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Abstract
Hockey is one of Sweden's most popular sports and involving many pepole, both
on and off the rink. Hockeyligan.se is Elitseriens Official site and offers visitors
the opportunity to follow the games directly from a computer via a text flow. In
the live stream, there are many abbreviations that are difficult to understand. The
objective of this study is to find a solution to how explain them without affecting
the readability negatively.
The focus is on the textual piece and not the graphics and how information is
presented. By doing textual analysis and an environmental scanning I hope to get
enough knowledge to finally be able to make a design that achieves my goal of
the study. That is to include all visitors.
The pilot study consisted of a readability analysis and a text analysis. The text
analysis showed that the information currently provided is relevant but that the
abbreviations should be explained in order to increase the ability to understand the
content. Which my survey also confirms. They flew namely 77 percent said they
felt that there is a general need for explanations of the terms.
The result was a design where the user uses his computer mouse to get the
explanations of the abbreviations. By dragging the mouse over the word to bring
up the explanation into a box called a tooltip, which does not affect readability.
Briefly, we can say that the results of the study gives the reader the opportunity to
decide if he / she wants to share the information or not. In this way, a box called a
tooltip, it will not affect the readability
As for the textual study has given me the following results in terms of how to
write explanatory texts for a tooltip on the Web:
* Be brief.
* Write it as required.
* Think of your audience.
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Abstrakt
Ishockey är en av Sveriges populäraste sporter och engagerar många, både i och
utanför rinken. Hockeyligan.se är Elitseriens officiella webbplats och erbjuder
besökarna möjligheten att följa matcherna direkt från en dator via ett text flöde. I
liveflödet förekommer många förkortningar som är svåra att förstå. Målet med
denna studie är att hitta en lösning på hur man ska förklara dem utan att påverka
läsbarheten negativt.
Fokus ligger på den textuella biten och inte den grafiska och hur informationen
presenteras. Genom att göra textanalyser och en omvärldsanalys hoppas jag få
tillräckligt med kunskap för att tillsist kunna göra en gestaltning som uppnår mitt
mål med arbetet. Det vill säga inkludera alla besökare.
Förstudien bestod av en läsbarhetsanalys och en textanalys. Textanalysen visade
att informationen som idag ges är relevant men att förkortningarna borde förklaras
för att öka möjligheten att förstå innehållet, vilken min enkätundersökning
bekräftar. Där svarade nämligen 77 procent att de ansåg att det finns ett allmänt
behov av förklaringar av termerna.
Resultatet blev en gestaltning där användaren använder sin datamus för att få fram
förklaringarna av förkortningarna. Genom att dra musen över ordet så dyker
förklaringen upp i en ruta, en så kallad tooltip, vilket ger läsaren möjligheten att
själv välja om han/hon vill ta del av informationen eller inte. På så sätt har
läsbarheten inte påverkats.
När det gäller det textuella har studien givit mig följande resultat när det gäller hur
man skriver förklarande texter för en tooltip på webben:
* Var kortfattad.
* Skriv det som krävs.
* Tänk på målgruppen.
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Förord
Temat för 2012 års examensarbete i informationsdesign var ”inkludering och
exkludering”. En av grundpelarna i informationsdesign är att göra information
begriplig för en specifik målgrupp, så det var inte svårt att hitta ett problem som
passade in på årets tema.
Valet av arbete kom jag på ganska tidigt. Under vintern 2011 hade jag en
månadslång praktik på Hockeyligan.se och det var då idéen till mitt
examensarbete väcktes. Att få kombinera ishockey och informationsdesign har
varit väldigt motiverande och roligt. Jag hoppas därför att min entusiasm för
arbetet har smittat av sig i rapporten och att du finner den lika intressant som jag.
Titeln, ”nu slipper jag fråga någon”, är ett citat taget från min utprovning. En av
deltagarna blev glad över att förklaringen fanns där och att hon då slapp fråga
någon som kunde.
Jag vill även passa på att tacka min handledargrupp samt min handledare Johan
Sundström för alla tips och råd som kommit från våra diskussioner. Jag skulle
även vilja passa på att rikta ett tack till Tobias Josefsson på Hockeyligan.se som
varit ett stöd i arbetet och svarat på mina frågor. Till sist vill jag även tacka alla er
som deltagit i mina studier, utan er hade det aldrig blivit ett arbete. Allra sist vill
jag tacka min familj och vänner som stått ut med mig under den här tiden. Det kan
inte alltid ha varit lätt.
Jag önskar dig en trevlig läsning!
Andreas Fröberg
2012-05-28
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Ishockey är en av Sveriges mest populära sporter med över 80 000 licensierade
spelare och domare (Feltenmark, 2011). Men ishockeyn engagerar fler än så i
form av supportrar, föräldrar och ideellt arbetande personer på matcher och i
föreningarna.
Hockeyligan.se är Elitseriens officiella webbplats och drivs och utvecklas av
Linköpingsföretaget Sports Editing Sweden AB (SES). Utöver videoinslag och
artiklar erbjuder de sina besökare möjligheten att följa alla elitseriematcher, från
första seriematch till den sista finalen, direkt från en dator eller smartphone i form
av textuppdateringar.
Liverapporteringen fungerar som så att en redaktör bevakar alla matcher som
spelas under en omgång och uppdaterar besökaren om vad som händer i
respektive match. Det kan handla om hur ett mål såg ut eller vilket lag som
dominerar. Men det är inte bara redaktören som styr över rapporteringen.
Information om bland annat vem som gjorde mål och vem som blev utvisad och
för vad uppdateras automatiskt. Denna rapportering kan inte redaktören styra över.
SES vill hela tiden utveckla webbplatsen och nå fler besökare. Eftersom ishockey
innehåller många termer och begrepp kan det ibland vara svårt att hänga med i
svängarna. Även för den som är insatt.
Uppdraget som jag tillsammans med Hockeyligan.se kom fram till var att hitta en
lösning på hur man kan inkludera besökare med mindre förkunskaper i ishockeyns
terminologi i liverapporteringen. Arbetet kommer inte handla om
liverapporteringens utformning, utan hur man med hjälp av text kan förklara
förkortningarna för att inkludera de besökare som inte förstår förkortningarna och
dess innebörd.
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1.2 Problembeskrivning
Under januari och februari månad (2012) genomförde Hockeyligan.se en
omfattande undersökning om hur besökarna upplever deras webbplats. Resultatet
