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Abstract 

This project studies how using text and images can supplement the oral 
information that beginners get at CrossFit Fristaden's basic course. The purpose 
is to support beginners learning because the basic course information tends to 
be too extensive through speech and with other distractions. 

Both the target group and the experts in the area are interviewed to gain an 
understanding of the problem. With theories within text and image in 
collaboration and cognitive load, a prototype is created which is tested by 
informants from the target group. The work results in web texts and simpler 
information graphics on the booking page of CrossFit Fristaden. The content is 
both descriptive and instructive.  
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Sammanfattning 

Det här examensarbetet studerar hur man med hjälp av text och bild kan 
komplettera den muntliga information som nybörjare får ta del av på CrossFit 
Fristadens baskurs. Syftet är att stödja nybörjares inlärning eftersom baskursens 
information tenderar att bli för omfattande genom tal som kanal och med andra 
distraktioner. 

Såväl målgrupp som sakkunniga inom området intervjuas för att få förståelse 
för problemet. Med teorier inom text och bild i samverkan samt kognitiv 
belastning skapas en prototyp som utprovas av informanter ur målgruppen. 
Arbetet resulterar i webbtexter och enklare informationsgrafik på CrossFit 
Fristadens bokningssida. Innehållet är både beskrivande och instruerande.  
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1. Inledning 

Jag har sedan drygt ett år tillbaka tränat på CrossFit Fristaden vilket 
inspirerade mig till att göra det här arbetet. Flera vänner från olika städer 
delar min uppfattning om att lära sig denna sport: Det är rena rama 
vetenskapen. Övningarna är många och varianterna ännu fler. CrossFit är ett 
komplext ämne med många delar.  

I första delen av arbetet ger jag en introduktion till problemet, syftet och målet 
samt redogör för vilka frågeställningar som ska besvaras.   

1.1 Bakgrund 
”From the beginning, the aim of CrossFit has been to forge a broad, general, 
and inclusive fitness” (Level 1 Training Guide). På sin webbplats skriver 
CrossFit att sporten utgörs av funktionella rörelser som liknar de vi stöter på i 
vardagslivet. Träningen individanpassas och präglas av effektiv och säker 
träning. Syftet kan variera från att gå ned i vikt till att uppnå mål och förbättra 
hälsan – alla kan utöva det oavsett ålder, skador eller träningsnivå (CrossFit 1).  

CrossFit grundades 2000 av Greg Glasmann (Level 1 Training Guide) och totalt 
finns i dag över 15 000 sammanknutna CrossFit-boxar – det vill säga 
träningsanläggningar, i världen, varav 130 i Sverige (CrossFit 2). En av dessa är 
CrossFit Fristaden i Eskilstuna som varit verksam sedan 2014 och har i 
dagsläget cirka 95–120 medlemmar. För nya medlemmar finns två 
tillvägagångssätt för att bli en del av CrossFit Fristaden. Personer som:  

• har förkunskaper inom CrossFit måste visa upp dessa praktiskt för en 
coach, som säkerställer att personen kan träna själv på ett säkert sätt 

• saknar förkunskaper inom CrossFit måste lära sig grunderna på en 
coachledd baskurs.  

CrossFit Fristadens nybörjare, som det här arbetet fokuserar på, börjar sin 
träning på en baskurs, två tillfällen per vecka under fyra veckor. Deltagarna bör 
närvara vid samtliga tillfällen för att få en säker grund att bygga vidare på. På 
baskursen får de bekanta sig med övningar – såväl termerna som att praktiskt 
genomföra dem samt får information om CrossFit Fristadens regler. 

Inom CrossFit används ett globalt språkbruk. Övningarnas termer är många, på 
engelska och presenteras ofta i form av förkortningar, till exempel OHS för 
over head squat. Det är vanligt att ha svårt för termerna efter ett helt års 
tränande, enligt CrossFit Fristadens delägare och head coach (Informant 3). 
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Förutom ett inledande välkomstmejl (Bilaga 1) och avslutande mejl med 
boknings- och betalinformation får nybörjarna information muntligt på 
baskursen. På CrossFit Fristadens webbplats (CrossFit Fristaden u.å., Bilaga 4) 
finns kortfattad information om sporten och verksamheten. Efter baskursen 
rekommenderas nybörjarna att fortsätta sin träning med CrossFit Fristadens 
coachledda pass, så kallad wod.  

Detta ser liknande ut på andra CrossFit-boxars webbplatser i landet, med 
information om CrossFit som sport och om respektive verksamhet. På vissa står 
uppläggen för veckans wod:ar med, men ingen beskrivning av övningarna. Det 
vore orimligt att söka upp alla Sveriges 130 CrossFit-boxar, så jag har 
överblickat några av de största: CrossFit Nordic (CrossFit Nordic u.å.), Kronan 
CrossFit (Kronan Crossfit u.å.), CrossFit Fabriken (CrossFit Fabriken u.å.) och 
CrossFit Uppsala (CrossFit Uppsala u.å.) som alla har ett liknande upplägg. 
Flera av dem länkar till filmklipp från CrossFits YouTube-kanal, bland annat 
där sporten beskrivs på engelska. Det är rimligt att de förser sina nybörjare med 
mer information än vad som finns tillgängligt på webbplatserna, och kan vara 
något man får som betalande kund. 

