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Sammanfattning 
 
I detta arbete har jag undersökt hur man kan tillämpa teorier inom 
informationsdesign för att gestalta en designlösning som hjälper klättrare att 
minnas moment från topprepskursen. 
 
Svenska klätterförbundet vill utforma ett material med information om 
klättringsmoment som genomförts under topprepskursen. Materialet ska ges 
ut till examinerad klättrare i samband med att topprepskursen inomhus 
avklarats, för att påminna om vad för moment som genomförts under 
kursen. Tidigare material som ska fylla samma syfte finns tillgängligt men 
är inte utvecklat för att ges ut i samband med avklarad kurs.  
 
En designlösning som utifrån teorier inom informativ bild och kognition har 
producerats och testats genom öppna observationer. Resultatet i arbetet var 
att sju av åtta testpersoner i en observation kunde minnas hur ett praktiskt 
moment skulle utföras utifrån designförslaget. 
 
 
 
(Nyckelord: Instruktionsdesign, informationsdesign, klättring, kognition 
och semiotik). 
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Ordlista 
 
Topprepsklättring 
Grundkurs för klättring. 
 
Dubbelåtta 
En knop som används för att knyta in rep i en klättringssele. 
 
Sele 
Klätterutrustning som fästs runt midja och lår innan klättring. 
 
Petzl 
Ett internationellt igenkänt företag inom sportklättring och höghöjdsarbete. 
 
Egocentriskt perspektiv 
När bilder är i en vy som påminner om den egna synvinkeln. 
 
Kanoniskt perspektiv 
När bilderna visas ur den vinkel som är mest beskrivande. 
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1. Inledning 
 
Inom klättring där utövaren använder sig av utrustning som kräver praktisk 
inlärning behöver man kunna återkoppla sina kunskaper för vara säker på 
olika moment. När man ska utföra moment brukar det ofta finnas 
instruktionsbilder till hands som man kan ta hjälp av om man glömt bort en 
del av ett moment.   
 
Svenska klätterförbundet vill utforma ett material som förmedlar 
information om klättringsmoment som genomförts under topprepskursen. 
Materialet ska ges ut till examinerad klättrare i samband med att 
topprepskursen inomhus avklarats, för att påminna om vad för moment som 
genomförts under kursen. Tidigare material som ska fylla samma syfte finns 
tillgängligt men är inte utvecklat för att ges ut i samband med avklarad kurs.  
 

2. Syfte och mål 
Att utforma ett informationsmaterial som ger nyblivna klättrare en tydlig 
instruktion på vad som lärts ut under topprepskursen. Detta material ska ges 
ut tillsammans med topprepskortet och senare vid behov påminna klättraren 
om moment från topprepskursen. Detta för att säkerheten är ett måste då det 
kan vara skillnad mellan liv och död om man utför moment fel i sporten.  
 
Målet är att skapa en designlösning som är utformad för att ges ut vid 
avslutad kurs i topprepsklättring. I dagens läge ger Sveriges klätterklubbar 
ut enbart ett kort som bevis på avklarad klätterkurs. Inget material som 
styrker vad man genomfört eller som kan påminna klättrare som är i behov 
av återkopplande instruktioner från kursen tilldelas. 

3. Problemformulering   
Hur kan man tillämpa teorier inom informationsdesign för att gestalta en 
designlösning som hjälper klättrare att minnas moment från topprepskursen? 
 

4. Projektavgränsningar 
Klättring är en sport som utövas både inomhus och utomhus. Även klättrare 
som oftast utövar sporten inomhus topprepsklättrar utomhus på berg. 
Teknologi och digitala designlösningar på instruktioner för klättring är 
opassande i situationer då klättrare är utomhus. Detta på grund av att 
elektricitet krävs för att driva sådan utrustning, vilket är en bristvara i den 
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miljön. Av den anledningen kommer min designlösning inte vara i digital 
form.  
 
