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Sammanfattning 

Under besöket hos Friskis & Svettis Rocklunda i Västerås framkom det att 

träningsmaskinernas instruktioner var undermåligt utformade. De undermåliga 

träningsinstruktionerna var förmögna med att informera att man bör justera 

träningsmaskinerna innan användning. Dessvärre rådde det otydligheter samt 

brist av information kring hur man skall justera träningsmaskinerna korrekt. 

Därmed finns det påtagliga risker för att motionärer feljusterar 

träningsmaskinen och kan riskera att framkalla smärtor och skador. 

Detta examensarbetes syfte har varit att producera två förbättrade 

gestaltningsförslag som uppfyller tydlighet i träningsinstruktionerna som 

gynnar säker samt effektiv träning. Dessutom vara visuellt tilltalande också. För 

att uppnå detta har arbetsprocessen genomförts med ett urval av vetenskapliga 

metoder som observationer, kvalitativa intervjuer samt utprovning. Samtliga 

metoder har utförts tillsammans med deltagare ur målgruppen och med deras 

godkännnade. Analys av befintliga träningsinstruktioner genomfördes 

tillsammans med utvald teori och metodernas resultat för att uppnå en rikare 

förståelse för de befintliga instruktionernas designbrister. Därefter producerades 

två förbättrade träningsinstruktioner. 

En utprovning av de nyproducerade gestaltningsförslagen utfördes tillsammans 

med målgruppen för att säkerställa ifall gestaltningsförslagen uppnår arbetets 

syfte. Resultatet blev i slutändan två stycken träningsinstruktioner som 

uppfyller informationsdesignens riktlinjer och utstrålar säker samt effektiv 

träning.  
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Abstract 

During the visit of the wellness plant Friskis & Svettis Rocklunda in Västerås, 

Sweden emerged a great discovery about the poor conditions of exercise 

instructions on the exercise machines. These poor exercise instructions 

contained information concerning the adjustments before use. Unfortunately the 

exercise instructions was confusing and lacking information concerning rules or 

guidelines to achieve correctly adjusted exercise machines. Therefore exists 

tangible risks for the exercisers. Whom incorrectly adjusting the exercise 

machines and may risk themself to induce pain or become badly injured. 

The purpose of this thesis of bachelor degree is producing two improved design 

proposals which fulfills clarity in exercise instructions which supports safe and 

effective performance of exercise. The purpose is also to create visually 

attractive instructions. To achieve these purposes the work process cointained a 

selection of scientific methods such as observations, qualitative interviews, also 

testing of design proposals. All methods has been performed  along with 

participants of the target group and with their approval. An analyze of existing 

exercise instructions was performed along with chosen theories from literatures 

and the results of methods to claim a wider understanding of the poor design of 

existing exercise instructions. Then produced two improved exercise 

instructions.  

A testing of these virgin designproposals was performed with target group to 

ensure the designproposals fulfills their purposes. The final result became a pair 

of exercise instructions which fulfills the guidelines of informationdesign and 

contains exercise instructions which supports safety and efficient performance 

of exercise. 
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1 Inledning 

Under studietiden på gymnasiet kom jag i kontakt med gymträning för första 

gången. Redan då klargjordes det att gymträning var en träningsform som 

passade mig utmärkt och kunde utöva träningen efter mina villkor och 

målinriktningar som jag fann lockande. År 2010 införskaffade jag medlemskap 

hos föreningen Friskis & Svettis och tränade främst på Rocklundas anläggning i 

Västerås. Det upptäcktes redan då att träningsmaskinernas instruktioner 

varierade i utformningen och en del träningsmaskiner undvek man på grund av 

osäkerhet kring maskinanvändningen. Somliga träningsmaskiner hade då och 

än idag inga textade instruktioner och man blir tvungen att förlita sig på 

instruktionernas illustrationer som oftast bidrar till märkliga och obehagliga 

värkningar i muskler. År 2014 utbildade jag mig till gyminstruktör inom Friskis 

& Svettis och instruerar motionärer hos Friskis & Svettis Rocklunda på 

lördagar. Under mina år som gyminstruktör är det vanligt förekommande att 

motionärer vill ha råd angående justering av  träningsmaskinerna, trots att 

instruktioner redan existeras på träningsmaskinerna. Här finns ett tydligt 

informationdesignsproblem.    

1.1 Bakgrund      

 

Gymmet hos Friskis & Svettis Rocklunda i Västerås kan upplevas ha 

ogenomtänkta träningsinstruktioner på deras träningsmaskiner som kan skapa 

förvirring och osäkerhet i användningen. I träningsinstruktionerna finns en 

illustration som förklarar tydligt vilka muskler som involveras i ansträngningen, 

samt två illustrationer som demonstrerar rörelsens startläge och slutfört läge. 

Men säkerhetsföreskrifterna framhävs på ett otydligt sätt och risken för 

nonchalant användning blir därmed mer påtaglig. Träningsmaskinerna saknar 

skriftliga instruktioner och övningen demonstreras endast via illustrationer. 

Däremot finns det fåordiga textade hänvisningar i illustrationerna som förklarar 

på engelska att man bör justera till exempel ryggstöden eller de justerbara 

sätena. 

1.2 Problemformulering 

 

Träningsmaskinernas instruktioner innehåller illustrativa instruktioner som 

överhuvudtaget inte förmedlar korrekta inställningar. Textade anvisningar är 

som sagt skrivna på engelska och är inte anpassade för den svenska 

målgruppen. De fåordiga textade hänvisningarna om maskininställningar kan 

skapa förvirring samt osäkerhet på grund av deras otydliga utformning. 

Gällande illustrationernas bildmanér så framhävs inte det som de textade 
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hänvisningarna syftar till, vilket skapar otydligheter och förvirring enligt utvald 

teori från Yvonne Erikssons litteratur ”Bildens tysta budskap” från 2009 och 

Rune Petterssons litteratur ”It depends” från 2012. Mer om detta följer. 
 

1.3 Syfte 

 

Huvudsakliga syftet med detta examensarbete är att förbättra de befintliga 

instruktionerna på träningsmaskinerna genom att förtydliga instruktionerna med 

informativa illustrationer. Som ska vara estetiskt tilltalande men samtidigt 

innehålla god funktionalitet som gynnar säker och effektiv träning. Syftet är 

också att tydliggöra kopplingen mellan textade hänvisningar och 

illustrationerna så målgruppen förstår sambandet lättare. 
 

1.4 Frågeställning 

 

På grund av utformningen i dagens befintliga träningsinstruktioner framhävs 

inte säker och effektiv träning tydligt. Arbetets fråga kommer behandla 

utformningen av nya instruktioner som innehåller förhöjt informationsvärde 

gällande säker träning. 

 

Hur bör man gestalta utifrån design principer inom informativ illustration för 

att framhäva tydligare instruktioner på träningsmaskinernas begränsade 

utrymme, som bidrar till säker och effektiv träning? 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Friskis & Svettis Rocklunda i Västerås besöktes under förundersökningen. 

Därför kommer Friskis & Svettis Rocklundas träningsmaskiner användas som 

exempel för att tillämpa de förbättrade gestaltningsförslag på. Friskis & Svettis 

Rocklunda är utrustat med stort antal träningsmaskiner, därför kommer en 

avgränsning tillämpas att framställa gestaltningsförslag för två 

träningsmaskiner. En bröstpressmaskin samt en bensparksmaskin. Dessutom 

kommer tre besök utföras på olika gymföreningar för att studera deras 

träningsmaskiners träningsinstruktioner. Då gymmen samarbetar med olika 

tillverkare av träningsmaskiner kommer tillhörande träningsinstruktioner 

variera i utformningen. Detta arbete tar ej hänsyn till rumsliga förhållanden 

gällande rumslig storlek, ljud eller ljusförhållanden. Anledningen är att arbetet 

skulle bli för överväldigande för tio veckors studier. Detta arbete kretsar enbart 

efter arbetets studieinriktning som är informativ illustration. 
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1.6 Målgrupp 

Under besöket i arbetets förundersökning fastställdes målgruppen via 

observation. Observationen gick endast ut på att identifiera vilka som använder 

träningsmaskinerna. Motionärerna som använder sig av gymmets maskiner 

befinner sig i olika åldersgrupper som varierar ifrån tonåringar och äldre. 