visade att åtta procent av deltagarna ansåg sig sakna tillräckligt med kunskap för
att kunna ta del av sidans innehåll. Då Hockeyligan.se har 100 000 unika besökare
per vecka är det cirka 8 000 personer som inte kan ta del av sidans innehåll på
grund av bristande information.
Problemet är som tidigare nämnt att termerna i liveflödet är svåra att förstå för den
som inte är insatt. Då varje term är en förkortning på en regel som krävs förklaras
så ligger problemet också i hur man förklarar regeln kortfattat.
För att inkludera fler krävs det att man ger dem möjligheten till att få den
informationen som krävs för att de ska kunna lära sig och förstå terminologin.
1.3 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att studera och finna en lösning på hur
terminologin på Hockeyligan.se ska förklaras för att inkludera den grupp som
saknar tillräckligt med kunskap för att kunna tillgodose sig webbplatsens innehåll.
Resultatet av studien kommer att leda till ett förslag på hur man kan göra för att
lösa problemet.
1.4 Målgrupp
Hockeyligan.se har en målgrupp som täcker över alla åldrar. Men att döma av min
och Hockeyligan.se:s undersökning är den vanligaste besökaren en man mellan
20-29 år. Men alla åldersgrupper finns representerade. Det som besökarna har
gemensamt är ishockeyn. Att följa liverapporteringen kräver inga stora
förkunskaper för att få en förståelse i hur det går i matcherna. Det är först om man
vill få en ökad förståelse som kunskaper inom sportens fackspråk krävs. Detta då
förkortningar för utvisningar och liknande är vanligt förekommande.
Jag kommer dock att fokusera på de åtta procenten som anser sig kunna lite
mindre om ishockey, det vill säga de som anser sig vara exkluderade, som har
dator och inte ser matcherna på TV.
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1.5 Frågeställning
Jag ska studera terminologin på Hockeyligan.se för att finna en lösning på hur
man kan göra för att inkludera fler. Med hjälp av denna förståelse ska jag sedan
skapa ett förslag till hur man kan förklara terminologin för att på sikt locka nya
besökare. Jag har kommit fram till följande frågeställningar:
• Hur bör terminologin på Hockeyligan.se förklaras och utformas så att besökare
oavsett tidigare förkunskaper ska känna sig inkluderade?
• Hur ska terminologin förklaras och utformas för att uppnå detta utan att det
påverkar läsbarheten negativt på den nuvarande webbplatsen?
1.6 Avgränsning
Utöver webbplatsen har även Hockeyligan.se en egen applikationen för
smartphone. I applikationen kan man se samma nyheter som går att läsa på
webbplatsen, och man har även samma möjlighet till att följa matcherna. Jag
kommer inte att undersöka vad som är bäst lämpat för smartphone, utan enbart
fokusera på en lösning för webben på en person dator.
Arbetet kommer också avgränsas till den terminologi som finns under
liverapporteringen och inte webbplatsen i stort. Eftersom arbetet är på tio veckor
kommer min gestaltning inte vara en färdig sida utan enbart vara en prototyp som
ger en fingervisning om hur man kan förbättra liverapporteringen genom att
anpassa den till en bredare målgrupp med hjälp av förklaring av terminologin.
Lösningen på problemet kommer att resultera i en gestaltning i textform. Detta för
att det inte finns tillräcklig med tid för att hinna sätta sig in i andra medium.
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2. Teorier
För att kunna uppnå ett gott resultat måste jag få en förståelse för hur man bäst
skriver text som ska läsas på webben. Likaså behöver jag få en förståelse för hur
man som läsare läser på webben. En förståelse för det ger mig de kunskaper som
krävs för att kunna göra ett gott arbete och en bra gestaltning.
2.1 Läsning på webb
Att läsa på webb skiljer sig mot hur vi läser i exempelvis en bok. Läser vi något
på webben så sker det oftast under korta pauser. Man kollar e-posten och de
senaste nyheterna lite hastigt för att hålla sig uppdaterad. Det är med andra ord en
annorlunda lässituation mot när man läser något som är tryckt media. (Holsanova,
2010, s.125).
Läsning på webb innebär även svårigheter för sändaren att fånga läsaren, eftersom
att det finns en stor risk att läsaren hittar på någonting annat då han/hon har
möjligheten att lämna sidan när som helst. På nätet konkurrerar man även med
reklambaners, länkar och andra saker som försöker stjäla besökarens
uppmärksamhet (Guldbrand et al, 2001, s.82).
Guldbrand et al. menar att på webben läser vi i den ordningen som vi själva vill,
enligt dem ”beror detta på olägenheten med att läsa på skärm, svårigheterna gör
oss osäkra och otåliga. Vi vet ju inte riktigt vad vi har framför oss. Inte nog med
att vi hoppar runt hur som helst inom en webbplats, vi kan när som helst välja att
ge oss iväg till en annan del av webben” (Guldbrand et al, 2001, s.83-84).
Det är därför viktigt att man vägleder läsaren och anpassar ”informationen till
mediet och väljer ett användarvänligt format, både språkligt, textuellt och
grafiskt” (Holsanova, 2010, s.133). För ”på nätet råder det specifika läsvillkor:
användaren har bråttom, söker specifik information och vill uppdatera sig i några
frågor. De känner sig påverkade av mediet” (Holsanova, 2010, s.137).
Jakob Nielsen, som The New York Times kallar ”the guru of Web page
usability” (Richtel, 1998), påstår i sin studie från 1997 att vi inte läser på webben,
utan vi scannar bara igenom sidor efter nyckelord för att hitta det vi finner av
intresse (Nielsen, 1997).
En studie från 2008 av samme Nielsen bekräftar även det han undersökte 1997.
”The formula seems to indicate that people spend some of their time
understanding the page layout and navigation features, as well as looking at the
images. Clearly, people don't read during every single second of a page
visit.” (Nielsen, 2008).
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Dessa aspekter när det gäller läsning på skärm är något som jag tagit till mig och
kommer att tänka på under arbetet med gestaltningen.
2.2 Skriva för webb
Att skriva för webb skiljer sig från hur man skriver för något som ska tryckas.
Men teorierna för hur man läser på webb går hand i hand med de teorier om hur
man skriver för webb. För har man kunskaperna om hur man läser på webb blir
det även enklare att veta hur man ska skriva för webben.
Råden för hur en bra text för webben ska se ut påminner mycket om de riktlinjer
som finns för att skriva lättläst, vilket innebär kortare texter och enklare språk
(Sundin, 2007, s.146-147). Texterna ska vara kortare på webben därför att läsning
på skärm upplevs som jobbigt (Sundin, 2007, s.152), bland annat eftersom att
skärmens dåliga upplösning kan göra bokstäverna otydliga (Guldbrand et al, 2001,
s.80).
Det finns tydliga och enkla riktlinjer att följa för att anpassa text för webb. Lotten
och Olle Bergman har kommit fram till följande punkter:
•
•
•
•
•