Svenska Klätterförbundet har för tillfället ingen grafisk profil, därför 
kommer mitt manér inte ta hänsyn till tidigare designlösningar på material. I 
arbetet kommer jag inte gå in på typografi mer än att namnge föremål, 
moment och kommandon. Detta för att instruktionerna ska fungera utan 
beskrivande text. 
 
I arbetet kommer inte hela kursmaterialet utformas utan enbart fokuseras till 
inknytning av dubbelåttan i sele som är ett av flera moment. Då det 
momentet är ett av de mer avancerade i kursen kan man utgå från att det ska 
fungera, därefter applicera samma process på resten av kursens moment. 
 
Designlösning baseras på ett moment som måste utföras i kronologisk 
ordning. Detta betyder att det inte kommer tillämpas strukturteori i 
utformandet av min designlösning. 
 

5. Målgrupp 
Målgruppen är äldre barn och vuxna som nyligen börjat klättra och har 
genomgått kursen topprepsklättring.  Åldern på målgruppen sträcker sig från 
15 år och uppåt. På grund av bredden på målgruppen kommer 
designlösningen inspireras av andra områden där säkerhetsrelaterade 
instruktioner förekommer inom liknande åldrar.  

6. Teori 
För att genomföra en designlösning som kan uppfylla min 
problemformulering har jag valt ut teorier och forskning som har relevans 
till min designlösning.  

6.1. Kognition 
På grund av att arbetet kommer handla om hur man minns tidigare inlärda 
kunskaper kommer undersökningen handla om hur personer kan återkalla 
händelser från det implicita minnet, som är förmågan av att återhämta 
minnen omedvetet.1 Det kommer även att handla om hur man minns 
utförandet av en uppgift som kräver medveten återhämtning ur det explicita 
minnet.2 Kognitionsteorin kommer användas i genomförandet av den 
informativa bilden och observationerna för att se om materialet fungerar 
som en påminnelse för nyblivna klättrare i behov av instruktion. Detta för 
att ta reda på om momentet är enkelt eller för avancerat för nyblivna 
klättrare att förstå utifrån en designlösning. 
 
                                                
1 Araï, (2007) Introduktion till Kognitiv psykologi, sid 74 
2 Araï, (2007) Introduktion till Kognitiv psykologi, sid 74 
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6.1.1. Kongruens 

I Introduktion till Kognitiv Psykologi tar författaren upp en undersökning 
som genomfördes av Gordon Bower. I Undersökning kom de fram till att vi 
har lättare att inkoda och minnas händelser eller inlärningsmaterial som 
stämmer överens med den aktuella sinnesstämningen. Detta kallas 
kongruenseffekt.3 Detta kommer användas genom att observationerna utförs 
i klätterhall och att designlösningen utformas för att spegla det som 
genomförts i den miljön. 
 

6.1.2. Objektigenkänning 

För att testpersonerna ska kunna känna igen sig i designlösningen är det 
viktigt att den visuellt relaterar till verkligheten. En hypotes som presenteras 
i Introduktion till Kognitiv Psykologi föreslår Humphreys och Bruce att 
objektigenkänning består av tre steg. Det första steget kallas för perceptuell 
klassifikation.4 Det är då man känner igen objekt utifrån sin lagrad 
deskriptiv information.  
 
Därefter sker en semantisk klassifikation5 då man återhämtar information 
om föremålets funktion. Detta tillämpas om testpersonerna i observationen 
känner igen objekten och därefter minns vad utrustningen fyller för 
funktion.  
 
Sist i hypotesen kommer namngivning där man återkallar namnet på 
objektet. 6 

6.1.3. Mentala rotationer 

För att användarna snabbt ska kunna tolka designlösningen kommer mentala 
rotationer undvikas då det tar längre tid att tolka information med mentala 
rotationer. I boken Introduktion till Kognitiv Psykologi hänvisar författaren 
till en undersökning av Shepard och Metzler. De undersökte mental rotation 
och kom fram till att reaktionstiden ökade linjärt med avseende på 
rotationsvinkelns storlek.7 Denna undersökning kommer användas när 
prioritering av vinkel i designlösningen utformas. 
 