1.2 Problemformulering 
CrossFit Fristadens nybörjare får testa grunderna på en coachledd baskurs. 
Kanalen är huvudsakligen tal vilket ställer höga krav på deltagarnas 
uppmärksamhet och coachens förmåga att lära ut. Meckbach (2011) skriver att 
en sporttränares grundläggande uppgifter är att hjälpa atleterna utvecklas, lära 
och förbättras. Traditionellt sett behandlas dock inte pedagogiska teorier inom 
sportcoachning (s. 43–44). I en forskningsrapport presenterar Fahlström (2014) 
resultat från intervjuer med coacher inom friidrott och tennis. Där framhåller 
coacherna förmågan att lyckas kommunicera budskapet till sportens utövare – 
såväl innan, som under och efter träningen. Det är avgörande för 
inlärningsprocessen. Bristande uppmärksamhet kan få följder i form av skador 
eller bristande motivation hos utövarna (s.1), så vad blir konsekvenserna på 
CrossFit Fristaden om inlärningen är beroende av coachernas muntliga förmåga 
att lära ut? 

Nybörjare på baskursen står inför många nya intryck – ny miljö, människor, 
sport och termer. Kognitionsforskaren Groome (2010) förklarar att om hjärnan 
står inför en stor mängd inkommande information behöver den selektera och 
prioritera för att undvika överbelastning. All information kan inte bearbetas 
samtidigt och olika källor konkurrerar således med varandra (s. 36). Med det 
sagt finns det sannolikt svårigheter för CrossFit Fristadens nybörjare att 
bearbeta komplex information och utföra en praktisk handling i en miljö med 
distraktioner. Informationen torde bli för omfattande genom endast tal som 
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kanal. Flera informanter ur målgruppen upplever det svårt att lära sig termer 
och övningar och behöver påminnelser för att komma ihåg. Lagerholm (2008) 
skriver om språkets kognitiva funktion: ”ett redskap för tänkande, 
varseblivning, minne och annat som bidrar till att förstå vår omvärld” (s. 49). 
Skrift och tal kan påverka varandra och vara beroende av varandra, men det 
finns skillnader. Skriften bär med sig möjligheter att lagra kunskaper. Det låter 
människan utveckla problemlösningar och struktur på ett sätt som inte inryms i 
tal (ibid s. 174).  

Arbetets kvalitativa intervjuer visade att många nybörjare bär med sig en 
felaktig bild av CrossFit – att utövaren behöver vara i mycket god form. 
Föreställningen bekräftas vara vanlig eftersom den finns som fråga under 
vanliga frågor på CrossFits webbplats (What is CrossFit, u.å.). Vidare visade de 
kvalitativa intervjuerna att målgruppen behöver generell information om 
CrossFit samt beskrivningar av övningar och termer i form av ett 
informationsmaterial att tillgå innan, under och efter baskursen på olika platser. 
Avsaknaden av sådan information har resulterat i otrygghet. 

När nybörjare står inför frågetecken använder de internet för att söka upp 
termer eller se hur övningar utförs, vilket ägarna av CrossFit Fristaden ser 
risker i. Hur avgör man vilken avsändare som är tillförlitlig och ger korrekta 
beskrivningar?  

Problemet är alltså att den aktuella informationen och kanalen inte är tillräcklig 
för nybörjare. Det här arbetet studerar således om ett kompletterande 
informationsmaterial kan stödja nybörjare i inlärningen. 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med mitt arbete är att ta reda på vilken slags information målgruppen 
behöver samt att få förståelse för när och hur de är mest mottagliga för 
informationen och genom detta skapa ett informationsmaterial som stödjer 
deras inlärning av CrossFit. Detta kan minimera risken för både osäkerhet och 
skador.  

Kvalitativa intervjuer används för att få förståelse för målgruppens behov och 
preferenser. Med avstamp i kognitionspsykologi är målet att skapa förståelse 
för hur människor tar in och förstår information. För att göra komplexa ämnen 
mer lättillgängliga undersöks teorier kring text och bild i samverkan.  

1.4 Frågeställning 
På vilket sätt kan text och bild i samverkan stödja nybörjares inlärning av 
CrossFit? 
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1.5 Avgränsning och målgrupp 
Mitt arbete fokuserar på CrossFit Fristadens nybörjare. Ordet nybörjare har en 
tvetydig betydelse, men i det här arbetet syftar det på en person som har varit på 
CrossFit Fristadens baskurs och tränat CrossFit i max sex månader. Det är en 
avgränsning för att begränsa den icke-homogena målgruppen. Gemensamt för 
alla i egenskap av nybörjare är deras begränsade kunskaper inom den nya 
sporten som de har intentioner om att lära sig. Enligt informant 3 är 
medlemmarnas medelålder cirka 35+.  

