
Vad är poängen? 

En studie i hur man kan förklara ett poängsystem                              
för nybörjare 

Robin Andersson 

 

 

 

 

 

För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign med 

inriktningen Textdesign 

Ett examensarbete på grundnivå, 15 hp 

Examinator Yvonne Eriksson 

Akademin för Innovation, design och teknik  

Mälardalens högskola 

2017-06-01 

 

 

 

 

 



 2 

Sammanfattning 

Medlemsantalet i bowling i Sverige har halverats de senaste 15–20 åren, 

och förbund över hela världen letar efter lösningar på hur man kan göra 

bowlingen mer attraktiv. Syftet med arbetet var därför att skapa 

informationsmaterial som kan informera och upplysa om poängsystemet 

i bowling för att öka förståelsen, och se bowling som mer än en hobby. 

Just nu finns det knappt någon information i bowlinghallarna om hur 

poängsystemet är uppbyggt, och det saknas även bra information om 

detta online. 

Det här examensarbetet syftade till att undersöka hur man skapar 

informationsmaterial som på ett effektivt och enkelt sättförklarar 

bowlingens poängsystem.  

Jag har studerat teorier inom kognition och multimodalitet för att se hur 

man skapar en effektiv informationsdesign. Jag har tittar på allt från 

ordval till hur man kopplar ihop texten med bilden. Jag har också genom 

en utprovning, en fokusgrupp och textanalyser tittat på hur användare 

upplever min design, samt undersökt hur andra sporter gör för att 

förklara sina regler.  

Jag har med hjälp av teorierna och metodresultaten skapat en gestaltning 

som förklarar bowlingens poängsystem på ett sätt som är informativt, 

överskådligt och enkelt att förstå. Jag har kommit fram till att teorier 

som berör gestaltlagarna, multimodalitet och textformatering är effektiva 

verktyg som bör has i åtanke när en design skapas.  
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Abstract 

The sport of bowling is not as great as it once was. For example, 

memberships in Sweden has dropped from 32 000 active members to 17 

000 members in the last 20 years. Federations all over the world is 

looking at options on how to make the sport more attractive. The goal 

with this work has been to create information that can explain the 

scoring system in bowling. Right now, there is almost no information in 

bowling alleys about how the scoring system works. The purpose of this 

is to create better understanding for the sport and not look at bowling as 

just something you do on your spare time. 

The question asked was, how can you create information with the help 

from cognition psychology and theories in multimodality that explains a 

scoring system in a simple and effective way? 

With the help from theories and methods like testing and text analyses, 

I’ve created a design that is informative, simple and easy to understand. 

My research showed that perception laws, multimodality and layout is 

all something that needs to be understood to create effective design. I 

believe that my design could be used in bowling alleys all over Sweden 

and thereby spread the information. 
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Förord 

Med detta examensarbete avslutar jag mina studier på Mälardalens 

Högskola. Det har varit mycket intressant att få kombinera min livslånga 

hobby med min utbildning textdesign. 

Jag vill tacka mina klasskamrater som suttit med mig långa skoldagar. 

Jag vill tacka Karl Schultz som har varit min handledare under dessa 

veckor. Och jag vill tacka Marabou som har gett mig energi att rätta till 

pagineringen för sjuttonde dagen i rad. 

Med det här arbetet har jag både fått ta tillvara på kunskaperna jag har 

fått under dessa tre år, men jag har även lärt mig mycket nytt. Det är jag 

väldigt tacksam för. 

Robin Andersson  
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1. Bakgrund 

Bowlingspelare ansågs förr vara nästan lika stora som rockstjärnor. Man 

spelade finaler inför smockfulla arenor och prissummorna var många 

gånger sjusiffriga. Intresset var som störst i USA men spred sig snabbt 

till Europa och Asien när man märkte hur populärt det var. Men tiderna 

har förändrats och det anses idag inte alls lika glamouröst att vara 

bowlingstjärna. Intresset från publiken har svajat och då har även 

sponsorerna börjar titta sig omkring efter andra sporter att investera 

pengar i. Med minskade sponsorer, minskar prispengarna, och då även 

intresset fr sporten i stort. “Svensk Bowling har under den senaste 15–20 

åren tappat i medlemsantal från ca 32 000 licensierade spelare till dagens 

17 200” (Svenska bowlingförbundet, 2016, s. 6) 

World Bowling heter bowlingens stora internationella styrelse, och där 

diskuteras det flitigt hur man kan få sporten att återgå till sina forna 

glansdagar. "We have had an image problem. Not enough people 

understand the way the game is scored and that can make it boring for 

them to watch.” sade Kevin Dornberger, dåvarandeordförandeför World 

Bowling (Rogers, 2014). En idé som röstades fram var att förändra 

poängsystemet, eftersom man ansåg att det var för svårt för gemene man 

att förstå. Efter ett flertal försök med nya poängsystem i flera stora 

tävlingar har man märkt att det inte gett det resultat man önskar. Men 

man är dock fortfarande medveten om att den låga förståelsen för 

poängsystemet är ett problem som förmodligen bidrar till minskade 

publiksiffror. 

1.1 Inledning 

Sedan jag var 7 år gammal har bowlinghallen varit mitt andra hem. Jag 

har spelat flera stora elittävlingar genom åren och har varit nära att få 

representera Sverige i ett juniorlandslag. Anledningen till att jag kom i 

kontakt med bowlingen var att min pappa hade spelat i många år och tog 

med mig till bowlinghallen en dag. Jag lärde mig snabbt hur man 

räknade och hur en bowlingmatch går till. Och så är det ofta. De som har 

en närstående som bowlar får ofta förklarat för sig hur bowlingens 
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regelsystem är upprättat. Men de som inte har någon bowlingfrälst i 

närheten då? 

Genom åren har även jag märkt att de som fritidsbowlar inte har riktigt 

koll på hur mycket poäng en strike (när man tar ner alla käglor på ett 

försök) eller en spärr (när man tar ner alla käglor på två försök) ger. Jag 

har märkt det dels när jag har spelat med kompisar, eller när jag tittar 

runt omkring mig en fredagskväll i bowlinghallen. Fritidsbowlarna blir 

beroende av att titta på bildskärmen för att få reda på sina poäng. Det 

finns fördelar med bildskärmen, men den löser inte alla problem. Det är 

en fördel eftersom man inte behöver ha alla poäng i huvudet hela tiden, 

det är lätt att få en översikt över hur det går, och det gör det lättare för en 

publik att följa en match eller tävling. Men en förståelse för 

poängsystemet behövs fortfarande. För att veta i förväg hur mycket 

poäng man behöver för att vinna, måste man förstå systemet. Om man 

till exempel behöver 28 poäng i sista rutan för att slå sin motståndare så 

behöver man slå två strikar och en nia. Det vet man om man förstår 

poängsystemet, men förmodligen inte om man inte vet hur systemet 

fungerar. Det gör att en som förstår poängsystemet kan anpassa sin 

taktik utefter hur mycket poäng man behöver. Alltså finns det behov för 

att förstå poängsystemet, även fast poängen står på en bildskärm framför 

näsan på en. 

Det finns heller ingen information om poängsystemet i de flesta 

bowlinghallar, och det är även svårt att hitta någon information online. 

Jag gjorde en utprovning inom min tilltänkta målgrupp för att se om det 

finns intresse att lära sig hur man räknar inom bowling. Det visade sig 

att sex av de åtta tillfrågade hade tyckt att sporten blev mer intressant om 

de fick lära sig hur poängsystemet fungerar. Alltså anser jag att 

problemet är relevant och att mitt arbete skulle kunna göra en viktig 

skillnad för fritidsbowlare. 

1.2 Syfte & Målgrupp 

Syftet med mitt arbete är att höja förståelsen för räknesystemet inom 

sporten bowling, och i förlängningen öka intresset för sporten antingen 

genom att fler blir medlemmar i en klubb eller att fler börjar titta på 

matcher eller tävlingar. Jag vill göra detta genom att med hjälp av 

textdesign skapa informationsmaterial som kan finnas tillgänglig främst 
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i bowlinghallen, men med vissa ändringar även kunna finnas online. Då 

slipper man förvirringen som kan uppstå när man bowlar och försöker 

förstå varför en strike ger 27 poäng och en annan ger 11 poäng. 