                                                
3 Araï, (2007) Introduktion till Kognitiv psykologi, sid 203 
4 Araï, (2007) Introduktion till Kognitiv psykologi, sid 48 
5 Araï, (2007) Introduktion till Kognitiv psykologi, sid 48 
6 Araï, (2007) Introduktion till Kognitiv psykologi, sid 48 
7 Araï, (2007) Introduktion till Kognitiv psykologi, sid 117 
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6.3. Informativa bilder 
För att instruera med hjälp av bilder krävs informativa bilder. Detta på 
grund av att den informativa bildens innehåll, utförande, kontext och fysiska 
form leder till en upplevelse och kanske även till inlärning och minne.8 
Enligt forskaren Francis Dwyer lämpar sig linjebilder bättre för utlärning än 
fotorealistiskt maner med mycket detaljer.9 Därför kommer min 
omvärldsanalys gå in på exempel där linjemaner tillämpas.  
 

6.3.1. Perspektiv och vinklar  

Eftersom inknytning med dubbelåttan i sele består av flera delmoment är det 
svårt att hitta en gemensam vinkel som de kan gestaltas i. Enligt Colin Ware 
är det viktigt att välja en vy där alla komponenter som ska vara med är 
synliga.10 Därför kommer det förekomma så få vyer som möjligt i 
designlösningen.  
 

6.3.2. Färg 

Färg kommer användas i bilderna för att förstärka detaljer som ska vara i 
fokus då det ger bra kontrast mot det i övrigt svartvita i bilderna.11  Detta för 
att användarna förhoppningsvis ska kunna tolka bilderna snabbare. I artikeln 
Pictures and Adult Learning hänvisar författaren till forskning från D.Reid 
och G.Miller som anser att färg kan användas för att rikta fokus mot mer 
relevanta delar i bilder. 12 Därför kommer färg användas för lättare urskilja 
vilken del av momenten som är i fokus. 

 
 
 
 

 

 

 

                                                
8  Pettersson, (2007) Bild och form för informationsdesign, sid 143 
9  Dwyer, (1978) Strategies for Improving Visual Learning. 
10 Ware, Visual Thinking for Design, sid 143 
11 O’Grady, J. & O’Grady, K. V, (2008) The Information Design Handbook, sid 117 
12 Reid & Miller, (1980) Pupils' perception of biological pictures and its implications for 
readability studies of biology textbooks. 
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6.3.3. Form 

Form i informativa bilder bör representera verkligheten. Detta för att 
kontraster i former möter vår förmåga att uppfatta form och våra kognitiva 
associationer till dem.13 I klättring utsätts utövaren för stress och rädsla där 
alla moment som utförs måste ske korrekt för att undvika skaderisk och 
dödsfall. Därför måste formigenkänning14 användas för att undvika 
förväxling eller feltolkning av momenten i designlösningen.  
 
 

 

7. Metod 

 

 

 

 
 
Först i designprocessen beskrivs vilka teorier och metoder som använts och 
vart i genomförandet de har tillämpats. Där gjordes en omvärldsgranskning 
för att få en inblick i hur instruktioner utformats för liknande situationer och 
efter det producerades en designlösning där metoder och teorierna 
tillämpats. Sedan utfördes observationen där användarna testade 
designlösningen och utifrån resultatet skulle det antingen möta användarnas 
krav eller inte. Om resultatet inte mötte användarnas krav skulle en 
observationsanalys genomföras för att sedan omforma designförslaget och 
därefter utfördes en ny observation. Denna process repeterades tills 
designförslaget mötte användarnas krav.  
 