Inled med en tydlig och talande rubrik.
Skriv kortfattat.
Använd enkla satser och vardagliga ord.
Gör textens uppställning luftig och överskådlig.
Skapa en trevlig tilltalston. (2002, s.11).

Jakob Nielsen, forskare inom läsbarhet på webb, bekräftar den teori som Bergman
är inne på. En text på webben ska innehålla enklare och kortare ord samt ett mer
vardagligt språk. Detta för att texten ska passa alla oavsett läsnivå (Nielsen &
Loranger, 2006, s. 262)
Det finns ytterligare en sak man inte får glömma, och det är radlängden. Dålig
skärmupplösning ger ögat svårigheter i att följa långa rader, vilket leder till att
man tappar bort sig. Att skriva för kort är inte heller att rekommendera eftersom
radbyte påverkar koncentrationen negativt. Rekommendationerna är därför en
radlängd på maximalt 60 tecken. (Guldbrand et al, 2001, s.117).
Jakob Nielsen är inne på samma spår och menar att man ska skriva ”half the word
count (or less) than conventional writing”. Detta för att göra det enklare för
läsaren att scanna igenom sidan och hitta det av intresse (Nielsen, 1997). För
läsaren skummar bara som bekant igenom innehållet på webbplatsen i jakten på
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det intressanta. Det är därför viktigt att fånga läsaren snabbt genom att ge det han/
hon vill ha (Geijer, 2012, s.19).
Kontentan av teorierna när det gäller att skriva för webben är att skriva rakt på sak
och anpassa sig efter målgruppen och samtidigt ge läsaren valmöjligheter ”så att
användaren själv kan välja om den vill ha en sammanfattning, fördjupad
information eller gå vidare till något annat” (Hedlund, 2006, s.39).
2.3 Vad är en term?
Utgår man från Nationalencyklopedin definition är en term ett ”ord eller uttryck
med fastställd definition i en viss terminologi” (Nationalencyklopedin, 2012).
Men att definiera vad en term är är inte enkelt eftersom det enligt Christer Laurén,
som forskar i fackspråk, finns stora variationer på vad en term är beroende på vart
man vänder sig i världen. Enligt den Internationella
standardiseringsorganisationen är en term följande:
”term: designation of a defined concept in a special language by a linguistic
expression (ISO 1087)” (Laurén, 1993, s.97).
En svensk defintion på vad en term är skulle enligt Laurén vara att ”en term är ett
språkligt uttryck för ett begrepp som hör till ett begreppssystem inom en
teknolekt” (Laurén, 1993, s.97).
Terminologicentrum, TNC, definierar term som en ”benämning för ett
allmänbegrepp som tillhör ett fackområde” (TNC, 2008, s.15). De säger vidare att
”för att ett ord ska kallas term bör det vara allmänt känt – helst erkänt – bland
fackmän inom ett fackområde. Dessutom bör fackmännen vara överens om vad
termen står för.” (TNC, 2004, s.5) Laurén nämner även han att terminologin ingår
i ett ämnesområdet och för att förstå det krävs en fackmans insikter (1993, s.97).
Det som Laurén anser sig vara en term är även det den definition som jag utgått
ifrån. En term är ett ord som tillhör en teknolekt och är inget som man ska tro att
alla kan, utan det krävs ibland en förklaring då man inte kan ta någonting för
givet.
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3. Metoder
Examensarbetet inleddes med en förstudie för att få en förståelse för problemet.
För att kunna uppnå det krävdes det att jag använde mig av flera olika metoder,
detta för att kunna få en så passa bra överblick att resultatet i slutänden ska gynna
besökarna. Lyckas man definiera problemet får man även en bättre förståelse för
människorna och problemet i sig (Kuniavsky, 2003, s.XIV).
Fördelen med en kvantitativ metod är att den ger tydliga svar på de frågor som jag
vill ha svar på (Holme & Solvang, 1996, s.83). Nackdelen är däremot att den inte
ger någon djupare förståelse för vad deltagarna tycker utan bara mer övergripande
(Holme & Solvang, 1996, s.82).
Jag har använt mig både av kvalitativa och kvantitativa metoder, för de ”svaga
och starka sidorna hos de olika metodiska redskapen ofta tar ut varandra. Det
finns därför ofta en hel del att vinna genom att kombinera kvantitativa och
kvalitativa metoder” (Holme & Solvang, 1996, s.85).
Upplägget blev därför att först inleda med kvantitativa metoder för att få en
generell översikt över problemet och för att få information om vad studien
behöver koncentrera sig mot. För att få en djupare inblick i problemet
kompletterade jag med kvalitativa studier (Holme & Solvang, 1996, s.87). Holme
och Solvang poängterar dock att för att kunna använda båda metoderna krävs det
att man har en insikt i deras respektive för- och nackdelar (1996, s.87). Detta har
medfört att jag varit tvungen att sätta mig in i de båda metoderna.
Förstudien bestod av en textanalys och en omvärldsanalys. Textanalysen innehöll
två olika typer av analyser, en läsbarhetsanalys samt en analys av relationen
mellan sändaren och mottagaren där Lars Melin och Sven Langes P-matris är
grunden. Läsbarhetsanalysen gav mig svar på hur tillgänglig texten är och ”hur
stora krav den ställer på motivation och förkunskaper (dess lättläshet) och hur lätt
den är att avläsa för ögat (dess läslighet)” (Hellspong, 2001, s.86).
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3.1 Textanalys
Målsättningen med att göra en textanalys är att få en förståelse för textinnehållet.
Lennart Hellspong menar på att: ”Det kan hjälpa oss att begripa bättre vad vi läser
och att kritiskt pröva vad som står på raderna och mellan dem.” (2001, s.9). Att få
en sådan förståelse skulle hjälpa i arbetet för att göra texterna bäst lämpade till sitt
ändamål.
Jag nämnde tidigare två analyser som jag har gjort, läsbarhetsanalys och analys av
relationen mellan läsaren och skribenten, den så kallade interpersonella
strukturen. Den analysen ger svar på läsarens förväntningar på texten och
skribentens avsikter med den (Melin & Lange, 2000, s. 22). Lars Melin och Sven
Lange har utvecklat en matris, P-matrisen, för att kunna analysera den
interpersonella strukturen på ett smidigt och enkelt sätt. Med det resultatet kan jag
bedöma om texten uppnår sitt mål eller inte. Enligt Melin och Lange är det ”ingen
slump hur en text ser ut. Den anpassar sig efter skribentens syften och läsarnas
roller och avsikter, och den tar färg av den produktionsmässiga
ambitionsnivån” (Melin & Lange, 2000, s. 33).
Att inleda med en analys av den interpersonella strukturen är bra innan man går
vidare, den innehåller flera delar av den textanalys som Hellspong anser man kan
inleda med, där sändaren och mottagaren spelar en stor roll (Hellspong, 2001, s.
55). Syftet med den interpersonella analysen är att få ett svar på om det finns
något tvång och krav gentemot läsaren. En vidare läsbarhetsanalys ger sedan svar
på om textens språkliga framställning passar till sitt kontext (Hellspong, 2001, s.
57).
3.2 Enkätundersökning
För att i ett tidigt stadie i arbetet få en inblick om problemet genomförde jag en
kompletterande enkätundersökning med frågor som grundar sig i resultatet från
Hockeyligan.se:s undersökning. Min undersökning tog ett djupare fokus på
liverapporteringen och hur folk uppfattar problemet kring termer och begrepp.
För att få en representativ grupp som svarade på enkäten länkades undersökningen
via Hockeyligan.se:s hemsida, Facekbooksida och Twitter. Detta innebar att de
flesta deltagarna på något sätt hade en relation med webbplatsen. Deltagandet är
alltså frivilligt, vilket gör det till ett tillfällighetsurval där deltagaren själv tar
initiativet att vara med i undersökningen.
Ett urval som skett genom ”självselektion”, brukar oftast inte vara representativa
eftersom det kan ge missvisande slutsatser då hela populationen inte finns
representerade (Holme & Solvang, 1996, s. 183). Men då undersökningen skett
via Hockeyligan.se’s kanaler har jag nått den tilltänkta målgruppen.
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3.3 Omvärldsanalys
Att titta på hur andra webbplatser har löst liknande problem är en väg till
förståelse. För den insikten kan ge min studie förslag till möjliga lösningar. Syftet
med att göra en omvärldsanalys är för att ge mig stöd i mitt beslut när det gäller
gestaltningen (Furustig & Sjöstedt, 2000, s.8). Att ha koll på hur andra
webbplatser har gjort för att förklara förkortningar ger mig information som
varken en intervju eller läsbarhetsanalys kan.
Omvärldsanalysen görs i två olika nivåer. En när det gäller hur andra sidor valt att
förklara regler, och den andra analysen utvärderar en möjlig lösning om hur man
kan implementera en informationstext i ett flöde utan att påverka läsbarheten.
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4. Analys
För att kunna gå vidare gjorde jag en förstudie av det befintliga materialet och hur
liverapporteringen ser ut idag. Jag redovisar här hur jag gått tillväga och vad för
material som använts. Tillsist sammanfattar jag det svar som förstudien gett.
4.1 Interpersonell textanalys
Här nedan följer resultatet av analys av den interpersonella dimensionen i
liverapporteringen som gjorts med hjälp av P-matrisen. Syftet med den är
analysen är för att reda på om det finns några krav eller måsten för läsaren när
han/hon följer en match samt ta reda på vilken roll Hockeyligan.se har.
4.1.1 Skribentroll

Skribentens uppgift är att förmedla informationen om vad som händer under de
respektive matcherna. Redaktören på Hockeyligan är vid detta tillfälle en
informatör.
4.1.2 Skribentsyfte

Redaktörens syfte är som sagt att informera läsarna om vad som händer ute i
arenorna för de som inte har möjlighet att vara på plats får reda på vad som
händer. Skribentsyftet är här informativt i och med att denne informerar.
4.1.3 Läsarroll

Läsaren är på något sätt intresserad av ishockey och med största sannolikhet har
personen i fråga sympatier för något av de lag som spelar i Elitserien. Besökaren
vill få den information som krävs för att han/hon ska veta hur det står till i
matchen. Vilka som leder, hur många skott/utvisningar etc. Läsaren kan lättast
beskrivas som allmänheten med intresse i ishockey.
4.1.4 Läsarsyfte

