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Abstrakt 
Instruktionsfilmer är ett vanligt inslag i undervisningen. Somliga instruktionsfilmsproducenter gör 
en enkel skärminspelning medan andra lägger till grafiska element för att locka användarnas 
uppmärksamhet till specifika delar av skärmen. Idag saknas riktlinjer över hur en instruktionsfilm 
bör presenteras. Riktlinjer hade inte bara hjälpt videoproducenterna utan ännu viktigare, 
användarna. 

I denna studie analyserades två plattformar som använder instruktionsfilmer, LinkedIn Learning och 
SkillShare. Dessa analyserades för att samla in krav som tillsammans med en litteraturstudie låg till 
grund för den kravspecifikation som användes till utformningen av prototypen. Med hjälp av A/B-
testning testades sedan prototypen på 14 studenter och granskades av en expert inom området 
människa-datorinteraktion (HCI).  

Resultaten indikerar att grafiska element är en viktig del i instruktionsfilmer, detta då de hjälper 
användarna att fokusera på viktiga och relevanta element som instruktören nämner. Ett resultat från 
studien är en lista över instruktionsfilmsrekommendationer.  

Abstract  

Video tutorials is common in teaching environments. Some tutorial producers record a simple 
screen recording while others add graphical elements to attract the user's attention to specific parts 
of the screen. Currently, no guidelines exist on how a video tutorial should be presented. Guidelines 
would not only help the producers but more importantly, the users.  

In this study, two platforms using video tutorials were analysed; LinkedIn Learning and SkillShare. 
These platforms were analysed to collect requirements that, together with a literature study, 
specified the requirements later used for the design of the prototype. The prototype was examined 
by 14 students using the A/B-testing method, as well as being reviewed by an expert within human 
computer interaction (HCI). 

The result of this study indicates that graphical elements is an important part of video tutorials, as 
they help the users to focus on important and relevant elements explained by the instructor. A result 
from the study is a list of recommendations for video tutorials. 
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1 Introduktion 
Detta avsnitt behandlar studiens problemformulering, frågeställningar, syfte och avgränsning.  

Användningen av videotutorials (härefter instruktionsfilmer) i undervisning både på distans och i 
klassrummet har blivit allt vanligare under de senaste två årtiondena. Att använda instruktionsfilmer 
i undervisningen är ett effektivt sätt att fånga användarens uppmärksamhet och kan även driva på 
studenters motivation att lära sig (Whatley & Ahmad 2007). Dessutom visar en studie som Guo, 
Kim & Rubin (2014) genomfört att studenter som studerar vid distans spenderar huvuddelen av sin 
tid med att studera video för att ta till sig information.  

Whatley & Ahmad (2007) menar att studenter som utbildar sig vid en högskola på egen hand 
behöver ta reda på mer djupgående information om ämnet de studerar än den grundläggande 
informationen som fås av föreläsaren. Författarna menar att studenternas inlärningsstil och 
tillgängligheten som finns till diverse läromedel är av betydande roll för att de ska lyckas med 
studierna. Genom interaktiva filmer får studenterna möjlighet att vid upprepade tillfällen kunna gå 
igenom innehållet. Detta ger även studenterna en möjlighet att själva kunna pausa filmen när de 
känner behov av det, på så sätt kan de ta till sig av innehållet i sitt egna tempo. Bergwall (2015) 
påstår att information man tilldelas via instruktionsfilmer stannar kvar längre i minnet då 
människors hjärnor reagerar snabbt på visuell information och bibehåller denna längre än om man 
exempelvis skulle läst en text. 

Det är med denna studie tänkt att undersöka hur grafiska element (med grafiska element menas till 
exempel text, illustrationer och former) kan användas som en koppling mellan innehållet i 
instruktionsfilmen och användarens upplevda förståelse.  

1.2 Problemformulering 
Det finns i nuläget inga rekommenderade riktlinjer för hur grafiska element skall presenteras i en 
instruktionsfilm i syfte att förhöja användarens förståelse för innehållet. Vilket kan anses vara 
problematiskt för användaren eftersom denne inte upplever konsekvens mellan olika 
instruktionsfilmer.  

1.2.1 Frågeställningar 
Vilka rekommendationer bör efterföljas i sammanhanget av en instruktionsfilm som inkluderar 
grafiska element? 

1.3 Syfte 
Syftet är att ta fram en modell över hur en instruktionsfilm bör presenteras, med hjälp av grafiska 
element för att förstärka dess innehåll. Modellen är sedan tänkt att användas som en del av 
undervisning på högre nivå, det vill säga universitet.  

1.4 Avgränsning 
Instruktionsfilmerna kommer handla om Adobe Photoshop, därför kommer även de grafiska 
elementen och rekommendationerna anpassas till denna typ av instruktionsfilm. De filmer som 
kommer användas i studien kommer vara färdiginspelade, därav kommer fokus hamna på 
efterproduktionen av dem.  
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Metoderna för bland annat användartester utförs på studenter och anställda vid ett universitet. 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt behandlas undersökningens bakgrund. 

2.1 Instruktionsfilmer i undervisning 
Något man bör ha i åtanke när man ska använda instruktionsfilmer i undervisningen är att ta hänsyn 
till tre principer vad gäller design och implementering. Dessa är kognitiv belastning, aktivt lärande 
samt användarens engagemang (Brame, 2015), vilka förklaras nedan. 

2.1.1 Kognitiv belastning 
Något som är av stor vikt vid utformandet av material som ska användas i diverse utbildningar är att 
ta hänsyn till den kognitiva belastningen (Brame 2015). Egidius (uå) definierar kognitiv belastning 
enligt nedanstående. 

Kognitiv belastning är något som ger upphov till mental ansträngning  
(eng:mental effort), trötthet och svackor i uppmärksamhet och koncentration.  
Att reducera kognitiv belastning med bevarad effektivitet är en central uppgift för dem 
som utformar utbildningsprogram och arbetsuppgifter som gäller information och 
kommunikation. 
(Egidius u.å) 

Kognitiv belastning innefattar således den mängd information som är möjligt för användaren att 
hantera. Ju mindre kognitiv belastning som användaren utsätts för, desto snabbare och enklare kan 
användaren utföra sin uppgift (Saadé & Otrakji 2007).  

2.1.2 Användarens engagemang  
Brame (2015) beskriver att en av de viktigaste aspekterna vad gäller framtagandet av filmer som 
ska användas i utbildning är att inkludera element som bidrar till ökad motivation hos användarna. 
Det som är av mest vikt att ta hänsyn till är längden på instruktionsfilmen, detta för att användaren 
inte ska tappa intresse för innehållet i filmen.   

Evans (2014) påstår att en instruktionsfilm inte bör överskrida en till tre minuter eftersom detta 
bidrar till att användaren bibehåller fokus under hela videon. Författaren menar även att man bör 
överväga att dela in instruktionsfilmen i olika segment om den är längre än tre minuter. Detta då 
användaren enklare kan sammanfatta innehållet i en kortare film än en som exempelvis är trettio 
minuter lång. Författaren får bland annat medhåll från Guo, Kim & Rubin (2014) som har kommit 
fram till liknande resultat.  

Studier visar att användaren stundtals vill hoppa över information, även om instruktionsfilmen 
håller sig inom de tidigare nämnda ramarna för tre minuter. Det här beror till största delen på att 
användaren vill komma till det ställe i filmen som denne upplever är mest relevant.  Därför bör man 
presentera någon form av innehållsförteckning över vad användaren kan förvänta sig av innehållet i 
instruktionsfilmen, detta bidrar till att användaren får en uppfattning kring om filmen är av intresse 
(Evans 2014; Bowles-Terry, Hensley & Hinchliffe 2010; Pongnumkul et al 2011; Martin & Martin 
2015). Vilket även effektiviserar användarens tid då denne i ett tidigt stadie kan avgöra om 
instruktionsfilmen är av intresse istället för att behöva titta på hela filmen för att sedan upptäcka att 
den inte var relevant. 
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2.1.3 Aktivt lärande 
Brame (2015) menar att det är av stor betydelse att tillhandahålla verktyg för att hjälpa användaren 
att bearbeta information som presenteras i en instruktionsfilm. Detta kan bland annat handla om att 
använda sig av interaktiva funktioner i en instruktionsfilm för att ge användaren kontroll över 
situationen.  

Zhang et al (2006) och Brame (2015) visar i sina studier att användare som själva har möjlighet att 
kontrollera instruktionsfilmerna genom att till exempel kunna välja vilken sekvens de vill se 
uppelever en större tillfredställelse. Ett sätt att uppnå denna typ av interaktion är att använda sig av 
YouTube, då de tillhandahåller ett redigeringsprogram online som stödjer dessa funktioner.  

Ett annat effektivt sätt inom aktivt lärande är att hjälpa användaren i lärandeprocessen är genom 
användning av grafiska element. Det kan till exempel handla om att använda pilar eller cirklar för 
att fånga användarens uppmärksamhet till ett specifikt område på skärmen. Grafiska element bidrar 
till att användaren fokuserar på rätt saker och på så vis effektiviserar man användarens tid genom att 
de på egen hand inte behöver leta sig fram över var på skärmen informationen sker just nu (Scales, 
Nicol & Johnson 2014). 