Forskningsmetoder användes för att utvärdera resultat av designlösningen. 
Dessa Forskningsmetoder kan delas upp i kvalitativa och kvantitativa 
metoder.  
 
I kvantitativa metoder införskaffas information på ett sätt som kännetecknas 
med avstånd och urval15 som ofta förekommer i statistik. I mitt fall kommer 

                                                
13 O’Grady, J. & O’Grady, K. V, (2008) The Information Design Handbook, sid 118  
14 Araï, (2007) Introduktion till Kognitiv psykologi, sid 46 
15 Holme & Solvang, (1997) Forskningsprocesser, sid 82 
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inte kvantitativa metoder vara nödvändiga för att få fram informationen som 
behövs. Då man behöver observera användare när de testar designlösningen 
är det mer lämpligt att använda sig av kvalitativa metoder som förknippas 
observation och intervju.16 Utifrån observation av hur personer genomför 
moment utifrån designlösning kan man tydligt se vilka moment som 
fungerar mer eller mindre bra. Därför har jag valt att genomföra en öppen 
observation17 där testpersonerna kommer vara medvetna om att de 
observeras.  
 
 

8.Genomförande 
8.1.Omvärldanalys 
 
För att få en bra inblick i hur liknande instruktioner och områden hanterar 
informationsmaterial det genomföras en omvärldsanalys. I 
omvärldsanalysen kommer använda mig av semiotisk bildanalys18 för att 
bryta ner bilderna och ta fram fördelar som jag kan använda mig av och 
nackdelar jag kan undvika i min egen designlösning.  

8.1.1. Topprepsklättring inomhus Kurskompendium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semiotisk bildanalys 
Kurskompendiet för topprepsklättring inomhus är avsett som komplement 
till kurser ledda av auktoriserade instruktörer. Deras bildmaner representerar 
inte verkligheten som ni kan se i bilden ovanför då formen av figuren inte 
representerar en realistisk kroppsform. Då målgruppen är från 15 år och 
uppåt kan detta maner och formspråk riskera att inte tas på allvar.  Därför är 
detta ett material som visar hur designlösningen inte bör utformas för att 
man snabbt ska känna igen sig i situationen. Den perceptuella 
                                                
16 Holme & Solvang, (1997) Forskningsprocesser, sid 14 
17 Holme & Solvang, (1997) Forskningsprocesser, sid 111 
18 Wearn, Petterson & Svensson, (2004)Bild och föreställning – om visuell retorik, sid 38 
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klassifikationen19 blir en seriefigur som håller i ett rep. Istället bör en 
säkringsman som säkrar en klättrare i ett maner som anknyts bättre till den 
verkliga situationen förbättra den perceptuella klassifikationen då det 
anknyter mer till den verkliga situationen. 

 

8.1.2. Petzls instruktioner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semiotisk bildanalys 
Petzl är ett företag som utvecklar klättringsutrustning både för sport och 
yrken som utförs på hög höjd. Deras instruktionsmaner relaterar till den 
verkliga situationen då bilderna är utförda i ett linjemaner gynnar den 
perceptuella klassifikationen.20 Detta kommer vara en bra riktlinje för 
designlösningen då man snabbt känner igen utrustningen och att det är en 
person som använder den. 
 
Här visar man det mest relevanta med hjälp av färgkontrast som sticker ut 
från resten av bildseriens linjemaner. 21 Bilderna visar en person som utför 
ett moment där han är fastspänd i midjan på en vertikal yta. En del av repet i 
bilderna ovanför är färgad blå, resten är svartvitt. Den delen i bilderna som 
är blå uppfattas som viktigare än resten, eftersom det är det enda som är i 
färg. 22 Färgen ger ingen bra kontrast mot vit bakgrund då den smälter ihop 
med de svarta linjerna i bilden. Därför kommer inspirationen från detta 
material vara det verklighetsanknutna maneret och färgen, men inte blått då 
det finns andra färger som har bättre kontrast mot svarta linjer mot vit 
bakgrund. 
 