Syftet var vi inne på tidigare i läsarrollen. Besökaren är i första hand inne på sidan
av frivillig basis för att få reda på hur det går i matcherna. Det andra syftet skulle
även kunna vara i kunskapssökning då det visat sig att Hockeyligan.se är en sida
där många söker sig för att få kunskap om Elitserien i ishockey.
4.1.5 Medium

I dagsläget följer man liverapporteringen från en dator. Mediumet är därför ganska
enkelt att definiera. I det här fallet handlar det om webb.
4.1.6 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att skribentrollen är informatör då denne
rapporterar ut information från respektive match. Syfte är då således att informera.
Läsarrollen är den intresserade allmänheten och är av frivillig karaktär men fyller
även ett kunskapsinhämtande syfte.
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4.2 Läsbarhetsanalys
Läsbarhetsanalysen av liverapporteringen på Hockeyligan.se. Till grund för
analysen har Lennart Hellspongs mall från boken Metoder för brukstextanalys
använts. Liverapporteringen jag valt att analysera är en match från omgång 53,
2012, mellan Linköpings HC och Skellefteå AIK.
4.2.1 Lässituationen

Texten riktar sig till personer som har någon form av intresse för ishockey och
Elitserien. Anledningen till att man följer liverapporteringen är för att få
information om hur det går i matcherna. Har man sympatier för ett speciellt lag så
följer man den matchen mer. Men det huvudsakliga läsmålet är samma för alla.
Man vill veta hur det går.
Alla som följer matcherna måste ha tillgång till en dator med internetuppkoppling.
Det är inte många som följer matcherna slaviskt utan tittar in någon gång då och
då för att få en uppfattning om hur det går. Men det är säkerligen väldigt skiftande
beroende på vem som följer då intresset kan vara varierande.
4.2.2 Textens grafiska form

Texterna är mestadels fria från stavfel, men det förekommer ibland. Eftersom
meningarna är så pass korta krävs det sällan skiljetecken eller liknande. Man går
rakt på sak utan några krångliga bisatser.
Typsnittet som används är ett linjärt typsnitt och mellan 11-12 punkter. Att
använda linjära typsnitt är att föredra på skärm när man använder sig av en mindre
grad än 13, det underlättar läsningen eftersom det inte blir en ”grötig
textmassa” (Bergström, 2009, s.133).
Radlängden är maximalt 85 tecken (inklusive blanksteg). Att rekommendera är
som bekant 60-65 tecken. Men då layouten är väldigt luftig så påverkas inte
läsningen lika mycket trots att den har en längre radlängd.
Eftersom layouten är luftig går det lätt att blicka igenom rapporteringen. Det
känns därför inte speciellt tungt att titta på den.
Bilder saknas helt i flödet. Det närmsta man kommer bilder är de små
piktogramen som visar vilket lag som åkt på en utvisning, skjutit ett skott eller
gjort ett mål.
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4.2.3 Textens språk

Textkommentarerna är talspråkliga och gör det enkelt att förstå. Orden som
förekommer är normallånga. Räknar man ut läsbarhetsindex, på LIX.se, så klassas
texten som ”lättläst, skönlitteratur, populärtidningar.” Av totalt 518 ord är 142
längre än sex tecken. Facktermer
förekommer, framförallt när det
gäller utvisningstermer och
liknande. Den större delen av
målgruppen har förståelse i vad
de betyder. Men de som har
sämre koll får ingen chans att
förstå då de inte förklaras.
Texten är överskådlig och har en tydlig disposition. Man vet när texterna
publicerades då de hamnar mellan två tider som automatiskt satts från den tid (i
perioden) som är i arenan. Viktiga händelser som mål är markerade med en annan
färg för att de lättare ska upptäckas.
4.2.4 Textens innehåll

Innehållet är väl anpassat efter ändamålet. Den som inte har några kunskaper alls
kan även den förstå hur det går i matchen. Den mängd text som publiceras är inte
heller krävande för läsaren då den är väldigt lätt, trots att det presenteras mycket
fakta hela tiden. Tack vare tydlig struktur är det enkelt att se vad som är aktuellt.
Innehållet speglar målgruppens krav. Men många efterfrågar fler
lägesuppdateringar från matcherna. Men då det bara är en person som bevakar alla
matcher under en omgång är det ett önskemål som kan vara svårt att genomföra.
4.2.5 Sammanfattning

Idag uppfyller liverapporteringen alla krav för att uppnå god läsbarhet och den når
upp till de läsmålen som besökarna har. Att vilja ha fler uppdateringar från
matcherna är en del av förbättringsprocessen. Men textanalysen visar att det finns
ett behov av förklaring av facktermerna.
För en ishockeyintresserad besökare på sidan är innehållet väldigt lätt att läsa och
ta till sig. Men det blir problem för den som inte är lika insatt i regelverk och
förkortningar. Därför finns det en förbättringspotential i rapporteringen.
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4.3 Enkätundersökningar
Hockeyligans undersökning

Hockeyligan.se genomförde en omfattande undersökning där man fick svar på
frågor om webbplatsen som helhet. Från deras undersökning kunde jag plocka ur
värdefulla kommentarer som visade att behovet finns för förklaringar av regler
och förkortningar.
”Statistiken vill jag ha på svenska, även förkortningar. Jag vet att det finns
hjälpsida, men varför inte på svenska från början? Då blir det enklare och
snabbare.”
”Ändra om utseendet till något nytt och kanske införa så att man har fler
förklaringar på förkortningar och andra ord som vissa inte förstår.”
”Skriv gärna med vad alla förkortningar betyder i en liten ruta längst
ned på sidan.”
”Ha ett ställe där man kan lära sig regler och tecken från domare”
Hockeyligan.se:s egna studie visar att besökarna hyser hög trovärdighet för sidans
innehåll. Trovärdighet är viktigt för besökarna för att besökaren ska kunna lita på
informationen som finns på webbplatsen (Nielsen, 1997).
Totalt fick de in 10 412 svar och där åtta procent anser sig kunna lite om hockey,
vilket motsvarar ungefär 830 personer. Men att döma av flera kommentarer så
anser många att det behövs förklaringar av regler och termer på webbplatsen,
Min enkätundersökning

För att kunna säkerställa att det fanns ett önskemål om förklaringar av
förkortningarna var jag tvungen att genom en kompletterande
enkätundersökning med mer inriktning mot liverapporteringen och
folks relation med ishockeyns terminologi. Undersökningen var
tillgänglig under tre dagar, från måndag förmiddag till torsdag
förmiddag. Totalt deltog 270 personer i
undersökningen. 233 män (86 procent) och 37
Kvinnor
kvinnor (14 procent). Av de tillfrågade var 43
Män
procent mellan 20-29 år gamla.

14 %

86 %

13

Resultat - Undersökning

* Av resultatet att döma så besöker de flesta sidan varje dag (38 procent) eller
varje vecka (44 procent). Slutsatsen man kan ta av det är att man har väldigt
hängivna besökare.
* 67 procent följer matcherna med hjälp av Hockeyligan.se:s liverapportering.
Men hur ofta varierar, 26 procent gör det varje omgång, 28 procent någon gång
i veckan och 17 procent någon gång i månaden. 175 av de 270 tillfrågade som
brukar använda liverapporteringen tycker att det är en bra tjänst.
* Över hälften av de tillfrågade anser att de kan mycket om ishockey. Endast sju
procent anser sig kunna lite eller ingenting alls, vilket är nästan samma siffra
som Hockeyligan.se fick i sin undersökning. Där ansåg åtta procent att de kunde
lite eller inget alls. På frågan om hur bra koll de anser sig ha på ishockeyregler
är svaret ungefär densamma, nio procent anser sig ha lite eller ingen koll alls.
* 15 procent av de tillfrågade anser sig ha lite koll eller ingen koll alls på vad
förkortningar som hi-st, spear och too-m
Hur bra koll anser du att du har på vad förkortningar betyder?
betyder. Något färre, 12 procent, anser sig
ha lite koll eller ingen koll alls när det gäller
4%
Bra koll
vad ett begrepp innebär, exempelvis
11 %
Ganska bra koll
interference och clipping.
Lite koll
Ingen koll alls

Oavsett om man anser sig ha bra koll eller
ingen koll alls finns det tillfällen då man kan
känna sig osäker på vad ett begrepp betyder. 52 procent av deltagarna
(142 stycken) kollar upp vad det betyder om de känner sig osäkra, 35
procent (96 stycken) listar ut på egen hand vad förkotningen betyder
och 8 procent (23 stycken) gör ingenting alls. 4 procent (11 stycken) gör
någonting annat.