2.2 Existerande plattformar med inriktning på instruktionsfilmer 
För att bli medveten om vad som för tillfället används i form av grafiska element i 
instruktionsfilmer har två plattformar oberoende av varandra undersökts, LinkedIn Learning  och 1

Skillshare . Dessa plattformar tillhandahåller instruktionsfilmer genom att använda sina egna 2

grafiska gränssnitt. Var och en av dem använder sig utav ett antal grafiska element för att belysa de 
delar där de vill fånga användarens uppmärksamhet. Det kan till exempel handla om området där 
man klickar med musen eller användningen av ramar kring ett specifikt element (Fig 1).  
 

 https://www.linkedin.com/learning1

 https://www.skillshare.com2
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Figur 1:Grafiskt element som används av LinkedIn 
Learning i en instruktionsfilm 

https://www.linkedin.com/learning


2.2.1 LinkedIn Learning 
Lynda  köptes av LinkedIn år 2015, vilket resulterade i plattformen LinkedIn Learning (Lynda, uå). 34

LinkedIn Learning är en plattform som tillhandahåller över niotusen kurser online. Användarna kan 
genom kurserna bland annat lära sig programmering och designprinciper. Ett medlemsskap kostar 
runt tvåhundrafemtio kronor i månaden, förutom första månaden som är gratis. För att hela tiden 
hålla sina användare uppdaterade tillkommer det minst tjugofem stycken nya kurser varje vecka. De 
har ett förhållningssätt som går ut på att skapa personliga rekommendationer för varje enskild 
användare, vilket bidrar till att användarna på ett överskådligt sätt kan se vilka kurser som är mest 
relevanta för dem.  

Roslansky (2016) hävdar att varje kurs som LinkedIn Learning tillhandahåller ska vara utformad på 
ett sådant sätt att det är enkla för användarna att lära sig. Roslansky (2016) menar att kurserna är 
enkla att lära sig eftersom de bryter ner en video i olika segment vilket, enligt författaren, skapar en 
möjlighet för användaren att se varje segment när de själva vill och har tid, både online och offline. 
De använder sig dock inte av en interaktiv innehållsförteckning i själva instruktionsfilmerna utan de 
olika segmenten som användaren kan välja återfinns i en lång lista (Fig 2a). Då listorna tenderar att 
bli väldigt långa får man ingen överblick över vilka segment man kan välja. I vissa fall sträcker sig 
de valbara segment genom flera år (Fig 2b), vilket leder till att man behöver veta vilket år filmen 
publicerades för att kunna hitta ett specifikt segment.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 https://www.lynda.com3

 Lynda finns fortfarande tillgängligt och erbjuder liknande innehåll som LinkedIn Learning. Därför kommer 4

LinkedIn Learning representera både Lynda och LinkedIn Learning i denna studie.  
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Figur 2a: Valbara segment på en LinkedIn Learning-film Figur 2b: Valbara segment (årsvis) på en LinkedIn 
Learning-film

http://www.lynda.com


LinkedIn Learning använder sig ofta av tillagda grafiska element i gränssnittet för att förtydliga för 
användarna vad instruktören för tillfället pratar om. Det kan till exempel handla om att rama in en 
del av texten som de pratar om för vägleda användarens fokus dit (Fig 3).   

På alla LinkedIn Learnings instruktionsfilmer illustrerar de hur lång tid varje segment kommer ta 
för användaren att titta på, detta kan göras antingen med hjälp av en illustration (Fig 4) eller 
utskrivet i text. Något som dock skiljer sig mellan de olika filmerna är användningen av grafiska 
element. I en del filmer återfinns nästintill inga grafiska element så som ramar, texter eller musklick 
utan användarna vägleds endast genom instruktörens röst, som ibland pratar snabbt och det kan då 
blir svårt att följa med utan att pausa och spola tillbaka. Något som även förekommer är att 
instruktörerna använder sig av snabbkommandon som de nämner muntligt en gång under filmen. 
Dessa skrivs inte ut med hjälp av text vilket gör att man kan missa dem om man inte är fokuserad. 
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Figur 3: Grafiskt element som används av LinkedIn 
Learning för att förtydliga vilken text man för tillfället 

pratar om.   

Figur 4: Illustration som används av LinkedIn Learning för 
att visa på ett ungefär hur lång tid det tar att utföra en 

övning.   



Tabell 1 visar en översikt över vad LinkedIn Learning erbjuder. Tilläggas bör att representationen i 
tabellen är faktorer som har uppkommit när instruktionsfilmerna har betraktats för denna studie. 
Vilket innebär att det kan finnas instruktionsfilmer på LinkedIn Learning som innehållet sådant som 
i tabellen representeras av icke förkommande eller förkommande.  

2.2.2 Skillshare 
Skillshare är en plattform likt LinkedIn Learning som tillhandahåller kurser online. De har över 
tjugotusen kurser som deras användare kan ta del av. Kurserna handlar bland annat om design och 
företagande. Deras användare, som för tillfället är över fyra miljoner, kan förutom att ta del av 
kurser även nätverka med användare inom samma bransch eller intresseområde . 5

På Skillshare finns inga krav för att bli en lärare (instruktör), som Skillshare själva kallar det, allt 
som krävs är att man håller sig till de riktlinjer som finns. Lärarna får i uppstarten ta del av en 
handbok och en workshop där de får hjälp med hur de kan bygga upp en bra grund. Varje 
instruktionsfilm som publiceras av lärarna är förinspelad och i genomsnitt trettio till fyrtio minuter. 
Till varje instruktionsfilm finns något som Skillshare kallar för klassprojekt. Det är en kort uppgift 
som är tänkt att hjälpa användarna att använda sina nya kunskaper, uppgiften kan de sedan dela med 
andra användare för att få återkoppling .  6

Det finns olika typer av medlemskap på Skillshare: gratis och premium . Skillnaden mellan dessa är 7

att premiumkonto ger användaren tillgång till alla instruktionsfilmer som tillhandahålls, 
offlinefunktion och reklamfritt. När ett gratiskonto används tilldelas användaren enbart ett urval av 
instruktionsfilmer och kan alltså inte fritt välja vilken instruktionsfilm denne vill se . 8

https://www.skillshare.com/about5

https://www.skillshare.com/teach6

 https://help.skillshare.com/hc/en-us/articles/204526768-What-does-Skillshare-cost7

 https://www.skillshare.com/premium8
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Förekommer Icke förekommande

Visualisering av tidsåtgång Sammanhängande gränssnitt

Valbara segment Utskrift av menyval

Transcript Utskrift av snabbkommandon

Spara instruktiionsfilmer Gratis medlemskap

Övningsfiler

Tabell 1: Förekomster samt avsaknader gällande LinkedIn 
Learning. 

https://www.skillshare.com/about


I de instruktionsfilmer som har granskats för denna studie är det ovanligt att grafiska element eller 
texter används för att förtydliga innehållet. Något som upptäcktes i flertalet instruktionsfilmer var 
att de förtydligade vart läraren klickade på skärmen. Detta visualiseras genom att en cirkel blir 
synlig för användaren när läraren klickar med musen (Fig 5). 

Instruktören nämner enbart de snabbkommandon som används och skriver inte ut dessa till 
användaren. I förbifarten nämner enbart läraren vilka menyer man behöver gå igenom för att 
exempelvis hitta ett verktyg. Detta kan bidra till att användaren missar information och behöver 
pausa instruktionsfilmen ett flertal gånger. Under rutan för filmen visas det hur lång varje film är, 
vilken lärare det är som har skapat den samt hur många användare det är som har sett 
instruktionsfilmen (Fig 6).  
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Figur 6: Information kring en Figur 5: Visualiserar vart på skärmen man klickar genom att 
en cirkel runt muspekaren visas.  

Figur 7: Skillshare delar in instruktionsfilmer i olika 
segment Figur 8: Projekt från användare. 



Bredvid instruktionsfilmen har användaren möjlighet att välja ett specifikt segment i 
instruktionsfilmen som denne vill se. Inför varje nytt segment i instruktionsfilmen finns en 
introduktion som visualiserar vad följande segment kommer att innehålla. Användaren kan även se 
hur lång tid varje segment kommer ta (Fig 7). Det är under varje instruktionsfilm möjligt att se 
projekt som andra användare skapat i samband med kursen (Fig 8). Som användare kan man även 
hämta de olika filerna som läraren har använt i instruktionsfilmen (Fig 9), detta bidrar till att 
användaren kan arbeta under samma förutsättningar som läraren.  

För att få en översikt över vad som är förekommer samt saknas med Skillshare har det precis som 
med LinkedIn Learning gjorts en tabell som visar detta på ett överskådligt sätt (Tabell 2). 

LinkedIn Learning och Skillshare visar två plattformar där man undervisar med hjälp av 
instruktionsfilmer. Tabell 3 på nästa sida åskådliggör en jämförelse mellan de två plattformarnas 
likheter samt olikheter som har upptäckts i samband med att instruktionsfilmer har betraktats för 
denna studie.   
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Figur 9: Visar hur användaren kan hämta de filer som 
läraren använder i instruktionsfilmen 

Förekommer Icke förekommande

Visualisering av tidsåtgång Sammanhängande gränssnitt

Kommentarsfält Utskrift av menyval

Valbara segment Utskrift av snabbkommandon

Gratis medlemskap

Spara filmer

Övningsfiler

Användares projektfiler

Tabell 2: Förekomst samt avsaknad av saker gällande 
Skillshare. 



2.3 Designprinciper att förhålla sig till 
Nedan beskrivs de designprinciper som identifierats vara relevanta för studien när en prototyp ska 
utvecklas. 

2.3.1 Form och figur 
Formen används bland annat inom grafisk design för att skapa mönster och och layouter. Några av 
de grundläggande formerna är cirkel, triangel och kvadrat. Andra komplexare former som en 
hexagon och oktagon härstammar från de tre grundläggande formerna. Former kan förmedla olika 
budskap beroende på hur de är utformade, de kan till exempel förmedla värme om de är mjuka och 
kurviga medan skarpa former uppfattas som kalla och avskräckande (Poulin 2011). 