                                                
19 Araï, (2007) Introduktion till Kognitiv psykologi, sid 48 
20 Araï, (2007) Introduktion till Kognitiv psykologi, sid 48 
21 Reid & Miller, (1980) Pupils' perception of biological pictures and its implications for 
readability studies of biology textbooks. 
22 Reid & Miller, (1980) Pupils' perception of biological pictures and its implications for 
readability studies of biology textbooks. 
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8.1.3. SAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semiotisk bildanalys 
Anledningen till varför jag valt att analysera flyplansinstruktioner är för att 
de på samma sätt som i klättringen har någon som först instruerar ett 
praktiskt moment i verkligheten och som därefter förstärks med 
informationsmaterialet som finns vid varje persons sittplatts. Detta ger bra 
objektigenkänning då det medför perceptuell klassificering23 och semantisk 
klassificering24 då man blir introducerad hur utrustningen man har vid sitt 
säte fungerar. Därefter kan man ta del av instruktionen som kan ses i bilden 
ovanför och återkoppla vid behov. 
 
I bildserien ser man en kvinna som genomför olika praktiska moment i 
kronologisk ordning. Hon ser lugn och sansad även om instruktionen visar 
moment om hur man ska agera vid nödlandning i vatten. Detta på grund av 
att personer agerar bättre om de inte är panikslagna. Därför använder SAS 
och andra flygbolag ett maner som speglar en lugn situation. För det är 
bättre om passagerarna är lugna i nödsituationer. 

 

9.Utformning av designlösning 
För att skapa informativa bilder som användarna förstår har jag valt att 
utforma mina i linjebildsmaner. Detta för att forskaren Dwyer hävdar att det 
lämpar sig bättre för utlärning än fotorealistiskt maner med mycket 
detaljer.25  
                                                
23 Araï, (2007) Introduktion till Kognitiv psykologi, sid 48 
24 Araï, (2007) Introduktion till Kognitiv psykologi, sid 48 
25 Dwyer, (1978) Strategies for Improving Visual Learning. 
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9.1. Perspektiv  

För att få en korrekt återgivning och ett perspektiv som efterliknar 
verkligheten valde jag att fotografera och sedan rita av fotografiet.26 Det 
resulterade i ett egocentriskt perspektiv där bilderna är illustrerade från en 
vinkel som liknar den verkliga vinkeln när man utför momentet. Ett 
delmoment blev i kanoniskt perspektiv för att lättare kunna tolkas då det 
blev otydligt ur ett egocentriskt perspektiv. 

 

 

 

 

9.2. Färg 

För att urskilja repet i bilderna användes färg för att understryka och 
förstärka repets betydelse i designlösningen.27 Färgen är gulgrön för att det 
ger en bra kontrast mot det svartvita.28 Färgen fungerar även bra om 
designlösningen behöver tryckas i svartvitt då färgen ger en gråton som ger 
bra kontrast mot det svartvita i bilden.29 

9.3. Form 

För att känna igen objekt som är en viktig och ofta förekommande process30 
är det viktigt att visa formen på objekten tydligt, för att användaren ska 
kunna perceptuellt klassificera utrustningen till verkligheten.31 Därefter 
komma ihåg vad utrustningens funktion med hjälp av den semantiska 
klassificeringen.32 
 
 
 
 
 

                                                
26 Frohm, (2007) Bild och form för informationsdesign. sid 124  
27 Johansson, (2007) Bild och form för informationsdesign. sid 79  
28 O’Grady, J. & O’Grady, K. V, (2008) The Information Design Handbook. Sid 117 
29 O’Grady, J. & O’Grady, K. V, (2008) The Information Design Handbook. Sid 116 
30 Araï, (2007) Introduktion till Kognitiv psykologi, sid 46  
31 Araï, (2007) Introduktion till Kognitiv psykologi, sid 48 
32 Araï, (2007) Introduktion till Kognitiv psykologi, sid 48 
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9.4. Mentala rotationer 

