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Sammanfattning 
 
Träning är väldigt populärt idag, fler och fler människor blir medvetna om 
träningens positiva effekter. Utifrån mina egna och andras erfarenheter 
kommer många kommer igång med träningen men tappar motivationen till 
att fortsätta efter ett tag då de inte ser resultat. Har man inte råd med en 
personlig tränare är det svårt att veta hur man kan utveckla sin träning. 
Det saknas inspiration, instruktioner och information för muskelbyggande 
övningar på gymmet.  
 
Syftet med mitt examensarbete är att skapa ett designförslag, en fiktiv 
bilaga till Friskis&Svettis tidning. Bilagan ska presentera inspiration, 
instruktioner och illustrationer på nya övningar för muskelbyggande 
övningar och därmed främja människors motivation till fortsatt träning.  
 
Genom teorier angående visuell retorik, seriellt berättande, visuell 
kommunikation och kvalitativa intervjuer, samt användartester, har jag 
studerat hur informativa gestaltningar bäst tillämpas för målgruppens 
behov och Friskis&Svettis grafiska profil.  
 
Slutligen blev resultatet ett designförslag på en bilaga för Friskis&Svettis 
tidningen. Bilagan vänder sig till de som är intresserade av 
muskelbyggande övningar och letar efter ny inspiration.  
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Abstract 
 
Training is very popular today, more and more people are becoming 
aware of the positive effects of training. Based on my own and others 
experiences, many will get started with the training but lose the motivation 
to continue after a while when they do not see results. If you can’t afford a 
personal trainer, it's hard knowing how to develop your training. There is 
no inspiration, instructions and information for muscle building exercises in 
the gym. 
 
The purpose of my master thesis is to create a design proposal, a fictional 
attachment to Friskis&Svettis magazine. The attachment will present 
inspiration, instructions and illustrations of new exercises for muscle 
building, thus promoting people's motivation for continued training. 
 
Through theories of visual rhetoric, serial storytelling, visual 
communication and qualitative interviews, as well as user tests, I have 
studied how informative designs are best applied to the needs of the target 
group and Friskis&Svettis graphic profile. 
 
Finally, the result was a design proposal on an attachment for 
Friskis&Svettis magazine. The attachment refers to those who are 
interested in muscle building exercises and looking for new inspiration.  
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Förord 
 
Denna kandidatuppsats är skriven vid Mälardalens högskola under 
vårterminen 2017. Det har varit väldigt tufft med mycket jobb men 
samtidigt väldigt spännande och lärorikt. Det finns några personer jag 
skulle vilja tacka. 
 
Ett stort tack till den personliga tränaren som hjälpte mig med övningar, 
samt till alla kvinnor som tog sig tiden att ställa upp på kvalitativa intervjuer 
och användartester! 
 
Till sist vill jag tacka mina två systrar som under arbetets gång stöttat och 
peppat mig! 

Aida Karamehmedovic 
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Inledning 
 
I detta kapitel av mitt arbete redogör jag bakgrunden till mitt arbete, vem 
jag jobbar mot, vad syftet är med arbetet, problemformulering, 
frågeställning och vilka avgränsningar jag har valt att göra. 
 