Enligt Poulin (2011) kan former delas in i tre kategorier, där var och en kategori representerar sina 
egna visuella egenskaper och kriterier. Kategorierna är enligt följande: geometriska, organiska och 
slumpmässiga.  

De geometriska formerna (Fig10) är de som vi människor är mest bekanta med då vi redan vid tidig 
ålder kommer i kontakt med dem. De består av cirklar, trianglar, kvadrater och rektanglar. Dessa 
former är baserade på matematiska formler och dess konturer är alltid rektangulära, vinklade eller 
bestående av hårda kanter (Poulin 2011).  
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LinkedIn Learning Skillshare

Visualisering av 
tidsåtgång

O O

Valbara segment O O

Gratis medlemskap - O

Kommentarsfält - O

Utskrift av menyval - -

Utskrift av 
snabbkommandon

- -

Övningsfiler O O

Se användares 
projekt

- O

Sammanhängande 
gränssnitt

- -

Spara 
instruktionsfilmer

O O

Tabell 3: Jämförelsetabell över LinkedIn Learning och Skillshare 



Organiska former (Fig 10) harrör och skapas från naturen och dess levande organismer. Dessa 
former och vanligtvis mjuka och oregelbundna i sitt sätt jämfört med de geometriska formerna 
(Poulin 2011). 

Slumpmässiga former skapas genom fantasin och har ingen ordningsföljd eller något förhållande till 
de geometriska eller organiska formerna (Poulin 2011).  

Poulin (2011) menar att form och figur i vardagligt tal används i samma syfte men att de har två 
tydligt separata betydelser. En form består av en tvådimensionell figur medan en figur istället är 
tredimensionell, eftersom den innefattar både höjd, vidd och djup. Ett exempel på detta kan vara att 
en fyrkant som form blir en kub som figur (Fig11).  
 

2.3.2 Linjer 
Att använda sig av linjer är ett av de mest grundläggande element som används inom grafik design. 
Linjens primära funktion är att separera eller samla element inom ramen för en komposition. 
Genom att använda sig av linjer kan man påverka vart användarens blick riktas och kan på så vis 
leda användaren till ett specifikt objekt. Om linjen är jämn följer användarens öga linjen omedvetet. 
Om den är ojämn hindras ögats rörelser och på så sätt blir det svårare för användaren att följa linjen.  
En linje består av ett antal punkter som ligger bredvid varandra i en och samma riktning. De kan 
vara utformade på olika sätt till exempel genom att vara böjda eller raka (Poulin 2011).  
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Figur 10: Geometriska samt organiska former. Bild av 
Jennifer Funnell 

Figur 11: Visar en fyrkantig form respektive en figur 
föreställande en kub



Tack vare linjen är det möjligt att visuellt representera element så som cirkeln och triangeln. Med 
hjälp av linjer kan man förmedla flera olika känslor hos användaren; en rak linje beskrivs som kall, 
en linje med kurvor uppfattas som naturlig, en tunn linje är mjuk medan en tjock linjer 
kommunicerar styrka och kraft. Även linjens position och orientering påverkar hur användaren 
uppfattar den. Vertikala linjer kommunicerar ett kraftfullt och omedelbart budskap medan 
horisontella linje uppfattas som lugna och stillsamma (Poulin 2011).   

2.3.3 Visuell hierarki 
Med en tydlig visuell hierarki berättar man två saker för användaren: vart denne ska titta först samt 
ett mönster över hur man från en punkt till en annan ska förflytta blicken genom innehållet. Detta 
gör det möjligt för användaren att ta till sig informationen på ett effektivare sätt än användning utan 
hierark. Om man inte använder sig av någon hierarki är det större sannolikhet att användaren 
slumpmässigt går igenom innehållet i syfte efter betydelsefull information (Malamed 2015).  

För att få en djupare förståelse kring hur man kan tillämpa en visuell hierarki bör man först vara 
medveten om hur användaren mentalt förflyttar sig genom information. Det finns olika typer av 
mönster som användaren följer när denne går igenom innehållet på till exempel en skärm. Därför 
kan man genom att placera information i mönstrets bana underlätta för användaren att på ett 
strukturerat sätt navigera i innehållet. Det vanligaste mönstret, för alla som läser texter från vänster 
till höger, är det så kallade F-mönstret. Det näst vanligaste är Z-mönstret, vilket man ofta använder 
när man navigerar kring innehållet i tidningar. Det mönsterna har gemensamt är att användaren 
börjar navigerar högst upp till vänster och läser horisontellt genom det övre innehållet (Fig 12). 
Därefter skiljer sig strukturen mellan hur användaren navigerar i innehållet för de två olika 
mönsterna (Malamed 2015). 

 

2.3.4 Kontrast 
Kontrast är en grundläggande princip inom visuell design. Det kan exempelvis användas till att 
framhäva former och organisera information. Graden av kontrast avgör hur snabbt och enkelt ett 
element uppfattas av människor. Om element med motsatta egenskaper placeras bredvid varandra, 
eller i närheten av varandra, dras ögat till dessa eftersom kontrasten är stor mellan dem. Genom att 
använda sig av kontrast är det möjligt att göra ett element dominantare än övriga designelement. 
Kontrast kan användas för att skapa en visuell hierarki eftersom det påverkar i vilken ordning 
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Figur 12: F och Z mönster. Bild från http://jyaasa.com/blog/
web-designing-layou-pattern 

http://jyaasa.com/blog/web-designing-layou-pattern
http://jyaasa.com/blog/web-designing-layou-pattern
http://jyaasa.com/blog/web-designing-layou-pattern
http://jyaasa.com/blog/web-designing-layou-pattern
http://jyaasa.com/blog/web-designing-layou-pattern
http://jyaasa.com/blog/web-designing-layou-pattern


användaren uppfattar elementen. Utan kontrast finns det inget som fångar användarens intresse 
vilket kan leda till att de inte förstår det väsentliga i innehållet (Malamed 2015).  

2.3.5 Färg 
Att uttrycka sig genom färg är ett av de effektivaste sätten för att framhäva uttryck eller känslor 
(Samara, 2014). Färg används bland annat inom grafisk design i syfte att fånga användarens 
uppmärksamhet och för att gruppera olika element. Färg kan också ha subjektiva betydelser som 
kommunicerar en känsla utan att ord eller bilder behövs. Rött associeras bland annat med eld och 
blod medan blått associeras med himmel och hav (Poulin 2011). 

2.3.6 Skala 
Skala är en effektiv designprincip när det kommer till att skapa variation och visuell hierarki i syfte 
att förmedla något. Det är viktigt att tänka på att använda sig av skala under rätt förutsättningar.  Vid 
korrekt användning av principen främjas en stabilitet och minnesvärda aspekter av en komposition, 
medan en felaktig användning kan leda till obehag och bristande medvetenhet. När alla element i en 
komposition är av samma storlek och skala kommer den att upplevas som platt och ensidig (Poulin 
2011). 

Med hjälp av principen är det möjligt att vägleda användaren till att fokusera på ett specifikt område 
eller objekt (Poulin 2011). 
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3 Metod 
I detta avsnitt redovisas undersökningens metod. 

3.1 Val av metoder 
I studien har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts. Robson & McCartan (2016) menar 
att användning av både kvalitativa och kvantitativa metoder kallas för triangulering. Enkäter kan till 
exempel användas för att samla in kvantifierbar data till studien och intervjuer för att förstå 
deltagarnas svar på ett mer djupgående sätt (Backman et al 2012). Triangulering bidrar till att 
studien har större validitet (Robson & McCartan 2016).  

3.2 Litteraturstudie 
En litteratursökning utfördes tidigt i studien för att hitta litteratur och tidigare forskning som berör 
ämnet. Litteratursökningarna har gjorts genom OneSearch. OneSearch genomför sökningar i 
bibliotekskatalogen men även i Linnéuniversitetets databas där man bland annat kan finna 
avhandlingar och forskningsrapporter (Linneuniversitetet 2018).  

Även Google Scholar har använts för att hitta relevanta artiklar som berör studien. Google Scholar 
är en söktjänst där man bland annat kan söka efter artiklar och böcker. Sökord som använts antingen 
var för sig eller tillsammans är video, tutorial, online, engagement, effective, education, learning 
och design principles. För att begränsa mängden artiklar gjordes ett urval av sökresultaten genom 
att läsa artiklarnas abstrakta del först för att få en uppfattning om artikelns relevans till studien. 
Artiklar har även hittats genom att gå igenom referenslistor på lästa artiklar. 

3.3 A/B-test 
Ett A/B-test även kallat splittest är en metod för att fastställa vilken design av två produkter som 
uppnår önskat mål (Martin & Hanington 2012).  

I studien användes A/B-test för att se hur användarna uppfattade en instruktionsfilm innehållande 
grafiska element gentemot en utan. Det är förutom de grafiska elementen ingen skillnad mellan de 
två instruktionsfilmerna. Den oredigerade instruktionsfilmen (originalet) kommer i denna studie 
benämnas instruktionsfilm A och den redigerade som instruktionsfilm B. Kohavi & Thomke (2017) 
menar att det är vanligt att testa en redan befintlig produkt med en modifiering av den. Det kan 
handla om att man vill se hur en ny funktion eller ett nytt gränssnitt tas emot av användarna.  

3.4 Observation 
Preece Rogers & Sharp (2015) menar att observera när en deltagare använder en produkt är  ett 
effektivt sätt att samla in data på. Detta eftersom man då ser hur deltagaren interagerar med 
produkten. Observationer användes i studien för att se hur deltagaren interagerade med 
instruktionsfilmen. Det observerades om deltagarna pausade eller spolade tillbaka i 
instruktionsfilmen samt om de förstod den interaktiva menyn/innehållsförteckningen. Detta gjordes 
för att till exempel undersöka om det gick att se ett mönster i om deltagarna pausade 
instruktionsfilm A oftare än B. 