I designförslaget som man ser i bilden ovanför finns det tre mentala 
rotationer. Enligt Shepard och Metzlers undersökning av mental rotation 
ökar reaktionstiden linjärt med avseende på rotationsvinkelns storlek. 33 
Detta kan öka tiden det tar att känna igen sig i designlösningen. 
Anledningen till varför alla moment inte är från samma vy är för att man 
tydligare kan se hur repet ska föras genom selen i vy två som inte funkat om 
samma moment illustrerats i vy ett eller tre. 
 

 

10. Observation 1 
10.1. Inledning 

I utprovningen antogs att om personer utan förkunskap inom 
klättringsmoment klarade av att tolka instruktionsförslaget, kan även 
personer med tidigare erfarenhet inom klättring förstå. 

10.2. Förutsättningar 

Observationen ägde rum på Mälardalens högskola den 24/5/2011 i ett 
grupprum med auktoriserad klätterinstruktör Mikael Knutsson som  
genomförde utprövningen på tio testpersoner utan förkunskaper inom 
klättring. Designlösningen som varje testperson fick utgå ifrån var utskriven 
på A4 papper med nio delmoment från start till färdig inknytning med 
dubbelåtta i sele. Att låta testpersonerna utgå från instruktionen individuellt 
var viktigt på grund av att trovärdigheten i testet hade minskat om 
testpersonerna kunde ta hjälp av varandra.  
 

                                                
33 Araï, (2007) Introduktion till Kognitiv psykologi, sid 117 
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10.3. Deltagare 

Tio personer deltog i observationen varav fem kvinnor och fem män som 
alla studerade på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Åldrarna varierade 
mellan 20 och 40 år.  
 

10.4. Resultat 

Åtta av tio testpersoner klarade inte av instruktionen för inknytning med 
dubbelåttan. Detta betyder att designlösningen inte uppfyller användarnas 
krav. Därför kommer observationen analyseras och därefter ett nytt 
genomförande utföras.  
 
 
 
Designlösning 1 i bilden till höger 
användes vid observation 1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

10.5. Observationsanalys 

Enligt testpersonerna var moment ett till fem otydligt då det var svårt att 
veta vilken ände av repet som skulle användas. Detta berodde på att ändarna 
av repen var öppna. Moment sex till sju var otydligt då vyn förändrades från 
kanoniskt perspektiv till egocentriskt perspektiv. Det var även svårt att se 
längden på repet som man behövde för att genomföra inknytningen av 
dubbelåttan. Skillnaden i de varierande vyerna bidrog till mentala rotationer 
i designlösningen och förvirrade testpersoner.  
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11. Justering av designlösning 
Utifrån resultatet i observationen gjordes en analys där testpersonernas 
synpunkter och åsikter togs upp. Därefter omformades instruktionen för att 
justera det testpersonerna ansåg vara otydligt eller otillräckligt. De 
delmoment som fungerade och var tydliga kommer inte tas upp i 
justeringen. 

11.1. Färg 

I observationen var det otydligt vilken del av repet som skulle föras vidare. 
Därför valde jag att förtydliga med hjälp av färgen och att ta bort färgen i 
den del av repet som inte skulle förändras, för att rikta fokus till enbart den 
aktiva delen av repet. 34 
 
 
 
 
 
 

11.2. Form 

I observationen påpekades att längden och ändarna av repet inte var tydligt 
markerat. Därför stängde jag ena delen av repet och lät den andra delen 
fortsätta ut ur bild, då det anknyter till perceptuella klassifikationen och 
därmed den verkliga situationen.35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.3. Mentala rotationer 

För att minska antalet mentala rotationer36 i designlösningen roterades vy ett 
tills den efterliknade vy tre.  

