation har förmågan att lära 
ut och vilka visuella signaler som har visats fungera i animerade instruktioner. Jag 
tänkte stödja de flesta av mina designbeslut på teori och tidigare forskning om 
visuella signaler inom animation. Sedan testa om de visuella signalerna kan öka 
förståelsen hos användaren. 

Jag ville veta hur animationer kan användas som hjälpmedel för att förklara en 
stegbaserad monteringssekvens. Jag ville alltså lära ut monteringssekvensen genom 
en animation. 

Jag fokuserade också på om animation är att föredra framför statiska bilder i en 
instruktion samt hur tidigare forskning har sett på kognition inom animation.  

Litteraturstudien syftade också till att ta reda på vilket manér som ska användas i 
animationen. Andra viktiga aspekter som litteraturstudien syftar på att ta reda på är 
hastighet av animationen, animations principer och hur färg kan användas för att 
animationen ska bli tydlig. 
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Analys av Ikea animation 
Jag gjorde en analys av en Ikea animation för att ta reda på om det finns en 
liknande instruktion som har gjorts genom animation. Jag gjorde också detta för att 
analysera vilka visuella signaler som skulle kunna fungera i min animation. 

Analysen gjordes på en Ikea animation som visar hur man sätter ihop ett kök. Jag 
valde Ikeas animation för att i den används visuella signaler så som till exempel 
pilar. Ikea är också ett stort globalt företag. Att Ikea gör instruktioner i form av 
animationer betyder att animationen fungerar för en större målgrupp. Ikea har 
liksom jag en stor målgrupp som ska förstå instruktionerna. 

Storyboard 
Storyboard kan användas inom vanlig film och animerad film. Det används för att 
tydliggöra en story och narrativ innan man börjar arbetet med produktion. (Kerlow 
2009 s. 326–330). 

Jag gjorde en storyboard för att tydliggöra flödet i animationen för 
uppdragsgivaren och mig själv. Storyboarden var också till stor nytta som underlag 
för vidare arbete. Storyboarden visades för uppdragsgivaren och den diskuterades 
och några små ändringar gjordes. 

Utprovning  

Kognitiv genomgång 
Detta test ger en indikation om vilken sorts visuell signal som kan vara till störst 
nytta i en animerad instruktions film och minska den kognitiva belastningen. Jag 
undersökte om pilar i animationen kan underlätta förståelsen av förflyttning i 
bilden och om betraktaren lätt kan förstå vilket område som är av relevans. Jag 
undersökte också om att zooma in på det område som är av relevans underlättar 
förflyttningen i en 3D-scen. Efter att ha visat dessa två animationer så kan det visa 
sig att de har olika fördelar och en kombination av dem kan vara det bästa 
alternativet. Därför visade jag en tredje animation, där jag blandade pilar med att 
zooma in på relevant område. Personerna fick sedan diskutera om vad de tyckte 
underlättade eller inte underlättade förståelsen av instruktionerna. 

Här så använde jag mig av företagets målgrupp som är personer med olika 
bakgrunder och erfarenheter. Det var fyra personer som medverkade i testet och jag 
valde ut dem själv. Två av dem var kvinnor i åldrarna 22 och 45. De andra två var 
män i åldrarna 25 och 50. Jag valde dessa personer eftersom de täckte en bred 
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åldersgrupp och för att personerna hade varierande erfarenhet inom byggnation av 
väggar. De hade också olika bakgrunder och livserfarenheter. Jag ansåg att detta är 
ett bra val av personer eftersom de representerar företagets målgrupp. 

Jag ställde frågor till personerna efter de två första animationerna och sedan efter 
den tredje animationen. Frågorna jag ställde skulle som sagt upptäcka eventuella 
hinder i förståelsen av animationen. Frågorna var öppna för att leda till diskussion. 

Jag gjorde testet tidigt i designprocessen för att kunna bestämma om jag skulle 
använda mig av direktiv animation genom pilar som leder betraktarens fokus i 
bilden. Eller om jag skulle använda mig av att zooma in på det området i bilden 
som är relevant.  

Martin, B och Hanington, B skriver att en kognitiv genomgång används när en 
person behöver förlita sig på ett system för att utföra en handling och inte 
förkunskaper inom systemet. En kognitiv genomgång gör att man kan identifiera 
eventuella hinder som användaren stöter på i de olika stegen i en instruktion (2012 
s.32). 

En kognitiv genomgång används främst på interaktiva system. Den animerade 
filmen kommer inte vara interaktiv men en kognitiv genomgång kan vara till nytta 
för att se om betraktaren kan förstå vilken handling hen ska utföra. Den kan också 
visa på om den kognitiva belastningen blir för stor. 

Jag hann inte göra hela monteringssekvensen, utan testerna utfördes på det steget i 
animationen när luckorna fälls in på stativet.  

Usability testing 
Är en kvalitativ metod för att undersöka artefaktens funktion hos användaren. Detta 
är en metod som kommer i slutet av gestaltningen, artefakten behövde vara 
nästintill klar innan jag kande använda denna metod. Martin, B och Hanington, B 
skriver i Universal Methods of Design att ett Usability test gör att man kan 
upptäcka eventuella fel med artefakten. Han tar också upp några saker som man 
borde vara uppmärksam på när användaren interagerar med artefakten. Till 
exempel om användaren förstår uppgiften men inte kan utföra den inom rimlig tid 
eller har synpunkter på att någonting är fel och inte förstår ett element i artefakten 
(2012 s.194).  

