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AbstrAct
This report is the result of my examination work in Textdesign at Mälardalen 
University, Eskilstuna. The purpose with this work was to develop an
accessible information material for the target group “normal bowlers” that 
gives them the information they need to make their own decision on the lanes, 
because they often miss a coach during an away game. The focus was to 
target adjust the material through the theories readability, legibility and 
reading value, together with the method qualitative interviews. The result 
became a tested information booklet about how to read a lane pattern paper 
with additional information within the subject.

AbstrAkt
Den här rapporten är resultatet av mitt examensarbete i Textdesign vid 
Mälardalens högskola, Eskilstuna. Syftet med arbetet var att utveckla ett 
lättillgängligt informationsmaterial för målgruppen ”normalbowlare” för att 
ge dem den information de behöver för att kunna stå på egna ben och ta egna 
beslut då de ofta saknar en coach under bortamatcher. Fokus låg i att 
målgruppsanpassa materialet genom teorierna läsbarhet, läslighet och 
läsvärde, samt metoden kvalitativa intervjuer. Resultatet blev ett utprovat 
informationshäfte om hur man läser av ett oljeprofilpapper med 
kompletterande information inom ämnet.

Förord
Min förhoppning av detta arbete är att informationsmaterialet kommer göra 
att målgruppen ”normalbowlare” blir mer medvetna om vad som påverkar 
deras spel och att de kommer kunna ta rätt beslut under matcherna. Tack alla 
ni som medverkat och gjort detta möjligt!
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1. InlednIng
Bowling är en av de största sporterna i Sverige, om man ser till antalet 
utövare då ungefär 300 000 bowlare regelbundet spelar i de ca 250 bowling-
hallarna som finns runt om i landet (SBF 2010). Ungefär 16 000 av dessa
bowlare innehar licenser för att tävla.

I varje bowlinghall finns det mellan två och fyrtio banor, som kontinuerligt 
underhålls för att bowlare ska kunna spela på dem. För underhållet används så 
kallade oljemaskiner, som tvättar samt behandlar banorna med en viss typ av 
olja.

I bowlingvärlden är banoljan en central faktor. Som bowlare måste man rätta 
sig efter de oljeprofiler som finns genom att t.ex. byta klot, göra förflyttningar 
i banan för att hitta strikefickan och förstå hur oljan rör sig och varför. 
Problemet är att många bowlare inte innehar dessa kunskaper.

1.1 Bakgrund
I dagens läge är underlaget, banorna och kloten A och O inom bowlingen. 
Som bowlare bör man t.ex. veta vad för klot som passar till ett visst underlag 
och hur man ska rätta sig efter olika så kallade oljeprofiler (en oljeprofil är ett 
visst sätt som en oljemaskin fördelar ut oljan över en bowlingbana). Problemet 
är att många bowlare inte vet hur de ska rätta sig efter oljeprofilerna, eller hur 
de kan ta reda på hur de ska rätta sig efter dem, utan spelar på som vanligt.

Jag blev varse om detta problem i och med att jag själv åker runt och tävlar 
med ett åttamanna lag som ligger i division 2. Även då det finns tillgång till 
den besökta hallens oljeprofilpapper är det ingen av oss som försöker sig på att 
läsa av det, eftersom vi inte kan. Istället går vi upp på banorna och spelar som 
vanligt. Förlorar vi är det oftast för att vi spelar på fel ställe på oljeprofilen.

1.1.1 Koppling till årets tema
Årets tema är inkludering och exkludering. Exkludering innebär att utesluta 
någon/några eller hålla någon/några utanför (Madsen 2006:172). Inkludering
i sin tur innebär att medräkna någon/några eller att få med någon/några i 
helheten (ibid).

I mitt examensarbete har jag inriktat mig på intellektuell inkludering, dvs. att
en större del ska få tillgång till viss information för att de ska kunna stå på 
egna ben och ta egna beslut. 

1.2 Syfte
Syftet med mitt examensarbete var att utveckla ett informationsmaterial om
hur man läser av ett oljeprofilpapper. Fokus låg i att få informationen 
målgruppsanpassad och lättillgängligt. Det var även av vikt att tillföra 
kompletterande information om banolja, klotvård och hur man möter en ny 
bana för att målgruppen ska förstå vad som händer och påverkar deras spel.
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1.3 Målgrupp
Målgruppen är kvinnor och män som regelbundet utövar bowling runt om i
landet. De har minst två års erfarenhet inom bowling. Målgruppen är 
medlemmar i olika bowlingföreningar, innehar licens för att få tävla samt 
spelar i division 2 eller 3 för åttamannalag. De har grundläggande kunskaper 
om banoljan, men saknar kännedom om hur de ska ta reda på vart i banan de 
ska spela. Med andra ord är målgruppen ”normalbowlare”. 
 
1.4 Problembeskrivning
I dagens läge anses bowlingen vara en materialsport, eftersom man hela tiden 
måste rätta sig efter underlaget man spelar på t.ex. med olika klot eller olika 
spellinjer. Problemet är att målgruppen ”normalbowlare” oftast behöver ha 
någon som säger var de ska spela på en viss profil med ett visst klot för att 
kunna prestera. För att målgruppen ska kunna bli bättre bowlare behöver de 
stå på egna ben, framförallt eftersom lag i division 2 och 3 vanligen inte har 
tillgång till coacher eller tränare som kan instruera och hjälpa under 
bortamatcher. Målgruppen bör själva kunna ta reda på var i banan de ska 
spela genom att veta hur de ska läsa av de oljeprofilpapper som finns runt om i 
landets hallar. De bör även veta vad som påverkar deras spel, t.ex. varför 
banoljan förändrar sig, vilket sorts klot de bör använda på underlaget och 
vilka åtgärder de kan åta för att hitta strikefickan. I dagens läge finns det 
tyvärr ingen lättillgänglig information på svenska om detta.

1.4.1 Problemformulering
Hur utvecklar man ett lättillgängligt och målgruppsanpassat informations-
material som hjälper målgruppen att visa hur man tolkar informationen på ett 
oljeprofilpapper. Samt vad för kompletterande information behöver 
målgruppen för att de ska förstå vad som påverkar deras spel.

1.5 Tidigare forskning
En forskning som var av relevans för utformningen av min artefakt var Lars 
Melins artikel Gör illustrationen det vi tror? (1998). I artikeln behandlar  
Melin samspelet mellan informativ text och informativ bild, för att hitta den 
bästa kombinationen för att mottagarna lättare ska minnas vad de läst (ibid).

Genom intervjuer och utprovningar kom Melin fram till att det är enklare 
att minnas information som är densamma i både text och bild, än när bilder 
visade ny information (1998:2). Melin menar på att om man använder 
dubblerande information kommer läsarna bättre ihåg det de läst (ibid). 

Eftersom artefakten jag tagit fram visar hur målgruppen ska läsa av och tolka 
informationen på ett oljeprofilpapper är det viktigt att de kommer ihåg vad de 
läst så att de kan använda informationen även i praktiken. Därför var det 
viktigt att bild och text sa samma sak för att informationsmaterialet skulle ha 
sitt verkställande syfte. 
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2. teoretIskA utgångspunkter
2.1 Precisering av begrepp
2.1.1 Hall
Med begreppet hall avser jag en bowlinghall, där en hallägare äger och sköter 
om hallen.

2.1.2 Bowlingbana
En bowlingbana avser ytan mellan övertrampslinjen till kanten bakom 
käglorna. Den består antingen av trä eller av laminat (laminat är vanligast). 
En bowlingbana delas in i 39 smala hoplimmade träribbor.

2.1.3 Bowlingklot/klot
Med begreppet bowlingklot menar jag de personliga klot som är uppborrade
efter sin ägares hand och fingrar, alltså inte de klot som finns att låna i 
bowlinghallar. De personliga kloten har en ganska porös 
yta som består av en mängd porer som kontinuerligt suger 
åt sig oljan från bowlingbanorna.

Inuti bowlingkloten finns viktblock som hjälper klotet att 
skruva/vända mer eller mindre beroende på utformningen
av den, se bild 1. De kloten som finns att låna har inget 
viktblock, utan är gjorda av plast rakt igenom.

2.1.4 Strikeficka
I slutet av en bowlingbana står det tio stycken käglor 
uppställda i en triangelformation. Beroende på deras 
position är de döpta efter siffrorna 1 till 10. Käglan 
längst fram kallas för 1, resterande döps vart efter i 
varje vågrät rad, från vänster till höger, se bild 2. För 
högerhänta är strikefickan belägen mellan kägla 1 och 3, 
och för vänsterhänta är den belägen mellan kägla 1 och 
2. Strikefickan är där man lättast får strike, 
vilket alla bowlare eftersträvar.

2.1.5 Banolja
Banoljan är den olja som oljemaskinen fördelar ut över bowlingbanan. Oljan
skyddar banorna samt gör det lättare eller svårare för bowlarna att spela på 
dem genom olika oljeprofiler.

2.1.6 Oljeprofil
Banoljan kan läggas i olika profiler, dvs. att en oljemaskin fördelar ut oljan 
över en bana på olika sätt, se bild under 2.1.7 Oljeprofilpapper på 
nästkommande sida. Det som skiljer oljeprofilerna mellan är längden av 
olja, till viss del mängden av olja och spellinje (med spellinje menas där man 
lättast spelar klotet genom oljan för att hitta strikefickan).

Bild 2. Käglornas 
positioner sett uppifrån.

Bild 1. Ett viktblock  
inuti ett bowlingklot.
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2.1.7 Oljeprofilpapper
Ett oljeprofilpapper visar hur en oljeprofil ser ut och utifrån det kan hallägare/
hallpersonal ställa in oljemaskinen hur den ska lägga en oljeprofil. Profilen 
som visas nedan heter Abbey Road, bild 3.

Dessa siffror är 
endast till för att 
man ska kunna 
ställa in olje-
maskinen, vilket
oftast bara hall-
ägare och hall-
personal förstår/
behöver förstå sig 
på.

Diagrammet visar 
hur oljeprofilen 
ser ut uppifrån. De 
olika nyanserna av 
blått avser hur olje-
maskinen lägger ut 
oljan på fram- 
och tillbakavägen, 
samt hur mycket 
olja som ska läggas 
på banan och var.