                                                
34 Reid & Miller, (1980) Pupils' perception of biological pictures and its implications for 
readability studies of biology textbooks. 
35 Araï, (2007) Introduktion till Kognitiv psykologi, sid 48 
36 Araï, (2007) Introduktion till Kognitiv psykologi, sid 117. 
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12. Observation 2 
12.1. Inledning 

I denna observation utsattes testpersonerna för att genomföra momenten 
med instruktör först under dag ett. Därefter testades personernas explicita 
minne för hur man knyter in sig under dag två.  

12.2. Förutsättningar Dag 1 

Dagen 25/5/2011 utfördes en ny utprövning med Mikael Knutsson som är 
auktoriserad klätterinstruktör vid Eskilstuna klätterklubb. Han instruerade 
hur dubbelåttan utförs och knyts in i sele under första dagen. Poängen med 
instruktionen var att man dagen efter skulle testa deltagarnas medvetna 
minne från dagen innan av inknytning.  

12.3. Förutsättningar Dag 2 

Dagen efter utlärningen av instruktören utsattes samma testpersoner för att 
genomföra inknytningen på egen hand. Om instruktören ansåg att det tog för 
lång tid eller att personen som knyter in sig började om fick han eller hon ta 
del av min designlösning vars syfte var att påminna testpersonen som knyter 
in. För att testpersonerna skulle förstå att säkerheten var viktig utsattes de 
för att knyta in sig utifrån det de mindes från dagen innan, därefter svara på 
om de kände sig tillräkligt säkra för att klättra. Detta för att vi har lättare att 
ta in och minnas händelser eller inlärningsmaterial som stämmer överens 
med den aktuella sinnesstämningen.37 Därför utfördes observationen på 
andra våningen på Mälardalens högskola i Eskilstuna där rep var uppsatt för 
att personerna skulle förstå situationen bättre. Sju av åtta testpersoner 
mindes inte direkt och fick ta del av min justerade designlösning. 
 

12.4. Deltagare 

I testet deltog 4 kvinnor och 5 män mellan åldrarna 20 till 30 år. 
 

12.5. Resultat 

Med hjälp av designlösningen klarade sju av åtta deltagare av att minnas 
den praktiska genomgången av dubbelåttan från dagen innan. En person 
klarade av att minnas och genomföra en korrekt inknytning av dubbelåttan i 
sele utan hjälp från designlösningen eller instruktör. 
 

                                                
37 Araï, (2007) Introduktion till Kognitiv psykologi, sid 203 
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Designlösning 2 i bilden till höger 
användes vid observation 2. 
 

 

 

 

 

 
12.6. Observationsanalys 

En designlösning där inknytning av dubbelåttan visas med tio delmoment i 
kronologisk ordning. Färgen i repet förstärkte vilken del av repet som 
förändras. Testpersonerna ansåg att det var bra att delmoment ett visar att 
repet skulle vara en armlängd långt. Detta delmoment tillfördes på 
instruktörens förfrågan då det var ett delmoment som gjorde repet 
tillräckligt långt för att genomföra alla andra delmoment utan att repet tog 
slut. Detta medför förstås en säkerhetsrisk då alla människor inte har lika 
långa armar och kan resultera i en för kort ände på den färdiga knuten. 
Därför tillfördes 15 centimeters måttet på sista delmomentet för att man 
tydligt ska se vilken längd som måste uppnås.  
 
I observationen frågades även testpersonerna om de behövde alla 
delmomenten för att minnas. Där varierade svaren då alla kom ihåg olika 
delar från dagen innan. Eftersom testpersonerna visade tendenser på att 
glömma olika delmomentet kan man utgå från att det är bra att behålla alla 
delmoment för att vara säker. 
 