I detta test lät jag sex personer i tre grupper av två se på animationen. Anledningen 
till att jag delade upp testpersonerna i grupper av två är på grund av att i 
Husmuttern AB:s fabrik så kommer två arbetare samarbeta när de utför 
monteringen av väggen. Husmuttern AB valde ut de sex personer som de tycker 
passar in i deras målgrupp. Jag ville upptäcka eventuella hinder för förståelsen eller 
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faktiska fel med animationen. Jag skulle se om personerna förstår vad som ska 
utföras genom animationen. 

Usability testing är en metod där man observerar personers upplevelse med en 
digital applikation medans hen går igenom en given uppgift (Martin, B och 
Hanington, B 2012 s.32). 

Eftersom Husmuttern AB inte har något fysiskt stativ för testpersonerna att utföra 
det som beskrivs i animationen så tillverkade jag en enkel prototyp av stativet. Den 
prototypen är gjord i kartong men är inte lika detaljerad som det riktiga stativet ska 
vara. Den ska i alla fall vara så pass lik det riktiga stativet att testpersonerna ska 
kunna förklara och visa vad som är menat att utföras. 

På detta sätt kunde jag tydligare observera om testpersonerna förstår uppgiften i 
instruktionerna. De moment som inte går att genomföra på protypen fick 
testpersonerna försöka förklara. Sedan ställde jag frågor kring vad personerna 
upplevde när de såg animationen. 

 

 

Figur 5. Bild på prototyp. 
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Figur 6. Bild på prototyp. 

 

Personerna som företaget valde ut var två personer med samma kön och som talar 
annat språk än svenska, två äldre personer med olika kön och två yngre personer 
med olika kön. 

Eftersom en kognitiv genomgång och usability testning tenderar att uppdaga olika 
slags design problem så rekommenderas det att använda dem tillsammans (Martin, 
B och Hanington, B 2012 s.32). 

Jag han inte göra klart hela monteringssekvensen av väggen. I detta test så visades 
den delen av animationen som jag hann göra. Vilket var förberedelserna innan 
montering. 

Etiska ställningstaganden 
I den kognitiva genomgången och usability testing metoden som jag använde 
behövde jag informera testpersonerna om vilka som kommer få ta del av resultatet. 
Jag informerade också om dokumentation och integritetsskydd. Det är viktigt att 
testpersonerna får information om att deras personuppgifter inte kommer användas 
i andra sammanhang.  

Det är viktigt att man kommer överens och förklarar hur intervjun genomförs men 
också berätta vilka som kommer att få ta del av den och hur den dokumenteras 
(Lantz 2013 s.92).  
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Resultat 

Analys av befintligt material 

Beskrivning 
Det har tidigare gjorts examensarbeten åt Husmutterns AB. De har varit arbeten 
inom väggfixtur och layout i fabriken. I arbetet om Väggfixturen så kom man fram 
till materialet i väggen. 

 

 
Figur 7. Sprängbild på vägg.  

(Stenberg Annie & Sundberg Emil 2016 s.20). 

Här ser man väggens uppbyggnad och vilken plats de olika materialen har i 
väggen. Med hjälp av siffrorna och tabellen till höger vet man vilket sorts material 
det är. Detta är en bild jag hade stor nytta av för att förstå materialen och vilken 
placering de har.  
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I det andra examensarbetet kom man fram till ett förslag om hur den optimala 
layouten i fabriken kan se ut.  

 

 
Figur 8. Bild på den optimala layouten (Flores Felipe, Al-Weli Yasir 2016 s.24). 

Eftersom att jag ville att användaren ska kunna känna igen objekt och plats i 
animationen så arbetade jag utifrån denna layout. Layouten hjälpte mig att förstå 
hur alla delar i fabriksmiljön hörde samman. 

 

 

Resultat av analys av befintligt material  
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Analysen av det befintliga materialet visade en brist på material och information. 
Det var denna brist på material jag skulle täppa igen med hjälp av ny information. 
Så att arbetarna på Husmuttern AB kan utföra de olika uppgifterna. Informationen 
som fanns var en grov beskrivning av monteringssekvensen och jag fick genom 
samtal med Husmuttern AB ta reda på detaljerna gällande monteringssekvensen. 

Instruktionerna på monteringssekvensen är beskrivande men det saknas bild till 
texten för att man ska kunna förstå dem. Nu använde jag inte text i min animation 
utan visade dessa steg med hjälp av bara bilder men jag behövde utgå från de här 
instruktionerna. Husmuttern AB är ett ungt företag som inte har kompletta 
instruktioner på monteringssekvensen och man kunde tänka sig att det hade 
fungerat med linjebilder som instruktioner. Linjebilder är det vanligaste att 
använda när det gäller instruktioner men nu ville företaget ha animation. Jag ville 
se om man kunde använda animation för att effektivt instruera. 

Analys av Ikea animation 
Jag upplevde att när Ikeas animation klipptes från en vy till en annan så kan det 
vara svårt att hänga med på förflyttningen i scenen. Detta försökte jag undvika i 
min animation. Ikeas animation hade många element som underlättar den kognitiva 
belastningen på betraktaren. Till exempel att det inte är många rörelser som skedde 
samtidigt i animationen och att animationen går att styra i viss mån. Detta 
tillämpade jag på min animation.  