Detta diagram avser ration, dvs. skillnaden av oljemängden mellan mitten av banan 
och höger, respektive vänster kant (Leandersson 2010). De röda staplarna visar 
mängden olja som oljemaskinen lägger på vägen fram, och de gröna visar 
mängden olja oljemaskinen lägger på tillbakavägen (ibid). Varje stapel visar 
mängden olja per ribba.

Ovanför ratiodiagrammet finns en tabell som visar ration i siffror. Kolumnen längst 
till höger visar hur hög ration är för högerhänta (här 3.7) och tvärtom för vänster-
hänta (här 3.7).

Dessa siffror avser hur lång oljeprofilen är i fot (1 fot= 30,48cm), 
hur mycket olja som används och hur mycket olja oljemaskinen 
ska lägga på sin väg framåt resp. bakåt på banan.

Bild 3 (www.kegel.net)
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2.1.8 ”De bättre bowlarna”
Med begreppet ”de bättre bowlarna” menar jag de bowlare som tävlar i de 
högsta divisionerna, såsom elitserien, allsvenskan och division 1. Dessa 
bowlare har ofta en lång historik inom sporten, uppdaterar sin utrustning 
kontinuerligt, samt tränar fyra till fem gånger i veckan. Deras snitt ligger över 
193 poäng per serie, och de har ett handikapp mellan 0-14. ”De bättre 
bowlarna” utgör ungefär 9 % av de som har licens för att få tävla.

2.2 Teorier
2.2.1 Läsbarhet, läslighet och läslighet
Med tanke på att informationsmaterialet ska anpassas till målgruppen är 
principerna läsbarhet, läslighet och läsvärde av vikt. Läsbarhet går ut på 
läsarens förmåga att uppfatta och förstå innehållet av text och bild (Pettersson 
2003 citerad av Frank 2004:212). Läslighet avser utformningen av text och 
bild genom layout och typografi för att göra det enkelt för målgruppen att läsa 
av (Frank 2004:213). Läsvärde syftar till en text som innehåller läsbarhet och 
läsvärde. För att förbättra läsvärdet kan man göra en innehållsförteckning för 
att skapa förståelse, ge texten ett rikt språk för trevlig läsning samt undvika 
irrelevant information (Pettersson 2007:90).

2.2.2 Att läsa av diagram
Ett av artefaktens syfte är att förklara hur målgruppen ska läsa av ett 
oljeprofilpapper, därför är diagramavläsning av stor vikt eftersom man 
behöver kunna läsa av det så kallade ratiodiagrammet. Enligt Strand ska 
ett diagram bildmässigt visa information och texten förklara vad som visas 
(2004:196). Men med tanke på att oljeprofilpapprena, och diagrammen, är 
likadana över hela världen har jag inte befogenheter att ändra dem utan får 
istället anpassa texterna för att mottagarna ska förstå hur de ska läsa av 
diagrammen. 

Strand trycker även på att det är viktigt att återge källan för trovärdighet 
(2004:199). Eftersom jag hämtat diagrammen från en pålitlig webbsida där 
oljeprofilpapper vanligtvis hämtas ifrån, www.kegel.net, är det viktigt att ange 
det för att mottagarna ska känna att materialet är pålitligt.

2.3 Metoder
2.3.1 Kvalitativa intervjuer
Till detta examensarbete valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer, 
eftersom det går ut på att förstå hur personer tänker och känner samt få fram 
vilka erfarenheter de har (Trost 2010:43). Jag ville veta vad målgruppen hade 
för erfarenheter om olika delar inom bowlingen, vad de inte visste samt vad 
de ville ha mer information om, därför passade valet av metod väl in. Jag 
använde mig även av kvalitativa intervjuer när jag kontaktade ”de bättre 
bowlarna”, eftersom intervjuerna och svaren med de två intervjugrupperna 
lätt skulle kunna kopplas ihop. 
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Min tanke är att informationsmaterialet ska finnas tillgängligt i alla bowling-
hallar runt om i landet, därför borde informationen vara generaliserad för att 
anses vara anpassad till hela målgruppen. Inom den kvantitativa forskningen 
görs ofta statistiska generaliseringar, vilket avser att urvalet ska kunna 
representera hela populationen, vilket den kvalitativa forskningen inte kan 
(Fejes & Thornberg 2009:228). Dock kan kvalitativ forskning ge en situerad 
generalisering, dvs. att den ger en gestaltning om ett fenomen som mot-
tagaren inte varit medveten om (Larsson 2009 citerad av Fejes & Thornberg 
2009:230). Mottagaren kan på så vis ha artefakten i beredskap när han/hon 
möter en liknande situation (ibid), vilket ger en bra bild av hur detta 
informationsmaterial jag tagit fram ska användas.

2.3.2 Utprovning
Jag valde att göra en utprovning eftersom jag ville se om artefakten fungerade 
och om utprovningspersonerna förstod innehållet. Till utprovningen valde jag 
att använda mig av enkäter för att personerna skulle kunna svara på frågorna 
i lugn och ro med artefakten till hands ifall de skulle behöva gå igenom den 
igen. 

När man utformar en enkät får frågorna inte vara för många eftersom intresset
hos de som svarar på enkäten kan tappas och svaren kan bli oseriösa (Holme 
& Solvang 1997:174). Vidare ska frågorna komma i en viss ordning, med 
faktainriktade frågor i början och mer kontroversiella därefter för att inte låsa 
undersökningssituationen (ibid). Eftersom innehållet i artefakten ska vara 
målgruppsanpassat, handlade frågorna i enkäten om värderingar från 
utprovningspersonerna. Dock påstår Holme och Solvang att man måste vara 
försiktig med värderingsfrågor eftersom de ofta är ledande (1997:175), vilket 
även vissa av de frågor jag formulerade blev. Jag la därför till frågor där 
utprovningspersonerna fick förklara varför de tyckte som de gjorde.

3. projektets genomFörAnde
3.1 Undersökningar
3.1.1 Kvalitativa intervjuer
Enligt Trost finns det inga direkta riktlinjer för hur många man bör intervjua 
för att få fram ett tillförlitligt underlag, men man bör koncentrera sig på fyra 
till åtta intervjuer (2010:143). Intervjuar man för många kan resultatet bli för 
mäktigt att analysera (ibid).

Jag valde att intervjua fyra stycken ur målgruppen, tre av ”de bättre bowlarna”
samt en oljeexpert, under bilagorna 1, 2 och 3 återfinns intervjuerna (fack-
språk förekommer eftersom jag direktåtergivit intervjuerna). Jag hade tänkt 
intervjua fler ur målgruppen och ”de bättre bowlarna” men eftersom jag fick 
liknande svar av intervjupersonerna mot slutet kunde jag anta att även de 
nästkommande intervjuer skulle ge detsamma. Dock är det ingen garanti att 
jag inte missade mer intressant information, men jag kan tänka mig att den in-
formationen i sådana fall hade blivit överkurs för ändamålet och målgruppen. 



10 11

Vad som hade varit av större relevans var att intervjua fler oljeexperter, men 
eftersom jag hade svårt att själv veta vem jag skulle vända mig till bad jag en 
andra part om hjälp. Problemet som då uppstår när man inhämtar information 
genom en annan person, är att man ofta förlitar sig fullt på denne och nöjer sig 
med de svar som fås. Dock är den oljeexpert jag fick namn på en av Sveriges 
bästa på banolja och oljemaskiner, vilket var av relevans för mitt arbete. Men 
för att inhämta mer information om banolja och liknande valde jag att även 
hämta information från en av Sveriges bästa bowlingspelares blogg. Jag valde 
att inte intervjua honom, eftersom han förklarade väldigt sakligt i sin blogg 
om banolja och oljeprofiler. Han hade även använt sig av betrodda källor.

3.1.1.1 Målgrupp
Syftet med de intervjuer jag utförde på målgruppen var att få reda på vad de
hade och inte hade för kunskaper om banoljan. Jag valde att intervjua tre 
stycken bowlare som ingår i samma förening som mig, samt en bowlare jag 
tidigare ingick med i samma förening. Alla de intervjuade var män, vilket 
avspeglar målgruppen väl eftersom bowling är en mansdominerad sport.

Enligt Trost bör man utföra intervjuer i en miljö som är så ostörd som möjligt 
och där intervjupersonen känner sig säker och trygg (2010:65). Jag valde 
därför att göra två av intervjuerna i bowlinghallen i Köping, och de resterande 
tre utfördes i intervjupersonernas respektive hem.

När man intervjuar ska man undvika att använda ett färdigkomponerat fråge-
formulär eftersom det är den intervjuade som i möjligaste mån ska styra
intervjun (Trost 2010:71). Men med tanke på att de tillfrågade intervju-
personerna sade sig ha för lite eller inga kunskaper alls om oljan när jag 
frågade om de ville ställa upp på intervjuerna, valde jag ändå att göra ett sorts 
frågeformulär. Detta eftersom jag ansåg att det hade blivit för stor press på 
intervjupersonerna om jag hade följt Trost riktlinjer om kvalitativa intervjuer 
till punkt och pricka (2010). Frågeformuläret jag satte ihop bestod av nio 
stycken huvudfrågor med några följdfrågor, se bilaga 1. Enligt Häger bör man 
låta bli att ställa allt för många slutna frågor eftersom intervjupersonen då 
berättar mindre (2007:56). Jag valde ändå att ha med två slutna frågor, men 
lade istället till följdfrågor såsom varför och varför inte för att inte få allt för 
statiska svar.

3.1.1.2 ”De bättre bowlarna”
För att få fram information om vad målgruppen bör veta om bl.a. oljeprofil-
pappret, banoljan och val av klot valde jag att utföra intervjuer på tre 
frispråkiga personer som har mycket kunskaper om ämnet. Eftersom 
intervjupersonerna kunde mer om ämnet än målgruppen valde jag att endast 
göra några övergripande frågor och lät dem sedan tala fritt inom ämnet. 
Intervjuerna utfördes individuellt.
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3.1.1.3  Analys av de kvalitativa intervjuerna med målgruppen och ”de bättre bowlarna”
Efter att ha utfört intervjuerna insåg jag att den efterfrågade informationen, 
samt den ansedda viktiga informationen var liknande varandra. Båda intervju-
grupperna var överens om att information om hur man läser av ett oljeprofil-
papper var viktigast. De gånger åsikterna gick isär valde jag att lyssna mer 
till ”de bättre bowlarna”, eftersom de kan mer inom ämnet och har en viss 
förståelse om vad normalbowlarna behöver veta. Efter att ha analyserat 
intervjusvaren fick jag fram vad som borde innefattas i informations-
materialet:

• Oljeprofilpappret– två av fyra intervjupersoner från målgruppen sade sig
   titta på oljeprofilpappret när de skulle ”läsa” av en oljeprofil. Men när jag
   frågade vad för information de saknade var det just om hur man läser av
   ett oljeprofilpapper, antagligen tittar de på oljeprofilpappret utan att 
   egentligen veta vad för information som de ska läsa av. Även ”de bättre  
   bowlarna” ansåg att det var viktigt att veta hur man läser av ett oljeprofil-
   papper.