Bakgrund 
 
Träning är en stor del av livet för många och alla tränar för olika personliga 
mål. Vissa tränar för att gå ner i vikt, bygga muskler och definiera sin 
kropp, medan andra tränar för en god hälsa. Oavsett vilka mål man har 
och varför man tränar har träning många hälsofördelar, som exempelvis 
att benstommen förstärks, blodtrycket normaliseras, hjärtat pumpar 
effektivare och immunförsvaret stärks (Rörelse är livsviktigt, 2015).  
Trots träningens positiva effekter och fördelar tappar många människor 
motivationen till att fortsätta träna, det kan finnas flera orsaker till detta. 
Jag kommer i denna rapport fokusera på hur inga resultat leder till förlorad 
motivation. Utifrån mina egna erfarenheter och en stor mängd av 
träningsartiklar/-forum på nätet sjunker motivationen ofta på grund av att 
man inte uppnår önskat resultat på förväntad tid. Det kan handla om att 
man inte går ner i vikt, får de musklerna man hoppats på eller att man inte 
hinner bygga upp sin styrka/kondition. Denna rapport fokuserar enbart på 
muskelbyggande övningar.  
En viktig faktor till varför musklerna inte växer är att man lyfter för lätta 
vikter. När det handlar om styrketräning är träningsbelastningen den mest 
utslagsgivande faktorn. Musklerna stimuleras inte till att växa om man 
tränar med för lätta vikter. Det krävs att man tränar med så pass tunga 
vikter att man bara orkar göra mellan 6 och 12 repetitioner per set. En 
annan viktig faktor är att träningen sker på ett enformigt sätt. Det tar lång 
tid för musklerna att växa om man utför samma övningar varje gång. Det 
är viktigt med en periodiserad träning, det vill säga att variera belastningen 
och övningarna (10 fel som gör att musklerna inte växer, 2015).  
 
Friskis&Svettis 
 
År 1978 startades första idrottsföreningen Friskis&Svettis i Stockholm. Det 
är en organisation som idag består av 159 stycken ideella idrottsföreningar 
runt om i Sverige. Föreningen i Västerås har över 22 000 stycken 
medlemmar där den största gruppen medlemmar är kvinnor mellan 20-29 
år (Friskis&Svettis föreningar, 2017). 
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Personlig tränare 
 
Jag har tränat på gym i många år och är erfaren inom träning, dock 
behöver jag lära mig mer om ett specifikt träningsområde och kommer 
därför till detta arbete att ta hjälp av en licensierad personlig tränare. En 
personlig tränare besitter de kunskaperna för att ta träningen till nästa 
nivå, samt att han kan förklara hur övningarna ska utföras på ett korrekt 
sätt. Övningarna i rapporten baseras på professionell kunskap och innebär 
att användaren får indirekt personlig träning av den personliga tränaren. 
Rapporten och övningarna får då ett professionellt och trovärdigt resultat. 
 
Problemformulering 
 
Denna rapport kommer att fokusera på musklerna i rumpan, även kallade 
glutealmusklerna. Jag har valt dessa muskler eftersom det är en väldigt 
populär muskelgrupp att träna och bygga inom träningsvärlden. 
Jag har letat efter information på både nätet och på gymmet efter effektiva 
övningar för rumpan som är varierande och muskelbyggande. Jag kom 
fram till att det finns en stor mängd information på nätet men inte på 
gymmet. På Youtube finns det tusentals videos på övningar för rumpan, 
dock saknas det samlad information, bilder/illustrationer och instruktioner 
på gymmet för samma slags övningar. Har man inte råd med en personlig 
tränare är det svårt att veta hur man kan ta sin träning vidare. Genom att 
samla olika illustrerade övningar tillsammans med instruktioner, kan de 
fungera som en personlig tränare i tryckt format för användaren. 
Illustrationerna hjälper användaren att maximera sin träning som i sin tur 
ger resultat, och därmed fortsatt motivation. 
 
Frågeställningar 
 

- På vilket sätt kan visuell retorik hjälpa och motivera gymmare till att 
maximera sin träning? 

- Vilken information av rumpövningar efterfrågas av målgruppen? 
- Hur illustreras övningar bäst lämpade för målgruppen? 
 

Syfte 
 
Syftet är att samla och presentera varierande och muskelbyggande 
övningar i en bilaga för Friskis&Svettis tidningen i Västerås. De illustrerade 
övningarna i bilagan ska fungera som inspiration för användaren vid 
träning, vilket hjälper dem att utveckla sin träning och i sin tur med önskat 
resultat.  
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Målgrupp 
 
Målgruppen är medlemmar i Friskis&Svettis som tränar styrketräning, som 
vill bygga muskler och har intresse för nya övningar. Jag har riktat in mig 
på kvinnor mellan 20-29 år eftersom det är den största medlemsgruppen i 
Friskis&Svettis i Västerås.  