Metoden som användes under observationen var Thinking Aloud. Nielsen (2012) beskriver metoden 
som ett enkelt användartest där användaren högt berättar om sina tankar kring gränssnittet. Man kan 
antingen ger användaren olika uppgifter som ska utföras under testen och där användaren får berätta 
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om hur denne går tillväga för att lösa dem. Alternativt ber man användaren att testa gränssnittet på 
frihand, vilket är alternativet som tillämpades i denna studie. Anteckningar fördes under 
användartesten för att dokumentera hur användarna agerade. Dessa finns att se i bilaga C.  

3.5 Enkäter  
Enkäter är en av de vanligaste metoderna som används för datainsamling. Hur en fråga presenteras 
har en avgörande roll i relation till responsen man får tillbaka. Vid användning av öppna frågor kan 
man få djupare svar som är svårare att analysera, vilket skiljer sig från slutna frågor som är lättare 
att analysera och samla in, men ger inte utrymme till djupgående svar (Martin & Hanington 2012). 

Martin & Hanington (2012) rekommenderar att använda likertskalor. Det ger den deltagande 
möjlighet att på en skala från exempelvis ett till fem uppge hur mycket eller lite ett påstående 
stämmer överens med användarens upplevelse, istället för att enbart kunna svara på om deltagaren 
håller med eller inte.  

I denna studien har 14 personer svarat på en enkät efter att ha sett instruktionsfilmerna. Enkäten  (se 
bilaga A) bestod främst av slutna frågor där deltagarna på en skala från ett till fem fick fylla i vad 
som stämde bäst överens med deras upplevelser. Alla deltagare fick svara en identiskt enkät, 
oberoende av vilken av instruktionsfilmerna de hade sett. Detta gjordes för att se om deltagarna 
uppfattade de två instruktionsfilmerna på olika sätt och i så fall om ett mönster kunde urskiljas. 

3.6 Intervjuer 
Det finns olika sätt att utföra en intervju på, det kan exempelvis handla om ostrukturerade och 
strukturerade intervjuer. I denna studie har en blandning av semistrukturerade och ostrukturerade 
intervjuer använts. Backman et al (2012) beskriver semistrukturerade intervjuer som att deltagarna 
får svara på ett antal förbestämda frågor där de får möjlighet att utveckla sina svar. Ostrukturerade 
intervjuer beskriver författarna som att det finns ett antal tematiska frågor där deltagaren 
uppmuntras att utveckla sina tankar. Detta leder i sin tur till att intervjuaren kan ställa nya frågor 
utifrån de svar som kommit it.   

Det är vanligt att en intervju består av en blandning av semistrukturerade och ostrukturerade delar. 
Detta innebär att man använder sig av ett antal förbestämda frågor samtidigt som man uppmuntrar 
deltagarna att utveckla sina tankar och följdfrågor är möjliga att ställa (Backman et al 2012).  

I denna studie användes ett antal förbestämda frågor där deltagaren fick möjlighet att svara fritt. 
Beroende på svaren ställdes även följdfrågor. Denna metod användes för att få ett så brett spektrum 
av information som möjligt. Det bör även tilläggas att intervjuerna skedde efter att deltagarna svarat 
på enkäten. Anledningen var att erbjuda deltagarna att diskutera frågorna som ställts i enkäten i 
händelse att de ville utveckla sina svar. 

3.6.1 Intervjufrågor grupp A 
- Upplevde du att instruktionsfilmen var tydlig i den bemärkelsen att du hela tiden hängde med i 

vad instruktören sa och gjorde? 
- Hängde du med från början till slut i ett skede, eller kände du att du behövde stanna upp ibland 

för att ta till dig information?  
- Övriga kommentarer eller synpunkter? 
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3.6.2 Intervjufrågor grupp B 
- Upplevde du att instruktionsfilmen var tydlig i den bemärkelsen att du hela tiden hängde med i  

vad instruktören sa och gjorde? 
- Hängde du med från början till slut i ett skede, eller kände du att du behövde stanna upp ibland 

för att ta till dig information? 
- Upplever du att du förstod syftet med de grafiska elementen, var det tydligt/otydligt? 
- Övriga kommentarer eller synpunkter? 

3.7 Expertutlåtande 
För att få ytterligare perspektiv i datainsamlingen gjordes en intervju med en docent i medieteknik 
vid Linnéuniversitetet. Hans expertområde är människa-datorinteratktion. Av dessa anledningar 
valdes docenten att ingå i datainsamlingen.  
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4 Design och implementation 
Detta avsnitt redovisar hur design och implementation av det grafiska gränssnittet för 
instruktionsfilmen togs fram. 

4.1 Kravspecifikation 
En första kravspecifikation baserad på denna studies bakgrund (se avsnitt 2) utvecklades för att 
underlätta produktionen av prototyp. 

- Instruktionsfilmerna ska presenteras på YouTube eller Vimeo 
- Det ska vara möjligt för användaren att välja en specifik sekvens i instruktionsfilmen. 

- Detta ska implementeras med hjälp av YouTube eller Vimeo 
- Grafiska element ska användas för att förstärka innehållet i instruktionsfilmen. 

- Muspekaren ska markeras med en cirkel vid klick 
- Rama in det innehåll i gränssnittet som instruktören pratar om.  
- Med text förtydliga vilken meny användaren ska interagera med för att hitta verktyg. 

- Instruktionsfilmerna ska delas in i olika segment. 
- En introduktion över innehållet ska finnas i början av instruktionsfilmen.  

- Varje sekvens i instruktionsfilmen ska redovisas 
- Hur lång tid det tar att se hela instruktionsfilmen ska visualiseras.  

4.2 Grafiska element 
De grafiska element som implementerades i instruktionsfilmen är ramar, text, ikoner samt 
markering när ett klick med musen görs. 

4.2.1 Färg 
Valen för färgerna som används i de grafiska elementen i instruktionsfilmen valdes utifrån ikonens 
färg för programmet. Det vill säga, Photoshops ikon (Fig 13) består av blåa nyanser därav användes 
även detta till de grafiska elementen (Fig 14) i instruktionsfilmen. Detta gjordes för att användaren 
ska känna att instruktionsfilmen hör ihop med programmet som representeras i den, vilket skapat en 
samhörighet. Andra färger som använts, i menyerna var gult. Gult användes delvis för att det är en 
komplementfärg till blått. Komplementfärger är de färger som ligget mittemot varandra i färghjulet 
(Fig 15), dessa används för att de ger stor kontrast (se avsnitt 2.3.4)  till varandra vilket ger ett 
harmoniskt intryck (Friberg 2011).  
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Fig 13: Photoshops ikon  

 Fig 14: Grafiskt element som implementerats i Photoshop 



     

 

 4.2.2 Ramar 
Ramarna som används baseras på geometriska former (se avsnitt 2.3.1 Form och figur). Genom att 
rama in innehåll på skärmen (Fig 16) är det tänkt att underlätta för användaren att veta vad denne 
ska fokusera på vid ett specifikt tillfälle. Det kan till exempel handla om att instruktören pratar om 
olika inställningar som visas i ett fönster, då ramas detta fönstret in för att dra användares 
uppmärksamhet dit. Detta implementerades ifrån vad som tidigare nämnts i avsnitt 2.1.3 aktivt 
lärande där Scales, Nicol & Johnson (2014) menar att visuella komponenter effektiviserar 
användarnas tid då de från början fokuserar på rätt saker. Genom användning av designprincipen 
skala (se avsnitt 2.3.6) förstorades de ramar som omger elementen i gränssnittet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 Text 
Texten som används i instruktionsfilmen är främst innehållsförteckning, utskrift av 
snabbkommadon samt vilka menyval som instruktören använder. Som tidigare nämnts (se avsnitt 
2.1.2 användarens engagemang) visar tidigare studier att användaren vill hoppa över information 
för att komma till rätt ställe i instruktionsfilmen. Av den anledningen implementerandes en meny 
(Fig 17) i början av instruktionsfilmen som ger användaren möjlighet att välja att se delar av eller 
hela instruktionsfilmen.  

!18

Fig 16: Inramning av ett område som instruktören pratar om

 Fig 15: Färghjul som visar komplementfärgerna gult och 
blått 



Menyn är även tänkt att fungera som en innehållsförteckning då användaren direkt kan se vad 
instruktionsfilmen handlar om och då avgöra om den är av intresse. Bredvid varje valbart menyval 
visualiseras på ett ungefär hur lång tid det tar att se varje segment, så att användaren kan planera sin 
tid. Här används F-mönstret (se avsnitt 2.3.3 visuell hierarki) som mall för hur elementen placerats. 
Även principen för linje (se avsnitt 2.3.2) har implementerats på flera ställen i gränssnittet. I menyn 
(Fig 17) placerades linjer under varje valbart segment, för att hjälpa användaren att ha visuell 
kontroll över illustrationen för tidsåtgången. 
 

Genom att i text presentera de menyer (Fig 18) som instruktören använder i instruktionsfilmen är 
tanken att användaren inte ska behöva leta sig fram eller pausa instruktionsfilmen för att hänga med. 
Att användaren själv inte behöver lokalisera vart på skärmen instruktören befinner sig vid ett 
specifikt tillfälle bidrar till att användaren sparar tid (avsnitt 2.1.3 aktivt lärande). 