Målgruppens erfarenhet gällande fysisk träning på gym varierar mellan 

nybörjare till erfarna motionärer som utövat träningsformen i åratal. 

Träningsanläggningen Friskis & Svettis Rocklunda erbjuder ett stort urval av 

träningsmaskiner som används flitigt av målgruppen. Därmed finns behovet att 

tydliggöra instruktionerna på träningsmaskinerna så målgruppen kan utöva sin 

träning på ett effektivt och riskfritt sätt. 

2 Metoder  

Enligt Holme & Solvang är metoder ett redskap för att uppnå större kunskap 

och övervinna problem (1997, s.13) därför har tre stycken metoder använts i 

arbetet för att undersöka informationsdesignsproblemet i praktiken. Genom 

användningen av samtliga metoder har en rikare förståelse uppnåtts och bidragit 

betydligt för att kunna besvara på arbetets frågeställning. Samt motivera 

designbesluten för de nya gestaltningsförslagen. Metoderna som har använts i 

arbetet är:  

• Observationer  

• Kvalitativa intervjuer  

• Utprovning av gestaltningsförslagen  

Informationsinsamling genomfördes också hos tre olika gymföreningar i 

Västerås. Syftet med besöken var att studera träningsmaskinernas instruktioner 

och bygga kunskap kring varianter av instruktioner som redan existerar idag, 

därmed undvika att producera kopior i arbetets senare skede. Kvalitativa 

intervjuer med målgruppen användes som metod för att dokumentera deras 

upplevelser samt åsikter om de befintliga träningsinstruktionerna, som lade 

grund för produceringen av gestaltningsförslagen.  
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Intervjuns frågeställning bestod av fem noggrant anpassade frågor som är 

framställda till öppna frågor. Häger påpekar att fördelarna med öppna frågor i 

intervjusammanhang är att individerna som blir utfrågade inte kan besvara 

frågorna kortfattat med endast ja eller nej. Utan individerna blir tvungna att 

besvara på förklarande sätt (2007, s.57). Däremot bör man som sagt, säkerställa 

att deras åsikter inte svävar iväg bortom relevans utan att åsikterna innehåller 

koppling till frågorna och på en saklig nivå. Enligt Häger ska effektiva 

intervjufrågor vara enkla, konkreta samt fokuserade (2007, s.64). Därför 

formades frågeställningen efter de tre riktlinjerna så risken för missförstånd 

minimerades (Se bilaga 1a – 1c för frågeställning samt svar).  

En annan form av metod som användes var observationer som gick ut på att 

passivt iaktta målgruppens användning av träningsmaskinerna och betrakta hur 

samspelet mellan befintliga instruktioner påverkar målgruppens utförande av 

maskinjusteringar samt träningsövningar. Observationerna utgick efter den 

öppna varianten, det betyder enligt Holme & Solvang att individerna har 

accepterat deltagandet och är medvetna om att deras aktioner och beteende i 

situationen blir dokumenterade (1997 s.111). Populationen baserades på de 

motionärer som befann sig på gymmet vid tillfället som observationerna 

genomfördes. Då observationens population bestod av fem deltagare gjordes 

inget urval, som är ett mer omfattande tillvägagångsätt (1997, s.182) dessutom 

alldeles för tidskrävande för detta arbete. Dokumentation av demografiska 

aspekter som kön, ålder eller etnicitet var icke relevant, istället dokumenterades 

motionärernas användande av träningsmaskinerna som var syftet med 

observationerna. Slutligen gjordes utprovning av de nyproducerade 

gestaltningsförslagen som målgruppen fick betrakta och följa medan de 

använde träningsmaskinerna, för att säkerställa ifall gestaltningsförslagen 

uppfyller arbetets syfte. 

 

2.1 Metodkritik 

Holme & Solvang förklarar i sin litteratur att passiva observationerna innehar 

risker med att deltagarna kan uppleva osäkerhet, på grund av att deltagarna blir 

iakttagna. Dock kan det framhäva motsatt effekt som bidrar till ökad aktivitet 

(1997, s.115). Under tiden de passiva observationerna pågick deltog samtliga 

deltagare aktivt, tack vare de fåtal instruktioner som förklarades innan 

observationerna påbörjades. 
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Gällande utnyttjandet av vetenskapliga metoden kvalitativ intervju, påpekar 

Holme & Solvang att man bör ta tillvara på de intervjuade individernas åsikter. 

Dessutom låta de intervjuade styra samtalets natur. Dock kan det mynna ut till 

tankegångar som saknar relevans för den ställda frågan (1997, s.101). Arbetets 

intervjuer blev dessvärre drabbade utav en individs osakliga åsikter. Det blev 

onödigt tidskrävande i sammanställningen av intervjuernas svar efteråt. 

Lyckligtvis var detta endast en enstaka händelse men dock bör metoden 

kvalitativa intervjuer belysas med kritik för denna fallgrop om osakliga svar. 

Därefter genomfördes utprovningens intervjuer med större vaksamhet och 

resulterade till god kvalité i svaren, mer om detta presenteras längre fram i 

rapporten.     

2.2 Litteraturkritik 

Olika litteraturer inom ämnet informationsdesign har bidragit med assistans för 

detta arbete. Dock har arbetet främst utgått från tre teorikällor som presenteras 

på nästkommande sida. Ena verket är ”It depends” skriven av Rune Pettersson 

2012. Yvonne Erikssons litteratur ”Bildens tysta budskap” från 2009, samt 

Colin Wares litteratur ”Visual thinking for design” som är skriven 2008. Rune 

Pettersson innehar titeln som professor i informationsdesign och hans litteratur 

innehåller därmed hög trovärdighet. Samma motivering lyder för Yvonne 

Erikssons trovärdighet som också är titulerad som professor inom ämnet 

informationsdesign. Colin Ware har publicerat över 150 stycken artiklar i 

vetenskapliga tidskrifter som behandlat främst mänsklig perception. Wares 

litteratur har varit till god assistans för kunskapsbildning för hur människan 

uppfattar färger och illustrativa former. 

Avslutningsvis har Idar Magne Holmes och Bernt Krohn Solvangs 

metodlitteratur ”Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder” 

från 1997 utnyttjats som metodbok för detta arbete. Denna litteratur om 

vetenskapliga metoder har förklarat metoders fördelar samt nackdelar och givit 

lämpliga förslag gällande metodval. Holme och Solvang medger att de äger 

ensamt ansvar för litteraturens innehåll (1997, s.7), vilket talar om en god 

trovärdighet.   
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3 Teorier  

För att kunna framställa förbättrade träningsinstruktioner som uppfyller 

tydlighet, bör arbetet grundas i noggrant utvald teori inom ämnet 

informationsdesign. Teorin bidrar med att kunna motivera och stärka 

tillvägagångssätten i produktionen av gestaltningsförslagen. I detta arbete har 

tre litteraturer använts som teorier för att stärka mina artefakter samt 

designprocess. Urvalet baserades på författarnas trovärdighet inom ämnet 

informationsdesign. Mer om detta följer nedan. 

Colin Wares litteratur ”Visual thinking for design” skriven 2008. Användes som 

teori med motiveringen att instruktioner har stark samhörighet med perception. 

Perception menas med förmågan att kunna uppfatta information från våra 

sinnesintryck som i detta sammanhang är synen. Syftet med detta arbete är som 

sagt att framställa träningsinstruktioner som gynnar säker och effektiv träning. 