Avgränsningar 
 
Som tidigare nämnt så har jag valt att avgränsa mig till glutealmusklerna. 
Jag kommer endast att fokusera på muskelbyggande övningar och inte på 
övningar för viktminskning. Jag kommer inte heller att göra en komplett 
träningsguide som visar stretching, antal sets och repetitioner eller kost.  
 
Bilagan kommer att vara i tryckt form vilket innebär att jag inte kommer 
anpassa den för digitala sammanhang.  
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Teori 
 
I detta kapitel redogör jag för de teorier jag använt mig av. 
 
Informationsbilder och illustrationer 
 
Bilder som används i olika typer av informationsmaterial kallas för 
informationsbilder. De bör vara läsvärda och läsliga med ett tydligt syfte 
och förklarande bildtext. Dess innehåll, kontext, utförande och fysiska form 
leder till en upplevelse och möjligtvis till inlärning och minne. Skaparen 
måste definiera målet med bilden, mottagaren, mediet, samt vilka känslor 
och information den ska förmedla. Det krävs att bilderna är anpassade för 
målgruppen och relevanta för situationen (Petterson et al. 2004 s. 12).  
Bilder är omedelbar information, det krävs ingen förkunskap för att förstå 
budskapet. Text däremot är abstrakt information som kräver tid och 
specialkunskap att läsa. (McCloud, 2007, s. 49).  
När en bild abstraheras är inte poängen att eliminera detaljer, utan att 
fokusera på vissa specifika detaljer. Genom att stryka ner en bild till dess 
väsentliga mening kan skaparen förstärka meningen med bilden på ett sätt 
som den realistiska konsten inte kan. (McCloud, 2007, s. 30).  
Fördelen med fotografier är de är en direkt avbild av verkligheten, 
nackdelen är att de kan vara krångliga att iscensätta beroende på olika 
motiv. De kan bli mycket kostsamma eller svåra att finns rekvisita till. 
Fotografier blir dessutom tidsbundna beroende på dess motiv, som 
exempelvis frisyrer, mode och möbler som binder fotografiet till den tid det 
har tagits vid. Illustrationer å andra sidan har fördelen att kunna styras fritt 
av illustratören. Skaparen kan själv välja hur realistisk och detaljrik den 
ska vara. Detaljer och andra överflödiga objekt kan väljas att inte tas med 
för att förenkla bilden och få informationen tydligare (Petterson et al. 2004, 
s. 62-63).  
Cairo menar att människor har lättare att identifiera förenklade 
linjeillustrationer än ett fotografi eller en detaljrik bild. Fotografiet eller den 
detaljrika bilden upplevs vanligen som vackrare, medan den förenklade 
illustrationen upplevs som mer informativ. Illustrationer vars ändamål är att 
informera om någonting bör vara en förenklad linjeillustration. Om 
ändamålet är att också visa hur någonting ser ut samtidigt som den ska 
vara informativ, bör illustrationen ha skuggor, färger och toningar (Cairo, 
2013, s. 145-146).  
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Bild på fotografi vs. förenklad illustration.  
 
Visuell retorik 
 
Retorik handlar om hur en talare kan förklara, övertyga eller övertala en 
lyssnare med språket. Visuell retorik handlar om att få betraktaren att tolka 
bilden så som bildskaparen avsett (Wærn, Pettersson, Svensson, 2004, s. 
52-53). Att skapa en visuell retorisk bild kan delas upp i tre steg: 

1. Inventio. Att finna ett ämne, idéer och argument 
2. Dispotio. Att ordna sitt material på ett ändamålsenligt och 

övertygande sätt 
3. Elocutio. Att genomarbeta den språkliga/bildliga utformningen för 

att uppfylla de retoriska dygderna: ändamålsenlighet, korrekthet, 
klarhet och estetisk form (Wærn, Pettersson, Svensson, 2004, s. 
61). 