50 %
34 %

När de kollar upp vad det betyder så använder den övervägande delen (62
procent) sig av internet och där är sökmotorn Google den vanligaste sidan man
vänder sig till på jakten efter kunskap. Man söker helt enkelt efter det man undrar.
Annars frågar man någon som vet, vilket 18 procent har sagt att de gör.
Av de tillfrågade vill 64 procent, det vill säga 175 stycken, ha begreppen
förklarade för sig. På frågan om de
Anser du att det finns ett allmänt behov att få begreppen förklarade?
anser att det finns ett allmänt behov i
att få begreppen förklarade så svarade
Ja
Nej
77 procent (206 stycken) ja.
23 %
Hälften vill ha text och video i samverkan i

77 %
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förklaringen, en tredjedel nöjer sig med bara text och
nio procent med enbart video.

Hur skulle du vilja få begreppen förklarade?
Text
Video
Text & Video
Annat

Undersökningen visar att det finns ett tydligt önskemål
och behov i att få termer, begrepp och förkortningar
förklarade. Allra helst vill de ha en kombination av text
och video. Men skiljer man dem åt är text mer populärt än video.

8%
33 %
50 %

4.4 Omvärldsanalys
Enligt många är NHL den bästa hockeyligan i världen. Med resultatet från
Hockeyligans undersökning tycker de flesta att deras webbplats håller lika hög
klass. Det känns därför välmotiverat att kolla närmare på hur de löst problemet.
På NHL.com finns det tre länkar som är placerade längst ner på sidan under ”fun
stuff”. Där finns NHL Learning Center, Rules och Video Rulebook. Tre sidor som
ger besökaren möjlighet att bättra på sina ishockeykunskaper.

4.4.1 NHL Learning Center

Innehåller mer information om hockeyns
grunder. Innehåller videoklipp med en
berättarröst som förklarar det ämne som
man valt att lära sig lite mer om. Syftet med
den här delen är att ge besökaren kunskap
om ishockeyns grunder och lägger inte så
stort fokus på regelverk.
4.4.2 Rules

Den här delen av sidan innehåller den
officiella regelboken som används i NHL.
Vem som helst kan alltså ladda ner
regelboken för att kolla upp och få ett exakt
svar på den frågan man söker. Man kan även
i listen till vänster klicka på vald kategori
för att få samma information som man får i
regelboken.
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9%

4.4.3 Video rulebook

Video rulebook innehåller alla typer av
utvisningar som finns med kompletterande
videoklipp som visar hur man inte får göra ute på
isen. Bredvid varje videoklipp finns även en
tillhörande text som kompletterar den information
som läsaren får i videoklippet.
Det man märker tydligt när man kollar igenom NHLs ”hjälpsidor” är att man
använder sig av kategorier. Förklaringarna är uppdelade i vilken typ av
utvisningsgrupp de tillhör.
Tittar man på hur andra sidor har löst problemen med att förklara sporttermer så
påminner de flesta av dem om en vanlig ordbok. Man listar de termer som
förekommer för att sedan enkelt förklara vad dem innebär. Nackdelen med det är
att man är tvungen att lämna sidan för att få förklaringen vilket inte är optimalt i
mitt fall.
4.5 Tooltip-analys
4.5.1 CyberPhoto

Bortser man helt och håller från sport så
finns det olika sidor som innehåller
begrepp som behövs förklaras i löpande
text. Ett område som är fullt av termer är
teknikbranschen. Företaget CyberPhoto är
leverantör av fotografisk utrustning och
säljer allt från kameror till bildskärmar.
Just inom kamerabranschen kan man hitta
mycket termer och liknande. För att få sina
kunder att förstå vad slutartid och vitbalans
är använder man sig av tooltip. Vilket gör
att läsaren direkt får den informationen
som krävs, utan att man behöver lämna
sidan.
Att använda sig av tooltip, som aktiveras när man drar musen över ett ord som
innehåller extra information, rekommenderas framförallt när man ska förklara
förkortningar. (Sundström, 2005, s.94-95). 24-timmmarswebben som ska ge
offentliga sektorer stöd i arbetet med utveckla sina webbplatser (e-delegationen,
2006), rekommenderar även dem att förkortningar ska förklaras med hjälp av att
peka på ett ord för att få en förklaring (Verva, 2006, s.125).
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4.6 Sammanfattning av analys
Den interpersonella analysen visar att man har tydliga rollfördelningar mellan
läsare och skribent. Där skribenten och webbplatsen har i syfte att informera och
lära ut. Vidare visar läsbarhetsanalysen att det finns behov av förklarande termer
för att uppnå god läsbarhet och tillmötesgå besökarna som saknar rätt kunskaper.
Resultatet visade även att läsaren har en lätt inställning till sidan och har inga krav
på sig, och man kan göra annat under tiden samtidigt som man följer matchen.
Förundersökningen visar att behovet av förklaring av terminologin finns. 64
procent vill som bekant ha det förklarat för sig, men totalt 76 procent anser att det
finns ett allmänt behov av förklaring.
Omvärldsanalysen och analysen över möjliga lösningar visar att tooltip är den
mest vedertagna konventionen för att kunna ge besökaren möjlighet att ta till sig
av informationen utan att läsbarheten på det befintliga materialet ska påverkas
negativt.
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5. Gestaltning
5.1 Idéer
Eftersom den övervägande delen av deltagarna i enkätundersökningen ansåg sig
vilja ha begreppen förklarade med både text och video så är det även dit jag riktat
mitt fokus. Men idéen är att implementera en lösning i den befintliga
liverapporteringen för att ge en snabb förståelse för vad begreppet/termen betyder.
Riktlinjerna för att skriva för webben är något som jag tagit fasta vid arbetet med
gestaltningen. Att tänka på menings- och radlängden samt språket är viktigt för att
uppnå god läsbarhet. Målet är att tillsist ha en användarvänlig lösning som fyller
sin funktion (nytta) och på så sätt når god användarbarhet (Emilsson
Hammarberg, 2002).
Mitt mål med gestaltningen är att i liverapporteringen implementera förklaring av
termerna utan att läsbarheten påverkas negativt och ge läsaren tillräckligt med
information för att kunna förstå.
5.2 Prototyp/layout
I utformandet av prototypen har jag använt mig av en av grundstenarna i
informationsdesign: ”While virtually all forms of design are human-centered,
information design focuses on the accurate representation of specific knowledge
sets and the unique needs of the user receiving that content” (Visocky O’grady,
2008, s. 6).
För att kunna uppnå den målsättning jag har med gestaltningen valde jag att
använda mig av tooltip. Tooltip beskrivs enligt följande: a short text string that is
displayed on screen to describe the interface element beneath the pointer (W3C,
2011). Enkelt översatt till svenska betyder det att en tooltip är ett mindre textfält
som visas när man drar musen över ett ord. Att använda sig av en tooltip
underlättar för de som vill lära sig innebörden av begreppen samtidigt som
läsbarheten inte påverkas.
5.3 Texten
Utmaningen var att skriva tillräckligt förklarande texter så koncist som möjligt.
När man skriver om regler är det väldigt viktigt att det blir rätt information
eftersom det handlar om viktiga saker. Det var därför jag valde att utgå från den
officiella regelboken som Svenska Ishockeyförbundet (2010) tagit fram. I den
boken står de regler som ska efterföljas i Elitserien och de övriga serierna i
Sverige.
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I den officiella regelboken finns all den information man kan tänkas behöva. Min
viktigaste uppgift blev därför att plocka ut den information som jag ansåg vara
mest relevant för kunna ge läsaren en uppfattning om vad förkortningen innebar. I
regelboken inleddes varje regelförklaring av en kortare beskrivning följt av en
förklaring som går mer på djupet. Här nedan är ett exempel på hur regelbrottet
Tripping förklaras.
”En spelare som med klubba, fot, arm, hand eller armbåge försöker få en
motståndare att falla ska efter domarens omdöme ådömas:
- Mindre straffet, (2)
eller
- Större straffet + automatiskt Game Misconduct penalty, (5+GM)
eller
- Match penalty (MP)”
(Svenska Ishockeyförbundet, 2010, s.98)