Arbetets första del av kvalitativa intervjuer visade att det finns två problem. Det 
första är att nybörjare bär med sig en felaktig bild av CrossFit vilket påverkar 
deras attityder. Det andra är att tal som kanal inte är tillräckligt för att 
kommunicera baskursens information. En avgränsning är att bortse från det 
förstnämnda problemet och fokusera på det andra. Anledningen till detta är att 
problemen är av olika karaktär och har olika slags målgrupper.  

1.6 Begreppsförklaringar 
Nedan beskriver jag vanligt förekommande begrepp i det här arbetet.  

1.6.1 Box  
Inom CrossFit kallas lokalen man tränar i box.  

1.6.2 Wod 
Wod är förkortningen av workout of the day, på svenska: dagens träningspass. 
CrossFit Fristaden erbjuder coachledda wod:ar fyra dagar i veckan, 2–4 gånger 
per dag. Varje söndag lägger CrossFit Fristaden ut veckans wod:ar på sina 
sociala mediekanaler. För att få plats på en wod bokar medlemmarna en plats 
genom bokningssidan Gymsystem.  

1.6.3 Coach 
En coach är tränaren som ansvarar för gruppledda wod:ar och baskurser med 
syftet att instruera, förklara och stötta deltagarna. 

1.6.4 Skalning 
Att skala innebär att göra en övning enklare, genom anpassade rörelser eller 
lättare vikter.  
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2. Teori och tidigare forskning 

I den här delen av arbetet redogör jag för använda teorier och tidigare 
forskning. Inom området CrossFit är forskningen begränsad, och anledningen 
till att jag i stället riktat fokus på kognitiva aspekter för inlärning generellt sett.  

2.1 Kognition, perception och förståelse 
Groome (2010) definierar kognitiv psykologi som de mentala processernas 
psykologi – hur hjärnan tar in information från omvärlden, bearbetar den, finner 
mening i den och använder den (s. 27–28). Om hjärnan står inför en stor mängd 
inkommande information behöver den selektera och prioritera för att undvika 
överbelastning. All information kan inte bearbetas samtidigt och således 
konkurrerar med varandra (ibid s. 36).  

Enligt Groome löser hjärnan uppgifter genom fyra stadier där informationen: 
registreras, kodas i medvetande eller arbetsminne, processas genom 
framplockning i minnet och slutligen formulerar ett svar på uppgiften. Vid 
enklare uppgifter går det att komma fram till en lösning genom framplockning 
ur minnet, men vid svårare uppgifter krävs en uträkning. Uppgiftens 
svårighetsgrad beror på en persons förkunskaper (ibid s. 122).  

2.1.1 Cognitive Load Theory 
Van Merrienboër och Sweller (2010) skriver i en vetenskaplig rapport om 
Cognitive load theory (CLT), på svenska: teorin om kognitiv belastning. CLT 
syftar till att underlätta långvarig inlärning genom att utforma instruktioner på 
ett sätt som hjälper människan att använda sitt intellekt på ett effektivt vis. CLT 
bygger på vetskapen om att människan har ett begränsat arbetsminne som inte 
kan bearbeta mer än fem till nio informationskällor samtidigt. Långtidsminnet 
däremot har ingen begränsning, och allt människan lär sig kan överföras från 
arbetsminnet till långtidsminnet där informationen förvaras i mentala scheman 
som lagrar och organiserar informationen. För att informationen ska kunna 
lagras i långtidsminnet måste den först bearbetas av arbetsminnet där kognitiva 
belastningar delas upp i tre kategorier:  

• Intrinsic load är den nödvändiga belastningen för att förstå 
informationen. Graden av belastning avgörs av hur många 
informationskällor arbetsminnet behöver bearbeta. Dessutom om och 
hur dessa behöver interagera med varandra för att vara begripliga. Till 
exempel är det lättare att lära sig olika ord än att lära sig grammatik. 
Anledningen är att ord kan behandlas som separata informationskällor 
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som inte behöver interagera med varandra medan grammatik innefattar 
flera informationskällor (bl.a. flera ord och meningsuppbyggnader) som 
måste bearbetas i relation till varandra. 

• Extraneous load innefattar allt som inte har att göra med den 
nödvändiga informationen. Det kan vara distraktioner i form av visuella 
föremål som tar fokus från själva uppgiften. 

• Germane load gynnar konstruktionen av mentala scheman – det vill 
säga inlärningen. Det sker när ny information kopplas samman med 
sådant som redan finns lagrat i långtidsminnet. 

Dessa typer av belastning försöker rymmas på samma plats och konkurrerar 
med varandra. Håller man nere antalet informationskällor av inre och 
överflödig kognitiv belastning ges plats för den relevanta vilket som sagt 
gynnar inlärningen (s. 86–88). 