Arbetet leder förhoppningsvis till att fritidsbowlare kommer att förstå 

bowlingen lättare. Man kommer då kanske tycka det är både roligare att 

spela och titta på. I förlängningen kan då bowlingens deltagarantal öka, 

och även bowlingens publiksiffror. 

Detta problem berör alltså endast de personerna som bara bowlar på 

fritiden eller de som tittar på en bowlingmatch för kanske första gången. 

Anledningen till att jag inte väljer personer som redan bowlar är för att 

de med största sannolikhet redan har lärt sig hur man räknar. Om man 

bara bowlar på fritiden så får man ingenting gratis, utan måste leta reda 

på informationen själv. 

Bowling är en sport som är vanlig både bland pensionärer, barn och alla 

däremellan. Därför har jag valt ett stort åldersspann för min målgrupp, 

nämligen 15–85 år. Anledningen till att jag inte anser mig behöva nå ut 

till en yngre målgrupp är för att de oftast har en vuxen med sig som kan 

läsa informationsmaterialet och föra informationen vidare till barnen.  

Därför är min målgrupp fritidsbowlare 15–85 år som befinner sig i 

bowlinghallen eller bara vill lära sig poängsystemet. 

1.3 Frågeställning 

Hur kan man använda kognitionsteorier och multimodala texter för att 

skapa informationsmaterial som förklarar bowlingens räknesystem på ett 

enkelt och effektivt sätt? 

1.4 Avgränsning 

Det går inte att göra bowlingen till världens största sport genom endast 

ett examensarbete. Därför har jag behövt göra avgränsningar i arbetet 

och behövt göra val angående vad jag bör rikta in mig på.  

1.4.1 Avgränsning gällande medie 
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I första hand ska mitt informationsmaterial kunna tryckas och placeras 

på valfritt ställe i bowlinghallen. Det ska finnas tillgängligt för 

fritidsbowlarna när de bowlar. Intresset för att lära sig systemet kommer 

förmodligen vara större när man befinner sig inom den kontexten, det 

vill säga bowlinghall. Dock kommer den gå att ta med sig, alltså behöver 

man inte läsa den i bowlinghallsmiljön. I andra hand vill jag också att 

mitt material ska kunna finnas som PDF på bowlinghallens hemsida, 

eller något som man kan skicka ut till människor via mail eller liknande. 

Alltså vill jag att mitt material ska tryckas i första hand, men i andra 

hand även kunna finnas tillgängligt digitalt. 

Det finns mediespecifika skillnader när man läser digitalt eller när man 

läser tryckt informationsmaterial (Holsanova, 2010, s. 133). Jag valde 

därför att endast fokusera på ett medie, det tryckta. Anledningen till att 

jag har valt att anpassa mitt material till tryckform är eftersom det 

förmodligen i bowlinghallen intresset är störst och det är där 

fritidsbowlarna finns. Hade materialet placerats online, hade 

tillgängligheten ökat, men det är i bowlinghallen min målgrupp finns 

först och främst, och därför vill jag främst nå ut med min information 

där. 

Jag vill dessutom avgränsa mig till ett informationsblad. Jag väljer då 

bort att göra en broschyr eller en tidning. Den främsta anledningen är att 

informationen jag vill nå ut med inte kräver särskilt mycket yta. Det är 

också enklare att massproducera ett blad, jämfört med flera tryckta sidor. 

Den sista anledningen är att det inte kräver mycket från användaren att 

läsa en sida med information, jämfört med att behöva öppna och en läsa 

en broschyr eller en tidning. 

1.4.2 Avgränsning gällande val av placering 

I många bowlinghallar är det en brusig miljö. Det finns ofta en bar, 

biljard, och flera aktiviteter som inte involverar bowling. Dessutom är 

det vanligt att man bowlar på en fredag- eller lördagskväll, och det är då 

discobowlingen fyller lokalen. Discobowling innebär att bowlinghallen 

släcks ner och det blir mörkare med distinkt blått ljus, och diverse 

discolampor. Det plus en hög, pulserande musik, gör att det helt plötsligt 

blir mycket svårare att ta in information. 

Från början ville jag att mitt informationsmaterial skulle placeras vid 

bowlingbanorna, för att finnas så nära målgruppen som möjligt. Men 
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bruset påverkar ens kognitiva process alldeles för negativt, och min 

information skulle bli oerhört svår att nå ut med. Det är därför jag 

lämnar valfriheten till bowlinghallarna. Man kanske till exempel kan ha 

bladen i kassan så att fritidsbowlarna kan ta med sig informationen hem 

och läsa den i lugn och ro.  

Bowlinghallar kan dessutom se väldigt olika ut. Det kan vara allt från 

små källare med fyra bowlingbanor till maffiga lokaler i ett köpcenter, 

med barer, biljard och brus. Därför skulle en bra placering i en 

bowlinghall kunna vara en mindre gynnsam placering i en annan. Allt 

beror på var folk rör sig och var det är störst chans att information syns 

och blir läst. 

1.4.3 Avgränsning gällande innehåll 

Jag har valt att endast förklara räknesystemet i mitt 

informationsmaterial. Jag hade kunnat förklara hur en seriematch går till, 

eller hur en typisk tävling går till, men det hade förmodligen blivit för 

mycket att ta till sig när man är i bowlinghallen för att bowla. Så att lära 

sig räknesystemet får anses som en väg in i sporten, och sen får man låta 

användaren själv hitta ytterligare information. 
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2. Teorier 

Jag använder mig av främst Holsanovas “Myter och sanningar om 

läsning” och Hellmarks “Typografisk Handbok” när jag studerar 

multimodalitet. 

Jana Holsanova är en forskare och docent i kognitionsvetenskap. Hon 

har arbetat inom kognition, multimodalitet och visuell kommunikation 

många år och har skrivit flera böcker och forskningsrapporter inom 

ämnet. Jag vill framför allt titta på hennes teorier kring hur text och bild 

kan fungera tillsammans för att skapa en effektiv design. Hon pratar till 

exempel om ögonrörelser och gestaltlagar, vilket är saker som är viktiga 

att ha i åtanke när man vill skapa en effektiv text som inte skapar 

förvirring eller för mycket kognitiv belastning. 

Christer Hellmark arbetar som grafisk formgivare och är författare till 

flertalet böcker inom ämnet. Mellan 1969 och 2000 har han stått som 

författare till sju böcker som behandlar grafisk formgivning. Han är dock 

inte forskare och jag kommer behandla hans rekommendationer kring 

grafisk form och typografi med detta i åtanke. 

Deras teorier är intressanta när man skapar all form av grafiskt material, 

eftersom de tar upp hur läsare tar till sig information, och hur man bör gå 

tillväga för att fånga upp deras uppmärksamhet med multimodala texter. 

Hellmark går även in på den textuella nivån och pratar om hur man 

skapar en lättläst text, ända ner till ordnivån. 

När det gäller kognitionsteorier, kommer jag främst använda mig av 

Wares “Visual thinking for design” och Groomes “Kognitiv psykologi”.  

David Groome har skrivit många böcker inom ämnet psykologi och i 

boken “Kognitiv psykologi” blandar han egna åsikter med tidigare 

forskning inom ämnet. Detta gör att jag kan se på bokens innehåll med 

tillit, då det inte är endast hans åsikter, utan faktan som kommer fram 

baseras många gånger på forskning. 

Colin Ware har skrivit över 150 artiklar i tidskrifter och för konferenser, 

både med forskningsinriktning och inom teknikbranschen. Han är 

disputerad inom perceptionspsykologi. Hans mål verkar vara att alltid 
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kombinera praktik och teori vilket syns i hans bok “Visual Thinking for 

design”. Precis som Groome använder Ware både egna erfarenheter och 

tidigare teori och forskning för att nå fram till sina resultat, vilket stärker 

trovärdigheten till hans bok.  

Groome och Ware kompletterar Holsanova och Hellmark på ett bra sätt, 

då de har ett något annorlunda perspektiv jämfört med varandra.  Det är 

alltid intressant att se på samma ämne från flera perspektiv, och 

Holsanovas forskning och Wares erfarenheter behandlar ofta samma 

ämne. Genom att se på kognitionsvetenskap och perceptionspsykologi 

från två olika källor, kan man förstå ämnet lättare, och man kan då stärka 

sina påståenden enklare. 