 
Visuell kommunikation 
 
Omkring 95% av det vi ser från omvärlden finns redan i våra huvuden. Det 
sker en mental och kognitiv reaktion i hjärnan när vi ser något som vi 
känner igen, vilket får oss att minnas liknande moment från tidigare. Detta 
innebär att bilder som vi ser kommunicerar med oss genom tidigare 
erfarenheter. Detta betyder att visuell kommunikation i form av 
demonstrerande bilder hjälper till att minnas bilderna lättare till nästa gång, 
då det är bilder vi kopplar från tidigare erfarenheter. Det visuella 
arbetsminnet har en kapacitet att hålla reda på mellan ett och tre objekt åt 
gången beroende på dess komplexitet. Det betyder att vi kan hålla en till 
tre meningsfulla objekt samtidigt i minnet. (Ware, 2008, s. 126-127). 
Hjärnan uppmärksammar olika saker och prioriterar vart den ska titta, 
detta är något man bör ta i hänsyn till när man designar bilder och inte 
använda för många olika färger. Det ultimata är att använda dämpade 
färger till det oväsentliga och klara och tydliga färger till det väsentliga. 
Med hjälp av signalerande element kan man vägleda användaren till 
önskat mål och därmed öka förståelsen. (Cairo, 2013, s. 105).  
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Tidigare forskning 
 
Krull et al. skriver i sin forskningsrapport Designing Procedural Illustrations 
(2004) om att människor utvecklar mentala modeller medan de utför 
seriellt berättande uppgifter. När människan utför fysiska uppgifter efter att 
ha fått visuell information, använder de olika delar av hjärnan för att 
planera, initiera och kontrollera handlingar. Människor tolkar handlingar 
från ett kroppscentrerat system av kinetisk information, som berättar 
positionen av deras lemmar, huvuden, nackmuskler och ögon. Denna 
studie visar att människor adderar kinestetisk information om deras 
kroppar till den visuella informationen de har fått. Kombinationen av 
kroppscentrerade sinnen möjliggör för människor att bedöma olika objekts 
position i omgivningen och hur de kan agera med dem. 
Krull et al. redogör även för tester angående seriellt berättande. Testerna 
visar att de människor som tilldelats demonstrerande information har 
kommit ihåg dem bättre, lärt sig metoderna snabbare och genomfört dem 
snabbare än de människor som bara fick läsa text. Vid skapande av 
seriellt berättande angående redskap och dess brukande, bör 
illustrationerna visa hur användarna ska orientera sig, vilka rörelser de ska 
utföra, fördelaktingen med hjälp av pilar (Krull et al. 2004, s. 27-28). 
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Metod 
 
I detta kapitel redogör jag för metoderna jag använt mig av och varför de 
är bäst lämpade för att svara på forskningsfrågorna.  

Kvalitativa intervjuer och användartester 

Syftet med metoden är att lära känna målgruppen och ta reda på deras 
behov gällande motivation, nya övningar och instruktioner. Jag behöver ta 
reda på vad de saknar i sin träning, vilka illustrationer de förstår bäst och 
huruvida nya övningar kan förbättra deras motivation. Eftersom träning 
och motivation är väldigt personliga frågor är jag övertygad om att 
kvalitativa intervjuer och användartester är det bästa sättet för mig att få 
svar på mina frågor. En kvalitativ metod kännetecknas av en närhet till 
forskningsobjektet. Det finns en direkt subjekt-subjektrelation mellan 
forskare och undersökningsenhet. Grunden för kunskapsutvecklingen är 
närhet till enheterna i undersökningen. Syftet med kvalitativa 
tillvägagångssätt är att kunna förstå den situationen som individen, 
gruppen eller organisationen befinner sig i, så att man kommer dem inpå 
livet. (Holme, Solvang, 1997, s. 92). Fördelen med en kvalitativ intervju är 
att undersökningssituationen liknar ett vanligt samtal och en vardaglig 
situation. Vid denna typ av intervjuform innebär detta att forskaren utövar 
den minsta styrningen vad gäller undersökningspersonerna. Man strävar 
efter att låta dem påverka samtalets utveckling. Forskaren måste samtidigt 
försäkra sig om att få svar på de frågor hen vill belysa. (Holme, Solvang, 
1997, s. 99) 

Lyckad intervju 
 
För att en intervju ska bli så lyckad som möjligt är det viktigt att tänka på 
vissa saker: 

- Vara förberedd. Ju mer man vet i förväg desto bättre frågor kan 
man ställa. Att komma oförberedd till intervjun kan bidra till en 
nervös stämning och intervjupersonen kan känna en respektlöshet 
från intervjuaren (Hansen, Thor, 1997, s. 21-23).   