Utifrån detta finns designprinciper för att undvika kognitiv överbelastning. Här 
är några exempel: 

• Goal-free principle: att formulera uppgifter på ett sätt som inte kräver 
ett specifikt mål. Byt till exempel ut uppgiften ”vilken sjukdom vittnar 
symptomen om?” till ”skriv ned så många sjukdomar som möjligt som 
skulle kunna hänga ihop med symptomen”. 

• Split attention principle: att sammanföra flera informationskällor till en 
integrerad helhet.  

• Redundancy principle: olika slags information (exempelvis text och 
bild) ska inte säga exakt samma sak. Om flera informationskällor inte är 
beroende av varandra för att bli förstådda – använd inte flera.  

För att underlätta bearbetning av den inre kognitiva belastningen:  

• Simple-to-complex strategy: Dela uppgifter i flera delar med stigande 
svårighetsgrad. Först en enkel del, därefter en svårare och så vidare.  

För att optimera den relevanta kognitiva belastningen:  

• Variability principle: Använd variation i bilder för att exemplifiera. Till 
exempel bilder på människor i vårdmiljö – använd sådana som visa 
människor i olika åldrar, kön och så vidare i stället för att alla ser 
likadana ut (ibid s.88–92).  

2.1.2 Text, bild och grafik 
Groome (2010) skriver om hur mening och kunskap påverkar minnet, och 
refererar till en studie som handlar om människors förmåga att minnas en kort 
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text utan respektive med en tillhörande bild. Två grupper deltog – den första 
fick läsa enbart texten och den andra fick läsa texten och se en förklarande bild. 
Resultatet visade att den andra gruppen kunde återge mer av informationen än 
den första gruppen. Författaren drar slutsatsen att resultatet sannolikt beror på 
att bilden gav texten en mening som gjorde det enklare att minnas 
informationen (s. 180).  

Lagerholm (2008) skriver att bilder och figurer ska stödja läsningen och inte 
bara ha en dekorativ funktion. Dessutom måste de ha en anknytning till texten 
för att läsaren ska förstå dem (s. 227–228). Pettersson (2012) generaliserar att 
bilder på människor ofta är att föredra. Fortsättningsvis att verbal och visuell 
information bör placeras nära varandra för att visa att de hör samman. 
Samhörighet kan även visas genom mönster, former, storlekar och färg (s. 154–
162). Visuella delar ska fungera som en harmoniserande helhet snarare än 
separata delar. Gestaltlagar kan skapa meningsfulla visuella arrangemang som 
hjälper läsaren att förstå. Likaså vägledande ikoner, pilar och luft. (ibid s. 141–
151).  

2.1.3 Informationsgrafik 
I en forskningsstudie undersöker Holsanova, Holmberg & Holmqvist läsningen 
av informationsgrafik och testar två designprinciper: fysisk närhet respektive 
dubbel uppmärksamhetsstyrning. Genom ögonrörelsemätningar kartläggs 
läsarnas uppmärksamhet, läsvägar och interaktion med text och bilder (2009). 

Inledningsvis förklaras att informationsgrafik generellt sett består av en rad 
komplexiteter med text, bilder och grafiska medel. Syftet är att underlätta för 
läsare att begripa komplex information – förstå processer, orsaker och liknande. 
Forskarna undersöker två principer som syftar till att underlätta den kognitiva 
bearbetningen av interaktion med multimodal information. Den ena är 
principen om fysisk närhet (av text och bild) och den andra om dubbel 
uppmärksamhetsstyrning (att styra läsningen genom spatial layout och logisk 
organisering av innehållet, exempelvis från generell till djuplodad information) 
(ibid s. 1216). 

I studien deltog 31 respondenter som fick läsa två versioner av ett 
nyhetstidningsliknande material i tryckt version. I dem fanns två sorters grafik 
för samma information för att testa principen om fysisk närhet. Den ena 
grafiken var separerad, och den andra var integrerad. Respondenterna 
uppmanades att leva sig in i att de befinner sig på Norrköpings centralstation 
och läser en tidning i väntan på tåget. När de läste mättes ögonrörelser, lästid 
och fördelningen mellan text och bild. Även radiell respektive seriell 
informationsgrafik undersöktes på samma sätt för att testa principen om dubbel 
uppmärksamhetsstyrning (ibid s. 1218–1222).   
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Resultatet av fysisk närhet visade att läsarna bearbetade text och bild i den 
integrerade informationsgrafiken parallellt, till skillnad från i den separerade 
informationsgrafiken då text och bild bearbetades separat. I diskussionen tolkar 
författarna att resultatet beror på att den separerade informationsgrafiken fick 
text och bild att framstå som fristående (ibid s. 1223–1225).  

Resultatet av dubbel uppmärksamhetsstyrning visade att läsvägarna varierade i 
den radiella informationsgrafiken, till skillnad från i den seriella där läsarna 
följde en logisk läsväg och bearbetade text och bild parallellt. Dessutom fick 
den seriella informationsgrafiken dem att, i högre grad, läsa texten på djupet. 
Forskarna skriver att det rimligen beror på att en seriell informationsgrafik ger 
en bestämd läsväg, ingångspunkter och logiska kopplingar, vilket kräver färre 
beslut än när dessa delar inte är ordnade. När läsarna i stället behöver välja 
ingång och försöka förstå logiken i en radiell informationsgrafik bedömer de 
texten som svårare och inte värd att djupläsa (ibid s. 1223–1225).  