Jag vill använda mig av teorier som beskriver gestaltlagarna, grafiska 

hjälpmedel och hur illustrationer påverkar vår hjärna, och i vilket 

sammanhang de bör användas. 

Jag kommer alltså inte använda mig av all kognitionsvetenskap, utan jag 

kommer hämta nödvändiga kunskaper från ämnet, som känns relevanta 

för mitt arbete. Anledningen är som jag har beskrivit ovan, kognition är i 

högsta grad viktigt att läsa om när man vill skapa effektiv design.  

2.1 Textens innehåll och formatering 
Att förklara ett poängsystem på ett så kort och effektivt sätt som möjligt, 

utan att lämna läsaren med frågor, är en utmaning. Innehållet måste 

formuleras på ett sådant sätt att det förklarar sitt innehåll på ett så enkelt 

och effektivt sätt som möjligt. Här spelar både textens innehåll, samt 

formatering, en stor roll. 

2.1.1 Hierarki 

Människor kommer ihåg mer och läser snabbare om informationen 

framför dem är logiskt organiserad utefter en plan (Pettersson, 2002, 

s.82). Att vägleda läsaren med hjälp av grafiska hjälpmedel, hierarkiskt 

genomtänkt upplägg och synliga ingångar, kan läsningen bli mycket 

effektivare och man kan då lättare hitta det man söker. Holsanova (2010, 

s. 139) menar att layouten måste vara sökbar och tydlig. Det ska som 

sagt gå snabbt att hitta det man söker, och layouten ska hjälpa till med 

detta. Hon menade också att rubriker är ett bra hjälpmedel att guida 
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läsaren till var man ska börja läsa, eller som förberedelse inför vad som 

kommer i den följande texten. Pettersson (2002, s.189) menar också att 

rubriker är bra för att väcka uppmärksamhet. För att vara extra tydlig 

kan man också använda sig av fetningar eller kursiv stil i texten för att 

markera nyckelord, och öka förståelsen och textens sökbarhet 

(Holsanova, 2010, s.140). För att läsaren inte ska tröttna, ska det gå 

enkelt och snabbt att hitta det man söker (Holsanova (2010, s. 139) 

2.1.2 Typsnittet 

Hellmark (2004, s. 26) menar att man bör använda en antikva i sina 

brödtexter. Det är dock svårt att bevisa vilken typ av typsnitt som är 

lättast att läsa. Till exempel är vanan oerhört viktig, och många menar 

att det viktigaste är att man som läsare är van vid typsnittet framför en. 

Men enligt Hellmark finns det fler anledningar som lutar åt att antikvan 

är mer lättläst. Till exempel skapar serifferna en linje för ögat att följa, 

bokstäverna har mer distinkta skillnader mellan varann, och formerna på 

bokstäverna har en framåtsträvande form till skillnad från sanserifen 

som har en neutral, statisk form (Hellmark, 2004, s. 26). Det är även 

känt att förutom när det är mindre texter, så är antikvan att föredra före 

sanserifen för att öka tydligheten i texten (Tinker, 1963, citerad i 

Pettersson, 2002, s. 165). 

2.1.3 Teckengraden 

När det gäller teckengraden bör man inte använda en brödtext som är 

större än 12 grader. Det blir då sämre läslighet för läsaren, då man måste 

leta efter fixeringspunkter längre ifrån varann (Hellmark, 2004, s. 30). 

Och det finns nackdelar med både små och stora teckengrader, nämligen 

att alldeles för liten teckengrad blir svår att se och för stor teckengrad 

skapar för få ord per rad (Pettersson, 2002, s. 173). Vidare menar 

Pettersson också att avståndet till texten spelar roll, alltså om man ska 

hålla den i handen, om den ska sitta på en vägg en bit bort eller om den 

ska synas på en mobilskärm som man håller två dm från ansiktet. En 

standardstorlek för tryckt format kan alltså vara mellan 9–12 punkter. 

Mellanrubrikerna bör dock vara större, för att visa tydlighet i sin 

textdesign. Mellanrubriker fungerar nämligen bra för att göra en text 

överskådligare och för att lyfta fram textens logiska struktur (Hellmark, 

2004, s 103).  
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2.1.4 Radlängd och radavstånd 

Problemet som uppstår vid för stora teckengrader i brödtexter, går även 

att se när raderna blir för långa. När en rad är för lång, blir det svårare 

för ögat att hitta tillbaka till nästa rad. Hellmark (2004, s. 31) säger att en 

rad bör innehålla minst 35-45 tecken och maximalt 55-65 tecken för att 

uppnå en ideal radlängd. Pettersson (2002, s. 180) håller med då han 

menar att 60–70 tecken per rad är det maximala antalet man bör 

använda.  

Radavståndet är också en viktig faktor som måste tas i beaktning. Den 

bör alltid anpassas efter satslängd, val av typsnitt och teckengrad. Man 

bör dock aldrig ha mindre radlängd än teckengrad, då texten blir alltför 

kompakt. Man bör heller aldrig ha längre mellanrum mellan orden än 

mellan raderna, då texten ser för gles ut (Hellmark, 2004, s. 32). 

Utifrån dessa teorier går det att se att antikva, en radlängd på max 70 

tecken, och en teckengrad mellan 9 och 12 är att föredra i tryckta 

”standardformat”. Eftersom både Hellmark och Pettersson säger i 

princip samma saker inom ämnena går det att anse dessa riktlinjer som 

pålitliga. 

2.2 Text och bild i samverkan 

Det finns många fördelar med att använda både bild och text i sin 

design, men om dessa delar används på ett felaktigt sätt kan de snarare 

skapa problem. Därför är det viktigt att tänka på hur text och bilden kan 

samarbeta och hjälpa användaren att förstå helheten, snarare än att skapa 

förvirring. Här går jag igenom hur man kan göra för att vägleda läsaren 

genom både texter och bilder på ett effektivt sätt. 

Nord och Holsanova (2010, s. 113) pratar om att det finns flera olika sätt 

att påvisa textens samhörighet med bilder. Metaspråkliga hänvisningar, 

Indexikala länkar och visuella länkar. Metaspråkliga hänvisningar 

innebär att man hänvisar till bilden i texten. Uttryck som "se bilden 

nedan" eller "Som du ser på bilden" används här (Holsanova och Nord, 

2010, s. 113). Indexikala länkar är stämplar man sätter på bilder och 

sedan använder i texten. Till exempel "figur 13" eller "bild 2" som man 

återkommande kan använda i texten när man hänvisar till bilden i fråga 

(Holsanova och Nord, 2010, s. 113). Visuella länkar är till exempel 

sammanhängande streck eller pilar som visar vad texten syftar på när en 
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bild behövs för att förtydliga innehållet (Holsanova och Nord, 2010, s. 

113).  

Vidare menar Holsanova och Nord att det finns ännu fler sätt att visa 

bilders och texters samarbete. Visuella gränser innebär grafiska 

markörer i form av streck eller rutor som antingen avgränsar innehåll 

från annat innehåll, eller för samman innehåll som hör tillsammans 

(Holsanova och Nord, 2010, s. 113). De menar också att man kan också 

markera samband genom att använda fysisk närhet, alltså placera texten 

nära bilden som hör till, för att markera vilken textdel som hör till vilken 

bild. Den fysiska närheten hjälper då läsaren att kognitivt integrera 

informationen från olika källor (2013, s. 117). Slutligen nämner 

Holsanova och Nord (2010, s.114) att visuella rim hjälper till att 

förtydliga sambandet. Visuella rim kan vara storlek, färgkontraster eller 

kompositioner som liknar varandra och visar att en bild och en text hör 

samman.  

Dessa tankesätt liknar gestaltlagarna som uppkom från gestaltpsykologin 

där forskare menade att människan letar efter mönster, och utifrån dessa 

lagar kan man hjälpa läsaren att snabbare se mönster och därmed 

navigera snabbare i en text. 

Något annat som bidrar till effektiv design och sökandet i grafiskt 

material är pop out-effekten (Ware, 2010, s. 42). Det innebär att något i 

texten eller i bilder sticker ut på något sätt, till exempel via form, storlek 

eller färg. Man kan använda detta som ett mönster att använda när man 

vill koppla ihop olika element med varann, till exempel text och bild 

(Ware, 2010, s.58). Det finns andra sätt att koppla ihop element, till 

exempel konturer, linjeringar, gemensam rörelse och närhetslagen. När 

man använder en pop out-effekt som färg, kan man både få sina element 

att sticka ut och tydligt koppla ihop text och bild. Om en text är röd till 

exempel, och en bild har en precis lika röd ram, så kommer hjärnan se 

det mönstret och automatiskt koppla ihop att texten och den bilden hör 

ihop. 