4.3 Implementation av videospelare 
Något som bör tilläggas är att tanken enligt denna studies kravspecifikation var att använda 
YouTubes eller Vimeos videoredigerare, mer specifikt funktionen annotations för att göra menyn 
tillhörande instruktionsfilm B interaktiv. Då funktionen har tagits bort från Youtube kunde inte 
denna användas. Vimeo har stöd för tjänsten, dock mot en kostnad. Därför användes istället en 
videospelare som skapats med hjälp av plyr.js .  9

Plyr.js är ett JavaScript-bibliotek som möjliggör skapandet av en personlig videospelare i HTML5. 
Bibliotekets utvecklare beskriver det som ”en enkel, lätt, tillgänglig och anspassningsbar HTML5, 
YouTube och Vimeo mediaspelare som stöder moderna webbläsare” (Plyr uå). Biblioteket erbjuder 
många funktioner för att interagera med en video,  till exempel den grundläggande uppspelningen, 
ljudnivå, pausknapp och tidslinje. Det är också möjligt att använda händelser som baserar sig på en 
specifik interaktion, till exempel att komma till en specifik tid i videon eller att trycka på en knapp. 
En fullständig lista över händelser som kan användas finns dokumenterat på GitHub . Tidigare 10

nämnda funktioner användes i instruktionsfilmen för att göra det möjligt att pausa filmen och för att 
nå en specifik punkt i filmen (snabbspolning). Detta tillämpas i början av instruktionsfilmen när 
menyn över de valbara segmenten visas (fig 17). Grafiken för menyn skapades under 

 https://plyr.io/9

 https://github.com/sampotts/plyr10
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Fig 17: Meny som visas i början av 
Fig 18: Text som förklarar valen som instruktören gör



videoproduktionsdelen. För att göra det möjligt för användaren att klicka på texten i menyn 
skapades en rektangel i Adobe Photoshop som sedan placerades över filmen med en opacitet 
inställd på 0. De sammankopplas med en CSS-klass och en onclick()-funktion som aktiverar 
snabbspolning. Funktionen som skapades ser ut på följande sätt:  

     
function moveVideoTo(timeMove){ 

    player.currentTime = timeMove; 

    player.play(); 

} 

Scriptet kontrollerar ständigt om tiden för filmen når en specifik punkt. Mellan den specifika 
punkten i videon (när menyn visas), pausas videon. Pausen gjordes mellan två olika tillfällen för att 
säkerställa att den även pausar om användaren använder tidslinjen för att gå tillbaka till menyn. Då 
det inte är möjligt att förvänta sig att användaren ska gå till en viss tid i tidslinjen för att pausa 
filmen. Tidsintervallet användes för att lösa det problemet. Denna funktionen används även för att 
visa menyknapparna under den specifika tiden. Slutligen användes den för att få filmen att komma 
tillbaka till menyn efter det att den har slutat.  
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5.Resultat 
Sammanlagt deltog 14 personer i A/B-testningen (se avsnitt 3.3 A/B-test) som till större del 
genomfördes vid Linnéuniversitetet, med undantag för enstaka tester som genomfördes via Skype. 
Då Skype användes ombads testpersonerna att dela sin skärm, vilket gjorde att testet kunde 
observeras på liknande sätt som övriga tester som utförts på plats vid Linnéuniversitetet. A/B-testen 
genomfördes på sådant sätt att varannan testperson blev tilldelade antingen instruktionsfilm A eller 
B, vilket innebär att det totalt blev 7 testpersoner i varje grupp. Testpersonerna som fick se 
instruktionsfilm A, vilket inte innehöll några adderade grafiska element, kommer hädanefter 
benämnas testgrupp A. De testpersoner som istället fick se instruktionsfilms B, vilken innehöll 
adderade grafiska element, kommer hädanefter benämnas testgrupp B i denna studie.  

5.1 Kvantitativ data 
Här visas den kvantitativa data som samlats in med hjälp av enkäten som testpersonerna fyllde i 
efter att ha sett en av instruktionsfilmerna. Enkäten innehöll främst slutna frågor men även en öppen 
fråga som gjorde det möjligt för testpersonerna att komma med synpunkter på de två  
instruktionsfilmerna. De slutna frågorna som ställdes i enkäten var följande: 

- Hur god kunskap anser du dig själv ha om Photoshop? 
- Upplever du att du fick en bra översikt över instruktionsfilmens innehåll? 
- Upplevde du att menyvalen visades på ett tydligt sätt? 
- Behövde du någon gång pausa instruktionsfilmen för att ta in innehållet? 
- Behövde du någon gång spola tillbaka för att lättare följa med i instruktionerna? 
- Upplevde du att det var tydligt att se vilken del av programmet som instruktören pratade om 

under de olika delarna av instruktionsfilmen? 

Resultaten från testgrupp A presenteras i tabell 4 och i figur 19. Resultaten från testgrupp B 
presenteras i tabell 4 och figur 20. Enkätsvaren finns att se i sin helhet i bilaga B. 
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Testperson God kunskap Översikt Menyval Pausar Spolar Instruktör

1 4 5 5 5 5 5

2 3 5 5 5 5 5

3 5 5 5 3 5 4

4 2 5 5 4 4 4

5 1 2 2 4 4 3

6 2 2 4 3 4 3

7 2 4 3 3 4 4

Medelvärde 2,7 4 4,1 3,8 4,4 4

Standard-
avvikelse

1,4 0,7 1,4 1,4 0,7 0,7

Testperson

1 4 5 5 5 5 4

2 4 5 5 5 5 5

3 4 5 4 5 5 4

4 1 5 5 5 5 5

5 3 5 5 5 4 5

6 3 5 5 4 3 3

7 4 4 5 5 5 3

Medelvärde 3,2 4,8 4,8 4,8 4,5 4,1

Standard-
avvikelse

1,1 0,7 0,3 0,3 0,7 0,7

G
R

U
PP
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G

R
U

PP
 B

�1

Tabell 4: Enkätsvar från de båda testgrupperna
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Figur 19: Visar medelvärdet och standardavvikelsen gällande 
testgrupp A 

Figur 20: Visar medelvärdet och standardavvikelsen gällande 
testgrupp B 



Som tidigare nämnts fanns det även en öppen fråga i enkäten. Frågan var inte obligatorisk för 
testpersonerna att svara på men fanns där ifall de ville lägga till något om den instruktionsfilm de 
sett. Nedan presenteras de svar som anses vara av intresse för studien, först presenteras svaren från 
testgrupp A och sen från testgrupp B. Alla kommentarer finns att se i bilaga B. 

Fråga: Har du några förslag på hur instruktionsfilmen skulle kunna förbättras? 

Svar från testgrupp A 

”Gärna lite tydlighet med mer text och bättre menyer” 

”En förklaring till vad filmen handlade om i början, samt en snabb repris eller punktlista i slutet 
som visade vad som tagits upp” 

”Prata lite långsammare och tydligare, ibland går det lite snabbt och då hängde jag inte med” 

Svar från testgrupp B 

”Någon form av återkoppling till de tre olika delarna av videon som presenteras där man får göra 
ett val i början. Alltså att videon kanske pausas någon sekund då symbolen och texten för just den 
delen av videon visas när den delen av videon startar” 

”Tydligare annonsering av byten av ämne” 

5.2 Kvalitativ data 
Efter att testpersonerna sett instruktionsfilmen och fyllt i enkäten fick de svara på ett antal 
förbestämda frågor (se avsnitt 3.6.1 Intervjufrågor grupp A & 3.6.2 Intervjufrågor grupp B). I 
följande avsnitt kommer de frågor och svar som anses vara aktuella för studien att presenteras. 
Intervjuerna finns redovisade i sin helhet i bilaga D och anteckningar från observationerna finns i 
bilaga C. Avsnittet kommer också beröra de observationer som gjorts i samband med A/B-
testningen.  

5.2.1 Intervjuer testgrupp A 

Fråga: Upplevde du att instruktionsfilmen var tydlig i den bemärkelsen att du hela tiden hängde 
med i vad instruktören sa och gjorde? 

”Jag förstod vad han sa men förstod inte direkt vad det var han gjorde förrän efteråt” 

”Nej” 

”Generellt ja, men det var något bit där jag tappade bort mig för jag förstod inte riktigt vad det var 
han förklarade” 

”Nja, det var vissa gånger när jag spolade tillbaka för jag inte hörde vad han hade sagt, det gick 
väldigt snabbt” 
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Fråga: Hängde du med från början till slut i ett skede, eller kände du att du behövde stanna upp 
ibland för att ta till dig information?  

”Jag behövde pausa och spola tillbaka för att jag tyckte det var svårt att hänga med” 

”Skulle jag göra det samtidigt hade jag pausat, testat, gjort det, testat, pausat, kollat, testat” 

”Jag tror nog jag hade kunnat hänga med om jag gjort detta samtidigt, men kanske pausat och 
kollat vart han hittade den där knappen och tittar vart han gick in” 

Fråga: Övriga kommentarer eller synpunkter? 

”Ja, tydligare menyer och kanske någon förklarande text” 

5.2.2 Intervjuer testgrupp B 

Fråga: Upplevde du att instruktionsfilmen var tydlig i den bemärkelsen att du hela tiden hängde 
med i vad instruktören sa och gjorde? 

”Ja, det var väldigt lätt” 

”Ja det tycker jag, det är bara mest att jag själv har svårt att fokusera ibland, jag spolade tillbaka 
nån gång för jag missade nån grej” 

”Ja, och han förklarade hela tiden vad han gjorde så det var jättelätt att hänga med” 

Fråga: Hängde du med från början till slut i ett skede, eller kände du att du behövde stanna upp 
ibland för att ta till dig information? 

”Nej, jag hängde med” 

”Nej, det var lätt att hänga med” 

”Om jag skulle göra detta själv hade jag suttit och haft två fönster bredvid varandra, tittat på det 
han hade gjort, gjort det själv osv” 

Fråga: Upplever du att du förstod syftet med de grafiska elementen, var det tydligt/otydligt? 