För att arbetets syfte skall uppfyllas uppstår kravet att målgruppen förstår 

instruktionerna korrekt och målgruppens perception uppfattar instruktionerna 

på tydlig nivå, så risken för missförstånd minimeras. De befintliga 

träningsinstruktionerna befinner sig på begränsat utrymme på maskinerna, 

därmed är det oerhört viktigt att man formger instruktionernas illustrationers 

färger, konturlinjer, mönster samt geometriska former efter perceptionens 

riktlinjer. Ett exempel kan vara att upplysa betraktaren kring viktiga detaljer i 

en illustration med hjälp av pop-out effekten (2008, s.31). 

Rune Petterssons litteratur ”It depends” skriven 2012 användes också i arbetet 

med motiveringen att Rune Pettersson är titulerad som professor inom 

informationsdesign och därmed ligger en likartad hög grad av trovärdighet i 

hans litteratur. Pettersson presenterar flera riktlinjer för informationsdesign som 

är grupperade i fyra kategorierna funktionella principer, administrativa 

principer, estetiska principer och kognitiva principer (2012, s.3) som stöttar god 

informationsdesign. Denna teori har varit till god assistans för att motivera 

designbesluten för gestaltningsförslagens illustrationer, text och 

sammansättning.   

Yvonne Erikssons litteratur ”Bildens tysta budskap” från 2009 utnyttjades som 

trovärdig teorikälla, då Eriksson är titulerad som professor inom 

informationsdesign på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Eriksson belyser 

bland annat om att läromedelsbilder bör uppfylla fyra funktioner för att uppnå 

ett framgångsrikt informationsmaterial (2009, s.49).  
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De fyra funktionerna utnyttjades för att analysera de befintliga instruktioner och 

fastställa anledningarna varför de är undermåliga, men även stärka resultatet av 

vetenskapliga metoderna som kommer presenteras längre fram. Slutligen 

användes Erikssons teori jämsides med Petterssons teori för utformningen av 

gestaltningsförslagen, som stärker gestaltningsförslagen förankring i de utvalda 

teorierna ytterligare. 

 

3.1 Tidigare forskning 

Den utvalda tidigare forskningen är ”Pictures and text in instructions for 

medical devices: Effects on recall and actual performance” som publicerades år 

2005 och genomfördes av Marieke Kools, Margaretha W.J. van de Kiel, Robert 

A.C. Ruiter samt Gerjo Kok.  

 

Forskningens syfte var att undersöka ifall medicinska instruktioner för 

användning av astmainhalatorer kunde tydliggöras med assistans av illustrerade 

instruktioner och textade instruktioner. Med hjälp av utprovningar på olika 

instruktionstyper som besvarades av 99 deltagare, resulterades det att 

medicinska instruktioner som var förstärkta med illustrationer samt textmaterial 

var överlägset effektivast (2005, s.109). Till skillnad mot medicinska 

instruktioner som endast innehöll textade anvisningar. Ur kognitiv aspekt så 

framkom ingen onödig kognitiv belastning vid betraktningen av 

instruktionerna. Då Illustrationerna och textmaterialet samspelades väl och hade 

dessutom god påverkning hos målgruppens förmåga att minnas de medicinska 

instruktionerna efteråt (2005, s.108). Detta sammankopplas med Erikssons 

tredje funktion gällande läromedelsbilder, att utgöra kognitiv stimulans som 

ökar chanserna att minnas instruktionerna efteråt (2009, s.49). 

Den tidigare forskningens resultat har relevans för detta examensarbetes syfte, 

som är att framställa förbättrade träningsinstruktioner genom främst 

informativa illustrationer och textmaterial. Ytterligare en koppling mellan 

tidigare forskning och detta examensarbete, är att de befintliga 

träningsinstruktionerna för utvalda träningsmaskinerna innehåller främst 

illustrationer som har likheter med tidigare forskningens undermåliga 

instruktioner som endast innehöll textmaterial.  
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4 Empiri 

4.1 Öppna observationer  

I observationerna användes en passiv observatörsroll. Enligt Holme och 

Solvang kan passivitet påverka deltagarnas prestationer att de känner sig 

osäkra, men kan även påverka till ett mer aktivt deltagande också (1997, s.115). 

Observationerna gick ut på att deltagarna fick använda bensparksmaskinen och 

bröstpressmaskinen. Deltagarna fick fåtal instruktioner om att endast 

demonstrera hur de använder de två träningsmaskinerna och under tiden 

dokumenterades upptäckterna i pappersblock med korta stödord. På grund av 

observationernas enkelhet resulterades det i ett sant och icke förvrängt resultat. 

Ifall övertydliga instruktioner hade givits till deltagarna, kring att syftet är att 

betrakta motionärernas utförande av träningsövningen. Uppstår därmed en 

möjlig risk att deltagarnas prestationer blir tillgjorda och håller sig borta från 

sanningen. Trots den passiva observatörsrollen deltog målgruppen aktivt som 

troligtvis beror på de enkla instruktionerna. 

 

4.1.1 Observationernas resultat 

Första maskinens, bensparksmaskinen, resultat visade att samtliga deltagare 

begick samma misstag att inte betrakta träningsinstruktionerna före 

användningen. Det kan möjligtvis bero på gammal vana eller att deltagarna inte 

upptäckte instruktionerna. Detta resulterade till hastigt samt ogenomtänkta 

justeringar av träningsmaskinens ryggstöd och ofullständiga rörelser i 

ansträngningen. Med tanke på att samtliga deltagare begick samma misstag 

med feljustering och felanvändning, är resultatet lika intressant som 

oroväckande. Att deltagarnas begränsade kunskaper om att bristfälligt justerade 

träningsmaskiner kan framkalla mer skada än nytta.  

Resultatet i andra maskinen, bröstpressmaskinen, innehöll ett större omfång i 

resultatet. Deltagarna inspekterade inte träningsinstruktionerna innan 

användandet men genomförde sätesjusteringar ändå. Dock blev 

sätesjusteringarna inte optimalt inställda, tre av fem deltagares inställningar 

bidrog till att deltagarna satt i felaktig höjd. Tre av fem deltagare hade problem 

att behålla händerna i linje med handleder under ansträngningens pressmoment, 

som kan påverka handleder negativt i hög belastning.  
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Två av fem deltagares armbågar var ej linjerade med varandra i pressmomentet 

som kan beror på att individerna trycker fram axlarna, istället för att dra ihop 

skuldrorna mot ryggstödet och därmed låta bröstmusklerna sköta 

ansträngningen istället. Ett oroväckande men intressant resultat av 

observationerna, som påvisar att de undermåliga träningsinstruktionerna kan 

leda till smärtor eller träningsskador hos målgruppen. Anledningen är att de 

befintliga instruktionerna inte väcker målgruppens uppmärksamhet att betrakta 

instruktionerna. 

• Målgruppen upptäckte inte instruktionerna i observationerna. 

• Träningsmaskinernas ryggstöd och säten blev inte optimalt inställda. 

• Felaktigt utförande gällande rörelseutslagen i övningarna. Axlar utförde 

ansträngningen istället för bröstet och händerna var inte linjerade med 

handlederna i pressmomentet. 

 

4.2 Kvalitativa intervjuer  

Efter varje enstaka observation genomfördes kvalitativa intervjuer inne på 

gymmet som fokuserades endast på de befintliga instruktionerna. 

Dokumentation av deltagarnas demografiska uppgifter saknar relevans för 

arbetet men för den goda forskningsetikens skull, utlovades fullständig 

anonymitet innan intervjuerna påbörjades. Enligt Häger skall man utlova 

anonymitet för deltagarna och skydda deltagarnas identiteter (2007, s.49). 