• Oljans egenskaper och vad som påverkar– majoriteten av ”de bättre 
   bowlarna” ansåg att målgruppen bör veta det grundläggande om oljans
   egenskaper samt vad som påverkar den. De jag intervjuade i målgruppen
   visste vad som påverkar oljan, men då måste jag beakta att det har varit
   stora diskussioner om oljan senaste tiden i bowlinghallen i Köping. ”De  
   bättre bowlarna” ansåg även att det var viktigt att veta mängden olja som  
   läggs ut på en bowlingbana.

• Oljemaskinen– majoriteten av båda intervjugrupper tyckte att man inte  
   behöver veta hur en oljemaskin fungerar, men att skillnaderna mellan
   märken kan vara av betydelse att veta.

• Hur man gör när man kommer till en ny bana för att läsa av oljeprofilen– intervju-
   personerna i målgruppen hade olika sätt att läsa av en ny bana, men jag
   fick ut intressanta svar av ”de bättre bowlarna” vilket jag anser kan vara  
   av vikt för målgruppen som utgångspunkt.

• Hur många klot man ”borde” ha och varför– en viktig del i att kunna spela på
   olika oljeprofiler är att ha rätt sorts klot. Majoriteten av ”de bättre
   bowlarna” ansåg att det kan vara svårt för målgruppen att veta vilka sorts
   klot man bör ha, och hur de ska bete sig på banan.

• Klotvård– eftersom kloten i dagens läge har en ganska porös yta är det
   viktigt att underhålla kloten. Alla tre av ”de bättre bowlarna” 
   förespråkade detta, vilket jag måste ta fasta på även då ingen ur mål- 
   gruppen nämnde det. Men det kan också ha att göra med att det är 
   information som ständigt återkommer i bowlinghallen i Köping.
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3.1.2 Oljeexperter
För att få fram den information om det som borde innefattas i artefakten 
kontaktade jag experter inom området. En av experterna var Tomas 
Leandersson, en av Sveriges bästa bowlare. Leandersson driver egen hall, är 
återförsäljare av bowlingutrustning, är förbundskapten för herrlandslaget samt 
har vunnit ett antal EM- och VM-guld. I mitt sökande av information hittade 
jag hans blogg där han tar upp en hel del information om just oljeprofiler och 
oljeprofilpapper. Jag kontaktade honom i hopp om att få använda en del av 
hans material till mitt informationsmaterial, vilket jag fick, bara jag angav 
hans blogg som referens. Att referera till Leanderssons blogg påverkar 
artefakten endast positivt eftersom det gör innehållet mer tillförlitligt.

Jag kontaktade även Joakim Ek, ledamot i Svenska bowlingsförbundets 
styrelse. Han har alltid varit en närvarande kontakt med förbundet sedan jag 
började med bowling för 13 år sedan. Genom Ek fick jag namn på en person 
som kan mycket om banolja, Nicklas Linderholm. Han arbetar på Sveriges 
största återförsäljare av banolja och oljemaskiner: Bowltech Sweden AB. Jag 
kontaktade Linderholm i förhoppning om att få göra en intervju med honom. 
Tyvärr svarade han aldrig, därför gjorde jag i ordning en kort mailintervju i 
hopp om att han skulle ha tid att svara på den, vilket han hade, se bilaga 3. 
Jag försökte även kontakta andra återförsäljare av olja och oljemaskiner utan 
resultat. 

3.2 Designarbetet
I utformningen av informationsmaterialet kontaktade jag Micael Hamberg, 
ordförande av Svenska bowlingförbundet, för att fråga om deras intresse av 
att ta del av mitt arbete. Svaret kom tillbaka positivt. Hamberg skulle vidare-
befordra min förfrågan till den person som var ansvarig för trycksaker och 
utbildningsmaterial inom förbundet.

I och med att Svenska bowlingförbundet valde att ställa sig bakom detta 
projekt var det viktigt att trycka på deras ethos, dvs. det förtroende de inger 
som avsändare. Det var även viktigt, som jag nämnt tidigare, att ha med var 
informationen är hämtad ifrån, såsom Leanderssons blogg, intervjun med 
Linderholm och diagrammen från www.kegel.net. Allt för att målgruppen ska 
känna att informationen är förtroendeingivande.

3.2.1 Format
Utifrån problemformuleringen, teorierna och sammanställningen av de 
kvalitativa intervjuerna kom jag fram till att jag skulle göra ett informations-
material i ett litet smidigt format som ska finnas tillgängligt i landets alla 
bowlinghallar. Eftersom problemformuleringen gick ut på att få artefakten 
lättillgänglig bör den finnas i bowlinghallar där målgruppen har mest nytta 
av den. I alla hallar finns det tavlor där information hängs upp, vilket är ett 
utmärkt ställe att placera artefakten på. 
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Vad jag behövde beakta var att informationsmaterialet inte skulle bli allt för 
stor i sin utformning för att inte ta upp allt för mycket plats från informations-
tavlorna. Därför utgick jag från att formatet på informationsmaterialet skulle 
vara litet och behändigt att läsa och använda. Sammanställningen av 
intervjuerna visade att målgruppen behöver förklarande text och bild om hur 
man läser av ett oljeprofilpapper. Vad som då kom väl tillhands var teorierna 
att läsa av ett diagram, samt läsbarhet, läslighet och läsvärde eftersom de 
hjälper mottagarna att förstå och bearbeta innehållet.

Från början tänkte jag göra artefakten i stående A5-format eftersom vi är 
vana vid pappersformat från A-serien. Bergström förespråkar A-formatet till 
broschyrer och liknande eftersom bild och text får bra med utrymme på ytan 
(2007:226). Men när jag förde in text och bilder i artefaktens layout blev 
allting för kompakt, med knappt en tom vit yta, vilket försvårade läsligheten.
Därför valde jag att förstora upp sidorna från 148x210mm (A5) till 
163x225mm. Storleksskillnaden mellan höjd och bredd tillför en viss spänning
på ytan eftersom det inte är något som vi dagligen ser eller handskas med 
(Bergström 2007:226). Dock valde jag att ha kvar det stående formatet 
eftersom det är att föredra vid utformning av informationsmaterial, med 
mestadels löpande text, för att det ger en naturlig läsrörelse över sidorna 
(Frank 2007:207).

3.2.2 Logga
För att artefakten skulle inge förtroende redan från början valde jag att sätta 
Svenska bowlingförbundets logga både på fram- och baksidan, med 
kontaktadress på baksidan. Svenska bowlingförbundet hade fyra stycken olika 
loggor som de använder, se bild 4, 5, 6 och 7 nedan. Jag valde att använda bild 
7, som har svart logga med vit bakgrund, eftersom jag anser att den borde 
synas bäst mot den tänkta bakgrundsbilden. Min tanke var även att loggan 
skulle finnas med högst upp till höger i sidhuvudet på varje uppslag, men 
eftersom det tog uppmärksamheten från bilderna och blev för mycket
upprepning valde jag bort det.

Bild 4 Bild 5

Bild 7Bild 6
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3.2.3 Färg
Från början hade jag tänkt använda en blå bård i sidhuvudet med Svenska 
bowlingförbundets gula logga i, se bild 8. Dock tog det för mycket fokus från 
texten samt gjorde att sidorna hamnade i extrem obalans eftersom varken 
texten eller bilderna kunde väga upp den nedre delen av sidorna. 

Därefter valde jag att inte använda någon accentfärg, eftersom en icke 
funktionell färg kan förvirra mottagarna och göra att de går miste om
information (Bergström 2007:256).

3.2.4 Text
Enligt Bergström finns det fyra stycken olika läsare av informationstexter: de 
analytiska, aktiva, välvilliga samt de uttråkade (2010:34). Dessa fyra läsare 
har olika intressen för texten. Precis som det låter på namngivningarna är den 
analytiska kritisk, den aktiva ser möjligheter, den välvilliga blir uppmuntrad 
av texten och den uttråkade har lätt att tappa intresset (ibid). För att nå alla 
läsare bör man variera sitt språk, samt stimulera båda hjärnhalvorna genom 
logik och känsla (ibid).

3.2.4.1 Textinnehåll
Tidigare här i rapporten gjorde jag en analys av intervjuerna med målgruppen
och ”de bättre bowlarna” om vad som borde finnas med i artefakten. Det som
ansågs vara viktigt att veta var hur man läser av ett oljeprofilpapper, oljans 
egenskaper, vad som påverkar oljan, skillnaderna mellan märkena på 
oljemaskinerna, hur man gör när man kommer till en ny bana för att läsa av 
oljeprofilen, hur många klot man ”borde” ha och varför samt att det är viktigt 
att underhålla kloten.

2 3

T��� ������- E��� S�����

Tubapro�ilerna anses vara lättspelade efter-
som det är mycket olja i mitten och mindre 
ut mot kanterna. I vardagsmun kallas pro-
�ilen för pensionärspro�il. Man kan bemöta 
pro�ilen på olika vis, beroende på hur mycket 
rotation man spelar med. Har man min-
dre rotation kan man spela på kanten för 
att låta avsaknaden av olja hjälpa klotet in 
mot strike�ickan. Vanligast är dock att man 
spelar med hjälp utav den så kallade ”vallen”, 
genom oljan ut mot den torrare kanten. 

Ett exempel på en tubapro�il är Easy street. 
Man kan läsa ut ur ratiodiagrammet (se bild 
nedan) att mellan ribba ett och nio är det 
väldigt lite olja, mest i ilägget. 

T��� ������1

Bild 8. Informationsmaterialet med en blå bård i sidhuvudet.