- Vara ödmjuk. Man bör tacka intervjupersonerna för att de deltar och 
förklara syftet med intervjun. Intervjupersonen känner sig då 
uppskattad och värdefull. (Hansen, Thor, 1997, s. 39).   
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- Tänka på ögonen, rösten och kroppsspråket. Dessa saker kan 
avslöja mina känslor för intervjupersonen, om jag exempelvis blir 
glad eller ledsen av svaren. Genom att tänka på sitt egna beteende 
kan man undvika att intervjupersonen försöker ge anpassade svar.  
(Hansen, Thor, 1997, s. 48-49).   

Etik 
 
Det är viktigt att informera intervjupersonen om integritet och 
dokumentation. Av etiska skäl är det viktigt att jag upplyser personen om 
hur intervjun kommer att genomföras, om vilka som kommer att mottaga 
resultatet och hur detta kommer att redogöras för. (Lantz, 2013, s. 92).  

Resultat av användartester och kvalitativa intervjuer 
 
Den 5 maj 2017 utfördes de första kvalitativa intervjuerna på totalt 7 
kvinnor i åldrarna 20-27 år. Alla kvinnor har olika träningsvanor, några 
tränar 6 dagar i veckan och några tränar 2-3 gånger i veckan. Det 
gemensamma de hade med varandra var att de går på gym rutinmässigt 
och att de skulle vilja ha motivation och tips på nya övningar för rumpan 
eftersom de vill bygga muskler.  

De första intervjuerna tog plats den 5 maj och frågorna var:  

- Vilken typ av övningar efterfrågar du? 
- Vilken bild finner du mest informativ? (Bild visas på fotografi och 

illustration) 

Kommentarer från kvinnorna angående bilden: 

’’ Man ser inte om det är en boll eller limefrukt på fotografiet! Jag 
tycker att illustrationen är mycket mer tilltalande.’’ – Kvinna, 25 år. 

’’ Jag tror att fotografiet är en boll, men det hade lika gärna kunnat 
vara något annat. Illustrationen är mycket bättre!’’ – Kvinna, 20 år. 

Den 18 maj återkopplade jag till samma kvinnor och bad dem utföra 
övningarna jag illustrerat. Jag dem att utföra övningarna enligt 
instruktionerna. Användartestets syfte var att ta reda på kvinnornas 
upplevelse av övningarna, hur väl de förstod övningarna och hur väl de 
kunde utföra dem.  
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När de var klara med övningarna ställde jag frågorna:  

- Hur pass bra förstod du övningarna? 
- Vad anser du om effektiviteten på övningarna? 
- Kommer du tillföra dessa övningar till din träningsrutin framöver? 

Syftet med detta var att kvinnorna skulle utveckla sina svar och förtydliga 
om det fanns oklarheter eller problem. Baserat på kvalitativa intervjuerna 
och användartesterna kan jag sammanfatta att: 

- De ville ha effektiva övningar som ger träningsvärk.  
- De tyckte att de illustrerade bilderna var mer informativa än 

fotografier.  
- De kunde alla utföra övningarna på korrekt sätt. 
- De tyckte att övningarna var effektiva då de fick kontakt med 

musklerna i rumpan. 
- De svarade alla JA på frågan om de kommer lägga till dessa 

övningar till deras träningsrutin.  

Kommentarer från kvinnorna angående övningarna: 

’’ Aldrig tänkt på att man kan göra denna övning på detta sätt! Jag 
får mycket mer kontakt med musklerna nu!’’ – Kvinna, 23 år.  

’’ Fantastiskt att en träningsmaskin för ryggen även kan omvandlas 
till en rumpmaskin!’’ – Kvinna, 27 år.  

’’ Gummibandet gör så stor skillnad!’’ – Kvinna, 20 år.  
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Designprocess 
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för hur designprocessen har gått till 
från början till slut, och varför jag har gjort de val som jag gjort. 
 