Angående dokumentationen inspelades deltagarnas svar på bandspelare. Enligt 

Häger använder erfarna journalister anteckningsblock och penna och därmed 

strukturerar anteckningar med hjälpsamma stödord (2007, s.140). Arbetets 

intervjuer spelades in med bandspelare så det blev effektivare att sammanställa 

det inspelade materialet efteråt. Intervjuns frågeställning bestod av fem 

noggrant kalibrerade frågor som är framställda till öppna frågor. Häger påpekar 

att fördelarna med öppna frågor i intervjusammanhang är att individerna som 

blir utfrågade inte kan besvara frågorna kortfattat med endast ja eller nej. Utan 

individerna blir tvungna att besvara på förklarande sätt (2007, s.57). Däremot 

bör man som sagt, säkerställa att deras åsikter inte svävar iväg bortom relevans 

utan att åsikterna innehåller koppling till frågorna och på en saklig nivå.  
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Enligt Häger ska effektiva intervjufrågor vara enkla, konkreta samt fokuserade 

(2007, s.64). Därför formades frågeställningen efter de tre riktlinjerna så risken 

för missförstånd minimerades (Se bilaga 1a – 1c för frågeställning samt svar). 

 

4.2.1 Kvalitativa intervjuernas resultat 

Första frågan fokuserades på målgruppens helhetsintryck av de befintliga 

instruktionerna. Av de insamlade svaren tyder det på att träningsinstruktionerna 

är generellt otydliga, då avsaknaden av textinstruktioner komplicerade 

målgruppens uppfattning gällande justeringar och lägga märke till 

instruktionerna. Gällande uppmärksamheten fanns det koppling till 

observationernas resultat vilket bekräftade faktumet att det är ett giltigt 

problem. Den andra frågan behandlade vad målgruppen betraktade mest i 

instruktionerna. Majoriteten av svaren tyder på att målgruppen uppmärksammar 

mest illustrationen som upplyser vilka muskelgrupper som ansträngs i 

övningen. Målgruppen väljer träningsmaskiner som ligger i deras intresse tack 

vare denna illustration. Detta har koppling med Wares teori om ”biased 

competition” (2008, s.26) som betyder att mänsklig perception justerar sin 

avsökningsförmåga efter det individen är intresserade av. Till exempel om 

målgruppen söker efter träningsmaskiner som tränar benen, filtreras 

perceptionen sin avsökaningsförmåga efter maskiners illustrationer som visar 

benträning.  

 

Den tredje frågan riktades kring målgruppens åsikter för befintliga 

instruktionernas bildmanér. Resultatet var splittrat och förklarades som en 

funktionell bildstil, men det framkom åsikter att bildstilen upplevdes uråldrigt 

och icke tilltalande. En av deltagarna påpekade illustrationernas ofördelaktiga 

storlek och upplevde att illustrationerna var för små och därmed svårtydliga. 

Dock framkom det ett svar från en deltagare, som tyckte att illustrationerna 

upplevdes som 1980-tal. Ytterligare förklaring yttrades aldrig trots att en 

uppföljande fråga ställdes efter det otydliga svaret.  

 

Nästsista frågan fokuserades kring vad som är viktigast i träningsinstruktioner 

och det rådde inga otydligheter i insamlade svaren. Samtliga deltagare tyckte att 

träningsinstruktioners huvudsyfte är att demonstrera korrekta justeringar samt 

visa hur man tränar på rätt sätt. 

 

I den avslutande frågan ställdes målgruppen inför valet för vad som är viktigast 

i träningsinstruktioner, illustrationer eller textmaterial. Två av fem deltagare 

ansåg att både illustration och text är lika viktiga, medan tre deltagare ansåg att 

illustrationerna är viktigast av anledningen att engelska hänvisningarna 

komplicerade instruktionerna. Därefter avslutades utfrågningen för denna 
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metod som gav ett gott resultat från de hjälpsamma deltagarna. De insamlade 

svaren bidrog till rikare förståelse samt godare chanser att producera förbättrade 

träningsinstruktioner. 

 

 
• Befintliga träningsinstruktioner upplevs otydliga samt komplicerade, på 

grund av att det inte finns tillräckligt med textade instruktioner. 

 

• Målgruppen betraktade oftast illustrationen som visar muskelgruppen 

som tränas. 

 

• Bildstilen upplevdes funktionell men samtidigt uråldrig samt icke 

tilltalande. 

 

• Målgruppen ansåg att instruktionernas viktigaste detalj är att presentera 

rätta inställningar och demonstrera korrekta sättet att träna. 

 

• Två av fem deltagare ansåg att både illustrationer och textmaterial är 

lika viktiga i träningsinstruktioner. Tre av fem deltagare ansåg att 

illustrationen är viktigare än textmaterialet, anledningen är att engelska 

texterna komplicerar förståelsen. 

 

4.3 Analys av befintliga instruktioner 

Anledningen att analysera träningsmaskinernas instruktioner är att inskaffa 

rikare förståelse för den bristande utformningen. Enligt resultatet från 

observationerna upptäcktes inte träningsmaskinernas instruktioner som bidrog 

till feljusterade maskiner. Enligt Erikssons teori, skall läromedelsbilder 

innehålla fyra olika funktioner: Att väcka uppmärksamhet, påverka 

känslomässigt, utgöra kognitiv stimulans som hör ihop med Petterssons åsikt att 

informationens tydlighet avgör kognitionens belastning (2012, s.140) och den 

fjärde funktionen är att illustrationer skall förstärka text (2009, s.49). För att 

arbetets gestaltningsförslag skall anses vara förbättrande bör analys av 

befintliga träningsinstruktionerna för bensparksmaskinen samt 

bröstpressmaskinen utföras. För att fastställa instruktionernas fördelar samt 

nackdelar. 
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4.3.1 Bensparksmaskinens illustrationer 

Då målgruppen inte upptäckte träningsinstruktionerna i observationerna så 

misslyckades befintliga träningsinstruktioner att fånga målgruppens intresse via 

sin illustrativa utformning. Detta hör ihop med det Eriksson påpekade som den 

första funktionen gällande läromedelsbilder, träningsinstruktioner kategoriseras 

självfallet som läromedelsbilder. Gällande illustrationernas utformning finns en 

illustration som demonstrerar vilken muskelgrupp som ansträngs i rörelsens 

utslag. Musklerna markeras med röd färg som sticker ut i illustrationen som 

Ware kallar för en Pop-out effekt (2008, s.28). Karaktärens utformning är 

oerhört detaljerad och har posering som påminner om löpning, som saknar 

relevans för stillasittande styrketräning.  

 

Bild 1: Befintlig träningsinstruktion för bensparksmaskinen hos Friskis & 

Svettis Rocklunda. 
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Bilden i mitten av träningsinstruktionen demonstrerar startpositionen. Tack vare 

de tydliga kontrastfärgerna så finns god nivå av tydlighet vilket gör att man kan 

lätt urskilja träningsmaskinen från karaktären. Pilar som hänvisar olika 

justeringslägen förklarar dock inte hur man justerar maskinen korrekt. 

Dessvärre finns det mycket detaljer i illustrationen som saknar betydelse för 

säker och effektiv träning. Illustrationen innehåller onödig detaljrikedom som 

visar skruvarna som håller ihop träningsmaskinen och korsande stålbalkar som 

saknar relevans för illustrationens syfte. Detaljerna är en störande faktor i 

illustrationen. Dessutom skymmer maskinens komponenter karaktärens knän, 

med en stor vit formation som döljer det mest essentiella i övningen, att justera 

sätespositionen så knän är linjerade med maskinens röda rotationsaxel. 

 

Bild 2: Illustrationerna har koncentration på detaljrikedom istället för 

pedagogik. I bilden blockeras karaktärens knän samt maskinens röda 

rörelseaxel med en stor vit formation. 
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Den nedersta illustrationen visar benens position efter slutförd rörelse. 

Illustrationens komponenter befinner sig i samma undermåliga stadie som 

illustrationen i mitten. Pettersson påpekar att den negativa effekten av att 

instruktionsbilder har hög detaljrikedom, genererar till att huvudsyftet att lära ut 

elimineras och den höga detaljrikedomen får mer uppmärksamhet istället (2012, 

s.108-109). Enligt Pettersson bör man använda starka och vågade färger som 

attraherar vår uppmärksamhet och aktiverar nyfikenheten att upptäcka (2012, 

s.146). De befintliga instruktionernas mörkblåa bakgrundsfärg kamoufleras in i 

maskinens stålkonstruktion och kan tänkas vara anledningen till varför inte 

målgruppen upptäckte instruktionerna i observationerna. Därmed uppfyller inte 

de befintliga instruktionerna Erikssons första funktion. Alltså råder det 

kopplingar mellan Erikssons och Petterssons teorier gällande att upptäcka de 

befintliga träningsinstruktionerna. 