I sin bok refererar Holsanova (2010:138–144) till bland annat ovanstående 
empiriska studie när hon ger designrekommendationer för multimodala texter: 

• Läsarvägledning – underlätta orientering och navigering genom tydlig 
layout och struktur. Rubriker, punktlistor och färgkodning skapar 
överskådlighet. Visuella medel likt gränser, ramverk och tomrum visa 
samhörighet. Samverkan mellan text och bild kan framhävas genom 
metatext, fysisk närhet samt symboler och färgkodning.  

• Språk och bild – använd text för att uttrycka abstrakta företeelser och 
tillstånd. Använd bilder för konkretion och identifikation och för att visa 
storlek, utseende eller läge. Text och bild ska uttrycka olika information 
men komplettera varandra. Text kan begränsa tolkningar av bilden för 
att underlätta. Text och bild i närhet signalerar samhörighet. Det 
minskar de kognitiva kraven och underlättar förståelsen.  

• Bilder, grafik och animationer – välj bilder utifrån läsares förkunskaper. 
Styr uppmärksamheten genom t.ex. pilar och färger. Använd realistiska 
bilder när det gäller personer och föremål. Se upp för dekorativa bilder.  

• Webbdesign – anpassa informationen till mediet. Tänk på att 
användarna oftast har bråttom och söker snabb och specifik information. 
Tänk kort och koncist. Visa interaktionsmöjligheter och var konsekvent 
i placering, färgval, grafik o.s.v. 

2.1.4 Begriplighet 
Pettersson (2012) skriver om kognitiva principer och att meningsskapande i 
information påverkas av svårighetsgraden i bilder, text och grafisk form (s. 
140). Lagerholm (2008) menar att en texts begriplighet beror på dess 
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läsaranpassning. Därför behöver skribenter ta hänsyn till läsarens förkunskaper, 
syfte med läsningen och språkkunskaper. Det finns alltid ett mål i 
kommunikativa situationer, om det är att förstå en text måste läsaren bearbeta 
innehållet och omvandla det till egna förklaringar. Det handlar om att kunna 
omsätta lästa lärdomar till en praktisk handling. Att konkretisera kan underlätta 
genom liknelser som läsaren känner igen. På den lexikala nivån spelar bland 
annat facktermer in och kräver en rimlig förklaring (s. 211–220).  

Melin (2011:99–100) skriver att en text kan ha flera mål och stilar. En av 
grundfunktionerna är dock att informera, det vill säga berätta för läsaren hur 
saker är där sakfrågan är central. Informationen presenteras ofta genom 
påståenden i presensform med en neutral ton, men det finns olika typer av 
informativa texter med olika grad formalitet. Formella texter är sådana utan 
åsikter medan informella är det motsatta – texter med en personlig ton. Vidare 
skriver Melin att informella texter har rubriker som försöker locka till läsning 
(ibid s. 107). Viktigt att tänka på är att trovärdigheten påverkas av värdeord där 
en formell ton kan visa att skribenten är seriös och har ett distanserat perspektiv 
till ämnet (ibid s. 116). Oavsett stil och mål är läsbarhet en betydande aspekt för 
de flesta texter. Ämnet avgör sällan svårighetsgraden, men däremot sättet det 
presenteras på. Texten måste ha ett bra flyt och en röd tråd. En enklare och mer 
självklar synonym är i stort sett alltid att föredra framför en svårare. 
Högertunga meningar är enklare än vänstertunga. En god idé är att se texten ur 
läsarens perspektiv och vara konkret för att läsaren ska kunna begripa och 
komma ihåg informationen (ibid s. 119–123). Metatexter kan öka tydligheten 
(ibid s. 67). För att engagera är det viktigt att visa känslor, även om gränsen för 
hur mycket känslor är hårfin. Allt är en balansgång och måste anpassas efter 
texttyp (ibid s.125–127).  

2.1.5 Tillgänglighet 
I en undersökning kring svenska internetvanor konstaterades att mobil är 
dominerande när det kommer till dagligt nätanvändande för samtliga 
åldersgrupper upptill 76 år (Davidsson, Palm & Melin Mendre 2018:13). Melin 
(2011) skriver att läsning på datorskärm bär med sig flera fördelar, däribland 
möjligheten att göra texten mindre eller större (s. 29). Detta gäller även för 
andra digitala kanaler, bland annat mobil. 

2.1.6 Källkritik 
Thurén (2013) skriver om fyra källkritiska principer för att bedöma en källas 
trovärdighet. Den första är äkthet, som innebär att källan måste vara vad den 
utger sig för. En källa bör även vara oberoende av andra. Även tendensfrihet 
spelar in, som innebär att källan inte verkar ge en osann bild på grund av egna 
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intressen. Slutligen påverkar tidssambandet, det vill säga att en källa kan bli 
mindre trovärdig om tiden mellan händelse och berättelse är lång. (s. 7–8).  