Inspiration 
 
Designprocessen började med att jag tog kontakt med kvinnor från 
målgruppen för att förstå deras behov och vilken typ av övningar de var 
intresserade av. Jag intervjuade 7 kvinnor och frågorna var: 
 
- Vilken typ av övningar efterfrågar du? 
- Vilken bild finner du mest informativ? 
 

 
Bilden som visades till kvinnorna. 
 
Kvinnorna ville ha nya, muskelbyggande och effektiva övningar, och de 
alla tyckte att illustrationen var mer informativ än fotografiet. 
 
Därefter tog jag hjälp av en personlig tränare där jag bad honom att visa 
mig effektiva och muskelbyggande övningar för rumpan. Jag berättade 
syftet med mitt examensarbete, målgruppens behov och vad jag ville få ut 
av övningarna. Han visade mig då övningar som fokuserar på rumpan och 
som är muskelbyggande.  
Därefter gick jag till gymmet med min syster där jag förklarade och visade 
övningarna för henne. Hon utförde övningarna som den personliga 
tränaren visat mig, och jag tog kort på henne för referensmaterial till mina 
illustrationer.  
 
Bildmanér 
 
Trots att Friskis&Svettis enbart använder sig av fotografier i sina tidningar, 
har jag valt att använda mig av illustrationer. Baserat på teorikapitlet anser 
jag att illustrationer är mer tidseffektiva, lönsamma, informativa och 
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användningsbara för framtida bruk då de inte åldras på samma sätt som 
fotografier (Pettersson et al. 2004, s. 62-63). Denna bilaga skulle kunna 
användas i flera år utan att den känns utdaterad på grund av kläder, 
frisyrer eller träningsmaskiner eftersom mina illustrationer är förenklade 
och visar inte överflödiga detaljer på samma sätt som fotografier. 
Förenklade linjebilder upplevs som mer informativa än fotografier, vill man 
visa hur någonting ser ut bör illustrationen också ha färger (Cairo, 2013, s. 
145-146). Eftersom färger och ljussättning kan bidra till otydliga konturer, 
har jag använt mig av linjekonturer för att göra illustrationerna mer 
informativa och tydliga. Linjetjocklekar lämpar sig bra i bilder med många 
detaljer, och ger dynamik i bilden (Richards et al. 2007, s. 173).  
 
Färg 
 
För att bilagan ska vara enhetlig med Friskis&Svettis har jag valt att 
använda mig av samma röda färg på kläderna i mina illustrationer som på 
loggan, samt en dämpad färg på träningsmaskinen. Den röda färgen är 
återkommande inom Friskis&Svettis, den syns på loggan, personalens 
kläder, i tidningen och på deras sociala medier. Den röda färgen är väldigt 
klar och tydlig, vilket hjälper hjärnan att prioritera vart den ska titta. Man 
bör inte använda för många olika färger eftersom det blir en kognitiv 
belastning för betraktaren. Klara och tydliga färger bör användas till det 
väsentliga, och dämpade färger till det oväsentliga (Cairo, 2013, s. 105).  
 

 
Friskis&Svettis röda färg. 
 
Seriellt berättande 
 
Seriellt berättande har lysande informativa möjligheter och kan beskrivas 
som interaktionen mellan bild och text (McCloud, 2007, s. 152). 
Illustrationerna instruerar steg-för-steg och de är ordnade efter kronologisk 
ordning, från väster till höger, uppifrån och ner vilket är den naturliga 
läsvägen. Jag tar hjälp av pilar och linjer i mina illustrationer, vilket hjälper 
användaren att orientera sig och hur rörelserna ska utföras (Krull et al. 
2004, s. 27).  
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Layout och format 
 
Detta är en bilaga som är tänkt att följa med Friskis&Svettis tidningen och 
bör därför ha samma format. Bilagan kommer att bli 297x210 mm, det vill 
säga att varje sida är en a4. Jag har provat mig fram genom både stående 
och liggande format och jag valde tillslut ett stående format. Jag valde ett 
stående format eftersom jag vill utnyttja så mycket av sidan som möjligt, 
samt att övningarna inte kräver mer plats.  
 