I denna animation så hade Ikea använt sig av ett realistiskt manér för att betraktaren 
ska kunna känna igen föremål. Detta använde jag mig av i min animation också. 

Animationen hade också en berättarröst och jag upplevde att det blev tydligare att 
följa med i animationen med hjälp av den. Jag använde mig dock inte av en 
berättarröst eftersom den ändå inte skulle höras i Husmuttern AB:s fabrik. 

Ikea Animation - Beskrivning 
Denna animation visar hur man sätter ihop ett kök från Ikea.  
https://www.youtube.com/watch?v=D4QIOwoDL40 

Animationen hade en engelsktalande berättarröst som beskrev stegen. Animationen 
började med att det beskrev hur man ska sortera upp paketen med alla delar i. 
Sedan varnar dom för att all el och rör installation ska vara klar innan installationen 
av köket börjar. Paketen och en enkel modell av huset var gjorda i 3D och visades 
snett uppifrån. Symbolerna för el och rör var runda och dom pekades ut med en 
realistisk hand.  
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Det klipptes till en annan vinkel så att man såg den väggen som köket ska placeras 
mot. En penna visade sedan att man ska rita ut var skåpen ska placeras. Rälsen som 
skåpen ska hänga på skruvades ihop och skåpen hängdes i sin tur på dem. Det 
förklaras sedan hur man sätter ihop alla delar i köket på samma sätt. 

Analys 
Animationen hade en berättarröst som hjälpte till att förklara stegen i animationen. 
Den skulle dock inte fungera i en miljö med mycket ljud som det är i en fabrik.  

Animationen använde sig av direktiv animation genom visuella signaler. Dessa var 
en hand som pekade på relevant område i animationen, man skulle kunna säga att 
den fungerade som en pil. Vid ett tillfälle så användes en penna för att peka istället 
och det är för att betraktaren ska förstå att man ska rita ut var skåpen ska stå. Att 
använda sig av direktiv animation kan underlätta den kognitiva belastningen 
eftersom betraktaren inte behöver söka bilden på relevant område Jeung et al., 
1997; Schnotz & Lowe 2008). 

Direktiv animation användes främst av handen som fungerade som en pil. Det kan 
vara så att animationen hade dragit nytta av fler visuella signaler så som 
färgkodning och att zooma in på relevant område eller skillnad i färgkontrast. 

I animationen så klippte man mellan olika vyer istället för att förflytta kameran 
eller göra zoomningar. Olika delar visades på ett närmare avstånd för att man ska 
se detaljer men någon zoomning förekommer inte.  

När översikten visas så för att markera ut el och rör symboler så klipptes vyn för att 
visa väggen där skåpen ska stå. I detta skede tyckte jag det är svårt att hänga med 
på förflyttningen i scenen men det kan vara så att man inte behöver förstå var i 
scenen man befinner sig, utan bara att fokus ska ligga på väggen för installationen.  

Det var inte ofta två olika rörelser skedde samtidigt i animationen och det 
underlättade den kognitiva belastningen (Berney & Bétrancourt 2016, s.152). 

Hastigheten i animationen var för hög och det gör att man missade saker. Det är 
inte möjligt att sätta upp köket medan den tiden som animationen varar. Jag tror 
dock inte att det är meningen att man ska sätta upp hela köket under tiden 
animationen varar.  

Animationen är uppladdad på Youtube så man kan istället stoppa, spola tillbaka 
och starta animationen igen. Det gör att man kunde spela upp filmen i den takt man 
som användare vill och det underlättar den kognitiva belastningen (Tversky, 
Morrison & Betrancourt 2002 s.258). 
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Storyboard 

 

Figur 9. Se bilaga 3 för större version av storyboard. 

 

Denna storyboard gjordes efter uppdragsgivarens beskrivningar. Den visades sedan 
för uppdragsgivaren och det fanns små invändningar.  
 
-Det räcker med en bild på kläderna (den sista) för att minska antalet steg.  
-Bara en bild på väggen för att minska antalet steg. 
-Information om att man inte får arbeta ensam. Man måste arbeta i team av två        
personer. 
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Tester 

Kognitiv genomgång 
Resultaten från denna kognitiva genomgång var i viss mån liknande bland de 
personer jag intervjuade. Det jag undersökte var om visuella signaler i form av 
pilar eller att zooma in på relevant område kan leda betraktarens uppmärksamhet i 
animationen till det området.  

Det jag uppfattade genom testet var att personerna kunde förklara vad som sker i 
animationen. De hade dock svårt att förstå exakt vad dom såg eftersom ingen av 
personerna hade sett ett liknande stativ tidigare.  

Animation 1 och 2 

Personerna kunde skilja de båda animationerna åt (en med pilar och den andra med 
in zoomning) och 3 av 4 föredrog den där det zoomas in på stativet. Personerna 
1,2,3 tyckte antingen att pilarna var överflödiga eller så förstod de inte vad pilarna 
skulle visa. Det fanns synpunkter på att hastigheten i den animationen med pilar 
var för hög eftersom att den direkt klipps till närbild på stativet.  

Person 4 tyckte att den animationen med pilarna var tydligare eftersom det var 
svårt att hänga med när kameran rörde sig. Detta var personen med mest erfarenhet 
kring byggnation av väggar.  

Animation 3 

När det kommer till den sista animationen så hade jag lagt ihop pilar och att zooma 
in på relevant område i animation. 

Person 3 tyckte att animationen inte behövde pilar, utan att den var tillräckligt 
tydlig ändå. 