I teori och tidigare forskning har jag använt den vetenskapliga och 
expertgranskade rapporten Reading Information Graphics: The Role of Spatial 
Coniguity and Dual Attention Guidance (Holsanova, Holmberg & Holmqvist 
2009) som är en studie om hur människor uppfattar informationsgrafik. 
Holsanova är docent och universitetslektor inom kognitionsvetenskap och har 
en rad forskningsprojekt inom multimodalitet, kognition och kommunikation. 
Holmberg har en doktorsexamen i media- och kommunikationsvetenskap och 
står bakom flera vetenskapliga publikationer. Holmqvist är professor i 
psykologi. Jag är medveten om att det finns skillnader i rapportens fokus – 
informationsgrafik i nyhetstidning – och mitt arbete och gestaltning. Källan ger 
således en indikation på sådant som skulle kunna fungera. Jag använder även 
Holsanovas bok Myter och sanningar om läsning (2010) som baseras på 
empiriska studier, däribland nyligen nämnd sådan. Källan ger 
rekommendationer gällande utformning av multimodala texter, vilket var 
relevant för arbetets gestaltning. Det gäller även den pensionerade professorn i 
Informationsdesign – Pettersson, med sin It Depends (2012). 

Cognitive load theory in health professional education: design principles and 
strategies av van Merrienboër & Sweller (2010) är expertgranskad och 
beskriver teorin om kognitiv belastning. Van Merrienboër är 
utbildningsforskare och Sweller är professor emeritus och nog mest känd för sin 
utveckling av Cognitive load theory (CLT). Författarna står bakom flera 
publikationer. Den här artikeln bygger på att applicera principer inom CLT i 
vårdutbildningar, vilket skiljer sig från inlärning i sportsammanhang. Inom 
dessa vitt skilda områden finns dock likheter – teoretiska kunskaper som ska 
omsättas i praktik. 

Lagerholm, fil. Dr i nordiska språk och universitetslektor i svenska, är 
författaren av Stilistik (2008) som gav nödvändiga insikter kring begriplig 
information. Det gjorde även psykologiprofessorn Groome med källan Kognitiv 
psykologi: processer och störning (2010) med information kring kognitiva 
aspekter.  

Melin är docent i nordiska språk och har drivit experimentell språkforskning. 
Hans bok Texten med extra allt (2011) gav kunskaper gällande textutformning.   
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3. Metod 

I den här delen av arbetet beskriver jag de metoder som använts. Jag 
diskuterar även metoderna kritiskt samt redogör för de etiska aspekter jag tagit 
hänsyn till.  

3.1 Semistrukturerade kvalitativa intervjuer  
Målgrupp och sakkunniga inom området CrossFit involverades i arbetet genom 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer, dels för att kartlägga problemet men 
även för att få feedback gällande prototypen. Metoden ansågs som den mest 
lämpliga utifrån arbetets syfte och frågeställning. För tydlighetens skull delas 
intervjuerna in i två separata delar. Samtliga intervjufrågor finns som Bilaga 2. 

Denscombe (2016) skriver om metoden forskningsintervju som syftar till att 
låta människor besvara frågor för att ta reda på deras åsikter, vad de gör och vad 
de tror att de gör. Metoden tenderar att vara tidskrävande men bär med sig bäst 
resultat när det gäller att förstå kopplingen mellan olika saker samt människors 
uppfattning, känslor och åsikter. Semistrukturerade intervjuer ger utrymme för 
flexibilitet gällande frågornas ordning. Dessutom får informanterna möjlighet 
att berätta mer eller mindre om valda ämnen och att prata om egna synpunkter 
och idéer (s. 263–266). Intervjuer ger djuplodade svar men sker på bekostnad 
av antalet informanter som blir lägre än vid andra metoder (ibid s. 59).  

För mitt arbete var det relevant att intervjua informanterna personligen. 
Denscombe skriver att det ger möjlighet att i realtid bedöma huruvida 
informationen är sann eller osann. Det personliga mötet ger också chans att 
uppmuntra och förtydliga (ibid s. 27–32).  

3.1.1 Kvalitativa intervjuer – del 1  
I den första delen av forskningsintervjuerna deltog en nybörjare och två 
sakkunniga inom området CrossFit för att få en tydligare bild av problemet, 
kontexten och målgruppen – vilka problem de stöter på, vad de värderar i en 
baskurs samt deras behov och preferenser. De gav även förståelse för vilket 
slags informationsmaterial som vore genomförbart för verksamheten. 
Informanterna handplockades efter sina bakgrunder för att kunna ge en holistisk 
bild av problemet. Frågorna var öppna för att generera djuplodade svar, vilket 
ansågs vara av särskild vikt när antalet informanter var få.   
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Wikberg Nilsson, Ericsson & Törnlind (2015:83) skriver att intervjuer, i början 
av ett arbete, kan ge förståelse för användares beteenden. 