 

Bild 3: Nedersta illustrationen för bensparksmaskinen. 
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4.3.2 Layout & textmaterial 

Textmaterialet i befintliga instruktionerna för bensparksmaskinen är näst intill 

obefintligt. Enligt Eriksson bör det finnas harmoni mellan text och bild som 

nästintill är bortglömt i dagens läromedelsbilder. Harmonin uppstår när bild och 

text stärker varandra. Eriksson påpekar också att många illustratörer förlitar sig 

på att deras bilder är tillräckligt tydliga och kräver sällan förklarande bildtexter. 

Finns det inga förklarande bildtexter finns därmed inga garantier att bilden 

underlättar betraktarens förståelse (2009, s.162). Översta bilden namnger på 

latin muskelgruppen som tränas. Mittenbilden påpekar endast behovet av 

justering av ryggstödet samt justering av rörelseaxeln bakom den vita 

formationen som döljer karaktärens knän. Dessvärre framkommer det inga 

instruktioner kring vad som anses vara korrekt inställd träningsmaskin. Det 

finns inga förklarande bildtexter i illustrationen och därför uppstår inte 

harmonin som Eriksson förklarade. Beträffande typsnittet som används har 

befintliga träningsinstruktionerna typsnittet sanserif, de befintliga 

instruktionerna innehåller endast fåtal ord och textmaterialet upplevs som 

tydligt på avstånd.  

 

Bild 4: Bensparkens mittenbild hänvisar till justering av maskinen. Dock 

förklaras inte hur mycket man bör justera.  
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Gällande den andra utvalda träningsmaskinen, bröstpressmaskinen, innehåller 

maskinen likadana designmisstag som föregående benpressmaskin. Dock finns 

det tillägg inuti illustrationerna som är värda att analysera kring.  

4.3.3 Bröstpressmaskinens illustrationer 

 

Bild 5: Bröstpressmaskinens träningsinstruktion. 
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Upplägget av illustrationerna har samma följd som benpressmaskinen och 

inleder högst upp med illustrationen som demonstrerar muskelgrupperna som 

ansträngs. Även i denna instruktion markeras involverade muskler med röd färg 

för att uppnå tydlig pop-out effekt. Dock har muskelgrupperna axlar och 

baksidan av överarmarna, triceps, markerats lika tydligt. Visserligen blir axlar 

och triceps automatiskt aktiverade i pressmomentet, men denna omfattande 

muskelmarkering tar uppmärksamhet från huvudsakliga muskelgruppen, 

bröstmusklerna.  

Mittenbilden visar startpositionen och innehåller liknande egenskaper som 

träningsinstruktionerna för bensparksmaskinen. Illustrationen innehåller tydliga 

kontrastfärger som skiljer karaktären från bröstpressen. Återigen kamoufleras 

den mörkblåa bakgrundsfärgen in i maskinens mörkgråa konstruktion. Det finns 

pilar som symboliserar att man bör justera sätet, dock finns återigen inga 

hänvisningar för hur man uppnår optimal justering av maskinen. Mittenbilden 

innehåller en röd cirkel som tydliggör att användaren skall fatta handtagen med 

överhandsgrepp. Pettersson påpekar att betona viktiga element inuti 

illustrationer (2012, s.122-123) är oerhört viktigt gällande träningsinstruktioner, 

som skall gynna säker och effektiv träningsutförande. Dock borde man 

utvecklat betoningens textbeskrivning ytterligare kring att pressmomentet skall 

utföras med nävar som är linjerade med handlederna, för att undvika 

skadeframkallande påfrestningar i handleder. 
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Bild 6: Träningsinstruktionernas mittenbild för bröstpressmaskinen. 

Den nedersta bilden är tydlig på grund av att illustrationen demonstrerar 

armpositionen efter avslutat pressmomentet. Rörelsen förstärks i illustrationen 

med en röd pil som presenterar rakt pressmoment som sker snett uppåt till helt 

utsträckta armar. Återkopplar man med observationernas resultat framkom det 

att målgruppen pressade handtagen felaktigt med hjälp av axlarna som sköts 

fram i pressmomentet, istället för att dra ihop skuldrorna mot ryggstödet och 

låta bröstmusklerna ansträngas istället. Den detaljen borde uppmärksammas i 

nedersta bilden så risken för misstolkningar minimeras. 
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Bild 7: Illustration som demonstrerar genomförd rörelse. 

4.3.4 Layout & textmaterial 

Den textade hänvisningen som informerar om överhandsgrepp kompletterar den 

röda cirkeln runt karaktärens hand väl. Dock återkommer bristen av 

hänvisningar gällande korrekt justering av säteshöjd. Textmaterialet bör 

utvecklas ytterligare för att skapa tydlighet kring optimala justeringar.  
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4.3.5 Summering av analys 

Det har uppstått intressanta samband mellan genomförda observationerna och 

den utvalda teorin som har använts för att analysera de befintliga 

instruktionerna på Friskis & Svettis Rocklunda. Illustrationerna innehåller hög 

detaljrikedom som saknar relevans för instruktionernas syfte, då syftet borde 

vara att demonstrera korrekta inställningar för träningsmaskinerna. Istället 

framhävs antalet skruvar tydligare än god användning av maskinerna. 

Avsaknaden av textade instruktioner är ett faktum och målgruppen utlämnas till 

att endast följa de bristfälliga illustrativa instruktionerna samt fåordiga textade 

hänvisningar. Träningsmaskinerna och målgruppen är i stort behov av nya 

träningsinstruktioner som presenterar säker samt effektiv träning. 
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5 Gestaltningsförslagen 
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Pettersson skriver att det är nästintill omöjligt att utforma ultimata stilregler för 

hur all informationsdesign skall genomföras för att nå bäst genomslagskraft 

(2012, s.3). Förklaringen är att varje enskilt designprojekt är unikt och 

innehåller därmed varierande designlösningar. Dock har resultatet från metoder 

och den utvalda teorin samt den tidigare forskning varit till oerhörd hjälp för att 

begripa designproblemet samt förstå målgruppens behov av nya 

träningsinstruktioner. Tack vare målgruppens deltagande i metoderna 

observation och kvalitativa intervjuer har en tydlig förståelse framkommit hur 

befintliga träningsinstruktioner integrerar sig med målgruppen, samt även fått 

klarhet för målgruppens önskemål gällande goda träningsinstruktioner. Den 

utvalda teorin har också varit till en oerhörd assistans för produceringen av 

gestaltningsförslagen, i synnerhet gällande bildmanér, färgval, detaljrikedomen, 

komposition samt textmaterial.  

 

5.1 Bildmanér 

Valet av bildmanér motiverades främst från observationerna. Samtliga 

deltagande kandidater från målgruppen begick samma misstag gällande 

feljusteringen av träningsmaskinen, som kan orsaka skadeframkallande 

konsekvenser. Detta kopplas starkt med arbetets syfte och därmed bör 

bildmanér betona främst tydlighet. Därför motiverades designförslaget att 

visualisera en könsneutral karaktär vars utseende påminner om så kallad 

”Krockdocka”. En krockdocka har synliga leder i armar och ben och dockan 

liknar en människokropp, enligt Eriksson kallas det fenomenet för ”Ikonicitet” 

(2009, s.25). Pettersson påpekar som sagt att högdetaljerade bilder i 

instruktioner kan stjäla fokus från huvudsyftet med illustrationen (2012, s.109). 

Därför producerades ett bildmanér som är lågdetaljerat men fortfarande 

framhäver en god ikonicitet för igen kännedomen. Enligt kvalitativa 

intervjuernas resultat betraktade målgruppen först karaktären som presenterade 

muskelgruppen som ansträngs. Därmed gestaltades och placerades en karaktär 

högst upp i träningsinstruktionerna. som äger ett realistiskt manér och 

innehåller muskeluppbyggnad som påminner starkt den mänskliga anatomin 

som målgruppen kan relatera sig med lätthet till.  