Första resultatet 

 
Första skiss på övning 1 

 
Första skiss på övning 3 
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Skiss på första resultat av övning 1.  
 

 
Skiss på första resultat av övning 2.  
 

 
Skiss på första resultat av övning 3.  

Efter en diskussion med min handledare Sven Holmberg kom vi fram till 
att bild på övning 1 är anatomiskt fel med höften och otydlig med 
vänsterbenet, bild på övning 2 är anatomiskt fel på hela kroppen och 
otydlig på hur övningen ska utföras, och bild på övning 3 har fel perspektiv 
på maskinen.  
 
Jag kom fram till att mina ursprungliga referensbilder på min syster var 
dåliga då jag valde fel vinklar som referensbilder. Jag bad henne att ställa 
upp på nya bilder där jag kunde fotografera bättre vinklar.  
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Andra resultatet 
 

 
Färdigt resultat på övning 1 
 

 
Färdigt resultat på övning 2 
 

 
Färdigt resultat på övning 3 
 
Illustrationerna är illustrerade ur en medveten vinkel där användaren kan 
se hur övningen ska utföras ur bästa möjliga vinkel.  
Jag hade inte tänkt på att visa vilka muskelgrupper som berörs eftersom 
bilagan ska redan informera vilken muskelgrupp det handlar om.  
 
När de nya bilderna var färdiga kunde jag fortsätta med mina kvalitativa 
intervjuer och användartester. 
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Jag har även illustrerat en målbild som visar samma kvinna i övningarna, 
men denna gång är det mer fokus på rumpan. Bilagans framsida ska 
bestå av illustrationen och ska fungera som inspiration och målbild för 
användaren.  

 
 
Illustration på målbild för bilagan 
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Analys 

Målen med detta examensarbete var att svara på min huvudsakliga fråga  
’’ – På vilket sätt kan visuell retorik hjälpa och motivera gymmare till att 
maximera sin träning? ’’, och att genom visuell retorik undersöka och 
uppnå mitt syfte, som var att samla och presentera varierande och 
muskelbyggande övningar i en bilaga för Friskis&Svettis tidningen. 
Övningarna i bilagan ska fungera som en personlig tränare för användaren 
i tryckt format, som hjälper dem att maximera sin träning och i sin tur till 
fortsatt motivering.  
Jag började med att studera teori angående visuell kommunikation och 
seriellt berättande för att få en förståelse för hur övningarna bäst bör 
illustreras. Därefter intervjuades målgruppen för att få en förståelse för 
deras efterfrågan och behov.  
De kvalitativa intervjuerna styrkte min teori starkt att förenklade 
illustrationer är mer informativa än fotografier eftersom 7/7 stycken tyckte 
att fallet var så. Hade fallet varit tvärtom hade jag behövt ifrågasätta teorin 
och tänka om angående mina illustrationer. Jag blev förvånad över svaren 
att alla kvinnor tyckte och kände samma angående fotografier vs. 
Illustrationer, samtidigt som jag är glad över att teorin stämmer i detta 
fallet. Jag försökte hålla ett neutralt kroppsspråk och ansiktsuttryck när alla 
kvinnorna gillade övningarna och kunde utföra dem korrekt på första 
försök. Det gav mig en bekräftelse att illustrationerna är korrekt illustrerade 
och informativa. Det gav mig även bekräftelse på att 7/7 stycken svarade 
JA på frågan ’’Kommer du att tillföra dessa övningar till din träningsrutin 
framöver?’’ Kvinnorna medgav även att de illustrerade bilderna 
underlättade träningen då de snabbare förstod och kom igång med 
övningarna än om de på egen hand sökte inspiration från omgivning eller 
vägledning av personliga tränare. En del kvinnor beskrev det som en 
lättnad att denna information var lättillgänglig och fanns på plats samt att 
de slapp fråga någon personlig tränare om den typen av träning. Det kan 
ha att gör med att vi i Norden generellt är lite tillbakadragna och tar inte 
kontakt med andra människor så lätt. 
Resultatet blev en sida av den fiktiva bilagan, den visar tre olika övningar 
som fokuserar på musklerna i rumpan. De är illustrerade från en medveten 
vinkel som visar kroppens position och rörelserna på bästa möjliga sätt.  
Bilagan har en lång väg kvar till att bli helt komplett eftersom detta är bara 
ett designförslag. Tanken är att mitt resultat, bildmanér och min utformning 
ska kunna tillämpas på flera olika övningar där det tillslut blir en komplett 
träningsguide. 
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Slutsats 
 