3.1.2 Informant 1 
Informanten hade flera, för arbetet, relevanta yrkestitlar. I egenskap av delägare 
av CrossFit Fristaden kunde informanten bidra med relevant information kring 
intaget av nya medlemmar och baskursens upplägg. Eftersom informanten varit 
i kontakt med många medlemmar genom åren kunde hon förmedla deras 
uttalade svårigheter och önskemål. Informanten var viktig för att få reda på vad 
som var praktiskt genomförbart för verksamheten. Med titlar som 
massageterapeut, rörelseintegrerare, rehabtränare och mamma-rehabtränare 
kunde informanten besvara skaderelaterade frågor. Vidare försåg informanten 
mig med en text som baskursens deltagare får inför baskursen, vilken 
analyseras senare i arbetet.  

3.1.3 Informant 2 
Vid intervjutillfället var det fem månader sedan informanten deltog i baskursen, 
och hon tränar fortfarande på CrossFit Fristaden. Det ansågs positivt att hon 
inte precis varit på baskursen eftersom hon kommit fram till många insikter i 
efterhand. Hon var en del av målgruppen och således viktig för arbetet. 
Informanten berättade om sina upplevelser från baskursen och besvarade frågor 
gällande eventuella informationsglapp och att komplettera den muntliga 
informationen.  

3.1.4 Informant 3 
Informanten hade gedigen kunskap inom CrossFit, såväl som tävlande atlet, 
delägare och som head coach (coachen med mest ansvar) vilket gjorde 
informanten relevant för arbetet. Informanten gav en tydligare bild gällande 
nybörjares svårigheter samt gav rekommendationer gällande nybörjarträning. 
Han besvarade även frågor om eventuellt kompletterande information.  

3.1.5 Kvalitativa intervjuer – del 2  
För att kunna ta fram en målgruppsanpassad gestaltning involverades 
användarna i designprocessen och fick interagera med en prototyp. Wikberg 
Nilsson, Ericsson & Törnlind (2015:83) skriver att intervjuer i en senare del av 
designprocessen kan ge feedback på utvecklade koncept.   

3.1.6 Informant 4 
Vid intervjutillfället var det sex månader sedan informanten deltog i baskursen 
och hon tränar fortfarande på CrossFit Fristaden. Informanten berättade om sina 
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upplevelser och behov i egenskap av nybörjare. Informanten förklarade vad hon 
hade svårt för i början och i dagsläget. Hon fick se och interagera med en 
prototyp samt berätta om åsikter och önskvärda förändringar. 

3.1.7 Informant 5 
Det var två månader sedan informanten deltog i baskursen och han hade vid 
intervjutillfället hunnit gå vidare med träningen på CrossFit Fristaden med sex 
coachledda wod:ar. Informanten berättade om sina upplevelser och svårigheter 
samt preferenser gällande ett kompletterande material. Han fick se, interagera 
med och tycka till om en prototyp. 

3.1.8 Prototyp  
För att kunna göra eventuella förändringar från prototyp till gestaltning fick 
målgruppen interagera med prototypen och kommunicera sina åsikter. 
Prototypen var en så kallad high-fidelity prototyp, vilket Martin & Hanington 
(2012:138) förklarar kommer i ett sent stadie av designprocessen. Den 
karaktäriseras av en hög finish likt kommande slutprodukt och används i 
testsammanhang för att ta del av människors feedback och upplevelser. 

3.1.9 Metodkritik 
Arbetets kvalitativa intervjuer gav möjlighet att samla kvalitativa, djuplodade 
och detaljrika data. Kompromissen var däremot att inkludera ett färre antal 
informanter. Jag är medveten om risken i att använda få handplockade 
informanter. Resultatet blir endast en indikation och kan inte med säkerhet 
appliceras på liknande arbeten.  

Enligt Denscombe (2016) finns risken att delar lyfts ur sin kontext när 
kvalitativa data analyseras (s. 418), något jag varit medveten om och försökt 
undvika. Vidare skriver Denscombe att intervjuarens personliga identitet med 
kön, ålder och etniska bakgrund kan påverka informanternas öppenhet och 
således resultatet när det kommer till intervjuer ansikte mot ansikte (ibid s. 
270–271). Det finns intressanta tankespår: Om jag till exempel vore äldre eller 
man, skulle resultatet blivit annorlunda? Trots att det inte går att fastställa 
varken det ena eller det andra bör man vara medveten om risken. 

Enligt Denscombe ställer intervjuer ansikte mot ansikte krav på forskarens 
uppmärksamhet (ibid s. 273), och därför spelades intervjuerna in med min 
mobiltelefon. Icke-verbal kommunikation finns inte dokumenterat i form av 
videoinspelning, så visst finns risken att jag missat någon detalj. Denscombe 
skriver att videoinspelningar dokumenterar allt som sker, men kan dock vara 
störande (ibid s. 280) och valdes således bort. 
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I en intervjusituation bör intervjuaren fundera över vad informantens svar 
egentligen betyder. Informanterna kan försöka behaga intervjuaren med sina 
svar (ibid s. 278) och jag är medveten om att risken finns eftersom jag inte är 
helt obekant med alla som deltog. 