2.2.1 Bildval 

När ett förklarande informationsmaterial ska skapas är det viktigt att 

tänka efter vad som är textens styrkor och vad som är bildens styrkor. En 

bild har till exempel svårare att förklara ett händelseförlopp jämfört med 

text. Texten fungerar bra för att förklara begrepp och orsak-följd, och 
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bilder fungerar bättre för identifikation, konkretion och för att ge en 

överblick (Holsanova, 2010, s.141). Detta är viktigt att tänka på när man 

ska förklara sportregler. Man bör till exempel inte försöka förklara hur 

mycket poäng en strike ger via bild, utan det bör förklaras via text.  

Det är lätt att bilder kan tolkas på många olika sätt hos flera olika läsare, 

och därför är det viktigt att man som designer försöker styra den här 

tolkningen så gott det går. Detta gäller särskilt när det är brus runt 

omkring och läsaren inte har så mycket tid på sig att ta in informationen. 

Holsanova (2010, s.142) menar att man bör välja rätt bild för rätt syfte. 

Att man till exempel ska vara försiktig med dekorativa bilder. De kan 

skapa fel förväntningar och påverka förståelsen på ett negativt sätt. 

Därför bör användandet av bilder i ett informationsmaterial begränsas en 

del, speciellt när det gäller liten yta. 
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3. Metoder 

Här presenterar jag metoderna jag har använt under mitt arbete, och 

förklaringar till varför jag har valt att använda just dem.  

3.1 Val av metoder 

Jag ville använda mig av en utprovning för att se om min dåvarande 

gestaltningsskiss uppfyllde sitt syfte i att vara enkel att förstå. Och 

eftersom bowlingen i stort sett saknar regelförklaring i Sverige så ville 

jag se hur andra sporter gör för att förklara sina regler. Jag ville framför 

allt titta på hur de hanterar facktermer i sina texter. 

3.2 Utprovning och fokusgrupp 

När några veckor hade gått på min designprocess, hade jag skapat en 

första skiss utifrån teorierna jag studerat. Jag valde då att göra en 

utprovning kring min gestaltningsskiss, i syfte att undersöka hur 

effektivt den förklarar bowlingens poängsystem, och se vad andra 

informationsdesigners hade använt för lösningar för att förklara 

informationen layout- och innehållsmässigt. Utprovningen bestod av en 

del där de fick titta på min gestaltningsskiss och svara på frågor om den, 

och en del som var en fokusgrupp, där de fick diskutera 

gestaltningsskissen i grupp. 

Det finns många fördelar med att kombinera en kvalitativ och en 

kvantitativ metod. Genom att jämföra resultat från både en kvantitativ 

och en kvalitativ metod, stärks resultatens tillit. Till exempel, om 

resultaten från den kvalitativa och den kvantitativa metoden säger 

samma sak, vet man att metoden inte har påverkat resultaten, eftersom 

de båda gav samma resultat (Jick, 1979, citerad av Holme och Solvang, 

1997, s. 86).  

Jag är medveten om att min metod inte kan räknas som kvantitativ, 

eftersom jag endast provade på fem personer. Men första delen av min 

utprovning bestod av individuella frågor som är satta i sten, vilket är en 

vanlig del av en kvantitativ metod som till exempel enkätutprovning. 
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Nackdelen med den här taktiken är att man inte kan ändra på frågorna 

om man märker att de är dåligt formulerade, eller om något saknas 

(Holme &Solvang, 1997, s. 81) Det löste jag i min utprovning genom att 

även använda mig av en fokusgrupp. På så sätt kunde jag ställa frågorna 

jag märkte saknades i den skriftliga formen. 

Syftet med min fokusgrupp var att användarna kunde komma med input 

angående mina designlösningar. Eftersom jag utförde min utprovning på 

informationsdesigners, så ville jag ta del av deras expertis och se om de 

hittar något hinder som jag inte upptäckt själv. Man kan i en fokusgrupp 

bygga på varandras åsikter och tänk, och kanske komma på saker man 

inte hade kunnat på i andra sammanhang (Wikberg Nilsson et al, 2015, 

s. 87). Hade jag ställt frågor angående designen och layouten i den 

individuella, skriftliga formen, så hade jag kanske inte fått lika utförliga 

svar som jag fick i fokusgruppen.  

I en gruppintervju kan individernas svar påverkas av varandra, vilket 

tillför en social dimension till utprovningen. Den blir mer lik situationer 

där vi vanligtvis bildar uppfattningar, nämligen genom grupptryck och 

ömsesidig påverkan (Holme &Solvang, 1997, s. 108). Tanken var att 

diskussionerna i fokusgruppen kunde leda till mer konkreta och mer 

djupgående svar än de hade gjort i en skriftlig form. 

3.2.1 Utförande 

Jag samlade fem personer inom min målgrupp i ett rum där de fick se 

min dåvarande gestaltningsskiss (se bilaga 1) och ett frågeformulär (se 

bilaga 2). Dessa personer var även personer som gick tredje året inom 

informationsdesign. Anledningen till att jag valde dessa personer var för 

att jag både ville se hur väl informationen gick fram från ett 

användarperspektiv, men även se vad en informationsdesigner kan hitta 

för brister. Hade jag valt personer som inte förstår informationsdesign på 

samma sätt, hade jag förmodligen fått höra vad de inte förstod, men de 

hade nog själv inte kunnat förklara varför de inte förstod. Det jag ville 

ha ut av min utprovning och min fokusgrupp nu var att få höra vad som 

inte gick fram och vad de trodde var anledningen, samt vad jag skulle 

kunna göra annorlunda 

Gruppen började titta igenom gestaltningen och svara på frågorna 

individuellt. När de var klara samlade jag in deras svar och väntade på 

att alla skulle bli klara. När alla var klara skulle fokusgruppen börja. 
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När jag ställde frågor till fokusgruppen (se frågorna i bilaga 3) så 

fokuserade jag på att se vilka problem de stötte på, vad de trodde 

problemen berodde på, och vad man kunde göra åt det. De fick diskutera 

innehållet och layoutvalen i min gestaltningsskiss.  

3.2.2 Metodkritik 

Man kan inte dra för stora slutsatser av en utprovning där man har ställt 

frågor till endast fem personer, men eftersom användarna var både inom 

min målgrupp för mitt arbete, samt hade kunskaper inom 

informationsdesign, anser jag att jag fick tillräckligt belägg för att kunna 

använda resultaten i mitt vidare arbete med min gestaltning. 

En person påpekade under utprovningen att jag hade en fråga som inte 

gick att besvara. “Jag förstod informationen på informationsbladet”. Hen 

menade att man inte kan veta om man har förstått ett poängsystem förrän 

någon berättar om man har gjort rätt. När de fick fylla i bowlingserien så 

kan de kanske inte vara helt säkra på att de förstått det rätt, och därför 

går inte den frågan att besvara. Så den frågan kändes redundant, 

eftersom jag i princip kan se på deras bowlingserie om de förstod min 

förklaring av poängsystemet. Det är också viktigt att ha i åtanke att det 

var matematik involverat som är mycket individuellt och kan ha 

påverkat deras resultat när de fyllde i bowlingserien. 

Under tiden som personerna fick fylla i svar på frågeformuläret, så var 

det en byggarbetare precis utanför utprovningsrummet som lät en hel 

del. Det bröt förmodligen koncentrationen ett par gånger, men jag tror 

inte det var tillräckligt för att påverka det slutgiltiga resultatet. 

3.3 Strukturell analys 

Efter att ha utfört min utprovning och pratat med min fokusgrupp, 

märkte jag att mina största problem låg i språket (se mer under rubriken 

Resultat). Det var det största hindret som mina försökspersoner hittade, 

och då speciellt mitt användande av facktermer. Jag hade problem att på 

en liten yta använda relevanta facktermer, men även se till att förklara 

dem effektivt, eftersom min målgrupp är nybörjare inom området. 