Antalet mentala rotationer förminskades då moment ett till sex roterades för 
att passa vy åtta till tio. Även om testpersonerna förstod designlösningen 
påpekades det att inte var bra med roteringen som tillfördes efter första 
observationen för att minska antalet mentala rotationer. Då det inte tydligt 
visade vad instruktören lärt ut dagen innan. Utifrån det ser det ut som att 
designlösningar som ska påminna användarna om tidigare praktisk kunskap, 
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inte tar hänsyn till mentala rotationer, då det är viktigare att de känner igen 
momenten från sitt deskriptiva minne. 38  

 

13. Diskussion  
Då resultatet blev att sju av åtta testpersoner klarade av att genomföra 
momentet med hjälp av designlösningen tyder det på att det möter 
användarnas krav på designlösningen. Att den kan fungera som en 
påminnelse från tidigare erfarenheter är väldigt troligt då ingen 
misslyckades under observationen. Däremot kan man ifrågasätta om resten 
av alla nyblivna klättrare skulle klara momentet utifrån samma 
förutsättningar. För att ta reda på det kommer det behövas fler observationer 
och undersökningar. 
 
En undersökning som liknar observation 2 skulle behöva genomföras om 
några veckor igen för att se om testresultatet blir lika, då skulle man kunna 
utgå från att materialet kan användas som påminnelse efter längre perioder 
av uppehåll inom sporten. Designlösningen är nu mer avsedd för nyblivna 
klättrare som gått kursen och kommer tillbaka till klätterhallen dagen efter 
genomförd kurs och är osäker på ett moment. För att försäkra sig om att han 
eller hon gör rätt under inknytningen kan designlösningen tillämpas och få 
ett resultat som liknar det i observation 2.  
 
Designlösningen kan även bidra till en trygghet för klätterklubbar och 
instruktörer då de kan vara säkra på att informationen har tilldelats till alla 
nyblivna klättrare som fått ut sitt topprepskort.  

14. Slutsats  
En designlösning som grundar sig i informativa linjebilder och 
kognitionsteorier påminner nyblivna klättrare om vad som genomförts under 
topprepskursen. Med både form och objektigenkänning där maneret 
anknyter till den verkliga situationen har designlösningar utformats. Öppna 
observationer användes för att granska designlösningarna. Resultatet blev att 
testpersonerna kunde minnas tidigare praktiska erfarenheter under 
observation 2 utifrån designlösning 2. 
 
 
 
  
 
 
 

                                                
38 Araï, (2007) Introduktion till Kognitiv psykologi, sid 48 



21(23) 

15. Referenser 
15.1. Litteratur 
 
Araï, Dariush. (2007) Introduktion till Kognitiv Psykologi. 
 
Ware, Colin. (2008) Visual Thinking for Design. 
 
Frohm, Jan. (2007) Bild och Form för Informationsdesign. 
 
Johansson, Peter. (2007) Bild och Form för Informationsdesign. 
 
Pettersson, Rune. (2007) Bild och Form för Informationsdesign.  
 
O’Grady, J. och O’Grady, K. V. (2008) The Information Design Handbook.  
 
Pettersson, Rune, Waern, Yvonne. och Svensson, Gary. (2004) Bild och 
föreställning – om visuell retorik.  
 
Holme, Idar Magne och Solvang, Bern Krohn. (1997) Forskningsprocesser 
Om kvalitativa och kvantitativa metoder.  
 
Dwyer, Francis M. (1978). Strategies for Improving Visual Learning. State 
College, Pa: Learning Services.  
 
Bower, G H, Gilligan, S G and Monteiro, K P (1981). Selectivity of learning 
caused by affective states. Journal of Experimental Psychology. General, 
110,451-473. 
 
Reid, D. J. och Miller, G. J. A. (1980). Pupils' perception of biological 
pictures and its implications for readability studies of biology textbooks. 
Journal of Biological Education pp. 59 69. 
 
Shepard, R N och Metzler, J (1971). Mental rotation of three-dimensional 
objects. Science, 171, 701-703. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22(23) 

 
 

16. Bilagor 
16.1. Designlösning 1 
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16.2. Designlösning 2 