”Ja, det var lite svårt att se kryssen så det var bra att man ringade in dem så man vet vart det 
ligger” 

”Dom var tydliga” 

”Ja, jag kunde ta åt mig innehållet och förstod vad det var man ville få fram” 

”Dom var nästan övertydliga, men jag hängde inte med riktigt när det var flera olika alternativ 
utskriva till exempel när slash (/) användes” 
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”Jag tror inte jag tänkte på det ens” 

”Kanske skulle kunna vara lite tydligare, jag tänker framförallt på växlingarna mellan vilket 
område det var, jag tänkte att jag hade behövt sätta igång nästa bit” 

Fråga: Övriga kommentarer eller synpunkter? 

”Hade du med kortkommandon, där du skrev ut sökvägarna, för det är en bra sak att ha med” 

”Det kändes tydligt och något som man absolut skulle kunna använda” 

5.2.1 Observationer  
Inför varje test ombads testpersonerna att använda instruktionsfilmen på samma sätt som de 
skulle gjort om de själva hade valt att se filmen i syfte att lära sig innehållet. Testpersonerna 
blev även tillsagda att berätta om deras tankar kring filmen under tiden som de tittar på den.  

Den mest återkommande tanken hos testgrupp B var om det gick att klicka på menyn i början av 
instruktionsfilmen (se bilaga C - Observationer). En testperson ur testgrupp B började direkt 
bläddra i tidslinjen, redan innan menyn hade dykt upp. Personen i fråga satt och bläddrade i 
tidslinjen för att hitta något som var av intresse samtidigt som hen uttryckte att det var så hen 
brukade göra när hen tittade på instruktionsfilmer. När instruktionsfilmen är slut och hen återgick 
till menyn så ser hen att det från början var möjligt att välja segment ur filmen. Detta upplever hen 
som positivt och beskriver då att hen inte skulle behöva leta i tidslinjen. 

Observationerna (se bilaga C) visade att testgrupp A pausade eller spolade i filmen oftare än 
testgrupp B. Det var flera personer i testgrupp A som spolade fram och tillbaka eller pausade i 
filmen samtidigt som de uttryckte att de inte hängde med. I testgrupp B var det tvärtom, att de 
spolade fram då de sa att de redan hade kunskap om det som för tillfället visades i 
instruktionsfilmen. Det observerades även att testgrupp A snabbare tröttnade på filmen då de till 
exempel började titta ut genom fönstret eller uttrycka saker som ”måste jag se hela”. 

5.2.2 Expertutlåtande 
Docenten blev tillsagd att titta på instruktionsfilm B och under tiden berätta sina tankar om den. Att  
enbart instruktionsfilm B visades för docenten var för att få hans tankar och åsikter om de grafiska 
elementen som finns i filmen.  

Det första docenten påtalar är att det inte finns någon uppdelning inne i filmen som reflekterar de 
val man kan göra i menyn i början av filmen. Docenten valde att se hur man öppnar ett dokument 
och tycker det är förvirrande att filmen fortsatte även efter det att det segmentet var klart. Att visa 
när ett nytt segment börjar, antingen med ljud eller illustration, är något som docenten 
rekommenderar. Han menar även att det skulle kunna visualiseras i tidslinjen för instruktionsfilmen 
att ett nytt avsnitt/segment börjar.  

Textelementen som visas i instruktionsfilmen är användbara enligt docenten, även om han inte gav 
dem någon större uppmärksamhet. Han menar att det är en fråga om hur man väljer att se på 
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instruktionsfilmen. De är användbara och kan implementeras i filmen för att de som vill ska kunna 
använda sig av dem, samt att de inte stör övriga användare från att fokusera på innehållet i filmen.  

Expertutlåtandet finns i sin helhet i bilaga E.  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6. Analys & diskussion 
I detta avsnitt kommer analys och diskussion föras gällande resultatet från datainsamlingen i 
studien. Först kommer den kvantitativa datan analyseras, då kommer resultaten från enkäten och 
observationerna ligga till grund för analysen. Varje fråga som finns i enkäten kommer analyseras 
och tanken bakom frågorna kommer förklaras. Efter den kvantitativa analysen kommer den 
kvalitativa datan analyseras. Här kommer intervjuerna som gjorts med testpersonerna och docenten 
att analyseras. 

6.1 Analys av kvantitativ data 
Här följer en analys av resultat från enkäterna samt observationerna som gjorts i samband med 
studiens datainsamling.  

6.1.1 Analys av enkäter och observationer 
Resultatet från enkäterna från testpersonerna i grupp B visar överlag har ett högre resultat än 
testgrupp A, även om det kan anses som en marginell skillnad.  

Fråga: Hur god kunskap anser du dig själv ha om Photoshop? 

Denna fråga ställdes till testpersonerna för att se om det går att hitta ett mönster i om exempelvis 
mer erfarna testpersoner ser på instruktionsfilmer på ett annat sätt än mindre erfarna testpersoner, 
och i så fall vad de tittar efter. Något som framkommit under datainsamlingen är att en person i 
vardera testgrupp som anser att de inte har någon kunskap alls i Photoshop. Hos dessa personer kan 
man utläsa att testpersonen från grupp B anser sig ha upplevt en större förståelse för 
instruktionsfilmen än personen från testgrupp A (Fig 21). Detta kan peka på att grafiska element kan 
vara till större hjälp för personer med mindre kunskap i ämnet och detta kan undersökas vidare, 
detta eftersom enbart två personer är för lite för att tolka denna kvantitativa data. 
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Figur 21: Jämförande svar från personer i grupp A och B 
som angett att de inte har någon kunskap inom Photoshop



Fråga 4 och 6: Behövde du någon gång pausa instruktionsfilmen för att ta in innehållet?, Upplevde 
du att det var tydligt att se vilken del av programmet som instruktören prata om under de olika 
delarna av instruktionsfilmen? 

Dessa frågor valdes att slås samman i analysen då det under användartesten har visat sig att 
testpersonerna oftare pausar när de inte hänger med i vad instruktören gör eller befinner sig på 
skärmen.  

Fråga 4 ställdes till testpersonerna för att se om det går att identifiera ett mönster när testpersonerna 
pausade instruktionsfilmen, och i så fall varför. Den ställdes även för att se om testgrupp B pausade 
filmen färre gånger än testgrupp A och om detta i så fall kan bero på stödet av de grafiska elementen 
som finns i instruktionsfilm B. Fråga 6 ställdes för att se om testpersonerna upplevde att de var 
medvetna om vilken del av programmet instruktören pratade om. Detta gjordes för att se om det 
eventuellt skulle kunna gå att dra en slutsats om de grafiska elementen bidrar till större upplevd 
tydlighet hos testpersonerna som ingår i grupp B.  

I fråga 4 skiljer resultaten sig som mest (Tabell 5). Att skillnaden är störst i denna fråga skulle 
kunna härledas till att testgrupp A oftare pausade instruktionsfilmen när till exempel ett menyval 
visades för att se vad instruktören gjorde. Det skulle även kunna indikera på att testgrupp A inte lika 
snabbt förstod vilken del av innehållet instruktören pratade om då detta inte illustrerades med hjälp 
av grafiska element. De behövde därför pausa filmen för att hinna följa med i vad instruktören 
pratar om för tillfället, vilket även är något som uttryckts under observationstillfällena (se bilaga C - 
Observationer). Att en testperson ur testgrupp B nämner att de grafiska elementen som ramar in 
innehållet gör det lättare att följa med i vad instruktören gör stärker påståendet.  
 

Frågor: Upplevde du att menyvalen visades på ett tydligt sätt? , Behövde du någon gång spola 
tillbaka för att lättare följa med i instruktionerna?  

Dessa frågor valdes att slås ihop då det har visat sig ha en gemensam faktor i den bemärkelsen att 
om testpersonerna inte förstår vilka menyval som används så spolar de tillbaka. 

Något anmärkningsvärt för studien är att en person från testgrupp A under observationen uttryckte 
att det hade varit bra med text som förklarar vilka menyer som används (se bilaga C - 
Observationer). Detta förklarade personen som något hen skulle föredra för att slippa behöva spola 
tillbaka och leta upp vilken meny som användes. Även en person från testgrupp B nämner under 
observationen att texten som förklarar menyerna är bra eftersom hen då inte behöver gå tillbaka i 
filmen för att själv leta upp vilka menyer som används (se bilaga C - Observationer). Dessa 
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Medelvärde StandardavvikelseGrupp

A 3,8 1,4

B 4,8 0,3

Tabell 5: Medelvärdet och standardavvikelsen på fråga 4



kommentarer tillsammans med de kommentarer som framkommit i enkäten  angående avsaknad av 
text och tydliga menyer kan härledas till att grafiska element som presenterar vilka menyer som 
används underlättar för användaren. Detta då instruktionsfilmens innehåll upplevs som mer tydligt.  

Något som dock kan tas i bejakande är att testpersoner som anser att de har mycket goda kunskaper 
om Photoshop inte la märke till de utskriva menyvalen. De följde enbart med i vad instruktören sa. 
Detta kan antyda på att mer erfarna användare inte behöver denna hjälp på samma sätt som mindre 
erfarna användare. 

Fråga: Har du några förslag på hur instruktionsfilmen skulle kunna förbättras? 

Testpersoner från grupp A angav att de gärna hade sett att menyerna var bättre och att 
instruktionsfilmen skulle kunnas göra tydligare med hjälp av text (se bilaga B - Enkätsvar). Detta 
indikerar på att grafiska element som presenteras i instruktionsfilm B kan bidra till att användare 
skulle uppleva större tydlighet. Det var flera testpersoner som nämnde att instruktören pratade för 
snabbt samt att ljudnivån skiftar under instruktionsfilmen (se bilaga B - Enkätsvar), vilket enligt 
testpersonerna är distraherande. 