Därför ville jag se hur andra sporter gör när de förklarar sina facktermer, 

och hur de formulerar sig i sina informerande material. 
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Jag valde här att avgränsa mig från att analysera layout eller form, 

eftersom texterna jag använder mig av hittas online. Att hitta tryckt 

material som kan anses vara representativt för sporten i stort skulle bli 

för omfattande, och om jag använde mig av texter online kunde jag ta 

dem direkt från de officiella förbunden inom varje sport. Då höjs 

texternas relevans, då de förmodligen är skapade av experter inom 

området, och inte av nybörjare.  

I den här metoden har jag jämfört texter från tre olika sporter som 

förklarar varderas sports poängsystem. Jag har gjort en strukturell 

analys, med grund i Lennart Hellspongs ”Metoder för Brukstextanalys”, 

med fokus på texternas lexikon, alltså längd på ord, facktermer, olika 

sorters verb och substantiv. Syftet med metoden är att se hur andra 

sporter har gjort, och se om de finns något samband eller vad som gör att 

en text blir lättare att förstå än en annan ur ett lexikonperspektiv. 

Huvudfokuset blir att se hur de använder sig av facktermer och hur de 

förklarar dessa för läsare. Jag tittar även på hur synonymer används, om 

man är konsekvent med sina ordval, eller om man beskriver samma sak 

med olika ord. Jag märkte under min utprovning att det blev förvirrande 

då jag blandade ord som ”slag” och ”försök” när jag beskrev samma sak 

och därför är det av intresse att se hur andra förklarande texter har gjort. 

De sporterna jag valde att analysera var curling, amerikansk fotboll och 

baseboll. Anledningen till mina val av sporter att analysera är att de 

använder sig av poäng i storutsträckning. Man samlar poäng under 

spelets gång och den med flest poäng i slutet vinner. Hade jag valt 

sporter som fotboll eller ishockey hade det inte varit lika poängbaserat, 

då de sporterna handlar mer om vägen till poängen. Jag ville ha sporter 

som kunde liknas vid bowling när det gäller poängsamlande, och därför 

valdes de här tre sporterna.  

Alla tre texter har jag tagit från de officiella förbundens hemsidor.  
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4.Tidigare studier 

Här presenterar jag mitt val av tidigare studier, samt diskuterar varför det 

är relevant för mitt arbete. 

4.1 Val av studie 

I ett informationsmaterial behöver man inte använda sig av endast text. 

Det finns flera sätt att förklara saker på, och många gånger är det viktigt 

att texten får hjälp av bilder. 

Därför ville jag titta på en studie som hade undersökt hur användandet 

av bilder påverkar inlärning. Jag ville se vad man skulle tänka på när det 

gällde bilder, hur användandet av bilder påverkar läsaren koncentration 

och vilka sorts bilder som gör det lättare att förstå materialet. 

Jag hade kunnat titta på studier som tittar på hur textens innehåll 

påverkar textens effektivitet, men med min strukturella analys och min 

fokusgrupp anser jag att jag fick tillräckligt med tankar och resultat 

kring det ämnet.  

4.2 Studie över dekorativa bilders 
inlärningspåverkan 

Magner, Schwonke, Aleven, Popescu och Renkl (2013) gjorde 2013 en 

studie där man studerade hur inlärning påverkas av dekorativa 

illustrationer. 

Innan deras huvudstudie, utförde de en förstudie för att se vilka 

illustrationer som personer menar triggar ens intresse. Deltagarna bestod 

av 87 studenter från åttonde klass i en skola i Tyskland. De blev visade 

flera illustrationer tillsammans med geometriuppgifter, och fick sedan 

betygsätta illustrationerna i en skala 1–9 över hur intressanta de ansåg att 

bilderna var. Illustrationerna hade ingen koppling till uppgifterna i sig. 

De som fick högst betyg användes sedan i huvudstudien. 
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I huvudstudien utförde man ett geometritest där vissa uppgifter hade 

dekorativa illustrationer (se bild 1), som en cyklist till exempel, och 

andra uppgifter saknade illustrationer helt (se bild 2). 

 

 

Bild 1, Geometritest med illustrationer Bild 2, Geometritest utan 

illustrationer 

 

Personerna fick sedan betygsätta uppgiften utifrån vissa kategorier som 

till exempel usefulness och interesting (Magner et al, 2013, s. 145). 

Man misstänkte sedan innan att ”onödiga” illustrationer kunde ha en 

negativ påverkan på de som saknade tidigare kunskap, då den kognitiva 

belastningen skulle bli för stor. Man misstänkte också därför att 

belastningen inte skulle bli lika stor på de som hade lite tidigare 

kunskap, då de inte var lika beroende av fokus på uppgiften (Magner, et 

al, 2013, s. 146). 

I huvudstudien var de 52 personer i åttonde klass i en skola i Tyskland. 

De fick sedan utföra flera geometriuppgifter efter varann, varav några 

hade dekorativa illustrationer, och sedan betygsätta dem utifrån vissa 

aspekter som ”usefulness” och ”interest”.  

Resultatet visade att testet med illustrationer genereradeallmänt högre 

intresse, men inte högre inlärning (Magner et al, 2013, s. 149). Man 

märkte också att de dekorativa illustrationerna var extra skadliga för de 
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användare som inte hade någon som helst förkunskap, då det innebar för 

hög kognitiv belastning (Magner et al, 2013, s. 149).  

Det är alltså, enligt den här studien, förmodligen mer effektivt att 

använda sig av illustrationer och grafik som är relevanta för inlärningen, 

istället för endast dekorativa (Mayer, 2014, s. 172). Detta gäller speciellt 

när målgruppen inte har någon tidigare kunskap, och det går nog att anse 

att de flesta i min målgrupp inte har den förkunskapen som krävs för att 

inte påverkas av irrelevanta illustrationer. 

Melin (1998, s. 2) bekräftar även han dessa studieresultat. Han menar att 

illustrationer i samband med text kostar extra processtid och därför 

måste uppehålla ett syfte. Antingen ska illustrationerna säga samma sak 

som texten, eller så ska den säga något som kompletterar texten (Melin, 

1998, s. 2). Han menar alltså att fördelarna med att ha endast dekorativa 

bilder är få. 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

5. Resultat 

5.1 Svar från de individuella frågorna: 

2 av 5 personer hade förstått poängsystemet och fyllt i bowlingserien 

helt rätt 

“Det gick snabbt att ta till sig informationen” 4 av 5 hade svarat “delvis 

rätt”. 

“Rubriken var intresseväckande” 2 hade svarat “delvis rätt” och 3 “helt 

rätt” 

Meningen “Du får tekniskt sett inga poäng..” kan vara onödig att ha 

med. 

Flera påpekade att de inte var bra på matte, och att det kunde ha påverkat 

deras resultat. 

För exakta svar, se bilaga 5. 

5.2 Resultat från fokusgruppen: 

Jag använder ibland bowlingterminologi som inte förklaras, som till 

exempel miss och slag.  

Jag använder mig av synonymer när jag förklarar vissa saker. Till 

exempel använde jag både slag och försök i min text, vilket skapade 

förvirring i gruppen.  

Det uppstod förvirring kring hur ruta tio fungerar. Det var inte alls 

förklarat i texten. 

Rubriken hade kunnat göras annorlunda för att förstärka syftet med den. 

Till exempel få ordet strike att sticka ut mer så att man snabbare förstod 

vad det handlade om 

Färgkodningen var bra, men för otydlig kontrast på två av färgerna 

De siffrorna i serierna som inte blev förklarade i textform var kognitivt 

belastande. Alltså de som inte hade någon färgkodning. 
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Det svåraste att förstå var vad som hände när det kom flera strikar i rad 

och när en spärr kom efter en strike. Det sistnämnda är inte förklarat i 

texten. 

Hade hjälpt med färgkodning även på spärrförklaringsdelen.  

Det här var de kommentarerna som det blev mest diskussion kring och 

de problemen samt lösningarna som belystes mest i gruppen. 

5.3 Resultat från den strukturella analysen 

Här presenterar jag resultaten jag fick fram av min strukturella analys av 

informerande texter om sportreglerna inom curling, baseboll och 

amerikansk fotboll. 

5.3.1 Curling 

I den här texten återfinns ordet ”omgång” 16 gånger, ordet ”tee” 6 

gånger och ordet ”sten” 19 gånger. De vanligaste orden används alltså 

frekvent, och det är sällan de använder ett ord endast ett par gånger, utan 

de återfinns genom hela texten. 