2 3

J�������������- A���� R���

I denna pro�ilform är oljan fördelad över 
banan som en julgran, därav har den fått 
sitt namn. Oljemängden är som bredast och 
mest i början av banan, i ilägget, för att sedan 
minskas ner ifrån kanterna som en trappa 
in i mitten. Denna pro�il anses som den mest 
”rättvisa” pro�ilen eftersom man med fördel 
kan spela både med en rak linje längre ut på 
kanten och med mera hook längre in.

Ett exempel på en julgranspro�il är Abbey 
road. Från kanterna och inåt är oljan lagd som 
en julgran med en plan mitt. 

J�������������2
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För att förklara hur man läser av ett oljeprofilpapper valde jag att ta med 
exempel på olika oljeprofilformer, såsom Tubaprofil, Julgransprofil och Plan 
profil, se bild 9. Det finns även en fjärde profilform, Omvänd tubaprofil, men 
den används ytterst sällan och skulle bli överkurs för målgruppen. 

Till dessa oljeprofilformer lade jag till passande oljeprofiler och förklarade hur 
man läser av ratiodiagrammen till oljeprofilerna. Jag valde att ta med 
praktiska exempel som vad för yta kloten bör ha till de olika oljeprofilerna 
istället för i en separat del förklara hur många klot man ”borde” ha och varför. 
Detta för att målgruppen ska få mer praktiska exempel på hur de ska spela på 
oljeprofilerna. I mailintervjun med Linderholm kom det fram att en bowlare 
inte ska kunna känna skillnaden mellan oljemaskinmärkena, om inte 
maskinen är trasig, därför valde jag bort den informationen från artefakten.

För att få en tydlig översikt i artefakten la jag till en innehållsförteckning, 
vilket Pettersson anger som en del av att ge ett bra läsvärde (2007:90). Genom 
att ha direkt tilltal i artefakten, såsom ”du” eller ”du som bowlare”, hoppas jag
målgruppen blir mer integrerad vilket gynnar läsbarheten.

Från början valde jag rubriken ”Oljeprofiler” till artefakten, men ändrade det 
pga. av att informationen i den handlar om mer än bara oljeprofiler, det hade 
gett missvisande information om vad mottagarna skulle mötas av i häftet. 
Istället blev rubriken ”Närmare strike”, vilket gör det mer intressant för 
mottagarna eftersom strike är vad alla bowlare eftersträvar.

3.2.4.2 Bildtext
Enligt Melins forskning ska bilder och bildtext säga samma sak för att 
mottagarna lättast ska komma ihåg informationen (Melin 1998). Därför har 
jag anammat det och upprepat det som tas upp om bilderna i brödtexten även i 
bildtexterna.

Bild 9. De olika oljeprofilformerna. Omvänd tubaprofil valde jag bort efter-
som den är ytterst ovanlig.

Plan profil Tubaprofil Omvänd tubaprofil Julgransprofil
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3.2.5 Typografi
Jag valde att använda läslighet som en av mina teorier, vilket har till syfte att
målgruppsanpassa. Läslighet går bl.a. ut på att typografin anpassas för att 
texten ska bli så lätt som möjligt att läsa (Frank 2003:213). Enligt Hellmark 
ska läsarna inte behöva bry sig om hur bokstäverna är arrangerade, utan 
endast koncentrera sig på innehållet i texten (2006:22). Även Frank skriver att 
den osynliga typografin (brödtexten) är till för att överföra budskapet av 
informationen till läsarna utan att typsnittet ska sticka ut (2007:215). Med 
detta i tanken valde jag att använda antikvan Cambria till brödtexten, 
eftersom serifferna på bokstäverna ger ögonen en slags linje att läsa längs 
med (Bergström 2007:132). Antikvan gör att man läser enklare och snabbare 
eftersom ögat och hjärnan uppfattar bokstäverna och ordbilderna lättare (ibid). 
Hellmark rekommenderar att vuxna med normalsyn bör ha en brödtext mellan 
10 och 12 punkter (2006:27), därför valde jag 11 punkter. Hade jag använt ett 
mindre gradantal än 10 anstränger det ögat för mycket, och större än 12 skulle 
göra att ögat får svårt att uppfatta ordbilderna (Hellmark 2006:17-30).

Hellmark menar vidare att radlängderna i en brödtext inte bör överstiga 55-65 
tecken, men inte underskrida 35-45 tecken (2006:31). Jag anpassade därför 
satsytan så att radlängderna blev runt 60-65 tecken långa. Texten är även
vänsterjusterad med ojämn högerkant eftersom det ger konstanta 
ordmellanrum samt minskar avstavningarna (Bergström 2007:135).

Till antikvatexter passar sanserifer som rubriker och mellanrubriker bra  
(Hellmark 2006:27). Därför valde jag att använda typsnittet Calibri till rubrik- 
sättningen, i versaler. Enligt Frank ska man dock se upp med att använda 
versaler i rubriker eftersom det kan göra texten svårläst (2007:216). Men Frank 
fortsätter att berätta att det kan fungera bra om man vill utmärka rubrikerna 
lite extra samt om de inte är så långa, max tre ord (ibid).

Till mitt designarbete valde jag att använda dessa typsnitt:

• Rubriknivå 1: Calibri, 16p, fet, små versaler  Visning
• Rubriknivå 2: Calibri, 13p, normal, små versaler  Visning
• Rubriknivå 3: Calibri, 11p, normal, små versaler  Visning

• Brödtext: Cambria, 11p, normal    Visning

• Bildtext: Calibri, 9p, normal    Visning
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3.2.6 Bilder
Eftersom jag har textdesign som inriktning har jag inte tagit egna bilder till 
artefakten. Men på fram- och baksidan hade jag tänkt att det skulle finnas 
en närbild på ribborna i en bowlingbana nära käglorna, i dekorativt syfte. På 
framsidan ska ribborna ha en diagonal riktning från övre hörnet på vänster 
sida till det högra nedre hörnet för att leda läsaren in i artefakten. På baksidan 
ska ribborna stå vertikalt för att förstärka slutet. Resterande bilder är hämtade 
från tillförlitliga sidor, såsom www.kegel.net och Leanderssons blogg, och har 
endast till syfte att informera.

För att visa hur oljeprofilformerna såg ut valde jag presentativt illustrerade 
bilder, dvs. bilder som visar hur någonting ser ut och har strålkastare på vissa 
egenskaper (Bergström 2007:160). De egenskaper just dessa bilder visade upp 
var hur oljan läggs i oljeprofilformerna (det gröna) se bild 10. Jag kunde ha 
valt att använda mig av informativa bilder, se bild 11, men de presentativt 
illustrerade bilderna visar en förenklad version som mottagarna lättare kan ta 
till sig.

De bilder jag använde på ratiodiagrammen är förminskade i artefakten för att 
få plats på sidorna, men det mest väsentliga syns eller är förstorat.

3.2.7 Utprovning
Till utprovningen fick utprovningspersonerna läsa igenom artefakten och 
sedan svara på en kort enkät. Två av de tre personerna som ingick i 
utprovningen representerade målgruppen, vilket den tredje inte gjorde. Men 
det var relevant att ta med en person som inte var insatt i ämnet för att se hur 
texten fungerade och om personen förstod innehållet. Jag försökte formulera
öppna frågor för att få så uttömmande svar som möjligt, detta genom att 
inleda de flesta frågorna med Hur, vilket Häger förespråkar (2010:57). Dock 
blev många av svaren statiska, vilket kan ha att göra med att frågorna var 
värderande.

Bilderna visar samma oljeprofilform. Bild 10, den till 
vänster, är presentativt illustrerad som visar oljans 
egenskap på ett bättre sätt till målgruppens fördel. 
Bild 11, den till höger, är informativ och försvårar 
förståelsen av oljeprofilen.

Bild 10 Bild 11

Julgransprofil
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Resultatet blev att utprovningspersonerna tyckte att informationsmaterialet 
var bra. De tyckte att materialet var i bra storlek, och att det var lätt och 
smidigt att hålla i och läsa. De tyckte att layouten kändes enkel och texten 
lättläst. Även då en av personerna hade dyslexi tyckte han att texten var lätt att 
läsa och förstå. Den enda förändringen som efterfrågades var under rubriken
Behandla ytan, att jag skulle förklara innebörden i att klotens yta slits ner, 
vilket jag gjorde efter utprovningen.

4. AvslutnIng
4.1 Slutdiskussion
Min problemformulering gick ut på att utveckla ett lättillgängligt målgrupps-
anpassat informationsmaterial som hjälper målgruppen att visa hur man tolkar 
informationen på ett oljeprofilpapper. Samt vad för kompletterande 
information målgruppen behöver för att de ska förstå vad som påverkar deras 
bowlingspel. Med hjälp av litteratur, teorier och metod kom jag fram till hur 
artefakten skulle utvecklas.

Eftersom vikten av arbetet gick ut på att målgruppsanpassa informations-
materialet använde jag mig av begreppen läsbarhet, läslighet och läsvärde. 
Detta för att anpassa texten till målgruppen både innehållsmässigt och layout-
mässigt. Jag valde bl.a. att ge praktiska exempel till de olika oljeprofilformer-
na såsom hur man läser av ratiodiagrammen och vilket klot man bäst spelar 
med på profilen, vilket får målgruppen integrerad så att de förstår text och 
bild, dvs. läsbarheten. Layoutmässigt valde jag att använda ett stående special-
format, 163x225 mm, istället för det A5-format jag tänkt använda från början.

För att materialet skulle bli lättillgängligt för målgruppen behöver det finnas 
där de vistas i deras kontext som bowlare: i bowlinghallarna. Som jag nämnde 
här innan valde jag att göra ett litet smidigt informationsmaterial eftersom det 
inte skulle ta upp för mycket plats på informationstavlorna samt för att mål-
gruppen lätt ska kunna ta med sig den till banorna. För att göra artefakten än 
mer lättillgänglig hade jag kunnat göra en kort sammanfattning om oljeprofil-
pappren som man skulle kunna riva av och ta med sig. Målgruppen skulle bli 
än mer integrerad eftersom de då hade haft personlig tillgång till materialet, 
när helst de vill. Problemet är att informationen skulle bli komprimerad och 
de praktiska exemplen hade utgått i brist på yta. Frågan är då om materialet 
hade blivit målgruppsanpassat? Utprovningspersonerna tyckte det var bra att 
informationsmaterialet innehöll olika exempel på oljeprofiler, en av 
personerna påstod att exemplen gjorde att han nu förstod hur man ska läsa av 
ett oljeprofilpapper.