För att ta reda på hur jag skulle skriva förklaringarna utgick jag från riktlinjerna
för att skriva text för webb. Vad de innebär gick jag igenom under teoridelen, men
det jag kom fram till var att text på webb ska vara:
• Kortfattad.
• Skriven med enklare satser och med vardagliga ord.
• Med en trevlig tilltalston.
Utifrån de riktlinjerna omformulerade jag och sammanfattat reglerna så att de
skulle passa för liverapporteringen och inte påverka läsbarheten. Eftersom jag
valde att använda mig av tooltip som gestaltningsform så fick inte texterna vara
för långa då textytan är begränsad.
Då målsättningen är att läsaren ska förstå vad förkortningen betyder och vad den
innebär så delade jag upp förklaringen i två delar. Den första delen förklarade
vilket ord förkortningen tillhörde och den andra delen beskrev vad förkortningen
innebar. Jag valde dessutom att helt bortse från de olika utvisningsnivåerna (2
min, 5+GM (Game Missconduct) och MP (Match Penalty)) då det inte kändes
relevant samt att i samband med utvisningen så står det i liveflödet även hur
många minuter spelaren får sitta i utvisningsbåset. Resultatet blev då följande:
Förklaring

Betydelse

Tripping är när en spelare använder sin klubba, fot, arm,
hand eller armbåge för att få sin motståndare ur balans.
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I exemplet är det utvisningstermen TRIP som förklaras. I liveflödet ser läsaren
bara ordet TRIP. När besökaren sedan får upp förklaringen får han/hon först reda
på att TRIP betyder Tripping, direkt därefter kan han/hon läsa vad den betyder.
Exakt samma procedur gjorde jag sedan på de resterande reglerna för att få allt
enhetligt och lättbegripligt.
5.4 Pappersskiss
För att få en uppfattning om hur
gestaltningen skulle se ut inledde jag
med att göra en pappersprototyp över
möjliga lösningar. Fördelen med en
tooltip är att läsaren inte behöver
lämna sidan för att få den
informationen som behövs. Samtidigt
påverkar det inte den övriga läsningen
då läsaren frivilligt kan välja att klicka
på ordet för att få ytterligare information.
Enkätundersökningen visade att besökarna helst skulle vilja ha förkortningarna
förklarade med en kombination av text och video. Men enskilt var text mer
populärt än video.
Jag valde därför att enbart använda mig av text av den enkla anledningen att text
räcker för att få en enklare förståelse utan att ta för stor plats i flödet. Ett
videoklipp riskerar att ta för stor plats och skapa irritation om buffringen tar lång
tid.
5.5 Prototyp i inDesign
För att få en känsla för funktionen gjorde jag
en enklare prototyp i inDesign med samma
utseende som liverapporteringen. Detta för
att försökspersonerna skulle känna igen
webbplatsen då den anses vara trovärdig. Jag
valde även att bara ha med en period i min
prototyp då det inte är någon större skillnad
mellan perioderna.
För att få till tooltip-funktionen importerade
jag min PDF i Adobe Acrobat Pro där jag
markerade de valda förkortningarna och satte
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en ”förklaringsruta”. När man sedan drar musen över ordet får man då upp en
förklaring i tooltip-format, precis som det skulle kunna se ut på webben. Det enda
jag inte kunde påverka var bakgrundsfärgen och typsnittet. Men huvudsaken var
att funktionen fungerade och att informationen (texten) var korrekt.
Anledningen till att jag ville få fram en identisk version på hur det ser ut under en
match var för att försökspersonerna skulle få en känsla av det var på ”riktigt”.
Helt enkelt en interaktiv prototyp som visar den möjliga lösningen och hur den
fungerar.
5.6 Användbarhetstest
Urvalet till användbarhetstest skedde med hjälp av ett bekvämlighetsurval, det vill
säga personer i min närhet. Nackdelen med att göra ett bekvämlighetsurval är att
de oftast inte är representativa och kan ge ett missvisande resultat (Holme &
Solvang, 1996, s.183). Men då jag har en bred målgrupp ansåg jag att jag kunde
göra den här typen av urval. Eftersom Hockeyligan.se besöks av olika personer
med olika förkunskaper så valde jag ut personer i min närhet med varierade
kunskaper om ishockey.
Utprovningen gick till så att försökspersonen fick i uppgift att läsa igenom
förklaringarna till förkortningarna i ett dokument samt pröva den interaktiva
prototypen för att få en uppfattning om tooltip-funktionen. Utprovningen skedde
framför dataskärm i en lugn omgivning.
5.7 Resultat användbarhetstest
Totalt deltog sju personer i min utprovning. Antalet deltagare kan tyckas vara få.
Men enligt Kuniavsky behövs det inte fler än fem till sex stycken, bara den liknar
den tilltänkta målgruppen som ska använda den slutgiltiga gestaltningen (2003, s.
12).
Av dem totalt sju deltagarna var fyra stycken kvinnor och tre stycken män. Två
var mellan 10-19 år gamla, lika många var även mellan 20-29 och 40-49 år gamla.
En person var mellan 50-59 år gammal.
Tre stycken av dem som deltog i användbarhetstestet ansåg sig kunna ganska lite
när det gäller terminologin inom ishockeyn. Två stycken av deltagarna tyckte sig
kunna ingenting om terminologin och de resterande två ansåg sig kunna mycket.
Undersökningen delades upp i två olika delar. Först en del som behandlade
tooltipen som funktion och hur deltagarna upplevde den, och den andra delen
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handlade om språket på förklaringarna. Det vill säga om det var begripligt att
förstå och om de ansåg förklaringarna var tillräckliga för att få en förståelse
5.7.1 Tooltipen

När det gällde tooltipen ville jag ta reda på hur användaren upplever funktionen
möjligheten att få reda på mer information. Huvudfrågorna jag ställde var:
* Vad tycker du om att få begreppen förklarade direkt i flödet?
* Hur upplever du tooltipen?
Deltagarna var även tvungna att motivera varför dem tyckte som de tyckte.
Åsikterna som kom fram var överraskande positiva. Det som deltagarna tyckte var
mest positivt var att man slapp lämna sidan för att få ytterligare information samt
att man fick upp förklaringen direkt.
”Enklare att ha det som en tooltip då det är jobbigt att få upp ett extra fönster som
kommer upp”
”Man får förklaringen direkt och får därför snabbt reda på vad de innebär”
Det som påpekades som negativt var att risken finns att den tar för mycket plats
när den väl används och att den inte blir integrerad med webbplatsen och riskerar
då att bli en värdelös funktion.
Jag ställde även frågor om hur man vill att en tooltip ska markeras. Det man kan
urskilja av svaren är att alla vill att den på något sätt ska sticka ut från den övriga
texten. Antingen i form av ett annat typsnitt, grad, färg eller understreckad.
5.7.2 Språket och innehållet

Med de frågorna som rör språket och innehållet ville jag få fram vad deltagarna
tycker om språknivån och förklaringarna. Får de tillräcklig med information för
att förstå? Frågorna jag ställde var:
* Hur upplevde du språket i förklaringarna?
* Anser du att förklaringarna är tillräckliga för att ge en förståelse för vad de
innebär?
När det gällde språket upplevde alla deltagarna språket som lättläst och lätt att
förstå. Det jag fick som negativ feedback var att en av deltagarna upplevde
förklaringarna som monotona då de inleder likadant. En annan synpunkt var
svårigheter när engelska ord blandades med svenska. Annars tyckte deltagarna att
språknivån var bra.
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Förklaringarna av förkortningarna ansåg de vara tillräcklig för att få en enklare
förståelse för vad de betyder, vilket var målsättningen med hela arbetet.
Gemensamt för dem alla var att de tyckte att texterna var kortfattat och lagom
med mängdmässig information. Det skulle bara bli rörigare med mer text då det
skulle påverka läsbarheten negativt.
”Det är kort och innehållsrikt och det räcker.”
”Pedagogiskt och lätt med ett enkelt språk.”