27% av orden i den här texten har över sex tecken i sig. Detta indikerar 

att texten inte är svårläst i den meningen att orden är långa och 

krångliga. 

Ordklasserna är även det viktigt att titta på. Typiska sporttermer som 

sten, tee, omgång och match dominerar texten, alltså substantiv. De 

gångerna man använder sig av andra ord, är det ofta former av de 

vanliga substantiven. Till exempel ”nollomgång” och ”extraomgång”. 

Det är i princip inga verbalsubstantiv i texten. Verbalsubstantiv innebär 

att man har lagt till en ändelse till ett verb och skapat ett substantiv. Som 

till exempel spridning istället för sprida (Hellspong, 2001, s. 26).  
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Bild 4, Exempel på hur curlingtexten utformades 

 

Texten innehåller även en hel del verb. Dynamiska verb innebär att de 

anger en handling eller en händelse, som till exempel ”rubbas” eller 

”mäts”. Motsatsen, statiska verb, anger ett tillstånd, som till exempel 

”är” eller ”ligger” (Hellspong, 2001, s. 27). Curlingtexten blandar 

dynamiska och statiska verb, med ord som ”spelas” och ”går”.  

Det sista jag undersökte är facktermer. Om en text innehåller facktermer 

som inte förklaras, kan det lätt uppstå förvirring, som jag märkte vid min 

utprovning. I den här texten förklaras samtliga facktermer i andra avsnitt 

av regelboken. Det gör att man kan läsa det man kan välja vilka ord man 

kan söka upp, om man till exempel bara förstår några stycken som finns 

i texten. Men det gör också att texten inte kan stå för sig själv, då den 

gör sig beroende av avsnittet där termerna förklaras. Den här texten 

innehåller flera facktermer som ”tee”, ”Sten” och ”Boet”. Jag upplever 

dock aldrig något överflöd, utan de används naturligt i texten.  

5.3.2 Baseboll 

Nästa sport jag analyserade var Baseboll. Via Svenska basebollförbundet 

hittade jag en sida som beskrev reglerna i baseboll. Eftersom det finns 

många olika sätt att få poäng på i baseboll, valde jag att fokusera på 

avsnittet där man beskriver hur man ”bränner” någon, alltså hindrar 

någon från att komma till den sista basen. 

Ord som bränd, löparen, slagmannen och bollen är ord som förekommer 

flera gånger om. De upprepas utan att ha synonymer, vilket indikerar att 

de är tydliga i sina förklaringar. Dock finns det många facktermer i 

texten, och alla upprepas inte. 

Precis som curlingtexten, så har den här texten 27% långa ord, alltså ord 

med över sex tecken. 
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Det finns många substantiv i texten. baseboll, likt många andra sporter, 

har flera olika element som behöver nämnas för att man ska förstå 

helheten. Därför är det många substantiv som ”löparen”, ”bollen”, 

”utelaget” och ”spelare”. Utan dessa hade förmodligen läsaren fått fyll i 

vissa luckor själv, vilket hade gjort texten mer svårläst. 

 

 

Bild 5, Exempel från basebolltexten. Många substantiv på liten yta. 

 

Verben finns inte i lika stor omfattning. De är inte heller riktigt lika 

dynamiska som i curlingtexten. Här är de vanligaste verben snarare mer 

statiska, med ord som ”är”, ”har” och ”kan”. Det finns några dynamiska 

verb, men de upprepas i princip ingenting. Några exempel är ”kastar”, 

”bränner” och ”undvika”. 

Även i den här texten förklaras facktermerna i ett annat avsnitt. Den här 

texten innehåller många facktermer så som ”pitchers”, ”bas”, ”löparen” 

och ”bränna”. Men för att vara extra tydliga hänvisar de till 

begreppsförklaringen i texten (se bild 5). Som sagt finns det många 

element i baseboll som måste förklaras. Om man inte läser avsnittet där 

begreppen förklaras, riskeras den här texten att vara svår att förstå.  

5.3.3 Amerikansk fotboll 

I amerikansk fotboll finns det många sätt att få poäng på, och därför var 

den intressant att analysera. Via Svenska Amerikansk Fotbollförbundet 

hittade jag en regelförklaring, och jag valde att analysera delen som 

förklarar grunderna till spelet. 

Den här texten är mer flytande än de andra. Den har inga 

begreppsförklaringar som de andra texterna, utan förklarar istället orden 
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när de dyker upp i texten. De använder både svenska och engelska 

begreppsnamn för att vara så tydlig som möjligt.  

Det finns inte så många speciella ord som upprepas. De orden som 

upprepas mest är vanliga småord. Ord som ”yards”, ”spelare” och 

”bollen” upprepas en del, men inte i samma mängd som i föregående 

texter. Men eftersom texten är mer en övergripande förklaring och inte 

extremt ingående, kan det innebära att det hade blivit mer fackspråk om 

texten gått in djupare på vissa delar. 

19% av orden i texten är längre än sex tecken. 

Texten innehåller många substantiv, och de få verben som finns är oftast 

statiska. Vanliga uttryck är ”lagen har”, ”man får” och ”positionsspel går 

ut på..”. 

 

 

Bild 6, Exempel från texten om amerikansk fotboll där de förklarar termerna i texten 

 

Det finns flera olika termer, men de upprepas inte mycket. Den här 

textdelen är den första av flera, vilket indikerar att den fungerar som 

introduktion. Termerna som används i den här delen upprepas inte 

mycket förrän senare i regelförklaringarna. De facktermer som dyker 

upp förklaras direkt i texten när ordet nämns. Alltså behöver man inte 

läsa något annat avsnitt för att förstå alla ord, men för de som redan vet 

begreppen kan förklaringarna anses redundanta. 

5.4 Slutsats 
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I min utprovning visade det sig att min gestaltning vid det laget inte 

förklarade systemet tillräckligt bra. 3 av 5 förstod inte systemet 

tillräckligt bra för att fylla i serien korrekt. När jag tittar över resultaten 

ser jag att de hade problem på olika delar av serien, vilket innebär att det 

inte är en särskild del av systemet som är krångligt, utan att det är 

helheten snarare.  

Det märktes att det fanns delar som behövde förklaring, till exempel 

tionderutan, de siffror som inte var färgkodade, och kanske vissa 

begrepp, som miss till exempel. Att ha med bilder eller ord som saknar 

förklaring är något som skapar onödig kognitiv belastning, som jag 

nämnt tidigare. 

Jag var tydlig innan med att deras matematikkunskaper inte skulle spela 

någon roll, och ändå var det flera som var noga med att berätta detta i 

sina svar. Jag tar inte dessa svar i beaktning då det är mer intressant att 

titta på valen de gjorde i sin serie baserat på informationen de fått av 

mig. Det syns om de har förstått hur man ska räkna, och det ger mig mer 

information om vad som är problemet. 

Som jag nämnde i tidigare studier bör alla illustrationer tjäna ett syfte för 

att inte öka den kognitiva belastningen i onödan (Melin, 1998, s. 2). 

Respondenterna svarade att de la tid på att försöka förstå alla siffrorna 

jag hade med i mina bowlingserieillustrationer, istället för att endast 

försöka förstå de färgkodade. De som saknade färgkodning förklarades 

inte, vilket betydde att de inte tjänade något syfte. Detta tog jag med mig 

i min fortsatta gestaltningsprocess. Alla illustrationer och alla bilder bör 

tjäna ett syfte som hjälper texten.  

Angående textinnehållet använde jag bowlingterminologi och jag var 

inte konsekvent med de orden jag valde, som till exempel slag och 

försök. När man ska lära ut någonting som läsaren inte är van vid, så är 

det bäst att hålla sig till ett och samma ord för att inte förvirra läsaren. 

När det gäller min textanalys så kom jag fram till en viktig sak. 

Facktermer bör förklaras. Alla tre texter som analyserades hade 

begreppsförklaringar tillgängliga, vare sig det fanns i texten man läste, 

eller om det fanns i ett angränsande avsnitt. Jag upplevde att läsningen 

stördes när man stötte på ett begrepp som inte förklarades, vilket stärks 

av mina resultat i utprovningen, där användarna upplevde precis samma 

sak. Dock är ett steg på vägen att upprepa sina ord, och inte använda 



 31 

synonymer. På så sätt kan läsaren se orden i olika kontexter och då 

förstå vad ordet betyder. 