En annan lösning till att få materialet lättillgängligt hade kunnat vara att 
publicera det på webben, med tanke på att många har tillgång till webben 
hemifrån i dagens läge. Problematiken ligger i att artefakten inte skulle finnas 
tillgängligt i sitt sammanhang, i bowlinghallen, där det behövs. Ett annat 
problem är att eftersom internet är så pass stort försvinner information lätt.
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4.2 Käll- och metodkritik
4.2.1 Källor
4.2.1.1 Litteratur
Den litteratur jag tog del av var för metod, teori och utformning av artefakten. 
Eftersom textdesign är ett praktiskt program var den mesta litteraturen 
tillägnad utformningen, även för text och bild.

Under genomläsningen av litteraturen utgick jag från Thuréns källkritiska 
principer: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet (1997:11). Efter-
som all litteratur var skriven av personer som är utbildade/arbetar inom ämnet 
(text och utformning), påstod liknande saker och var relativt nya har jag ingen 
anledning att misstänka att litteraturen inte levde upp till principerna. Den 
enda litteratur som hade några år på nacken var just Thuréns Källkritik från 
1997, och Holme & Solvangs Forskningsmetodik även den från 1997. Dock 
valde jag att använda dem ändå, eftersom innehållet jag använde endast var en 
liten del ur vardera, samt att det fortfarande är aktuellt.

De elektroniska källorna användes som informations- och bildinhämtning till 
artefakten, i synnerhet Leanderssons blogg. Eftersom han är en respekterad 
person inom bowlingvärlden kan man anta att det han skriver är sant. Skulle 
han, mot förmodan, skriva lögnaktig information i sin blogg skulle det ställa 
honom i dålig dager och han skulle tappa sin auktoritet både som bowlare 
och tränare. Den information jag inhämtade från Leanderssons blogg var två 
serier: 10 saker som alla borde veta om banoljor och Hur du läser av en 
banprofil från 2009 resp. 2010. Problemet är att hans blogg inte är primär-
källan till 10 saker som alla borde veta om banoljor, utan är hämtad från 
Kegels webbsida. Thurén menar på att uppgifter som inte kommer direkt från 
primärkällan är mindre tillförlitlig (2000:23), men menar vidare att källor på 
webben som inte är primärkällor ändå kan vara bra (2000:19). Leandersson 
har endast översatt vad som stod på Kegels webbsida från engelska till 
svenska, vilket gör Leandersson till en bättre källa för min del till mitt arbete 
eftersom han kan bowlingtermerna på engelska bättre. Hade jag själv översatt 
informationen hade det kunnat bli fel översättningar och syftningar.

4.2.1.2 Intervjuer
Man kan ifrågasätta intervjupersonernas tendenskriterier, dvs. om de var 
partiska eller kanske gav en falsk bild av sina kunskaper (Thurén 1997:63).
Eftersom de känner mig kanske de gav de svar de trodde jag sökte, men med 
tanke på att intervjupersonerna svarade liknande på frågorna behöver jag inte 
misstänka tendens. De pratade inte heller ihop sig innan intervjuerna 
eftersom de inte visste/vet vilka fler jag intervjuade. En av ”de bättre 
bowlarna” tyckte att målgruppen skulle må bra av att veta precis allt om 
banoljan. Gav han då en falsk bild av verkligheten? Kanske är det viktigt? 
Men det är klart, ju mer man vet desto mer kan man utbringa. Dock anser jag 
att målgruppen inte behöver veta allt, eftersom de ändå inte skulle ta till sig 
den information som är irrelevant eller överflödig.
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4.2.2 Metod
4.2.2.1 Kvalitativa intervjuer
Med tanke på att mitt arbete gick ut på att göra ett målgruppsanpassat
informationsmaterial fordrades målgruppens uppfattningar och kunskaper. 
Jag valde att använda kvalitativa intervjuer eftersom det går ut på att förstå 
hur människor tänker samt vilka erfarenheter de har (Trost, 2010:43).
Problemet är att kvalitativa intervjuer inte ger ett statistiskt generaliserbart
svar på hur det borde se ut för hela populationen (Fejes & Thornberg 
2009:229). Kvantitativa forskare kritiserar ibland kvalitativ forskning just för
att det inte får fram, i deras ögon, generaliserbara svar (ibid). De menar att 
intervjuer med ett litet antal individer inom t.ex. en organisation inte kan vara
representativt för helheten (Bryman 2002 citerad av Fejes & Thornberg 
2009:229). Jag kan inte heller bevisa att de intervjupersoner jag valde ut kan 
representera hela målgruppen, men jag kan anta att resterande ”normal-
bowlare” runt om i landet har liknande problem eftersom de spelar i samma 
divisioner. Dock har de kanske inte lika mycket kunskaper som de jag 
intervjuade, men jag tog även med mer grundläggande information, som 
intervjupersonerna redan hade kunskaper om, för att inkludera fler ur 
målgruppen. Jag kan även anta att om de resterande ur målgruppen inte har 
samma problem kan de ändå använda artefakten då de stöter på liknande 
situationer, vilket ger en situerad generalisering som jag tidigare nämnt under 
2.3.1 Kvalitativa intervjuer. 

Ett annat alternativ, för att försöka inkludera fler ur målgruppen, hade 
kunnat vara att göra enkätundersökningar och skicka ut till olika bowling-
föreningar runt om i landet. Problemet är då att det är svårt att formulera 
frågor som inte skapar missförstånd, och eftersom jag då inte hade varit på 
plats hade de inte kunnat fråga vad som menats. Ett annat problem är att det är 
svårt att få fram statistiskt generaliserbart svar även genom enkäter eftersom 
man inte kan få precis alla att svara på dem (Fejes & Thornberg 2009:229). 

Jag genomförde intervjuerna, både med målgruppen och ”de bättre bowlarna”, 
individuellt. Trost förespråkar dock gruppintervjuer när man vill få fram 
intervjupersoners erfarenheter och skapa idéer (2010:46). Men eftersom jag 
hade svårt att få tag på personer från målgruppen som var villiga att ställa upp 
på intervjuer då de inte ansåg sig ha några eller lite kunskaper om banoljan, 
valde jag att inte använda mig av gruppintervjuer. Att blotta deras okunskaper 
inom ämnet för varandra hade kunnat kränka intervjupersonernas integritet. 
Detsamma gällde även för ”de bättre bowlarna”. Jag vet av erfarenhet att de 
tre personer jag intervjuade har olika uppfattningar och erfarenheter om 
bowling. De kan ha svårt att acceptera att de kanske kan mindre inom ett visst 
område än någon annan. Därför hade en gruppintervju varit svårt att genom-
föra eftersom jag som intervjuare hade hamnat i underläge och kanske inte 
kunnat styra upp intervjun.
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4.2.2.2 Utprovningar
Till utprovningarna fick utprovningspersonerna läsa igenom informations-
materialet och sedan svara på en enkät. Problemet med en enkät är att
frågorna ofta blir ledande och svaren statiska. Även då jag följde Hägers råd 
med att börja frågorna med Hur (2010:57), för att frågorna skulle bli öppna, 
gav de ändå slutna svar såsom ”bra” och ”ja”. Hade jag istället valt att göra 
intervjuer efter utprovningspersonerna läst igenom informationsmaterialet 
hade jag lättare kunnat ställa följdfrågor för att få reda på mer. Jag valde 
ändå att göra enkäter eftersom utprovningspersonerna skulle kunna svara på 
frågorna i lugn och ro, med tillgång att gå tillbaka i artefakten. På de frågor 
jag förstod att svaren skulle bli statiska lade jag till följdfrågan Varför för att 
få mer uttömmande svar. Ett problem med utprovningen är att den inte ut-
fördes i sitt kontext, i bowlinghallen. Tanken var att utprovningspersonerna 
skulle ha lugn och ro omkring sig när de deltog i utprovningen för att de 
lättare skulle kunna ta till sig all information i artefakten. Jag anser dock att 
artefakten ska fungera för målgruppen i sitt kontext, när de behöver 
informationen, medan utprovnings-personerna inte hade samma behov när de 
läste igenom artefakten.
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6. bIlAgor
6.1 Bilaga 1
6.1.1 Kvalitativa intervjuer med målgruppen
Syftet med intervjuerna var att få reda på vad målgruppen vet och inte vet 
inom ämnet, samt vad de efterfrågar för information.

Intervjupersoner
Man 67 år
Man 37 år
Man 30 år
Man 28 år

Frågor
1. Hur länge har du bowlat?
40 år.
17 år, men ungefär 15 år i en förening.
3 år nu men sammanlagt 7.

4 år.

2. Hur många klot använder du?
5 stycken.
2 förstaklot och spärrboll, till säsongsstarten blir det 4 förstaklot och 
spärrboll.
5 stycken.

3 stycken med spärrbollen.

3. Hur ofta tränar du?
5 dagar i veckan
1-2 gånger i veckan, 1 ½ - 2 h per gång.
3 gånger i veckan plus matcher.

2 gånger i veckan.

3.1 Hur tränar du?
Spelar mest, 2-manna 6 serier. Är där för att vinna!
Kastar mest klot, men lägger 1 h per vecka på spärrträning.
Det är jag dålig på, det är väldigt ostrukturerat.
Spelar mest.
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3.2 Om du frågar efter hjälp, vem vänder du dig till?
Yngve, men litar inte riktigt på honom eftersom han kan komma med 
konstiga förslag ibland.
En i laget, oftast den jag spelar med. Men det finns en del jag inte vill fråga 
eftersom jag anser att de inte kan hjälpa till. Om jag vill ha mer hjälp frågar 
jag Mats.
Någon i klubben, Yngve eller kollar på internet.
Yngve.
(Förklaring: Yngve är hallägare i Köpings bowlinghall. Mats arbetar i 
Västerås bowlinghall)

3.3 Varför vänder du dig till den personen?
Yngve har tränarutbildning steg 1, 2 och 3.
Jag vänder mig till de i klubben eftersom det är enklast. Och jag vänder mig 
till Mats eftersom han kan mer.
Mest av bekvämlighet, nära till hands. Internet för teorier till exempel  
Team Tubas frågesida.
Yngve är kunnigast, har mest koll på finliret och småjusteringar.