 29 

 

Bild 8: Krockdockor användes som inspiration till ena karaktären i 

gestaltningsförslagen. 

 

5.2 Illustrationernas innehåll  

Föregående sida fastställdes att två stycken olika karaktärer producerades för 

instruktionerna. En karaktär med realistiskt bildmanér och krocktest-liknande 

karaktären som demonstrerar de olika faserna i övningarna. Karaktären högst 

upp i instruktionerna har syftet att presentera vilken muskelgrupp som 

ansträngs. För att det skall råda tydlighet i illustrationen illustrerades endast 

stora muskelgrupper samt ett ansikte, som tydliggör för betraktaren att man 

skådar framsidan av människokroppen. För att målgruppen skall 

uppmärksammas för vilken muskelgrupp som ansträngs, användes en röd färg 

som är dominant i utstrålningen. Detta har samhörighet med Wares pop out-

effekt som är ett tillvägagångsätt att framhäva enstaka detaljer i illustrationer 

(2008, s.31). Anledningen till att endast en muskelgrupp markerades är för att 

förstärka den primära muskelgruppen i övningarna. I bröstpressmaskinen 

aktiveras baksidan av överarmen, triceps, automatiskt i pressmomentet. Dock 

anses triceps som den sekundära muskelgruppen för övningen.  
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Första steget i instruktionerna, bildruta ett, hänvisar till korrekt justering av 

maskinen samt felaktig inställning. Pettersson påpekar att symboler har en 

stärkande effekt inom kommunikation, för att symboler skall uppfattas korrekta 

bör de innehålla starka färger samt vara enkelt utformade (2012, s.96). Därför 

skiljdes instruktionernas korrekta inställningar från felaktiga med symbolerna 

grönt bocktecken för korrekt inställning och ett rött kryss för att markera den 

felaktiga inställningen. Tack vare karaktärens färgade kulformade leder kan 

man med lätthet förstå hur man skall justera maskinerna för att uppnå en 

optimal inställning. För klarhetens skull har färgade horisontella linjer använts 

som markerar tydligare korrekt samt felaktig position. Även röda pilar 

illustrerades för att upplysa om sätesjusteringar. Pettersson anser att använda 

enkla medel som linjer och pilar för uppmärksamma detaljer, är en god strategi 

för ökad tydlighet (2012, s.143). Det motiverade anledningen till varför linjer 

och pilar användes för att väcka målgruppens intresse ytterligare. Enligt 

Erikssons andra funktion gällande läromedelsbilder (2009, s.49), skall 

läromedelsbilder väcka betraktarens intresse som leder till ökat engagemang. 

Denna funktion kallar Eriksson för den känslomässiga funktionen. Även här 

stämmer Erikssons och Pettersons teorier överens med varandra. 

Andra steget i instruktionerna, bildruta två, presenterar startpositionen i 

övningen. Inspirationen för posering av karaktär och träningsmaskin 

inhämtades från de befintliga träningsinstruktionerna. I tidigare skedet av denna 

rapport presenterades svagheterna i befintliga instruktionerna, dessa svagheter 

åtgärdades i gestaltningsförslaget genom att radera detaljer som skruvar och 

korsande stålramar på maskinen. Istället framhävdes knäledens position som är 

linjerat med den röda rotationsaxeln. Lösningen var att förvandla den vita 

blockerande formationen till en genomskinlig formation istället, därmed 

uppfylls ett större informativt värde för startpositionens bildruta. Konturlinjerna 

korsar varandra både i startpositionens bildruta samt avslutande bildrutan, 

därmed bör man urskilja karaktären från träningsmaskinen med hjälp av färg 

och linjetjocklekar. Ware förklarar att man skall sträva mot att hitta god 

kombination av olika linjetjocklekar och färg, för då blir det lättare att avläsa en 

illustration och risken för otydligheter minskas (2008, s.52). 
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Tredje steget i instruktionerna, bildruta tre, demonstreras den avslutande 

positionen som presenterar ben och armar i utsträckta lägen. Exakt samma 

design principer som tillämpades på föregående bildrutor användes givetvis i 

tredje bildrutan också. Bilden längst ner i bröstpressinstruktionen presenterar 

den rätta tekniken att pressa handtaget ifrån sig. Dock presenteras även det 

felaktiga sättet vilket blir lättare för målgruppen att identifiera hur deras 

handleder positioneras under rörelsens gång. Denna bild är kombinerad av de 

två bildstilar som användes. Händerna har ett realistiskt manér jämfört med 

instruktionens tidigare bildrutor för att uppfylla en god igen kännedom. Den 

realistiska bildstilen kombineras med den blåa färgen från tidigare bildrutorna 

för att uppfylla större koppling.  

 

5.3 Textmaterial 

I analysen av befintliga instruktioner klargjordes det att frånvaron av textade 

instruktioner var mycket påtaglig, därmed genererade det till att målgruppen 

fick förlita sig på undermåliga instruktionsbilder. Enligt den tidigare 

forskningen som inhämtades, fastslogs det att instruktioner som innehåller 

kombinationer av illustrationer samt textade instruktioner är överlägset bättre 

jämfört med instruktioner som endast innehåller text eller bild (Kools, m.fl, 

2005, s.108-109). Därmed motiveras anledningen till att producera textade 

instruktioner som stärker illustrationerna i gestaltningsförslagen, som enligt 

Eriksson var fjärde funktionen gällande läromedelsbilder, den kompensatoriska 

funktionen (2009, s.49).  

Textmaterialets mängd blev utökat till 2-3 textrader i bildrutorna och förklarar 

alla moment i övningen utförligt för betraktaren. Textmaterialet skrevs på 

engelska med anledningen att vi befinner oss i ett mångkulturellt samhälle med 

olika världskulturer. Därmed anpassar sig gestaltningsförslagens textade 

instruktioner väldigt bra med samhällets förhållanden som råder idag.  
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5.4 Layout  

Ware förklarar i sin litteratur att människans sökande ögonrörelser baseras på 

tidigare erfarenheter inom liknande situationer. Även att hjärnan planerar 

ögonens avsökningsmönster i förväg utan att vi människor reagerar på det 

(2008, s.37). Därmed fick gestaltningsförslagen ta efter samma komposition 

från befintliga instruktioner med maskinens titel högst upp, nedanför placerades 

den realistiska karaktären som förklarar vilken muskelgrupp som tränas. 

Därefter följer steg-för-steg instruktionen som i första rutan förklarar justering 

och användning av träningsmaskinen. Måtten för gestaltningsförslagens 

instruktioner är 41cm x 10cm, som är exakta storleken som de befintliga 

instruktionerna. I analysen av de befintliga träningsinstruktionerna framkom det 

att instruktionernas mörka bakgrundsfärg var ofördelaktig och målgruppen lade 

ej märke till instruktionerna. Detta åtgärdades i gestaltningsförslagen med att 

använda gul färg som attraherar uppmärksamhet och skiljer sig från 

träningsmaskinens mörkfärgade stålkonstruktion. Därmed uppfylls den första 

funktionen enligt Erikssons teori om läromedelsbilder, bilder som fångar 

betraktarens uppmärksamhet (2009, s.49). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

6 Utprovning 

Efter framställningen av gestaltningsförslagen genomfördes en utprovning med 

målgruppen. Syftet var att undersöka om gestaltningsförslagen gav förbättrad 

upplevelse i det praktiska utförandet, samt ett utmärkt tillfälle att undersöka 

möjliga förbättringsförslag som kan justera slutgiltiga artefakterna. 