Person 1,2 tyckte att den tredje animationen blev tydligare men de var fortfarande 
lite tveksamma till pilarna. Men de tyckte att animationen kanske kunde bli 
tydligare med pilar. 

Person 4 tyckte att den tredje animationen var rörig och att den med bara pilar 
fortfarande var tydligare. 
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Jag stödde mig på resultaten av intervjuerna med de personerna 1,2,3 som tyckte 
att zooma in på relevant område var tydligare. Jag stödde mina designbeslut på 
detta eftersom de är personerna med minst erfarenhet och det kan hända att 
arbetarna på Husmuttern AB inte har någon erfarenhet. Jag använde mig av pilar i 
min animation eftersom det upplevdes som att det kunde bli tydligare genom dem. 
Jag trodde att en kombination av pilar och att zooma in är tydligare än att utelämna 
en visuell signal helt från animationen. 

Svar från den kognitiva genomgången finns i bilaga 5. 

 
Usability testing 

När jag genomförde usability testet upplevde jag genom observation att alla 
testpersoner förstod de momenten som skulle utföras i animationen. Testpersonerna 
kunde också visa och förklara momenten på prototypen.  

I första gruppen av testpersoner så gav det synpunkter på att pilarna kanske skulle 
vara i en annan färg istället för svart. Kanske grön eller röd färg. Detta eftersom 
testpersonerna tyckte de smälte in i färgen på stativet och testpersonerna kunde inte 
se dem först. Testpersonerna tyckte också att pilarna kunde bli mer tydliga om de 
blinkade. I animationen så blir säkringen/låset grönt en kort stund innan den börjar 
röra på sig. Testpersonerna tyckte att den kunde vara grön genom hela rörelsen för 
att den smälte också in i resten av stativet. Testpersonerna var en Man (65 år) och 
en Kvinna (49år).  

I andra gruppen så förstod testpersonerna animationen och det var inte mycket 
synpunkter på eventuella ändringar. Testpersonerna va en Man (22 år) och en 
Kvinna (28 år). Mannen i testet hade lite svårt att förstå vad väggen som visas i 
animationen hade att göra med stativet. Detta kommer enligt mig bli mer tydligt 
när man fortsätter och gör klart animationen. Då kommer alla delar byggas in i 
stativet och det blir mer tydligt hur allt hänger samman. 

I tredje gruppen var testpersonerna engelsktalande. De var två kvinnor i åldrarna 25 
och 21. Testpersonerna förstod animationen och hade inga synpunkter på 
förändringar. De gav positiv feedback för att säkringen/låset på stativet blir grönt 
en kort stund innan den visar rörelsen. De tyckte att det gjorde säkringen/låset 
tydligare gentemot resten av stativet. Testpersonerna tyckte också att det blev lätt 
att hänga med i animationen eftersom den var uppdelad i steg. 

Svar från usability testing finns i bilaga 6. 
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Gestaltning 

Fokus låg i detta arbete på illustrationerna i första hand. I andra hand låg det på 
navigationen. Det gör att det fokuseras på att användaren skulle förstå vad som 
händer i animationen och att användaren ska förstå handlingen. Så pass att hen 
kunde utföra den i verkligheten.  

För att hålla fokus i designarbetet så satte jag upp informationsmål i arbetet. 

Rörelserna och illustrationerna i animationen skulle vara så tydliga att animationen 
helst inte skulle behöva spelas upp igen efter varje steg i monteringssekvensen.  

Illustrationerna skulle hjälpa betraktaren att förstå monteringssekvensen. 

Visuella signaler skulle hjälpa betraktaren att förstå vilken del av bilden som var 
viktig och vilken handling som skulle utföras. 

Navigation 
När det gäller navigation så valde jag en enkel konsekvent navigation. Med 
konsekvent navigation så menade jag att den interaktion som finns genom knappar 
ser likadan ut på varje steg. Detta för att användaren skulle känna igen knapparna 
och förstå vad som händer när hen tryckte på dem.  

Användaren kunde styra animationen genom att antingen styra filmen med att spela 
upp, pausa och backa. Användaren kunde också trycka på en tillbakapil för att 
hoppa tillbaka till föregående steg i monteringssekvensen. Användaren kunde 
också acceptera att ett steg i animationen är slutfört och därmed hoppa fram till 
nästa steg. Det finns också en knapp som gör att man kan ladda om steget 
användaren befinner sig på.  
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Jag valde att begränsa interaktionen i animationen till dessa funktioner eftersom jag 
anser att det inte finns ett behov av fler funktioner. 

Visuella signaler 
I testet kognitiv genomgång så uppfattade jag att animationen blev tydligare genom 
att zooma in på relevant område och att pilar kunde bli överflödiga i animation. 
Dock upplevdes det att pilar kan vägleda en betraktares blick till det området som 
skulle röra sig i animationen. Pilarna kunde också förbereda betraktaren på att en 
rörelse kommer att ske i det område som pilen pekar. 

Jag använde mig främst av att zooma in på relevant område i min animation 
eftersom då får användaren följa med på förflyttningen kring stativet. Då kan 
användaren enligt mig navigera och förstå stativets form på ett tydligare sätt. Detta 
underlättade den kognitiva belastningen också eftersom användaren inte behövde 
föreställa sig förflyttningen.  