En intressant synpunkt som kom från en av deltagaran var att han hade gärna sett
möjligheten till att ha ett kompletterande videoklipp i samband med förklaringen
för att visa på hur man inte får göra. En intressant åsikt som jag även själv haft i
åtanke, men med avgränsningen i åtanke gick jag inte vidare med det svaret.
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5.8 Färdigt resultat
Teorin har gett mig kunskap om hur vi läser på skärm, hur man skriver för den
och vad en fackterm är. När resultatet från förstudien i form av
enkätundersökningar, textanalys och omvärldsanalys vägledde mig till en
gestaltning som sedan utprovades har jag nu kommit fram till följande resultat.
Gestaltningen blev en lösning där användaren själv väljer om han/hon vill ta del
av förklaringen eller inte. För med hjälp av musen drar musen över ett markerat
ord och får en enkel förklaring. På så sätt finns alltid möjligheten att få en
förklaring av en svårförståelig förkortning.
Texten

I teoridelen nämnde jag att man på webben ska skriva kortare än normalt och
tänka på målgruppen, vilket man ska göra i alla sammanhang. Men i
sammanhanget med framtagningen av förklaringarna kändes det viktigare då
texten skulle ge den som inte har tillräckligt med förkunskaper möjligheten att
förstå.

Förklaringarna kan man som tidigare nämnt dela upp i två delar. Den första delen
är den förklaring av vad förkortningen står för. I exemplet här ovan är det ordet
Tripping som är en förklaring av förkortningen trip. Därefter kommer en svensk
förklaring som förklarar vad det engelska ordet betyder. Utprovningen visade att
mängden text och dess innehåll var tillräckligt för att ge besökaren den
information som han/hon önskade.

Med hjälp av LIX (läsbarhetsindex) så räknade jag ut vad texten klassificeras
som. Resultatet visade att den klassas som en normal tidningstext, det vill säga
medelsvår. Den är med andra ord inte svårläst men inte heller lättläst. Men utifrån
resultatet från utprovningen upplever försökspersonerna texterna ändå som lätt.
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Tooltipen

Fördelen med tooltipen är att användaren själv avgör om han/hon vill ta del av
förklaringarna eller inte. En ytterligare fördel är att den inte påverkar läsbarheten
negativt. För en alternativ lösning skulle kunna vara att ha det direkt efter
förkortningen. Men då hade det blivit mer text vilket inte varit bra för läsbarheten,
samtidigt som de som är kunniga hade blivit irriterade.

Ord som innehåller en förklaring är markerat med ett blått understreck. Att det just
är ett understreck är för att det är ett vanligt sätt att visa att ett ord är länkat.

Jag valde att använda mig av blå bakgrund på vit text eftersom det är två färger
som ger bra kontrast vilket hjälper dem som är färgblinda. Den blåa färgen är även
samma blå som finns på hemsidan.
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6. Metod och källkritik
Metoderna jag använde mig av var både kvalitativa och kvantitativa. Fördelen
med dem var att jag fick in mycket emperi och en bra förståelse för vad
användaren vill ha samt vilken gestaltning som är mest lämpad för ändamålet.
Nackdelen med att ha använt båda metoderna är att de är väldigt omfattande och
tidskrävande.
När det gäller litteraturen har jag hela tiden varit källkritisk och använt mig av
trovärdiga avsändare och även försökt använda mig av ny litteratur. För desto
längre tid det går från när en källa skrevs desto större anledning finns det att
ifrågasätta den (Thurén, 2005, s.13).

7. Diskussion
Syftet med det här examensarbetet var att hitta en lösning på hur man kan
inkludera fler personer i ishockeyns terminologi. Målet med arbetet var att ta reda
på hur man lämpligast förklarar och presenterar en förklaringen i ett textflöde där
det inte finns möjlighet att lägga in längre beskrivande texter. Med utgångspunkt
från mina valda teorier och metoder samt de kunskaper som jag förvärvat under
mina tre år på textdesignprogrammet sökte jag efter ett svar på mina frågor.
I min studie uppmärksammade jag i insamlingsfasen att besökarna till
Hockeyligan.se önskar väldigt mycket av sidan och att de ställer väldigt höga krav
på den. Funkar ingenting som det ska eller något blir fel är de väldigt angelägna
om att höra av sig. Att då implementera en lösning med förklaringar av termer
skulle därför kunna få hård kritik om den inte når upp till deras högt ställda krav.
Men besökarna har haft möjlighet att komma med sina åsikter i både min och
Hockeyligan.se:s enkätundersökning. Resultatet visade trots allt att de gärna vill
ha förklaringar av förkortningarna.
Teorierna om hur man skriver för webben gav mig bra stöd tidigt vilket vägledde
mig till hur texten skulle formas. Att tänka på målgruppen ansåg jag vara viktigare
än vanligt då jag ville att alla skulle få möjligheten att förstå. Jag ville därför ha
ett enkelt språk som gav den informationen som var nödvändig. Vikten av att
tänka på målgruppens behov är det som jag tar med mig från den här studien.
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8. Vidare forskning
För vidare forskning skulle jag rekommendera att man tittade på hur man bäst
markerar ett ord som innehåller en tooltip och hur den påverkar läsbarheten.
Jag har även sökt efter forskning om hur läsbarheten påverkas vid användandet av
av tooltips, men inte funnit något. Det skulle därför vara intressant om någon ville
fördjupa sig inom det området.