En testperson från grupp A nämner att hen gärna hade sett en förklaring över vad filmen handlar om 
i början (se bilaga B - Enkätsvar). Personer från grupp B anger att de gärna ser en återkoppling till 
de valbara segmenten som finns i menyn under instruktionsfilmens gång. De önskar se en tydligare 
annonsering av när filmen byter ämne/segment (se bilaga B - Enkätsvar). Detta är även något som 
framkommit under expertutlåtandet (se bilaga E - Expertutlåtande), så här kan man dra en slutsats 
om att någon form av återkoppling till menyn i instruktionsfilm B bör göras när instruktionsfilmen 
skiftar ämne. Det skulle till exempel kunna handla om att instruktören påtalar när ett avsnitt/
segment är klart och vad nästa kommer handla om. Eller att instruktionsfilmen stannar och återgå 
till menyn efter det att det segment som användaren valt har spelats klart är ett annat alternativ som 
skulle kunna användas.  

6.1.3 Generella antaganden: kvantitativ datainsamling 
Något som kan ha påverkat svaren som testpersonerna har angett kan beror på vilket självförtroende 
de besitter. Ett exempel på detta skulle kunna ses i tabell 22, där testperson A helt enkelt besitter ett 
gott självförtroende och skattar sin kunskap högre än vad den faktiskt är. Svaren på de övriga 
frågorna kan också leda in på en diskussion om hur vidare testpersonerna sen tidigare redan besitter 
de kunskaper som instruktionsfilmen handlar om. Under observationerna var det flertalet 
testpersoner, både från grupp A och B som uttryckte att de redan kunde det som instruktionsfilmen 
handlade om. Detta kan såklart ha haft en medveten eller omedveten påverkan på de svar som 
testpersonerna har angett.  
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6.2 Analys av kvalitativ data 
Här följer analysen av den kvalitativa data som samlats in i samband med studien.  

6.2.1 Analys av intervjuer 

Fråga: Upplevde du att instruktionsfilmen var tydlig i den bemärkelsen att du hela tiden hängde 
med i vad instruktören sa och gjorde? 

Här kan man se ett mönster i att testpersoner från testgrupp B uttrycker att det upplever att de 
förstår mer i instruktionsfilmen än vad testpersoner från grupp A gör. Flertalet personer från grupp A 
berättade att de antingen tappade bort sig eller inte förstod vad instruktören menade. Tillskillnad 
från testpersoner från grupp B som ansåg att det var lätt att förstå under hela instruktionsfilmen (se 
bilaga D - Intervjuer).  Detta skulle kunna tolkas som att de grafiska elementen har en bidragande 
effekt på hur väl testpersonerna upplever instruktionsfilmen som tydlig.  

Fråga: Hängde du med från början till slut i ett skede, eller kände du att du behövde stanna 
upp ibland för att ta till dig information?  

Här nämner testpersoner från både grupp A och B att de behövde eller skulle behöva pausa 
instruktionsfilmen för att ta till sig information. Flera testpersoner beskrev att om de skulle utföra 
samma uppgifter som instruktören undertiden som de tittar på filmen så skulle de behöva spola 
tillbaka eller pausa för att till exempel se vilken meny instruktören använder. I svaren för fråga 5 
kan man dock inte urskilja någon märkbar skillnad mellan resultaten för de båda grupperna. Medan 
om man tittar på de anteckningar som tagits i samband med observationerna (se bilaga C - 
Observationer) så ser man att det är vanligare att testgrupp A behöver spola tillbaka i 
instruktionsfilmen för att hänga med (Tabell 6). 

Detta indikerar att grafiska element, som exempelvis skriver ut vilka menyer instruktören använder, 
kan bidra till att testpersonerna i grupp B enbart känner att de behöver pausa filmen och inte spola 
tillbaka. Detta för att testpersonerna då pausar filmen när texten för menyn visas och inte själva 
behöver gå tillbaka och leta upp det. Skillnaden mellan resultaten som framkommit i enkäten 
respektive för observationerna skulle kunna förklaras med att testpersonerna själva inte anser att de 
behövde spola tillbaka för att de inte hängde med utan för att de exempelvis tappade fokus.  

Fråga: Övriga kommentarer eller synpunkter? 

Flertalet av testpersonerna både vad det gäller grupp A och B angav inga övriga kommentarer eller 
synpunkter. En testperson från grupp A nämner att det hade varit önskvärt med förklarande texter 
samt att en testperson från grupp B nämner att kortkommandon bör skrivas ut för att skapa en 
tydlighet (se bilaga D - Intervjuer). Det bör nämnas att kortkommandon inte användes av 
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A 7

B 1

Tabell 6: Visar antal tillbakaspolningar 



instruktören i filmen, och därför inte skrivs ut. Det som har framkommit från testpersonerna i 
kombination med att docenten nämner att textelementen är användbara stärker uppfattningen om att 
text bör användas i instruktionsfilmer för att hjälpa användaren att uppleva en tydlighet. 

Något som framkommit under den kvantitativa datainsamlingen är att testpersonerna har ett invant 
beteende i hur de använder en instruktionsfilm. En testpersonen sa att hen bläddrar i tidslinjen för 
att hitta det hen letar efter av vana och gjorde det även nu, vilket resulterade i att hen missade 
menyn för instruktionsfilm B (se bilaga C - observationer). Man kan då diskutera i hur man direkt 
kan visa för användarna att det är möjligt för dem att interagera med filmen för att direkt hamna på 
rätt ställe. Detta skulle förslagsvis kunna göras genom att ha en ikon som visar att interaktion är 
möjlig eller att voice overn snabbt förklarar hur instruktionsfilmen fungerar.  

6.2.2 Generella antaganden: kvalitativ datainsamling 
Precis som i de antaganden som gjorts i den kvantitativa datainsamlingen kan man även här fråga 
sig om testpersonerna gav olika svar beroende på om de sedan tidigare har någon kunskap om 
innehållet som filmen representerade. Man kan också hänvisa till deras intresse för att lära sig 
innehållet, då man kan anta att de som är intresserade av innehållet även kan fokusera mer intensivt 
på filmen än de som inte har något intresse för det.  

6.3 Slutsats 
Då antalet deltagare i studien kan betraktas som lågt bör ytterligare undersökningar göras för att ge 
ytterligare reliabilitet till studien. Med detta sagt är det därför inte möjligt att dra någon säker 
slutsats utifrån den datainsamling som gjorts.  

Vilka rekommendationer bör efterföljas i sammanhanget av en instruktionsfilm som inkluderar 
grafiska element? 

De rekommendationer angående utformningen av instruktionsfilmer som framkommit under studien 
listas nedan.  

• Textelement  
Av vad som framkommit i studien bör det finnas textelement som förtydliga för användaren   
vilka verktyg, menyval och snabbkommandon som används av instruktören. Detta bör finnas  
med eftersom att användaren själv inte behöver spola tillbaka och leta upp denna informationen. 
Vilket i sin tur även bidrar till att användaren sparar tid.  

• Översikt 
Man bör överväga att ha med en översikt över vad instruktionsfilmen handlar om, det vill säga 
vilka delar av exempelvis Photoshop man kommer gå igenom. Detta bör finnas med för att 
användaren ska få en uppfattning om hur pass relevant instruktionsfilmen är och för att 
effektivisera användarens tid. Om man visar en översikt över instruktionsfilmen som en interaktiv 
meny, som i denna studie, bör man redan innan instruktionsfilmen börja visa för användaren att 
det är möjligt att interagera med filmen. Detta för att användaren ska förstå att denne måste göra 
ett aktivt val för att filmen ska börja samt för att undvika att användaren missar menyn och då 
även missar översikten över innehållet.  
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• Inramningar  
Grafiska element som visar vilken del instruktören pratar om bör inkluderas för att skapa en 
tydlighet till användaren. Detta bidrar till att användaren är medveten om vart denne ska fokusera 
och kan då följa med i vad instruktören gör snabbare.  

Något som skulle kunnat göras annorlunda i denna studie är att använda en annan metod, 
förslagsvis en fokusgrupp, där man låter varje testperson se båda instruktionsfilmerna. Det hade då 
varit möjligt för testpersonerna att föra en diskussion över vilken eventuell inverkan de grafiska 
elementen har på instruktionsfilmen. En sådan diskussion hade förmodligen gett mer återkoppling  
på hur de grafiska elementen kan designas samt var de bör placeras.  

6.4 Vidare forskning 
Först och främst bör man iterera prototypen och göra de tillägg som nämnts i analysavsnittet. Vidare 
bör även studien utföras med fler personer för att se om andra resultat uppnås.  

Det skulle även vara intressant att testa ett annat innehåll i filmen, som testdeltagarna inte har någon 
kunskap om innan. Detta då det eventuellt skulle ge ett annat utfall. Alternativt att man testar en 
instruktionsfilm innehållande grafiska element på testpersoner som har kunskap om det som visas. 
Resultatet kan sedan jämföras med personer som har sett samma instruktionsfilm fast som inte 
besitter några tidigare kunskaper om innehållet. Detta skulle tydligare kunna visa på om personer 
utan kunskap om innehållet i filmen har större hjälp av grafiska element än de som har tidigare 
kunskap.  

För vidare forskning bör man även ta i bejakande att undersöka hur resultaten skulle se ut om man 
lät testpersonerna, efter att de sett instruktionsfilmen, utföra det som filmen instruerat. Här skulle 
man då kunna få fram om användarna faktiskt förstår innehållet och inte bara om de upplever att de 
förstår. Här skulle man även kunna mäta andra faktorer så som hur lång tid det skulle ta för 
användare från båda testgrupperna att utföra de uppgifter som visas i filmen.  