Jag använde mig av pilar som visuell signal när det är fler saker som ska utföras än 
vad som visades direkt i animationen. Tillexempel när luckorna ska säkrades på 
stativet så visades tre pilar att det är tre stycken säkringar på stativet men sen 
visades bara handlingen på en säkring.  

 

Figur 10. Bildexempel på pilarna i animationen. 

Efter resultaten i testet usability testing så gjorde jag pilarna gröna eftersom då 
syns de bättre mot den gråa färgen på stativet. Jag gjorde också säkringen/låset 
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grönt genom hela rörelsen för att användaren tydligare ska se den gentemot stativet. 
Även om ingen av testpersonerna påpekade något om låset på pinnbalkarna som 
monteras i stativet så gjorde jag också det grönt. 

 

Figur 11. Bild på pilarna i grön färg. 

 

Figur 12. Bild på ett objekt som ändrar färg till grönt eftersom att färgen ska representera rörelse. 

Jag gjorde alla objekt som ska representera rörelse gröna. Eftersom då kan 
användaren lättare förstå att de objekten ska röra på sig och därmed associerar 
användaren den gröna färgen till rörelse. Colin Ware skriver att färg kan vara ett 
hjälpmedel för betraktaren. Det blir lättare att organisera innehåll och 
informationen bli tydligare och mer läsbart (2008 s 29). 
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Manér 
Tversky, Morrison och Betrancourt menar att en låg detaljrikedom på animationen 
gör att den blir tydlig (2002 s.258). Haglund och Strömdahl menar istället att ett 
mer realistiskt manér är lättare att förstå eftersom betraktaren lättare kan identifiera 
objekt (2012 s.330). Jag valde att använda båda två teorierna. En blandning mellan 
ett schematiskt manér och realistiskt manér genom hela animationen. Gestaltningen 
är realistisk i den grad att användaren ska förstå hur objekten ser ut och känna igen 
dem i verkligheten. Det schematiska manéret kommer in eftersom jag valde att ta 
bort information som inte behövs för att användaren ska förstå objektens form och 
rörelse. Jag upplevde att detta manér blir tydligast just i denna animation där som 
sagt användaren ska känna igen objekten. 

Anledningen till att jag valde 3D animation var att jag är mer van vid detta sätt att 
arbeta inom animation. Huk, Steinke och Floto genomförde också en studie där det 
visades att 3D visualisering oftast mottogs med en positiv attityd hos betraktaren 
(2009 s 461–468). 

Hastighet på animation 
Här valde jag att ta en händelse/rörelse i taget för att användaren skulle hänga med 
i animationen. Användaren skulle inte behöva se på ett steg två gånger. 
Anledningen till att jag tog en rörelse i taget är för att jag trodde att det kunde 
minska den kognitiva belastningen på användaren.  

Användaren kunde också styra animationen genom att starta, stanna eller gå 
tillbaka. Det överensstämde med det som Tversky, Morrison & Betrancourt skriver 
om att när betraktaren kan styra animationen genom att stanna eller starta den så 
kan det underlätta inlärningen (2002 s.258).  

När jag genomförde testet usability testing så behövde inte testpersonerna se 
animationen igen för att kunna förklara vad som sker. De uttrycker heller ingen 
önskan av att se den igen utan har förstått all rörelse och kan visa den på min 
prototyp. Detta såg jag som ett bevis på att hastigheten är den rätta i just min 
animation. 

Kontext 
Animationen kommer visas för arbetarna på Husmuttern AB när de utför 
byggnationen av väggen. 
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Slutsats och Diskussion 

Jag upplevde att berättarrösten i Ikeas animation gjorde det tydligare. Eftersom då 
synkades berättarrösten med narrativet (Huk, Steinke, Floto 2009 s. 461). Nu 
fungerade det ju inte att ha en berättarröst i en högljudd fabrik. Ett förslag kunde 
vara enligt mig att användarna får ha hörlurar där en berättarröst beskriver vad som 
ska göras. Användaren skulle då kunna välja det språk hen vill ha på berättarrösten. 
Detta kanske dock blir ett problem om användarna behöver kommunicera med 
varandra. Det kan också vara en säkerhetsrisk då användarna inte hör eventuella 
faror eller varningar i fabriken. 

Jag tycker arbetet kan bidra med att skapa en bredare kunskap när det gäller 
instruktioner. Om animation används på rätt sätt så kan den fungera som 
instruktioner. Med rätt sätt menar jag att när man använder visuella signaler, har 
den hastigheten på animationen och det manér som är rätt för den animation man 
producerar. Dessa faktorer kan skilja sig åt beroende på vad man vill informera om. 

Tillexempel i Ikeas animation så användes en högre hastighet än i min animation. 
Jag tror att det är på grund av att betraktaren ska pausa i animationen och utföra 
handlingarna som beskrivs. I min animation så ska betraktaren helst inte behöva 
pausa eller se på animationen flera gånger, därför behöver hastigheten vara 
långsam.  

När det gäller visuella signaler så tror jag att om man blandar flera olika visuella 
signaler så blir animationer tydligare. Man ska enligt mig också inte använda olika 
visuella signaler samtidigt eftersom då kan det bli rörigt och förvirrande för 
betraktaren. 