9. Slutsats
Frågeställningen jag hade för examensarbetet var följande:
* Hur bör terminologin på Hockeyligan.se förklaras och utformas så att besökare
oavsett tidigare förkunskaper ska känna sig inkluderade?
* Hur ska terminologin förklaras och utformas för att uppnå detta utan att det
påverkar läsbarheten negativt på den nuvarande webbplatsen?
För att uppnå så att besökare oavsett tidigare förkunskaper ska känna sig
inkluderade gäller det att man ger dem möjligheten till att ta del av information
som är nödvändig. Den informationen bör vara lättillgänglig och vara enkelt
skriven. Det vill säga efter de riktlinjer som finns när det gäller att skriva för
webben. Skriver man kortfattat med enbart relevant innehåll samtidigt som man
tänker på målgruppens behov når man ett bra resultat.
Att inte påverka läsbarheten görs lättast med antingen en separat sida eller som i
det här fallet med en tooltip. Anledningen till att en tooltip är ett bättre alternativ
är för att besökaren slipper lämna liverapporteringen. Men jag kan rekommendera
Hockeyligan.se att ha en separat sida på webbplatsen där mer fördjupad
information om innebörden av varje begrepp finns.
Utifrån svaren på mina frågeställningar fick jag fram en lösning som inkluderar
alla, vilket mitt användbarhetstest visade att den gjorde. Alla har nu möjligheten
att ta del av liverapporteringen utan att man behöver tidigare förkunskaper. Att det
finns möjlighet till förklaringar ger även chansen att Hockeyligan.se får nya
besökare som kan ha ”skrämts iväg”.
Tanken med det här examensarbetet var att hitta en lösning på att inkludera fler i
sportens terminologi. Samtidigt kan lösningen appliceras inom andra områden där
det krävs förklaringar av facktermer direkt i flytande text. Fördelen blir att
besökaren slipper lämna hemsidan eller fråga någon om vad en term egentligen
betyder.
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11.1 Min enkätundersökning
Kön
Man Kvinna
Ålder
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90Hur ofta besöker du Hockeyligan.se?
Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Har aldrig besökt
Brukar du följa matcherna via Hockeyligan.se:s liverapportering?
Ja Nej
Om ja, hur ofta?
Vid varje omgång Någon gång i veckan Någon gång i månaden
Om du följer matcherna via liverapporteringen, hur upplever du den tjänsten?
Bra Dåligt
Vad är bra/dåligt?
Fritext
Hur mycket anser du att du kan om ishockey?
Mycket Ganska mycket Lite Ingenting alls
Hur bra koll anser du att du har på ishockeyregler?
Mycket Ganska mycket Lite Ingenting alls
Hur bra koll anser du att du har på vad förkortningar betyder? Ex. hi-st, spear och too-m?
Bra koll Ganska bra koll Lite koll Ingen koll alls
Hur bra koll anser du att du har på vad varje begrepp innebär? Ex. interference och clipping.
Vet du vad de betyder?
Bra koll Ganska bra koll Lite koll Ingen koll alls
Om du känner dig osäker på vad en term betyder, vad gör du?
Kollar upp vad det betyder Försöker att lista ut vad det betyder Gör ingenting alls Fritext
Om du kollar upp vad det betyder, hur går du tillväga då?
Använder mig av internet Tittar i en regelbok Frågar någon som vet Fritext
Om du kollar upp det på internet, vilken sida använder du?
Fritext
Skulle du vilja ha begreppen förklarade?
Ja Nej
Anser du att det finns ett allmänt behov att få begreppen förklarade?
Ja Nej
Hur skulle du vilja få begreppen förklarade?
Text Video Text och video Fritext
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11.2 Frågor till utprovningen
Ålder:
Kön:
Hur kunnig anser du att du är inom ishockeyns terminologi?
Mycket! Ganska mycket! Lite!
Ingenting alls

Hur datakunnig anser du dig vara?
Mycket kunnig! Ganska kunnig! Lite kunnig!

Kan ingenting alls

Vad tycker du om att få begreppen förklarade direkt i flödet?

Vad är det som är bra eller dåligt?

Hur upplever du tooltipen?

Anser du att förklaringarna är tillräckliga för att ge en förståelse för vad de innebär?
Varför/Varför inte?

Anser du att den information som ges är relevant?
Varför/Varför inte?

Var det lätt att förstå?

Vad tycker du om menings- och radlängden?

Hur upplevde du språket i förklaringarna?

Hur vill du att ordet som innehåller extra information ska markeras?
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11.3 Mina förklaringar av förkortningarna
ABUSE

- Abuse of officials
Abuse of officials är när en spelare
uppför sig olämpligt eller osportsligt.

ATT-K

- Attempt to kick
Attempt to kick är när en spelare försöker att sparka,
eller sparkar, motståndaren.

BOARD

- Boarding
Boarding är när en spelare tacklar motståndaren
våldsamt in i sargen.

BR-ST

- Broken stick
Broken stick är när en spelare använder en trasig klubba.

BUT-E

- Butt ending
Butt ending är när en spelare använder klubbskaftets
övre del, ovanför den övre handen,
för att stöta mot motståndaren.

CH-PL

- Change of Players
Change of Players är felaktigt spelarbyte.

CHARG

- Charging
Charging är när en spelare åker på, hoppar på
eller otillåtet tacklar motståndaren.

CHE-B

- Checking from behind
Checking from behind är när en spelare åker på, hoppar på
eller otillåtet tacklar motståndaren bakifrån.

CHE-H

- Checking to the head
Checking to the head är när en spelare tacklar eller slår
motståndaren mot huvudet med någon del
av sin kropp eller utrustning.

CLIP

- Clipping
Clipping är när en spelare sänker sin kroppsposition
för att tackla mot eller under motståndarens knä.

CROSS

- Cross-checking
Cross-checking är när en spelare tacklar motståndaren
med hjälp av sin klubba.

DAN-E

- Dangerous Equipment
Dangerous Equipment är när en spelare använder sig av
felaktig utrustning. Inträffar exempelvis om en spelare
tappat hjälmen men fortsätter att spela ändå.

DELAY

- Delaying the game
Delaying the game är när en spelare eller ett lag
avsiktligt fördröjer spelet.
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DIS-N
DIV

- Displacing the net
Displacing the net är när en spelare avsiktligt flyttar målburen.
- Diving
Diving är när en spelare enligt domaren
överdriver en situation för att få motståndaren utvisad.

ELBOW

- Elbowing
Elbowing är när en spelare använder armbågen
på ett ojust sätt för att hindra en motståndare.

EXC-RP

- Excessice Rough Play
Excessice Rough Play är när en spelare använder
sig av överdrivet hårt spel.

FAL-P

- Falling on the puck
Falling on the puck är när en spelare
avsiktligt lägger sig över pucken.

FISTI

- Fisticuffs
Fisticuffs är när en spelare åker ut för slagsmål.

HANDL-P

- Handling the puck with the hands
Handling the puck with the hands är när en spelare
felaktig stoppar pucken med handen.

H-BUT

- Head-Butting
Head-Butting är när en spelare försöker
eller avsiktligt skallar en motståndare.

HI-ST

- Highsticking
Highsticking är när en spelare använder klubben
över normal axelhöjd.

HOLD

- Holding
Holding är när en spelare håller fast motståndaren
med sina händer eller med hjälp av klubban.

HO-MA

- Holding the mask
Holding the mask är när en spelare håller i
motståndarens galler.

HO-ST

- Holding the stick
Holding the stick är när en spelare håller fast
motståndarens klubba.

HOOK

- Hooking
Hooking är när en spelare hindrar eller försöker att hindra
motståndaren genom att använda sin klubba.

IL-EQ

- Illegal Equipment
Illegal Equipment är när en spelare använder sig av felaktig
eller farlig utrustning.

IL-ST

- Illegal Stick
Illegal Stick är när en spelare använder sig av
en klubba som är sönder och som enligt domaren
inte går att använda för spel.
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INTRF

- Interference
Interference är när en spelare hindrar eller försöker hindra
en motståndare som inte har pucken.

INT-S

- Interference with spectators
Interference with spectators är när en spelare fysiskt bråkar
med en åskådare.

KICK

- Kicking a Player
Kicking a Player är när en spelare försöker att sparka
eller sparkar en motståndare.

KNEE

- Kneeing
Kneeing är när en spelare tacklar en motståndare
med hjälp av sitt knä.

L-PEB

- Leaving players or penalty bench
Leaving players or penalty bench är när en spelare
lämnar utvisningsbåset eller spelarbänken
för att delta i spelet trots att han inte får det.

L-PLB

- Team officials leaving bench
Team officials leaving bench är när en ledare
lämnar spelarbänken och beträder isen under pågående match.

P-SHOT

- Penalty shot
Penalty shot är straffslag

P-OUT

- Puck out of bounds or unplayable
Puck out of bounds or unplayable utvisas en spelare för
när han skjuter pucken över sarg i egen zon.

REFUS

- Refusing to start play
Refusing to start play är när ett lag vägrar börja spela.

ROUGH

- Roughing
Roughing är när en spelare använder sig av hårt spel.

SLASH

- Slashing
Slashing är när en spelare hindrar, eller försöker hindra,
motståndaren genom att slå honom med sin klubba.

SPEAR

- Spearing
Spearing är när en spelare sticker motståndaren
med klubbladets spets
när den hålls med en eller båda händerna.

THR-S

- Throwing a stick
Throwing a stick är när en spelare kastar sin klubba.

TOO-M

- Too many players on the ice
Too many players on the ice är när ett lag
använder sig av för många spelare på isen.

TRIP

- Tripping
Tripping är när en spelare använder sin klubba, fot, arm,
hand eller armbåge för att få sin motståndare ur balans.
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