4. Vad gör du när du kommer till en ny bana?
Tittar om någon spelar liknande som jag, kollar vilken linje den personen 
spelar på. Nere på banan ställer jag upp mig på mitt favoritställe, rullar av 
klotet, ser hur den går och hur kägelraset blir. Jag brukar aldrig testa spärr-
slaget eftersom det ändå ska stämma.
Är det under matchspel tittar jag på var motståndarna spelar, för att se var
klotet vänder. Är jag ute på tävling testar jag först över första pil för att sedan 
leta mig vidare. Jag lyssnar inte så mycket på andra som har spelat i en hall 
man ska till eftersom det kan skilja sig så mycket.
Hitta spärrslaget, börjar längst ut för att sedan leta mig längre in.
Testar spärrslag för att se om det stämmer på den banan. Börjar sedan med en 
boll ute på kanten.

4.1 Hur ”läser” du profilen?
Profilpappret och tittar på vart andra spelar.
Är det under matchspel tittar jag på var motståndarna spelar, för att se vart 
klotet vänder. Är jag ute på tävling testar jag först över första pil för att 
sedan leta mig vidare. 

Jag börjar längst ut på banan för att sedan leta mig längre in.
Ser med en kantboll vart klotet vänder i banan.
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4.2 Om du söker upp hjälp om banan, vem frågar du?
Tittar efter profilpappret eller frågar hallägaren.
Oljeprofilpappret eller frågar personalen i hallen, men är de väldigt insatta 
kan deras förklaringar bli alldeles för krångliga.
Disken, någon som jobbar där för att hitta rätt riktning, om det är tävling 
frågar jag funktionärer.
Hallägaren.

5. Anser du, som bowlare, att man måste veta hur en oljemaskin fungerar?
Nej, endast att den lägger ut olja.
Nej.
Kanske inte veta hur den fungerar men förstå vad och hur den gör.
Ja, egentligen.

5.1 Varför/varför inte?
Varför ska jag veta det?!
Det är inte mitt jobb, det finns personal för det.
Kanske inte veta hur den fungerar men förstå vad och hur den gör.
För att veta vilka förutsättningar man har, veta vad man har att göra med, 
lite tekniskt kunnande.

5.2 Vad ser du för fördelar med att veta hur en oljemaskin fungerar?
Inga, mer än att veta att den tvättar och lägger olja.
Det skulle kunna vara lite till fördel om någon i laget visste hur en 
oljemaskin fungerade eftersom att de då kan läsa av banorna bättre.
Kan man själv lägga in olika oljeprofiler kan man träna på olika profiler.
Det blir lättare att förbättra sitt eget spel när man vet hur saker och ting  
fungerar.

5.3 Vad ser du för nackdelar med att veta hur en oljemaskin fungerar?
Varför ska jag veta det?!
Nackdelen är att om fler visste hur en oljemaskin fungerade skulle vara att 
de skulle ”läxa upp” de som oljar. Det skulle bli för mycket bråk och tjafs.
Man kan bli låst eftersom det blir fokus på fel saker istället för att ta det 
man får. Och om man kommer till en ny hall behöver man inte veta hur just 
den maskinen funkar.
Man kan bli för överanalyserande och tänka för mycket på hur det borde 
vara istället för att ta det som det kommer.
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6. Hur gör du för att få reda på hur en oljeprofil ser ut?
Frågar hallägaren.
Vissa hallar har oljeprofilpappret uppsatt, eller så frågar jag personalen. Men 
oftast lägger jag inget krut på det.
Använder mig av internet: kegel.net, pba.com eller frågar personal i hallen.
Vet inte.

6.1 Hur gör du för att veta var spellinjen finns?
Ställer upp mig på mitt favoritställe, rullar av klotet, se hur den går och hur 
kägelraset blir.
Profilpappret, för att se hur profilen ligger och hur iläggsoljan ligger.
Går in på youtube.com och söker på ”how to play + profil”
Ser med kantbollen vart klotet vänder.

7. Om en bana är jättesnabb, hur gör du för att tackla det?
Använder en ruggad boll.
Sänker farten genom att börja längre fram, använder en mattare boll, spela 
kryssficka om det är jättesnabbt.
Allt möjligt, beror på hur den är snabb, men så enkelt som möjligt. Det som 
passar.
Tajtar upp linjen i mitten av banan eller spelar kryssficka. Det beror på hur 
oljeprofilen är utformad, om den är rak eller granformad.

7.1 Om den är jättetorr?
Använder spärrboll.
Spelar med en blank boll som går långt, spelar hårdare och ökar tempot.
Går in i banan och skickar iväg klotet, viker handleden.
Tar en blank boll med längd, flyttar in och spelar runt.

8. Vad vet du om oljan?
Inte så mycket. Att den fungerar olika på olika underlag. På träbanor går oljan 
ner i trät, i sprickor och liknande. På laminatbanor skjuts oljan omkring.
Ingenting egentligen.
Att den ter sig olika beroende på temperatur, luftfuktighet, oljesort, 
banunderlag. Dock är det för mycket fokus på oljan.
Egentligen inte så mycket. Att det är en liten mängd som används på varje 
bana, den har låg densitet och är lättpåverkad.
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8.1 Vad påverkar oljan?
Kloten, viskositeten i oljan, värme, kyla, luftfuktighet.
Luftfuktighet, värme, fabrikat (AMF, Brunswick), oljemaskinen, underlaget 
(olika sorters laminat).
Ter sig lika som motorolja, är det varmt rör den sig lättare och är det kallt 
flyter den trögare.
Luftfuktighet, temperatur.

8.2 Varför påverkas oljan?
Är det kallt eller torr luft blir oljan segare, är det varm förflyttar sig oljan 
mer.
Oljan blir lättflyktig i högre temperaturer, som olja i en stekpanna. Den blir 
mer trögflytande när det är kallare.
Viskositeten ändras, precis som att vatten fryser vid noll.
Viskositeten ändras.

9. Om du fick mer information om oljan, skulle det vara till hjälp?
Jag behöver inte det eftersom jag har en närstående som kan allt om bowling.
Ja.
Ja, kanske lite. Men nej det är klart, kunskap är makt.

Jo, det är klart.

9.1 Vad för information skulle du då vilja ha om oljan?
-
Banläsning, enklare förflyttningar, om olika profiler samt hur man läser av 
oljeprofilpapper.
Att veta hur man ska hantera hur profilen nöts ner, profilpappret, den 
teoretiska biten bakom oljan, hur man omsätter teorin i praktiken. Det är 
problem att ta till sig den info som finns.
Om man visste vilken olja varje hall använder, vilken densitet och 
temperatur oljan har (om den är rinnig eller trög).
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6.2 Bilaga 2
6.2.1 Kvalitativa intervjuer med ”de bättre bowlarna”
Syftet med intervjuerna var att få reda på vad de ansåg att man som ”normal-
bowlare” ska veta/kunna om banoljan.

Intervjupersonerna
Man 53 år
Man 40 år
Man 36 år

Frågor
1. Vad har oljan för egenskaper?
Skydda banan från skador. För bowlarnas del är det att göra banorna lättare 
eller svårare genom olika profiler. Man använder 20-28 ml olja till en bana. 
24-25 ml är vanligast.
Det är bra att veta om den är trögflytande och hur den reagerar vid olika 
temperaturer. Oljan och tvättmedlet måste reagera bra tillsammans så att 
tvättmedlet kan tvätta bort oljan. Det gör skillnad!
Det är inte relevant på den här nivån (div. 2 och 3). Det bör vara mer fokus på 
oljeprofilen.

2. Vad påverkar oljan? 
Luft, luftsystem, temperatur, fuktighet. I längre perspektiv är det även damm 
och partiklar från kläder, hud och luftventilationen. 
Temperaturen, vart bowlinghallen ligger (vid exempelvis ett badhus), hur 
dörren är placerad i förhållande till banorna banorna.
Om det är varmt eller kallt i hallen. 

2.1 Hur påverkas oljan?
Luft: torkar upp, kyler ner, gör att oljan dunstar 8-10 % i timmen.
Temperatur: är det kallare blir viskositet högre, är det varmare flyttar sig 
oljan lättare.
Fuktighet: jag har inte 100 % koll på vad det gör med oljan. Men om det 
regnar ute kommer fuktigheten in och oljan blir snabbare. 
Damm: binder oljan, mer i ilägget än längre ner mot käglorna.
-
Är det mycket olja i en varm hall flyttar sig oljan mycket, är det mindre olja 
i en kall hall blir oljan mer trögflytande.
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3. Vad bör man veta om oljan?
Vilken oljemaskin som används, kunna läsa av profilpappret, kolla vilka banor 
det är och hur gamla de är.
Hur lång oljan är, vilket underlag man lägger oljan på (trä eller laminat), 
vilken oljemaskin som används (eftersom alla maskiner inte kan lägga alla 
profiler) och kunna läsa av ration på profilpappret (för att se vart man ska 
spela).
Kunna läsa av ration på oljeprofilpappret. Är det mindre än 3,0 är profilen 
svår. Ration är skillnaden mellan kant och exempelvis ribba 10, den är upp-
byggd på ett visst sätt mellan en viss bredd.

3.1 Vad ska man kunna läsa av ett profilpapper?
-
Ration är viktig, och om det är kort- eller långolja. Är det kortolja ska man 
spela utifrån och om det är långolja ska man spela längs med.
Man ska kunna läsa av ration och längden.

4. Vad bör man som spelare göra när man kommer till en ny bana?
Fråga hemmaspelare och hallägare om profilen.
Söka information, om det är ospelat innan eller spelat, fråga hallägare eller 
personal. Hur många fot profilen ligger på, när det oljades senast. Fråga om 
ration och oljemaskin. Vad är det för underlag? Trä? Laminat? 
Man bör börja spela över 5-5 och flytta in 3-2 i banan tills klotet släpper, då 
får man reda på hur mycket man har att spela på (större marginaler). Man kan 
även titta på en hyfsad spelare.
Ställa frågor till hallpersonalen: hur lång profilen är, hur mycket olja som 
ligger i profilen, ration. Då vet man vart man ska spela och med vilken boll.
Längre profil: längre in
Kortare profil: längre ut, kant
Börja med en medium klot på 5-5, sedan flytta inåt för att hitta vart klotet 
släpper.