I animationen så använde jag röd och grön färg i gränssnittet på knapparna som 
används för att navigera mellan stegen. Det kan hända att den gröna och röda 
färgen kan behöva bytas ut mot andra färger eftersom att färgblinda personer kan 
ha svårt att se skillnad på dem. En annan lösning skulle kunna vara att byta form på 
knapparna för att på så sätt beskriva vad de används till. 
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Slutsatsen från min huvudforskningsfråga var att om man blandar visuella signaler 
så får man ett tydligare resultat. Det skulle kunna vara så att andra typer av 
animationer bara behöver en sorts visuell signal. Tillexempel om animationen är i 
2D kan det hända att det behövs färre visuella signaler. Jag tror att i en 2D 
animation så kan det bli lättare för betraktaren att orientera sig i bilden. För att 
betraktaren ska förstå vilken del av bilden som är viktig kan det bara behövas 
zoomning som visuell signal. Detta skulle kunna utforskas i vidare forskning. 

Hastigheten i min animation har jag försökt anpassa till att betraktaren ska kunna 
följa med och komma ihåg stegen som utförs. Detta för att betraktaren sedan ska 
kunna utföra dem utan att behöva titta på animationen igen. Det är ett område som 
kan forskas vidare på. Eftersom att det hittades ingen forskning på hur hastigheten i 
animationen ska anpassas i instruktioner som betraktaren ska utföra i real tid. 

Att göra animationen i ett mer schematiskt maner vore intressant. Eftersom att det 
vore intressant att se om betraktaren kan utföra instruktionerna och om betraktaren 
kan känna igen objekten i animationen. En sådan animation skulle inte vara lika 
tidskrävande att göra tror jag och därmed billigare för företag att tillverka. 

I detta arbete besvarade jag mina frågeställningar och genom tester kom jag fram 
till vad som behövs förbättras på min animation. Jag försökte komma fram till om 
att zooma in är bättre än att använda pilar för att visa relevant område. Det finns 
mycket kvar att forska om inom detta ämne. Speciellt om hur vi människor tar till 
oss information och om hur mycket information människor kan uppfatta under en 
animation. 

Metodkritik 
Testerna kognitiv genomgång och usability testing kunde enligt mig få tydligare 
resultat om animationen visas för testpersonerna och personerna får i sin tur utföra 
handlingen på ett fysiskt stativ. Med det menas ett stativ i full skala och inte en 
liten prototyp. Eftersom då har testpersonerna ett full skaligt referensobjekt framför 
sig. Testerna kunde också gjorts på fler personer för att få en tydligare uppfattning 
på om pilar eller att zooma in är lämpliga visuella signaler i just denna animation.  

Det kunde också gjorts fler analyser av animationer för att på så sätt få en ordentlig 
omvärldsanalys. Då kunde man fått reda på hur visuella signaler används i fler 
animationer. Här har bristen på tid varit en faktor till att jag inte gjorde fler 
analyser. 

Huvudfråga. 
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Kan visuella signaler i form av pilar eller att zooma in på relevant område förbättra 
tydligheten i en animation som är utan ljud och text? 

De Koning et al rekommenderade att studera huruvida att zooma på ett område i 
bilden är bättre än att visa relevant område och information med pilar (2009 s.131–
132). I testet kognitiv genomgång så ställer jag de visuella signalerna pilar och att 
zooma in på relevant område mot varandra. Där så tycker jag att använda 
zoomning har ett övertag emot pilar när animationen ska byta vyer för att visa 
relevant område. Pilar kan också vara till en fördel när samma rörelse ska ske på 
fler objekt. Eftersom då kan man korta ner animationen genom att bara behöva visa 
med pilar var rörelserna ska ske för att sedan visa själva rörelsen på ett objekt. Jag 
gjorde detta när säkringen av väggarna på stativet skulle låsas. I testet usability 
testing förstod testpersonerna att det var tre lås fast att jag bara visade rörelsen på 
ett av låsen. 

Min slutsats är att när man blandar visuella signaler kan man uppnå det bästa och 
tydligaste resultatet. Jag menar att om man använder enbart en visuell signal i 
animationen blir resultatet inte lika bra som om man skulle använda fler.  

Underfrågor 
Vilket manér kan användas i animation där användaren behöver känna igen objekt? 

När användaren behöver känna igen objekt så anser jag att manéret ska vara mer 
realistiskt. Man kan dock förenkla och göra manéret schematiskt i den grad att 
användaren fortfarande kan känna igen objektets form och funktioner. Jag har inte 
testat att göra en animation som är i hög grad schematisk så det kan hända att 
användaren kan förstå en mer schematisk animation också. Jag vet i alla fall att min 
animation förstods av testpersonerna eftersom de kunde känna igen objekten. 

 
Vilka aspekter av kognition kan påverka utformningen av animation för att 
underlätta lärandet och förståelsen? 

Kognition kan enligt mig påverka animationer som ska instruera. Hastigheten i 
animationen kan inte vara för hög eftersom då kan betraktaren missa olika rörelser i 
animationen. I testet kognitiv genomgång framgick det att animationen med bara 
pilar ansågs av några testpersoner ha för hög hastighet. Detta tror jag kan bero på 
att testpersonerna måste föreställa sig förflyttningen istället för att bara följa med i 
kamerans förflyttning. Att användaren behöver föreställa sig denna förflyttning tror 
jag ökar belastningen kognitivt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Figur 1. Skiss på optimal layout. 
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Figur 2. Bild från 3D-programmet på stativet. 

 
Figur 3. Bild från 3D-programmet på alla delar i layouten. 
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Figur 4. Bild från 3D-programmet på alla delar i layouten. 
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Figur 5. Bild på prototyp 
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Figur 6. Bild på prototyp 
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Figur 7. Sprängbild på vägg.  