Vidare märkte jag också att det fanns en del likheter mellan 

regelförklaringstexterna, som till exempel att de hade ungefär lika stor 

andel långa ord. De hade lite olik fördelning av verb och substantiv, men 

jag tror det har mer att göra med vilken sport det är, än hur effektiv man 

vill göra sin text. En sport kan ha många element som måste förklaras, 

som baseboll, och en annan sport som bowling kanske inte har lika 

många element som behöver förklaras, och blir därför tyngre på verb i 

sin förklarande text. 
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6. Gestaltningsförslag 

Här presenterar jag min gestaltning (se bild 3) och diskuterar vad jag har 

fått fram från mina metoder, tidigare studier och teorier. Jag berättar 

varför jag har gjort vissa designval och hur jag kom fram till dem. 

6.1 Processen 

När jag gjorde research bland teorier i början av min process såg jag 

snabbt att jag behövde göra ett informationsmaterial som inte är för 

tungt att ta sig igenom. Jag upptäckte också att man bör använda så få 

ord som möjligt, men ändå försöka vara effektiv. Jag tog fram en skiss 

utifrån teorierna som jag sedan provade i min första metod, 

utprovningen och fokusgruppen. Där insåg jag att jag hade som mest 

hinder i ordvalen, och framför allt bland mina facktermer. Jag fick även 

kritik kring hur jag använde grafisk form och hur effektiva vissa val jag 

hade gjort var. Efter att ha redigerat min gestaltning utifrån dessa 

resultat, kombinerat med nya teorier och tidigare studier, startade jag en 

ny metod, den strukturella analysen av andra sporters regelförklaringar. 

Där såg jag att de alltid var noga med att förklara sina facktermer på ett 

eller annat sätt. Den insikten fick mig att göra mina slutliga redigeringar 

i min gestaltning, och därmed har jag baserat min slutgiltiga gestaltning 

(se bild 3) i teorier, metoder och tidigare forskning. 
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Bild 3, det slutgiltiga gestaltningsförslaget (se bilaga 4 för större bild) 

6.2 Rubriken 

Det första man ser på ett informationsblad, eller i en text 

överhuvudtaget, är förmodligen rubriken. Pettersson menar att en rubrik 

bland annat bör väcka uppmärksamhet och förtydliga vad texten 

nedanför kommer att handla om (2002, s.189). Denna rubrik uppfyller 

flera syften. Den förbereder läsaren på vad texten kommer att handla 

om, den väcker uppmärksamhet och den visar var man ska börja läsa. 

När jag frågade fem personer i min utprovning huruvida min dåvarande 

rubrik “Hur många poäng ger en strike egentligen” ansågs locka till 

vidare läsning, fick jag bra kritik. Jag anser att den också identifierar ett 

problem då den påminner om att läsaren förmodligen inte vet om hur 

många poäng en strike ger. Förhoppningen är då att man läser rubriken 

och vill ha en lösning på problemet som rubriken tar upp, och man läser 
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då vidare. Det enda jag fick höra om rubriken var att jag kunde stärka 

den genom att förhöja ordet strike, så det blev ännu tydligare för 

målgruppen vad texten handlade om. Så jag placerade ordet strike sist 

och använde mig av versaler. 

6.3 Grafiska hjälpmedel 

Efter att ha studerat teorier angående bildanvändning och tittat på den 

tidigare forskningen, så valde jag att vara konservativ i mina bildval. Jag 

har gjort valet att inte ha med endast dekorativa inslag. Det här kan 

synas i min designprocess, då jag från början hade många siffror och 

grafiska element, som jag successivt sållat bort för att inte bidra till 

kognitiv belastning. Jag ville göra det enkelt att förstå och undvek därför 

information som inte bidrog till inlärning.  

Jag valde också att endast använda bilden som stöd till texten. Man lär 

sig i princip ingenting av att endast se bilderna, och det ville jag göra för 

att texten och bilden ska samspela. Bild är heller inget effektivt val att 

använda sig av när det gäller att förklara regler. Bilder fungerar bra för 

att konretisera och ge överblick, men inte för att enbart förklara 

någonting (Holsanova, 2010, s.141) 

Jag valde färgkodning som länk mellan bild och text i min gestaltning 

redan från början, och fick bra kritik för det i min utprovning. Det jag 

gjorde efteråt var att höja kontrasten, och lägga till färgkodning på alla 

förklaringar i texten, i syfte att öka förståelsen för fler element i 

bowlingens poängsystem. Som nämnt i teoriavsnittet, så kan färg 

användas för att länka samman text och bild, och det var syftet med min 

färgkodning. Det blir på så sätt tydligare vilken text som hör ihop med 

vilken del av bilderna. 

Siffrorna som inte förklaras i texten är mindre viktiga, vilket inte var 

tydligt nog i min utprovning. Jag valde därför att minska opaciteten på 

de siffrorna som inte förklarades för att visa för läsaren att de inte 

behövdes för att förstå systemet. Det blev även en tydlig kontrast till 

siffrorna som var färgkodade. Ware (2008, s. 29) menar att kontrasten är 

det viktigaste för att få objekt att sticka ut. Genom att höja kontrasten 

både på färgkodningen och på de siffrorna som är oviktiga, använder 

man betydligt mindre kognitiv belastning på oviktiga saker. 
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6.4 Textinnehållet 

På både utprovningen och i den strukturella analysen märktes det att 

facktermer är ett problem, då icke-experter inte har tagit del av termerna 

i samma mån som utövare av sporten. Jag har valt att använda mig av så 

få facktermer och så vanliga ord som möjligt, för att de inte ska bidra till 

en ökad kognitiv belastning, eller ses som ett hinder i läsningen. 

De facktermerna som är viktigast är strike och spärr. Dessa begrepp 

förklarar jag i samma mening som jag nämner dem. Texten hade blivit 

svår att förstå om man inte förstod dessa vitala begrepp. Jag valde också 

att inte ha någon extern begreppsförklaring, eftersom jag ville ha ett 

kompakt arbete som gick att ta med sig och läsa var man vill, så desto få 

papper som möjligt, desto bättre. 

Innan min utprovning använde jag synonymer för ordet slag. Jag skrev 

både slag och försök, vilket skapade förvirring bland användarna. När 

jag övergick till endast ett ord, anser jag att texten blev mer lättläst, 

vilket också mina metoder styrker. 

Vid min utprovning kom det fram att ruta tio var klurigt att förstå. Men 

samtidigt visade det sig också att tre personer inte kunde fylla i en serie 

utifrån mina dåvarande instruktioner. Med mina redigeringar i texten 

angående facktermer, tydligare färgkodning och tydligare hierarki, så 

tror jag att förståelsen kring ruta tio kommer att öka automatiskt och är 

ingenting man behöver en extra förklaring för. 

Genom att inte förklara endast ruta tio undviker jag också att bli alltför 

redundant. Det kan vara svårt att ta in för mycket information på en och 

samma gång och enligt Melin (2003 s.2) kan som sagt en alltför 

informationstung text bidra till ökad svårighet istället för tydlighet. 

 

6.5 Hierarki 
Eftersom flera teorier menade att det är viktigt med tydliga ingångar och 

en sökbar text, användes dessa teorier i slutgestaltningen. Vissa kanske 

bara vill lära sig hur många poäng en spärr ger, och behöver inte lära sig 

mer än så. Därför använde jag mig av både färgkontrast och 

storlekskontrast i mina mellanrubriker, "Strike", Spärr" och "När man 

varken får strike eller spärr". På så sätt kan man snabbt söka via 

mellanrubrikerna för att komma till det man vill lära sig om. Rubrikerna 
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beskriver även kortfattat det rubriken under handlar om, så att läsaren 

vet vad hen kommer att lära sig om när hen läser vidare under rubriken.  

Men det första som bör synas är huvudrubriken. Därför gjordes den 

störst av all text, och är förmodligen det första man ser när man ser 

informationsbladet. Huvudrubriken är den som berättar vad texten 

handlar om och bör därför vara det första läsaren möts av, och genom 

storlekskontrasten gentemot övrig text sticker den ut tillräckligt för att 

lägga sig högst upp i texthierarkin. 