I detta kapitel tar jag upp min problemformulering, mina frågeställningar, 
och svarar på ifall jag har fått svar på mina frågor. 
 
Problemformuleringen löd ’’ Jag har letat efter information på både nätet 
och på gymmet efter effektiva övningar för rumpan som är 
muskelbyggande. Jag kom fram till att det finns en stor mängd information 
på nätet men inte på gymmet. På Youtube finns det tusentals videos på 
övningar för rumpan, dock saknas det samlad information, 
bilder/illustrationer och instruktioner på gymmet för samma slags 
övningar.’’ 
 
Mina frågeställningar var:  
 

1. På vilket sätt kan visuell retorik hjälpa och motivera gymmare till att 
maximera sin träning? 

2. Vilken information av rumpövningar efterfrågas av målgruppen? 
3. Hur illustreras övningar bäst lämpade för målgruppen? 

 
Efter de kvalitativa intervjuerna och användartesterna har jag undersökt 
hur visuell retorik kan motivera gymmare till nya övningar och fortsatt 
träning.  
Slutsats fråga 1: Visuell retorik kan hjälpa och motivera gymmare till 
att maximera sin träning genom sina fantastiska informativa 
möjligheter. 
 
Efter de kvalitativa intervjuerna med kvinnorna kom jag fram till att 
målgruppen efterfrågar övningar som är effektiva där man enkelt får 
kontakt med musklerna i rumpan. De vill ha muskelbyggande övningar 
som ger träningsvärk och resultat.  
Slutsats fråga 2: Effektiva och muskelbyggande övningar efterfrågas 
av målgruppen. 
 
Efter att ha läst teorin och intervjuat målgruppen angående 
fotografier/illustrationer kom jag fram till att förenklade illustrerade bilder 
lämpar sig bäst.  
Slutsats: Förenklade seriella illustrationer är bäst lämpade för 
målgruppen.  
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Vidare forskning 
 
Huvudsaken med detta arbete var att undersöka hur visuell retorik kan 
hjälpa och motivera gymmare till fortsatt träning. Det hade varit intressant 
att forska vidare huruvida den visuella retorikens påverkan har samma 
effekt på animerade filmer. Det vill säga att undersöka ifall animerade 
filmer har bättre informativa möjligheter än riktiga filmer.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Användartester och intervjuer, målgruppen, 
kontaktuppgifter personlig tränare.  
 
- Vilken typ av övningar efterfrågar du? 
- Vilken bild finner du mest informativ?  
 

 
Bild som användes vid intervjuerna.  
 
- Hur pass bra förstod du övningarna? 
- Vad anser du om effektiviteten på övningarna? 
- Kommer du tillföra dessa övningar till din träningsrutin framöver? 
 
 
Intervjuperson 1: Kvinna 20 år, tränar 5 dagar i veckan 
Intervjuperson 2: Kvinna 21 år, tränar 2 gånger i veckan 
Intervjuperson 3: Kvinna 23 år, tränar 4-5 gånger i veckan 
Intervjuperson 4: Kvinna 25 år, tränar 2 gånger I veckan 
Intervjuperson 5: Kvinna 26 år, tränar 3-4 gånger i veckan 
Intervjuperson 6: Kvinna 27 år, tränar 6 dagar i veckan 
Intervjuperson 7: Kvinna 27 år, tränar 1-2 gånger i veckan 
 
Kontaktuppgifter personlig tränare: 
Stefan Paunovic 
0762974108 
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Bilaga 2. Designförslag 
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Bilaga 3. Målbild  
 

 