5. Bör man veta hur en oljemaskin fungerar?
Nej, bara märket och om man ställer in den manuellt eller elektriskt.
Desto mer man vet desto längre fram ligger man alla andra. Man har tillgång 
till att olja olika profiler.
Det skadar inte att veta hur den fungerar, men det är t.ex. viktigare att veta 
hur mycket olja som läggs ut på banan.
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6. Övrigt
• Alla spelare behöver en tränare!
• Viktigt att underhålla ytan på kloten!
• Bara för att man bör spela på ett visst ställe med ett visst klot behöver inte  
   det vara hela sanningen, ofta måste man se till vart man gillar/trivs att  
   spela. Blandar man där man bör spela och vart man vill spela blir det oftast  
   bäst.
• Under match måste man ta snabba beslut. Ofta när man spelar första slaget  
   och tror sig göra fel struntar man i att stå kvar och se vad som händer med  
   klotet och skyller på att man gjorde fel och testar ett slag till på samma  
   ställe. Man måste flytta utifrån hur klotet reagerar, även fast släppet blev fel  
   kan man alltid läsa ut någonting utav det.
• Klotvård är viktigt! Ha alltid tillgång till slippapper. Man får rugga upp  
   kloten under uppvärmning innan match. Sen ska man aldrig börja med  
   värsting klotet, då har man ingenting att byta upp till. Börja med ett mellan  
   klot.
• Det är viktigt att inte bara ha mellan- och värsting klot. Man måste även ha  
   snälla klot. 
• Det är viktigt att man har underhållsutrustning med sig såsom: sax, tejp, nya  
   fingertutor, kolodium, superlim, kniv.
• Tumregel är att om oljeprofilen har en hög ratio ska man spela med ett klot  
   med mindre rg-diff, dvs. ett klot som jobbar mera jämt över banan, inte en  
   kickboll.
• Spelar man match ska man kolla på en hemmaspelare var de vänder klotet.
• Viktigt att underhålla ytan på kloten!!
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6.3 Bilaga 3
6.3.1 Mailintervju med Niklas Linderholm
Syftet med intervjun var att få reda på mer information om oljan och om 
oljemaskiner.

1. Oljan från banorna påverkas kontinuerligt av bl.a. luften, ventilationssystemet, 
temperaturen, fuktigheten samt damm och partiklar. Men varför och hur påverkas oljan 
av detta? 
Först skall man ju säga att det som påverkar oljan mest är spel på banorna, för 
varje slag som slås så flyttar sig oljan antingen fram eller torkas upp av klotet. 
Sedan är det så att allt flytande påverkas av värme eller kyla i konsistensen. 
Lägg sedan till att du blandar i damm så får du automatiskt en ändring i oljan.

2. Vad är det för skillnad mellan märkena på oljemaskinerna Brunswick och AMF? 
Det finns väldigt många sorters oljemaskiner, de som är ledande på 
marknaden och de enda i världen som bara jobbar med oljemaskiner är 
KEGEL. KEGEL är de enda som har en helt självgående maskin som även 
går mellan banorna. Brunswick har en maskin som har 39 st munstycken som 
sprutar olja på varje ribba i banan. AMF har maskin där det är paddar olja 5 
ribbor i taget. KEGEL har maskiner som lägger olja som en bläckstråle-
skrivare.

3. Märker man som bowlare av skillnaden mellan märkena på oljemaskinerna?
Om samtliga maskiner är fullt fungerande så märker de flesta bowlarna 
ingenting om vilken maskin det är, däremot är det väldigt avgörande vilken 
oljeprofil man lägger.
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6.4 Bilaga 4
6.4.1 Utprovning
Syftet med utprovningarna var att få reda på om informationsmaterialet 
fungerade och att målgruppen förstod innehållet. 

Utprovningspersoner
Kvinna 57 år
Man 52 år
Man 27 år

1. Vilket var ditt första intryck av informationsmaterialet?
Lättläst.
Får information, är lättläst, förstår innehållet.
Rätt så lättläst, man förstår betydelsen och hjälpen av det.

2. Hur kändes storleken av informationsmaterialet?
Bra.
Bra.
Det var bra.

2.1 Varför?
Lätt att hålla i när det var litet. 
Det var smidigt.
Lagom lättläst. Det var inte för plottrigt, men inte heller ett stort häfte.

3. Kändes layouten rörig eller enkel?
Enkel.
Enkel och snygg.
Rätt så enkel.

3.1 Varför?
För att det var lättläst.
Enkel att läsa, bra med förklarande bilder.
Bra med mellanrum, bilder på rätt ställen, textstorlek, lättläst.

4. Hur kändes texten att läsa?
Bra.
Bra och förklarande.
Jag med dyslexi tyckte den var lätt att läsa.
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5. Behövde du läsa om något stycke?
Det om siffrorna och ribborna eftersom jag inte kan sånt där riktigt.
Nej, men jag förstod inte varför klotens yta slits ner, förklara bättre.
Nej.

6. Hur var typsnittet på bokstäverna att läsa?
Bra!
Bra.
Bra.

7. Hjälpte exemplen på de olika oljeprofilerna dig?
Ja, för att förstå när det pratas om olika profiler
Ja, nu förstår jag vad profilpappret innebär, det gjorde jag inte förut.
Ja.

8. Kändes bilderna och bildtexten relevanta till texten?
Ja.
Absolut.
Ja absolut.

8.1 Varför? 
Det blev mer lättförståeligt.
De var informativa. Och eftersom du ringat in vad man skulle lägga fokus 
på gav det mer.
Det handlar ju om det. 
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N������ ������
Ett informationshäfte om hur du läser av ett olje-
pro�ilpapper, lättast hittar strike�ickan och vårdar 
dina klot

6.5 Bilaga 5
6.5.1 Utformningen av artefakten
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F�����

Det här häftet innehåller information om hur du som bowlare 
läser av ett oljepro�ilpapper, hittar strike�ickan på en ny bana 
och tar hand om dina klot: allt för att hjälpa dig på vägen att 
bättre förstå vad som händer med ditt spel och varför.

Informationen är baserad på en studie som gjordes i samband 
med mitt examensarbete i Textdesign på Mälardalens högskola, 
våren 2012. Tidigare fanns det ingen lättillgänglig information 
på svenska som förklarade hur man läser av och förstår ett 
oljepro�ilpapper. I och med att jag själv insåg problemet med att 
informationen saknas antog jag utmaningen att sammanställa 
och förklara just detta. Genom teorier, intervjuer, utprovningar 
och inhämtning av information från bl.a. Tomas Leanderssons 
blogg har jag kommit fram till detta informationshäfte du nu har 
i din hand. 

Ett stort tack till Svenska bowlingförbundet som ställde sig 
bakom detta arbete och gjorde det tillgängligt för �ler.

Trevlig läsning!

Emma Niejahr
Maj 2012
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B�������
När bowlare talar om oljepro�iler sinsemellan brukar det ofta handla 
om hur mycket olja det är på banan, om det är mycket eller lite. Men 
det används endast 20 till 28 ml olja per bana, vilket motsvarar 
ungefär 1 till 2 msk, alltså väldigt lite. Det du istället bör lägga fokus på 
är längden och utseendet på oljepro�ilen.

V�� �������� �����
Eftersom det används så pass lite olja per bana påverkas den väldigt 
snabbt av ditt spel och din omgivning.

• Ditt spel: det som påverkar oljan mest är varje slag du slår  
   på banan. Antingen �lyttas oljan framåt eller torkas upp av ditt  
   klot1.

• Luft: så fort oljan kommer i kontakt med luft börjar den 
   dunsta. För varje timme dunstar ungefär 8-10 %. 

• Temperatur: är det kallt i hallen får oljan högre viskositet, dvs. 
   oljan blir mer trög�lytande och �lyttar sig långsammare på banan,  
   då kan du spela samma spellinje längre. Är det istället varmt i 
   hallen blir viskositeten lägre och oljan �lyttar sig fortare, då får du  
   vara uppmärksam med att göra för�lyttningar snabbare.

Oljans påverkan av värme och kyla kan liknas med matolja i en 
stekpanna. Är stekpannan kall är oljan trög�lytande medan den 
rinner lätt i en varm panna. 

• Partiklar och damm: varje gång du kommer fram till övertramps- 
   linjen släpps partiklar och damm från dina kläder ner på banan.  
   Dammet binder oljan och gör att pro�ilen ändras, framförallt i 
   ilägget1.

1Niklas Linderholm, Bowltech Sweden AB
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O���������������� 
Utifrån ett oljepro�ilpapper kan hallägare/personal ställa in hur 
oljemaskinen ska lägga en oljepro�il, men det hjälper även dig som 
bowlare att veta var i banan du ska spela. Det du behöver kunna läsa 
av är längden på pro�ilen och hur hög ration är, vilket är inringat och 
förstorat på pro�ilpappret nedan.

Högst upp till vänster på pappret står längden på oljan (som på 
engelska heter Oil Pattern Distance). Längst ner på pappret �inns ra-
tiodiagrammet (den högra ringen visar ration för högerhänta och den 
vänstra för vänsterhänta).

Högst upp till vänster 
på oljeprofilpappret 
kan du läsa av 
längden på oljan, vilket 
här är 40 fot, på engel-
ska heter profillängd 
Oil Pattern Distance.

Ovanför ratio-
diagrammet finns 
en tabell som heter 
Microliter Track Zone 
Ratio, där du kan läsa 
av ration i siffror. För 
dig som är höger-
hänt ska du läsa av 
kolumnen längst till 
höger, och för dig som 
vänsterhänt är
det kolumnen längst 
till vänster som gäller.
Ofta är det ingen 
skillnad mellan 
vänster och höger, 
men på vissa svårare 
profiler förekommer 
det. På detta oljeprofil-
papper kan du läsa av 
att ration är 3.70.
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O�������������� 
Oljepro�illängden mäts i fot (1 fot= 30,48 cm), och brukar vara 
mellan 28 och 49 fot lång. Är oljepro�ilen kort ska du oftast spela 
utifrån kanten, och om pro�ilen är lång ska du ofta spela längs med 
oljekanten, för att få så mycket att spela på som möjligt. Längden 
tillsammans med oljepro�ilformen avgör var du ska spela i banan.