Utprovningen utfördes hos Friskis & Svettis Rocklunda som hade närvarande 

motionärer i tonårsålder och äldre. Med erfarenheterna från de tidigare 

intervjuerna som genomfördes med öppna frågor, uppnåddes somligas svar inte 

tillräcklig grad av precision. Anledningen kan tänkas vara att målgruppens 

styrande av samtalet inte blev tillräckligt tyglat, därför blev somligas svar i 

tidigare intervjuer osakliga och saknade relevans till frågan. Baserad på den 

tidigare erfarenheten blev utprovningens tre frågor mer av den slutna formen. 

Därmed finns det mindre potential att svaren svävar iväg bortom relevans. 

Fem stycken individer från målgruppen deltog i utprovningen. 

Träningserfarenheterna varierade från nybörjare till erfarna och åldersspannet 

sträcktes från tonårsålder till pensionär. Första momentet var att passivt 

observera målgruppens utförande med assistans av de nya instruktionerna. 

Varje enstaka deltagare betraktade först de nya instruktionerna och därefter 

utfördes lämpliga justeringar av träningsmaskinerna som blev optimalt inställda 

efter individernas leder.  Sedan genomfördes träningsövningarna med goda 

tekniker. Det som separerade deltagarna var tidsåtgången för att justera 

maskinerna, två deltagare tog längre tid på sig för att hitta korrekta inställningar 

än resten av deltagarna. Anledningen var de engelska text instruktionerna, se 

6.1 Utprovningens resultat. Målgruppen tog mycket lärdom av instruktionens 

första bildruta, som demonstrerar korrekt samt felaktig maskininställning. 

Genom den korrekta inställningen genererar det automatiskt goda chanser för 

ett tekniskt korrekt utförande i hela ansträngningen. När deltagarna från 

målgruppen hade demonstrerat sin uppfattning av gestaltningsförslagen 

utfördes individuella samtal som bestod av kortare frågeställning med tre 

frågor. Syftet var att dokumentera deras åsikter om gestaltningsförslagen de 

hade följt. 
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6.1 Utprovningens resultat 

För att sammanställa resultatet från utprovningen råder det inga tvivel om att 

gestaltningsförslagen för nya träningsinstruktioner hade mycket positiv 

genomslagskraft. Både gällande i betraktningsfasen av instruktionerna samt i 

utförandefasen. De nyproducerade träningsinstruktionerna upplevdes som 

tydliga samt förklarande enligt målgruppens kommentarer. Resultatet har 

därmed koppling till Erikssons tredje funktion gällande läromedelsbilder, vilket 

är att utgöra en kognitiv stimulans (2009, s.49). Men för att inte förglömma, 

yttrades förbättringsmöjligheter för gestaltningsförslagen, gällande textade 

instruktionerna som är utformade efter engelska språket. Två av fem individer 

påpekade att de textade instruktionerna bör omformas till begripliga svenska 

instruktioner istället för den komplicerade engelskan. Anledningen var att 

individerna hade svårigheter för engelska språket. Tre av fem deltagare 

uttryckte inget angående språkval för textade instruktioner. Oavsett hur 

utprovningens deltagare ställer sig till textade instruktionernas språk, bevisade 

deltagarnas prestationer att samtliga uppfattade gestaltningsförslagens 

instruktioner korrekt och utförde träningsövningarna med goda tekniker. Detta 

beror på att illustrationerna innehåller ett gott informativt värde, mer om det 

följer i slutsatsen.  

• Gestaltningsförslagen upplevdes som tydliga samt pedagogiska. 

• Förbättringsförslag yttrades gällande engelska textade instruktionerna 

som borde utbytas till svenska instruktioner istället.  

• Samtliga deltagare uppfattade gestaltningsförslagen korrekt via de 

informativa illustrationerna.   
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7 Slutsats  

För att besvara arbetes frågeställning påbörjades arbetsprocessen med att utföra 

datainsamling samt litteraturstudier i arbetets inledande fas. Litteraturstudierna 

inom ämnet informationsdesign genomfördes för att insamla relevant kunskap, 

som kan bidra med assistans för produceringen av gestaltningsförslagen. 

Pettersson påpekar att det finns inga givna designriktlinjer som passar all typ av 

informationsdesign, utan designen framställs från enskilda fallets 

förutsättningar. Därför motiverades valet att utföra stora studier och jämföra 

insamlad litteratur för att finna samband mellan olika författare som hade 

potential att stärka de planerade gestaltningsförslagen.  Datainsamlingen bestod 

av att göra studiebesök hos tre olika gymföreningar i Västerås, för att studera 

övningsinstruktioner för träningsmaskinerna. Endast för att inskaffa förståelse 

för vad som redan existerar i dagsläget, därmed undvika reproduktion av 

artefakter som redan har producerats. Efter de tre inledande veckorna av 

arbetsprocessen hade relevant litteratur införskaffats samt fotografisk 

dokumentation av existerande instruktioner genomförts. Dock behövdes 

ytterligare kunskap införskaffas som sker i andra fasen, den analyserande samt 

producerande fasen. 

I arbetsprocessens andra fas genomfördes vetenskapliga metoder som bidrog 

med assistans för att kunna besvara arbetets frågeställning samt uppfylla 

arbetets syfte. Metoderna som utfördes tillsammans med målgruppen, var 

passiva observationer, kvalitativa intervjuer samt utprovning. Anledningen till 

utnyttjandet av metoderna var att främst kunna skaffa förståelse för 

problematiken med de befintliga träningsinstruktionerna. Därmed ha en god 

utgångspunkt att producera förbättrade träningsinstruktionerna och samtidigt 

kunna besvara arbetets frågeställning. Genom teorins innehåll som 

kombinerades med de metoder som användes, utfördes en analys av befintliga 

träningsinstruktionerna för de två träningsmaskiner som valdes ut, 

bensparksmaskinen samt bröstpressmaskinen. Detta gav ett fastställande om 

träningsinstruktionernas designbrister. Produktionen av gestaltningsförslagen 

genomfördes under femte veckan. Tack vare gestaltningsförslagens design 

besvarades frågeställningen rent illustrativt, hur man bör gestalta utifrån 

riktlinjer inom informativ illustration för att uppfylla tydliga 

träningsinstruktioner på ytterst begränsat utrymme på träningsmaskinerna. I 

denna rapport motiverades gestaltningsförslagens utformning via teorier, 

resultaten från vetenskapliga metoderna samt utvald tidigare forskning i ett 

stärkande syfte. Men för att besvara frågeställningen mer konkret: 
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Hur bör man gestalta utifrån design principer inom informativ illustration för 

att framhäva tydligare instruktioner på träningsmaskinernas begränsade 

utrymme, som bidrar till säker och effektiv träning? 

• Använd färger som skiljer sig från varandra i illustrationer. 

• Förstärk viktiga detaljer i illustrationer med enkla komponenter som 

linjer, pilar och enkla symboler. Färgsätt även komponenterna för ökad 

tydlighet. 

• Tänk på att ha avstånd mellan illustrationerna för läsbarhetens skull. 

• Undvik minimala eller överdrivet mycket detaljer i illustrationerna. Ha 

tydlighet som en riktlinje. 

• Använd starka färger som fångar uppmärksamheten. 

I den avslutande fasen utfördes utprovning av gestaltningsförslagen som i all 

enkelhet är en utvärdering tillsammans med målgruppen. Ifall de nyproducerade 

gestaltningsförslagen inte lever upp till arbetets syfte i praktiskt utförande på 

gymmet. Skulle gestaltningsförslagen anses vara ett misslyckande och behöver 

ytterligare korrigeringar. Därför genomfördes utprovningen som faktiskt gav ett 

gott resultat. Målgruppen uppfattade instruktionerna korrekt och 

ansträngningarnas utföranden var godkända. Dock bör det inte förglömmas att 

justeringsförslag framkom gällande de engelska textade instruktionerna, istället 

önskades svensk text i instruktioner. Dock följde målgruppen de förbättrade 

instruktionerna med gott resultat, oavsett engelska eller svenska 

instruktionstexter. Detta betyder att illustrationerna uppfyller god 

informationsdesign. Därför kommer textade instruktioner ej korrigeras, då 

engelska språket även informerar individer i målgruppen som härstammar från 

olika världsdelar och kan tänkas ha bristande kunskaper inom svenska språket. 
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En avslutande påpekning bör göras att dessa två gestaltningsförslagen kan ej 

anses vara ultimata designlösningar som kan tillämpas i alla tänkbara scenarion. 