När man går in i brödtexten har inga ord markerats och på så sätt hamnar 

högre upp hierarkiskt än övriga ordet. Detta valet gjordes eftersom 

texterna är korta och helheten borde förstås för att man ska förstå hur 

hela systemet fungerar. Det finns färgkodade ord för att man ska veta 

vilken bild som hör till vilket ord, men i övrigt anser jag alla ord vara 

lika viktiga för helhetsförståelsen.  

6.6 Textformateringen 

I gestaltningsförslaget har en antikva använts som typsnitt i brödtexten, 

radavståndet är 60-70 tecken och teckengraden är 10. Teorierna 

angående textformatering som Hellmark och Pettersson nämner i sina 

böcker användes. De fick ingen negativ kritik vid utprovningen och 

användes därför i det slutgiltiga förslaget. 
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7. Slutdiskussion 

Frågan var alltså hur kan man använda kognitionsteorier och 

multimodala texter för att skapa informationsmaterial som förklarar 

bowlingens räknesystem på ett enkelt och effektivt sätt? 

Med hjälp av teorier, utprovningar och textanalyser, har jag kommit 

fram till hur man på flera sätt kan skapa ett effektivt 

informationsmaterial med hjälp av kognitionsteorier och multimodala 

texter. Jag har kommit fram till att saker som närhetslagen, färgkodning 

och tydliga ingångar i texten är effektiva verktyg. Jag har kommit fram 

till att facktermer är något man alltid måste förklara, men att det finns 

fler sätt att göra detta på. Jag har kommit fram till att bilder kan vara 

effektiva, men bör användas i rätt syfte. Bilder kan avgöra om en design 

uppfyller sitt syfte i att vara effektiv, eller om den är jobbig att förstå och 

ta till sig. 

I min designprocess planerade jag att göra utprovningar på min 

gestaltningsskiss tidigare. Jag hade också funderingar på att göra 

jämförelser mellan flera olika skisser för att se vilken som var bäst. Det 

tog dock längre tid än väntat att hitta studier och teorier som kunde 

hjälpa mig att skapa en bra design. Utprovningen gjordes därför sent och 

med en skiss. Men jag anser ändå att jag fick med mig relevanta, bra 

svar från utprovningen och fokusgruppen, eftersom jag fick så många 

och väl motiverade svar. I och med att det var informationsdesigners 

som agerade testpersoner under min utprovning och fokusgrupp, fick jag 

fram svar som jag inte hade kunnat få från ”vanliga” testpersoner. Hade 

jag gjort min utprovning på testpersoner utan kunskaper inom 

informationsdesign, känns det som att jag hade gått miste om idéer och 

tankar. Jag hade förmodligen fått svar på vad de inte förstod, men inte 

varför. Med min utprovning känns det som att jag slog flera flugor i en 

smäll, då jag fick veta både vad som inte fungerade, men också varför 

det inte fungerade. Jag kunde efter alla dessa svar och funderingar, 

tillsammans med mina textanalyser, skapa vad jag anser vara en effektiv 

informationsdesign. 

Det jag avgränsade mig från i detta projekt var att göra förklaringar på 

flera aspekter inom sporten bowling. Det finns förmodligen fortfarande 
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frågor på hur man går med i en klubb, hur en match går till, vad siffrorna 

på kloten betyder eller varför man har olja på banorna. Som vidare 

forskning hade det varit intressant och relevant att studera hur man kan 

göra en större broschyr eller en tidning om hur man kommer igång med 

bowling. Min gestaltning fungerar som ett inkast för fritidsbowlarna, 

men någon vidare förklaring av sporten verkar också vara icke 

existerande, och hade därför varit intressant att skapa. 

Jag gjorde också ett aktivt val i att skapa min design i syfte att trycka. 

Hade den här informationen haft som syfte att endast fungera bra online, 

hade den kunnat se annorlunda ut. Man hade då kunnat haft mer yta och 

kunnat förklara fler aspekter av bowling. Jag hade kunnat använda fler 

sidor i tryck, eller skapat en broschyr eller tidning för att förklara fler 

aspekter, men fördelarna med att endast ha ett informationsblad, som jag 

har nämnt tidigare, övervägde nackdelarna.  

Bowlingen kommer kanske aldrig som sport att nå sina forna glansdagar. 

Men om jag bara kan få en person att se bowling mer som en sport än 

som en fritidssyssla, så anser jag att jag har lyckats med mitt syfte. 
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Bilaga 1 Gestaltningsskiss till utprovningen 
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Bilaga 2 Frågeformulär till utprovningen 
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Bilaga 3 Manus till utprovningen och fokusgruppen 

Hej och välkomna! Mitt examensarbete handlar om att jag vill förklara 

bowlingens poängsystem i form av ett informationsblad. Ni kommer att 

få titta på den här och sen svara på några frågor om den. Jag 

rekommenderar att ni läser igenom den en gång först och bildar en 

uppfattning, och sen läser frågorna, men sen är det bara att hoppa mellan 

frågorna och informationsbladet.  

Ni kommer även att själva få fylla i en bowlingserie som är ifylld med 

strikar och spärrar men saknar själva poängen. Det gör jag för att se om 

min information är tillräcklig för att man ska förstå hur poängsystemet 

används. Det kommer bli lite matte, men det gör ingenting om det blir 

någon siffra fel, ni behöver inte vara matematikproffs, jag kommer ändå 

kunna utläsa om ni har förstått systemet, sen om ni räknar att 65+9 blir 

74 eller 75 spelar mindre roll. 

När ni är klara så säger ni till så samlar jag in bara, och sen när alla är 

klara så tänkte jag att vi tar några frågor tillsammans i en fokusgrupp. Ta 

för er av fikan 

 

Är det okej om jag spelar in era röster under fokusgruppen och kanske 

citerar er i mitt examensarbete? Vill ni vara anonyma? 
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Bilaga 4 Slutgestaltning 
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Bilaga 5 Svar från frågeformuläret 

Här visar jag svaren som jag fick från användarna under min utprovning. 

Jag publicerar en persons svar i taget 

Person 1 

Bowlingserien var fel på ett par ställen 

Jag förstod informationen på informationsbladet – delvis rätt 

Det gick snabbt att ta till sig informationen – delvis rätt 

Rubriken var intresseväckande – Helt rätt 

Kommentarer – Informationen med färgkodning var bra! Tydligt. Men, 

att räkna ur själv var klurigt. Tror man måste öva mer (För någon som 

aldrig bowlar). Det blev lättare att förstå mot slutet. 

Person 2 

Bowlingserien var fel på ett ställe 

Jag förstod informationen på informationsbladet – inget svar 

Det gick snabbt att ta till sig informationen – delvis fel 

Rubriken var intresseväckande – delvis rätt 

Kommentarer – Varför ger X 71 27 istället för 28? Går att förstå, men 

lite otydligt. Hur mycket får man för strike 2 och 3? Vad är skillnaden på 

slag och försök? Påverkas en strike av en spärr? 

Person 3 

Bowlingserien var ifylld helt korrekt 

Jag förstod informationen på informationsbladet – helt rätt 

Det gick snabbt att ta till sig informationen – delvis rätt 

Rubriken var intresseväckande – Helt rätt 

Kommentarer – Rubriken ”Miss” är något missvisande då man inte 

missar käglorna, men inte får ner alla. (kanske är ett vedertaget uttryck 
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inom bowling?). Att det står ”Du får tekniskt sett inga poäng..” kan vara 

kognitivt belastande (är det relevant för målgruppen?). 

Person 4 

Bowlingserien var ifylld helt korrekt 

Jag förstod informationen på informationsbladet – helt rätt 

Det gick snabbt att ta till sig informationen – delvis rätt 

Rubriken var intresseväckande – delvis rätt 

Kommentarer – Det var lite krångligt att räkna men jag tror jag gjorde 

rätt. Färgkodningen kunde varit tydligare. Såg det först i efterhand när 

jag var klar 

Person 5 

Bowlingserien var fel på ett par ställen 

Jag förstod informationen på informationsbladet – delvis rätt 

Det gick snabbt att ta till sig informationen – delvis rätt 

Rubriken var intresseväckande – Helt rätt 

Kommentarer – Jag är trög när det kommer till siffror. Jag känner att ditt 

material är bra bara att jag hade lite svårt. Är osäker om jag gjort rätt. 

 

 