(Stenberg Annie & Sundberg Emil 2016 s.20). 
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Figur 8. Bild på den optimala layouten (Flores Felipe, Al-Weli Yasir 2016 s.24). 

 

Bilaga 2 

Standard operating procedure 

1 Placera balkar på fixturen 

Ta mellan 7 och 10 balkar från pallvagnen 

Kontrollera om det är till en massiv vägg eller vägg med dörr/fönster 

Tryck på knappen för att visa var balkarna ska placeras 

Placera balkar på angiven plats 
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Tryck på knappen för att få fram instruktioner 

 Använd den blåa skruvdragaren, blåa skruvar och skruva på dem blåa prickarna 
som visas från projektorn 

Ta ett foto för att kontrollera föregående moment 

Tryck på knappen för att få fram nästa instruktion 

 

2 Placera vindskydd 

Dra av vindskydd från rullvagnen  

Placera vindskyddet på angiven plats som visas från projektorn 

Använd batteridriven häftpistolen för att fästa skyddet 

Tryck fram nästa instruktion 

Använd den vita skruvdragaren med hålsåg och borra på angiven plats 

Ta ett foto för att kontrollera föregående moment 

Tryck på knappen för att få fram nästa instruktion 

 

3 Vänd på fixtur för att regla väggen 

Ta reglar från pallvagnen 
Placera på angiven plats 

Använd den röda skruvdragaren med dem röda skruvarna och skruva på dem röda 
prickarna som visas från projektorn  

Ta ett foto för att kontrollera föregående moment 

Tryck på knappen för att få fram nästa instruktioner 

 

4 Vänd fixturen och placera isolering 

Placera isolering på angiven plats som visas från projektorn 

Ta ett foto för att kontrollera föregående moment 

Tryck fram nästa instruktion  
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5 Placera fuktskydd 

Dra av fuktskydd från rullvagnen  

Placera på angiven plats som visas från projektorn 
Använd batteridriven häftpistolen för att fästa skyddet 
Ta ett foto för att kontrollera föregående moment 

Tryck fram nästa instruktion 
 

6 Placera mer isolering 

Ta isolering från pallen  

Placera på angiven plats som visas från projektorn 

Tryck fram nästa instruktion 

 

7 Placera OBS skiva 
Ta OBS skiva från pallen 

Placera på angiven plats som visas från projektorn 

Ta den svarta skruvdragaren, svarta skruvar och skruva på dem svarta prickarna 
som visas från projektorn 

Ta ett foto för att kontrollera 

Tryck fram nästa instruktion  

 

8 Montera eventuella dörrar/fönster 

Om väggen skall utrustas med dörrar/fönster så tas dessa från pallen 

Följ instruktionerna som visas och slutgligen tas ett foto för att kontrollera 
föregående moment 

Om väggen är en massiv vägg, utan dörrar/fönster skall man ta den orangea 
skruvdragaren, orangea borren och borra på dem orangea prickarna som visas från 
projektorn. 
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Ett foto tas för att kontrollera föregående moment  
tryck fram nästa instruktion  

 

9 Använd trucken för att placera den färdiga väggen på avlastningsplats  

Kör fram trucken till fixturen 

Lasta den färdiga väggen och kör den till avlastningsvagnen 

 

10 Börja om från steg 1 
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Bilaga 3 
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Figur 9. Storyboard. 

 

Bilaga 4 

 

Figur 10. Bildexempel på pilarna i animationen. 

 

Figur 11. Bild på pilarna i grön färg. 
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Figur 12. Bild på ett objekt som ändrar färg till grönt eftersom att färgen ska representera rörelse. 

 

Bilaga 5 

Svar från kognitiv genomgång 

Person 1.  25 år. Man 

Vad har du för utbildning? 

Universitetsutbildning, tränarprogrammet 

 

Vad arbetar du med? 

Badvakt och gyminstruktör 

 

Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet? 

Montör inom nätverk, diskare, städare 

 

Har du någon erfarenhet vad gäller byggnation av väggar? 

Nej. 

 

Kan du förklara handlingen i animationerna? 

Väggarna rör sig på stativet. Ena var med pilar och andra inte. 

 

Vilken av de första animationerna föredrar du och varför? 
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Den andra (zoom) för den var snabbare. 

 

Är hastigheten i någon av animationerna för hög? Varför? om svaret är ja. 

Nej. 

 

Underlättar den tredje animationen förståelsen av handlingen? 

Man hade kanske inte behövt pilarna, Det kan bli tydligare med pilar för då vet 
man exakt var man ska titta. 

 

Finns det någonting som du skulle vilja ändra på i animationen? 

Nej. 

 

Har du några övriga tankar? 

Nej. 

 

Person 2.  22 år. Kvinna 

 

Vad arbetar du med? 

Pluggar till ekonom 

 

Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet? 

Har arbetat inom vården och lite ekonomiassistent 

 

Har du någon erfarenhet vad gäller byggnation av väggar? 

Nej. 

 

Kan du förklara handlingen i animationerna? 

Man ska vika in flikarna på stativet 

 

Vilken av de första animationerna föredrar du och varför? 

Den med zoom för att det blev mer följsamt och den första pilen förstod jag inte (i 
den första filmen) 

 

Är hastigheten i någon av animationerna för hög? Varför? om svaret är ja. 
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Nej 

 

Underlättar den tredje animationen förståelsen av handlingen? 