R����
Ratio är skillnaden av oljepro�ilens oljemängd mellan banans mitt 
till kanterna, och är förhållandet mellan bredden och höjden på olje-
pro�ilen2. Av ratiodiagrammet kan du läsa av mängden olja per ribba, 
vilket visas i röda och gröna staplar, ju högre stapel desto mer olja2. De 
röda staplarna visar mängden olja som oljemaskinen lägger på framåt-
vägen, och de gröna visar mängden olja som läggs när oljemaskinen 
åker tillbaka2. Om de röda staplarna är högre än de gröna brukar 
oljepro�ilen oftast förändras snabbt och oljan i ilägget torkar upp 
fortare2. 

L��� �� ���������������
Över ratiodiagrammet �inns det en tabell som på engelska heter Micro-
liter Track Zone Ratio, den visar nivåskillnaderna mellan mitten och 
kanterna på banan i siffror, dvs. ration. På oljepro�ilpappret, på före-
gående sida, står det i den översta raden i tabellen längst till höger 
(vilken är inringad): Ave. 18L-18R: 7R-3R. 18L-18R avser hur olje-
maskinen lägger ut oljan på ribborna 18 från höger sida (R=right, 
höger) till 18 på vänster sida (L=left, vänster) framåt resp. bakåt2. 
7R-3R avser ribborna 7, 6, 5, 4, 3 på höger sida (R=right, höger). 
För att få reda på ration på oljepro�ilen ska du läsa av siffrorna i den 
kolumnen längst till höger (för högerhänta) och längst till vänster (för 
vänsterhänta). På föregående sidan visas att ration är 3.7 på båda 
kanterna. Ju större differensen är mellan siffrorna (3 och 7) desto 
lättare räknas pro�ilen vara2. 

För att veta var i banan du ska spela ska du, i ratiodiagrammet, hitta 
den största skillnaden mellan den högsta och lägsta delen av olje- 
pro�ilen, där mellan ska du spela2. Detta eftersom ration just avser 
skillnaden på oljemängden mellan banans mitt och respektive kanter.

2Tomas Leandersson, Team tuba blogg
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Easy Streets ratiodiagram. De röda staplarna visar mängden olja oljemaskinen 
lägger framåt, och de gröna visar mängden olja maskinen lägger på tillbakavägen.

Oljeprofilen 
visas här i grönt

T���������- E��� S�����
Tubapro�ilerna anses vara lättspelade eftersom det 
är mycket olja i mitten och mindre ut mot kanterna. 
Till vardags kallas pro�ilen för pensionärspro�il eller 
housepro�il. Eftersom pro�ilen har lite olja på kanterna 
är det till din fördel att använda ett klot med blank yta 
eftersom det går längre innan det börjar jobba. 

Ett exempel på en tubapro�il är Easy Street. I kolumn-
en över ratiodiagrammet nedan kan du läsa av att 
ration ligger på 10.0, vilket är en väldigt stor skillnad 
mellan siffrorna, alltså en lätt pro�il. Den största 
skillnaden, för dig som högerhänt, är mellan höger 
mitt (18L-18R:17R-13R), där ration är 1.02, och höger 
kant (18L-18R:7R-3R), där ration är 10.0. Därför ska 
du spela mellan ribba 8 och 12 där ration är 3.7. Det-
samma gäller för sig som vänsterhänt, fast på vänster 
sida. 
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J�������������- A���� R���
I denna pro�ilform är oljan fördelad över banan som en 
julgran, därav har den fått sitt namn. Oljemängden är 
som mest och bredast i början av banan för att sedan 
minskas ner från kanterna, som en trappa, in till 
mitten. Denna pro�il anses som den mest ”rättvisa” 
eftersom man med fördel kan spela både med en rak 
linje längre ute på kanten och med mera rotation läng-
re in3. På denna pro�ilform är klot med blank yta att 
föredra eftersom de går längre innan de börjar jobba.

Ett exempel på en julgranspro�il är Abbey road. Ration 
ligger på 3.7, alltså är det en ganska lätt oljepro�il. På 
denna pro�il spelar du liknande som på Easy Street, 
dvs. mellan ribba 8 och 12. Detta eftersom mitten har 
ration 1.03 och kanten 3.7 (se de inringade kolumner-
na) och mellan dem ligger ribborna 8-12 med en ratio 
på 1.52. På vänster sida ser det likadant ut.

J�������������

Abbey Roads ratiodiagram. De röda staplarna visar mängden olja oljemaskinen 
lägger framåt, och de gröna visar mängden olja maskinen lägger på tillbakavägen.

Oljeprofilen 
visas här i grönt

3Tomas Leandersson, Team tuba blogg
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P��� P�����- U� O���
Av de pro�ilformer som �inns är den plana bland de 
svåraste, med tanke på att oljans bredd oftast är 
likadan över hela banan. På denna pro�il måste du 
spela med stor precision och inte sprida slagen allt för 
mycket, eftersom du inte får hjälp av något torrfält i 
oljepro�ilen. På dessa pro�ilformer ska du helst spela 
med ett klot med matt yta (eller har lågt rg-diff) efter-
som det jobbar mer jämnt än ett klot med blank yta. 

US Open är den mest extremt plana pro�ilen eftersom 
det inte �inns någon skillnad alls mellan kanterna och 
mitten, ration ligger på 1.0. På denna pro�il bör du 
spela rakt över ribba 10 för att komma så nära strike-
�ickan som möjligt.

P��� ������

US Opens ratiodiagram. De röda staplarna visar mängden olja oljemaskinen läg-
ger framåt, och de gröna visar mängden olja maskinen lägger på tillbakavägen.

Oljeprofilen 
visas här i grönt
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N� ����
När du kommer till en ny bana bör du först se vilket underlag det är på 
banorna, om det är trä eller laminat. I dagens läge är det oftast 
laminat, men om du skulle komma till träbanor får du tänka på att 
träet suger upp oljan och torkar på så vis upp oljan fortare. På laminat- 
banorna �lyttas oljan omkring. 
 
Nästa steg är att ta reda på om banorna är nyoljade, och när de senast 
oljades, tänk på att 8-10% av oljan dunstar per timme från banorna. 
Du bör även söka upp oljepro�ilpappret eller fråga hallpersonal om 
längden på pro�ilen och vilken ratio den har.

H���� ������������
När du ställer upp dig på banan ska du antingen börja spela över ribba 
5-5 eller där ratiodiagrammet visar var du ska spela, för att sedan 
�lytta in 3 i ansatsen och 2 i banan tills klotet släpper. Det du får ut av 
det är att du då vet hur mycket du har att spela på. Undantagen är om 
det är en rak pro�il du spelar på, då bör du spela rakt längre in i banan, 
ofta runt ribba 10. Man kan även med fördel titta var andra spelare 
spelar, även fast de inte spelar likadant som dig kan du ändå titta på 
vilken ribba de får klotet att vända. 

Vid uppvärmningen bör du tänka på att även då slaget kändes fel ska 
du ändå stå kvar och se hur klotet reagerar och vart det vänder. Du kan 
få ut mycket utav det, bl.a. ser du hur mycket missmarginaler du har.
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Klotens yta är porösa och består av en mängd små porer som hela 
tiden suger åt sig oljan från banan, därför är det viktigt att underhålla 
ytan regelbundet. Nedan är några förslag på vad man kan göra för att 
få rent kloten:

• Tvätta av klotet med varmt vatten: Antingen kan du ställa klotet  
   under rinnande varmt vatten eller i en hink med varmt vatten. 
   Värmen gör att oljan sipprar ut ur porerna i klotet. Tvätta av klotets  
   yta med Yes diskmedel och den gula sidan på en disksvamp efteråt  
   (den gröna sidan kan ge repor). Skölj av och torka.

• Värma klotet i ugn: Det du bör tänka på är att inte hetta upp klotet  
   för fort, eftersom kärnan lätt kan spricka när det tas ut ur ugnen av  
   temperaturskillnaden. Du sätter in klotet i ugnen när den 
   fortfarande är kall. Sätt igång över- och undervärme på ugnen på 
   lägsta möjliga temperatur, vilket oftast är 50 grader. När klotet  
   har ”svettats” ut en del olja är det dags att ta ut det. Ställ klotet  
   under rinnande vatten för att få ut den sista oljan. Tvätta av 
   klotets yta efteråt med Yes diskmedel och den gula sidan på en 
   disksvamp. Skölj av och torka.

• Värma klotet i bastu: I en bastu bör du se till att lägga klotet på  
   golvet för att det inte ska hettas upp för fort och för mycket, efter- 
   som kärnan lätt kan spricka när du tar ut det ur bastun pga. 
   temperaturskillnaden. När klotet ”svettats” ut en del av oljan ska  
   du ta ut det ur bastun. Ställ klotet under rinnande vatten för att få  
   ut den sista oljan. Tvätta av klotets yta efteråt med Yes diskmedel  
   och den gula sidan på en disksvamp. Skölj av och torka.
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Ytan på dina klot slits hela tiden ner bl.a. av bowlingbanorna och 
handduken du torkar av kloten med. När ytan slits blir den blankare 
och får mindre fäste i banan, du kan då uppleva att klotet svänger 
mindre. Därför är det viktigt att underhålla ytan på dina klot med 
slippapper som du kan köpa hos en klotshop. På det sättet får du även 
längre hållbarhet på kloten. Eftersom ytan slits ner fort kan du med 
fördel rugga upp ytan efter varje träning/match, eller så ofta som du 
tycker det behövs.

Antingen kan du hålla samma yta på klotet som det hade när du köpte 
det, eller så kan du ändra ytan genom att rugga upp den t.ex. till när 
du ska spela på en plan pro�ilform. Men väljer du att rugga upp ytan 
ordentligt inför en match och sedan vill ha tillbaka utgångsytan måste 
du lämna in den till en klotshop för att få den polerad. På egen hand är 
det svårt att polera upp ytan och få den jämn.

Det �inns olika kornstorlekar, eller grovhet, på slippapperen. Ju lägre 
siffra desto mindre korn är det på pappret, alltså är det grövre och 
används för att matta ner ytan på ditt klot. Ju högre siffra desto tätare 
sitter kornen, och är därför ett �inare papper. På baksidan av papperna 
�inns kornstorleken angiven. Nedan är de vanligaste kornstorlekarna 
på olika slippapper:

 
• 350- är det grövsta 
• 500
• 600
• 1000
• 2000
• 3000
• 4000- är det �inaste

Det finns olika kornstorlekar (grovhet) på slippapperna, 
vilket anges på baksidan. Bilden visar att slippappret har 
en grovhet på 500, vilket är till för att matta ner klotets 
yta.
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