Denna designlösning är framtagen enbart för detta arbetets 

informationsdesignproblem och är resultatet av den utvalda teorins riktlinjer, 

samt utfallen från metoder och tidigare forskning. Gestaltningsförslagen är en 

designlösning som uppfyller god funktion i dagens samhälle, men kan måhända 

anses vara förlegad i framtiden. Då det möjligtvis finns ytterligare fler 

designlösningar för hur man kan presentera begripliga träningsinstruktioner på 

träningsmaskiner. 

 

8 Diskussion 

Sammanfattningsvis har arbetsprocessen genomförts med god kontroll från 

arbetets början till slut. Mycket beror på de goda råden som delades ut av 

handledaren Jan Frohm. Ett av de goda råden var att omsorgsfullt planera i 

förväg och bilda en stabil tidsplanering, men samtidigt ha överseende för att 

förändringar kan uppenbaras under arbetets progression. Ett annat gott råd var 

att genomföra en god förstudie innan arbetets påbörjan och ta del av tidigare 

studenters examensarbeten som har god koppling till informativ illustration. 

Detta gav inspiration till att utnyttja metoder samt undersöka litteraturer som 

givit god hjälp, samt ingen assistans överhuvudtaget. För att framhäva 

konstruktiv kritik gällande metoderna observationer, kvalitativa intervjuer samt 

utprovningen kan man anse att det råder kort om deltagare. Fem representanter 

ur målgruppen deltog i observationerna samt kvalitativa intervjuerna. Sedan 

deltog fem stycken ur målgruppen för utprovningen. För statistikens skull kan 

eventuellt ett större antal individer tänkas användas för metoderna, istället för 

tio personer totalt. Samtidigt kan man inte förbise en tydlig enighet i de 

dokumenterade resultaten. I synnerhet gällande det praktiska utförandet i 

observationerna samt de individuella intervjuernas svar. Därför råder det 

tveksamheter ifall fler deltagare för metoderna hade gjort någon förbättrande 

skillnad. 

Ett förslag till framtidens forskning är att undersöka ifall digital interaktion kan 

användas för att presentera tydliga instruktioner inom träningssammanhang. 

Kan man producera en digital plattform för träningsmaskiner som instruerar på 

lämpligt sätt för flera generationer av motionärer, som har diverse kunskaper 

samt erfarenheter av digitala gränssnitt. Metoderna kan tänkas vara att använda 

fokusgrupper som får integreras med lowfi-prototyper. Där man undersöker 

upplevelsen samt navigering. 
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Bilaga 1a 

Kvalitativa intervjuerna 

 

1. Vad är din åsikt om instruktionerna i helhet? 

 

Person 1: Inte tydliga. Borde finnas textinstruktioner i maskinerna. 

 

Person 2: Blandat. Bilderna visar ganska bra vad som tränas. Men borde 

finnas bättre förklaring gällande hur man korrigerar säteslägena. 

 

Person 3: Instruktionerna borde utvecklas mer. För det är svårt att tyda 

bilderna om hur man ställer in korrekt. 

 

Person 4: Instruktionerna duger väl, men viktigast är att visa upp hur 

man ställer in maskinen. 

 

Person 5: Bra att de finns att kolla på. Dock är det sällan att man gör det 

för instruktionerna sticker inte ut. Svårt att lägga märke till dom. 

 

 

2. Vad tittar du mest på i instruktionerna? 

 

Person 1. Kollar mest på vilka muskelgrupper som tränas. 

 

Person 2. Vilken muskelgrupp som tränas. 

 

Person 3: På hur man skall sitta i maskinen. 

 

Person 4: Vilka muskelgrupper och hur man ska ställa in maskinen. 

 

Person 5: Musklerna som aktiveras i rörelsen. 
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Bilaga 1b 

 

3. Vad är din åsikt om illustrationernas bildstil? 

 

Person 1: Den funkar. Bilden för muskelgruppen är viktigast så man 

väljer rätt maskin. 

 

Person 2: Bildstilen i sig duger faktiskt. 

 

Person 3: Bilderna är för små och svårt att se vad som föreställer sig i 

bilden. Bilderna borde vara större i storleken. 

 

Person 4: Muskulös kille med viss 80-tals känsla. 

 

Person 5: Roliga bilder men känns samtidigt uråldriga. 

 

 

4. Vad tycker du är viktigast i träningsinstruktioner? 

 

Person 1: Att man tränar rätt. Att det finns tydliga bilder och texter som 

beskriver instruktionerna bra om hur och vad man tränar. 

 

Person 2: Att instruktionerna visar effektiv träning. 

 

Person 3: Att ställa in maskinen på rätt sätt. Så man tränar korrekt. 

 

Person 4: Hur man ska ställa in maskinen på rätt sätt. 

 

Person 5: Att det finns tydlighet. Speciellt om man är nybörjare på 

gymmet. 
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Bilaga 1c 

5. Är bilderna viktigast eller är textade instruktionerna viktigast? 

 

Person 1: Båda två. Jag vill ha både bild och text i instruktionerna. 

 

Person 2: Bilderna. Som visar hur man skall använda maskinerna. 

 

Person 3: Båda två är lika viktiga. 

 

Person 4: Bilderna är viktigast. Engelska språket blir jobbigt i texterna. 

 

Person 5: Bilderna är viktigast. 
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Bilaga 2a 

Utprovningens utfrågning 

 

1. Vad tycker du om de nya instruktionerna? 

 

Person 1:  De är väldigt bra, för att man får veta hur man tränar rätt. 

 

Person 2: De var bra men främst tydliga. Vilket känns tryggt! 

 

Person 3: De nya manualerna är bättre än de gamla. Dock har jag svårt rent 

generellt att förstå instruktioner, men de nya var betydligt bättre än de befintliga 

på träningsmaskinerna. 

 

Person 4: Bra instruktioner, framför allt första bildrutan som visar från olika 

vyer hur man skall ställa in korrekt och vad man skall akta sig för. 

 

Person 5: Nya instruktionerna är bättre än de som redan finns. Men texterna 

borde stå på svenska istället då vi lever i Sverige. 

 

 

 

 

2. Var de nya instruktionerna hjälpsamma? 

 

Person 1: Väldigt hjälpsamma på grund av tydligheten. 

 

Person 2: Absolut, speciellt för de oerfarna motionärerna som kan läsa hur de 

skall hålla i handtagen och ställa in maskinerna. 

 

Person 3: Ja absolut, det är ju positivt för mig som tränat i många år att ändå 

dubbelkolla med instruktionerna ifall jag tänker rätt. Det är ju en trygg känsla! 

 

Person 4: Instruktionerna funkar bra, för att illustrationerna hjälper till att visa 

korrekt position för säten. 

 

Person 5: Manualerna är bättre än de befintliga, det råder ingen tvekan om det. 
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Bilaga 2b 

3. Finns det möjligheter till förbättringar i de nya instruktionerna? 

 

Person 1: Nej, finns inget att anmärka faktiskt. 

 

Person 2: Svårt att säga, men det finns inget som fattas eller att man inte 

förstod. 

 

Person 3: Instruktionerna borde stå på svenska för det skulle nog funka bättre 

för unga motionärer som kanske inte begriper avancerade engelska ord. Ibland 

förstår jag själv knappt engelskan. 

 

Person 4: Inga förbättringar behövs. 

 

Person 5: Inget som känns otydligt, men ändra om texterna till svenska istället. 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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Bilaga 7 

 



 49 

Bilaga 8 
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Bilaga 9 

Gestaltningsförslaget för bensparksmaskinen 
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Bilaga 10 

Gestaltningsförslaget för bröstpressmaskinen 
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Bilaga 11 

Inspirationsbild på krockdockor 

 