Det skiljer sig inte så jätte mycket mot de andra två men det blev tydligare. 

 

Finns det någonting som du skulle vilja ändra på i animationen? 

Kanske lägga till en pil på övre luckan som fälls ihop också. 

 

Har du några övriga tankar? 

Kanske ha böjda pilar för att man ska förstå att sidorna ska vikas in. 

 

 

Person 3. 45år kvinna 

 

Vad arbetar du med? 

Trafikskolelärare  

 

Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet? 

Servitris, Förskolelärare 

 

Har du någon erfarenhet vad gäller byggnation av väggar? 

Nej 

 

Kan du förklara handlingen i animationerna? 

Sidorna viks ihop. 

 

Vilken av de första animationerna föredrar du och varför? 

Den andra, bättre blick över stativet, snyggare gjord. 

 

Är hastigheten i någon av animationerna för hög? Varför? om svaret är ja. 

Den första var för snabb, man hann inte med riktigt. 

 

Underlättar den tredje animationen förståelsen av handlingen? 
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Nej. 

 

Finns det någonting som du skulle vilja ändra på i animationen? 

Kanske ta bort pilarna. 

 

Har du några övriga tankar? 

Nej. 

 

 

Person 4. 50år Man 

Vad arbetar du med? 

Egenföretagare inom markarbete 

 

Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet? 

Byggfirma,  

 

Har du någon erfarenhet vad gäller byggnation av väggar? 

Träväggar, ytterväggar 

 

Kan du förklara handlingen i animationerna? 

Väggar ska vikas in. 

 

Vilken av de första animationerna föredrar du och varför? 

Bättre pil kan vara tydligare 

 

Är hastigheten i någon av animationerna för hög? Varför? om svaret är ja. 

Nej  

 

Underlättar den tredje animationen förståelsen av handlingen? 

Nej med pilar fungerar, svårt att hänga med i inzoomning. 

 

Finns det någonting som du skulle vilja ändra på i animationen? 

Kameran rör på sig lite för mycket. 
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Har du några övriga tankar? 

Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6 

 

Grupp 1 
 

Frågor 

Kön och ålder? 

Man (65) Kvinna (49) 

Vad har du arbetat med tidigare? 

Man: Byggt hus och är fastighetsägare. Är även butiksägare. 
 
Kvinna: Varit säljare och lärare. Har kört långtradare. 

Har du någon tidigare erfarenhet kring byggnation av väggar? 

Man: Ja 

Kvinna: Nej 

Kan ni förklara vad som skulle utföras på animationen? 

Man och Kvinna svarar: Olika moment skulle utföras på stativet. Sidorna ska vikas 
in sen ska det vändas. Sen ska pinnarna monteras, skruvas fast. Sen vänder man 
igen. 

Var något svårt att förstå i animationen? 
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Man och Kvinna svarar: Hade svårt att se pilarna, kanske ha någon färg till 
exempel rött eller grönt genom hela filmen. Kanske om de blinkade också.  

Observation 

Jag observerade att personerna kunde utföra de olika momenten på min prototyp. 
De momenten som de inte kunde utföra på grund av bristande detaljrikedom på 
prototypen kunde de istället förklara. 

 

Grupp 2 

Frågor 

Ålder och kön? 

Kvinna (28) Man (22) 

Vad har du arbetat med tidigare? 

Kvinna: Driver restaurang 

Man: Personlig assistent  

Har du någon tidigare erfarenhet kring byggnation av väggar? 

Kvinna: Nej 

Man: Nej 

Kan ni förklara vad som skulle utföras på animationen? 

Kvinna: Det var väggarna som skulle in och säkras på stativet. Sen vändas för att 
sedan sätta dit pinnarna. Sen vändas tillbaka. 

Man: Hopsättningen av väggen sker inne i ramen.  

Var något svårt att förstå i animationen? 

Kvinna: Nej 

Man: Att den sprängda väggen ska byggas ihop inne i ramen. 

Observation 

Det jag observerade var att testpersonerna kunde utföra alla steg i animationen och 
förklara de moment som beskrevs. De moment som min prototyp inte kan utföra på 
grund av bristande detaljrikedom kunde testpersonerna beskriva med ord istället. 
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Grupp 3 

Frågor 

Ålder och kön? 

Kvinna.1 (25) Kvinna.2 (21) 

Vad har du arbetat med tidigare? 
What have you been working with in the past? 
 
Kvinna.1: Studerat fine art 
Kvinna.2: Studerat Business administration och design/innovation. 

Har du någon tidigare erfarenhet kring byggnation av väggar? 
Do have any experience with construction of walls? 

Kvinna.1: Nej 
Kvinna.2: Nej 

Kan ni förklara vad som skulle utföras på animationen? 
Can you explain what the animation showed you to do? 

Kvinna.1 och 2: Hur man ställer in ett stativ steg för steg. Saker man ska tänka på 
innan man börjar konstruera väggen. 

Var något svårt att förstå i animationen? 
Was something hard to understand in the animation? 

Kvinna.1 och 2: Nej den var väldigt enkel och vi gillade att säkringen/låset blev 
grönt för att den står ut från resten av bilden då. Det var också bra att man tog korta 
steg i animationen så att man hängde med. 
 

Observation 

Det jag observerade var likt de andra två gruppernas resultat. Testpersonerna kunde 
utföra alla moment på min prototyp och de moment som inte gick att utföra 
förklarades istället. 

 

 
 