En del av studien som hade kunnat undersökas ytterligare är deltagarnas självvärderade kunskap i 
relation till deras upplevda förståelse. Resultaten indikerar på en intressant relation mellan dessa två 
aspekter, då de tillagda grafiska elementen verkar ha en påtaglig effekt på användarens upplevda 
förståelse. En fördjupad undersökning skulle vara behövlig för att ge större reliabilitet till just dessa 
resultat.  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Bilaga A - Enkät  
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Bilaga B - Enkätsvar 

 Testgrupp A 
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Testgrupp B 
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Bilaga C - Observationer 

Testgrupp A 

Testperson 1 
Startar filmen, spolar tillbaka, uttrycker ”text hade varit bra, då kan jag pausa och se menyn, 
behöver inte leta” när instruktören använder en meny, spolar tillbaka, se färdigt filmen. Säger att 
hen inte hör pga av dåligt ljud.  

Testperson 2 
Tittar på hela filmen börjar dock titta ut genom fönstret och runtomkring sig en bit in i filmen. 
Klagar på ljudet. 

Testperson 3 
Startar filmen, pausar, spolar tillbaka, uttrycker ”måste jag se hela?”, ser färdigt filmen. 

Testperson 4 
Startar filmen, spolar tillbaka och uttrycker ”nu lyssnade jag inte” när instruktören förklarar hur 
man öppnar ett dokument , pausar, spolar tillbaka och uttrycker ”vad hände nu?” vid en meny, 
pausar och uttrycker ”vad menar han?” under avsnittet create new document, ser klart filmen. 
Påpekar att ljudet är dåligt. 

Testperson 5 
Startar filmen, spolar fram för att se vad som finns i filmen, spolar tillbaka, pausar ”jag förstår 
inte”, spolar fram, pausar ”hinner inte med”, spolar tillbaka, uttrycker ”behöver jag titta mer?”. 

Testperson 6 
Startar filmen, pausar vid en meny, ser sen färdigt hela filmen. Uttrycker att ljudet är dåligt. 

Testperson 7 
Startar filmen, tittar på mobilen och runtomkring sig, ser färdigt filmen. 

Testgrupp B 

Testperson 1 
Förstod menyn (valde segment 1), spolar fram och uttrycker ”jag kan redan detta”, ser färdigt 
filmen.  

Testperson 2 
Spolade över introt och missade därför menyn, letade i tidslinjen efter saker som hen ville veta och 
sa ”det är så här jag gör i vanliga fall”, ser klart filmen.  

Testperson 3 
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Väntade tills select an option dök upp i menyn, uttrycker att ljuder blir lågt ibland, uttrycker vid en 
meny ”bra med text så man slipper spola tillbaka”, pausar, ser färdigt filmen.  

Testperson 4 
Uttrycker ”kan jag trycka på dessa?” vid menyn för de valbara segmenten, nämner att det är bra att 
ramarna visar vad instruktören pratar om, ser klart filmen. 
  
Testperson 5 
Uttrycker ”ska jag klicka på dessa?” vid menyn, säger att det är bra att menyvalen skrivs ut, spolar 
tillbaka när filmen är slut för att se om ett avsnitt.  

Testperson 6 
Förstod interaktionen med menyn, ser hela filmen.  

Testperson 7 
Väntar ett tag vid menyn för att förstå att man kan interagera med den, nämner ”det är bra att 
skriva ut snabbkommandon också” när en meny skrivs ut, tycker det är bra att det aktuella 
innehållet ramas in, ser klart filmen.  

Bilaga D - Intervjuer  

Testgrupp A 

Fråga: Upplevde du att instruktionsfilmen var tydlig i den bemärkelsen att du hela tiden hängde 
med i vad instruktören sa och gjorde? 

”Jag förstod vad han sa men förstod inte direkt vad det var han gjorde förrän efteråt” 

”Nästan hela tiden” 

”Nej” 

”Generellt ja, men det var något bit där jag tappade bort mig för jag förstod inte riktigt vad det var 
han förklarade” 

”Nja, det var vissa gånger när jag spolade tillbaka för jag inte hörde vad han hade sagt, det gick 
väldigt snabbt” 

”Absolut” 

”Ja, mycket tydlig” 

Fråga: Hängde du med från början till slut i ett skede, eller kände du att du behövde stanna upp 
ibland för att ta till dig information? 

”Jag behövde pausa och spola tillbaka för att jag tyckte det var svårt att hänga med” 
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”Nej, jag hängde med hela tiden” 

”Hade jag behövt göra det så hade jag behövt pausa och spola tillbaka” 

”Skulle jag göra det samtidigt hade jag pausat, testat, gjort det, testat, pausat, kollat, testat” 

”Nej, jag hängde med” 

”Nej, jag behövde pausa och spola tillbaka” 

”Jag tror nog jag hade kunnat hänga med om jag gjort detta samtidigt, men kanske pausat och 
kollat vart han hittade den där knappen och tittar vart han gick in” 

Fråga: Övriga kommentarer eller synpunkter? 

”Ja, tydligare menyer och kanske någon förklarande text” 

”Nej, jag ville se mer” 

”Nej, det var i så fall att jag inte såg menyvalen” 

”Ljudet var ojämnt, vilket gjorde att jag blev tankspridd. Det var väldigt övergripande överlag, sen 
blev det så specifikt när han gick in på det där med namnen” 

”Han borde prata långsammare, sen ibland var ljudet jättehögt sen blev det lågt” 

”Nej” 

”Nej, jag tycker att det var en bra instruktionsvideo överlag”  

Testgrupp B 

Fråga: Upplevde du att instruktionsfilmen var tydlig i den bemärkelsen att du hela tiden hängde 
med i vad instruktören sa och gjorde? 

”Ja, det var väldigt lätt” 

”Nja, jag hörde inte vad han sa” 

”Ja det tycker jag, det är bara mest att jag själv har svårt att fokusera ibland, jag spolade tillbaka 
nån gång för jag missade nån grej” 

”Ja, till större delen” 

”Ja det tycker jag” 
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”Ja, och han förklarade hela tiden vad han gjorde så det var jättelätt att hänga med” 

”Ja, det var jättelätt” 

Fråga: Hängde du med från början till slut i ett skede, eller kände du att du behövde stanna upp 
ibland för att ta till dig information? 

”Nej, jag hängde med” 

”Jag hade behövt pausa hela tiden, vid varje steg, om jag skulle göra det samtidigt” 

”Nej, det var lätt att hänga med” 

”Om jag skulle göra detta själv hade jag suttit och haft två fönster bredvid varandra, tittat på det 
han hade gjort, gjort det själv osv” 

”Nä snarare att jag behövde spola fram för jag redan kunde det” 

”Jag hängde med, men nu kan jag ju lite om detta sen innan” 

”Jag känner att jag hängde med” 

Fråga: Upplever du att du förstod syftet med de grafiska elementen, var det tydligt/otydligt? 

”Ja, det var lite svårt att se kryssen så det var bra att man ringade in dem så man vet vart det 
ligger” 

”Det var tydligt tycker jag” 

”Dom var tydliga” 

”Ja, jag kunde ta åt mig innehållet och förstod vad det var man ville få fram” 

”Dom var nästan övertydliga, men jag hängde inte med riktigt när det var flera olika alternativ 
utskriva till exempel när slash (/) användes” 

”Jag tror inte jag tänkte på det ens” 

”Kanske skulle kunna vara lite tydligare, jag tänker framförallt på växlingarna mellan vilket 
område det var, jag tänkte att jag hade behövt sätta igång nästa bit” 

Fråga: Övriga kommentarer eller synpunkter? 

”Hade du med kortkommandon, där du skrev ut sökvägarna, för det är en bra sak att ha med” 

”Det kändes tydligt och något som man absolut skulle kunna använda” 

”Nej” 
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”Nej, inget jag kan komma på” 

”Nej, inte som jag kommer på just nu” 

”Nej, det är i så fall ljudet, ibland var det högt och ibland lågt, annars var det jättebra” 

”Det gick lite segt ibland, men kanske är för jag kan det, men tänkte ja men visa det som jag vill 
se” 

Bilaga E - Expertutlåtande  

I can not understand the jumps. I chose ”open a document” in the beginning but now he is talking 
about how you create a new document. That is a bit confusing. I would prefer having it as blocks 
through the whole video, because I still had the 3 options from the beginning in my head and now 
he talks about everything.  In the beginning it seems that it all should be divided into blocks but it is 
not. It could maybe be something that is confirming that the subject switches, like ”now we are 
learning to close document and then now we going to create a new document”. Or that it is showing 
in the timeline in some way.  The categories in the beginning are good but maybe add some more, 
like ”add new template”. Be sure to divide it into the different sections mentioned, because if you 
have them in mind you can jump to the right one. The pace should maybe be slightly slower. The 
information down here is useful even though I did not look at it so much, but it is useful. 

Bilaga F - Funktion som implementerats i mediespelaren 

player.on('timeupdate', function appearOverlay(){ 
  var disp = document.getElementsByClassName('video_overlays'); 
  var totalDuration = player.duration; 
  if (player.currentTime >= 12 && player.currentTime <= 19) { 
    for(i=0; i<disp.length; i++) { 
      disp[i].style.display = 'block'; 
    } 
    player.pause(); 
  }else { 
    for(i=0; i<disp.length; i++) { 
      disp[i].style.display = 'none'; 
    } 
  } 

  if (totalDuration == player.currentTime) { 
    player.currentTime = 12; 
  } 

});
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