3.2 Textanalys 
För att få förståelse för informationsmaterialen som CrossFit Fristaden förser 
sina nybörjare med i dag analyserades dessa.  

3.2.1 Strukturell analys  
Hellspong skriver att en strukturell analys undersöker hur en text är uppbyggd 
på olika nivåer (2001:56). En text på CrossFit Fristadens webbplats 
analyserades tidigt i arbetet för att ta reda på vilken information som finns och 
hur den kan tänkas fungera för målgruppen. 

3.2.2 Läsbarhetsanalys 
En mejltext analyserades för att få reda på vilka förkunskaper målgruppen får 
inför baskursen samt hur tillgänglig texten är för dem. Hellspong (ibid s. 86) 
skriver att syftet med en läsbarhetsanalys är att undersöka läsbarhet, läslighet 
och lättlästhet. 

3.2.3 Metodkritik  
Hellspong skriver att svaren på de frågor man ställer sig i en textanalys är vad 
undersökaren tror om den analyserade textens läsare (ibid s. 86). Det innebär att 
undersökarens (mitt) omdöme påverkar analysen och kan ge olika utfall 
beroende på vem som gör den. Det går att diskutera i vilken utsträckning som 
svaret på forskningsfrågan och gestaltningen har påverkats av textanalyserna. 
Det är möjligt att svaret och gestaltningen blivit liknande utan metoderna, men 
de gav kunskaper tidigt i arbetet vilket troligtvis sparat tid gällande att få 
förståelse för den situation nybörjare befinner sig samt textgenren.  

3.3 Etiska aspekter 
”Forskningsetik är inte något man kan välja – det är ett grundläggande inslag i 
all god forskning” (Denscombe 2016:423). Denscombe skriver om fyra 
huvudprinciper som utgör grunden för forskningsetik: att undvika falska 
lockelser, skydda informanternas intresse, garantera frivillighet genom 
informerat samtycke och följa nationell lagstiftning (ibid s. 427–435). En 
informant försåg mig med en mejltext (Bilaga 1) som nybörjare får inför 
baskursen. Hon önskade dölja viss information vilket jag naturligtvis gjorde. 
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Genom en samtyckesblankett informerades informanterna om arbetet och syftet 
med forskningen samt att informanternas svar kan bli en del av ett 
examensarbete som kan publiceras på en offentlig databas. Vidare informerades 
de om vilka uppgifter som kan dokumenteras samt att deras deltagande är 
frivilligt och att intervjun går att avbryta närhelst de vill. Slutligen fick de 
skriva under att garantera att de läst informationen, förstått och samtyckt till att 
delta i forskningen. Informerat samtycke finns i sin helhet som Bilaga 3.  
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4. Resultat 

I den här delen av arbetet presenterar jag resultaten från genomförda metoder. 

4.1 Kvalitativa intervjuer – del 1 
Nedan presenteras resultatet från arbetets första del av kvalitativa intervjuer. 
Jag har gjort ett urval och redogör för det som anses vara relevant för arbetet. 

4.1.1 Informant 1 
CrossFit Fristaden har varit verksam sedan 2014. Informanten berättade att de 
har testat olika upplägg av baskursen genom åren – både förlängt och kortat 
ned, men i dagsläget är det två tillfällen per vecka under fyra veckor som gäller. 
Det är ett krav för nybörjare att delta i baskursen – en säkerhetsaspekt för sig 
själv och andra. Nya medlemmar med förkunskaper inom CrossFit behöver 
dock inte delta i baskursen, så länge de visar upp att sina färdigheter för en 
coach som säkerställer att de är tillräckliga för att kunna träna på ett säkert sätt.   

Informanten berättade att CrossFit Fristaden skickar ett mejl (Bilaga 1) till 
baskursens deltagare innan baskursen äger rum. Väl på plats får baskursens 
deltagare muntlig information av en coach gällande vad CrossFit är och vilka 
regler som gäller samt får utföra övningar inom gymnastik och lyft med 
skivstång. Max tolv personer får delta per tillfälle, och enligt informanten 
brukar det vara en blandad skara av personer med och utan träningsbakgrund. 
Informanten berättade att många nybörjare bär med sig en föreställning om att 
CrossFit kräver en viss grundfysik och att sporten är både hård och svår, vilket 
skrämmer dem. Hon ansåg därför att det är viktigt att poängtera 
skalningsmöjligheter. Informanten förklarade att nybörjare behöver förstå att 
CrossFit handlar om att ständigt fokusera på sin individuella utveckling. Ett 
problem som informanten har sett är att nybörjare har bråttom med att träna på 
samma nivå som andra wod-deltagare direkt efter baskursen. Det finns 
nybörjare som överansträngt sig. Informanten förklarade att många nybörjare 
behöver bli påminda om att inte stressa, och till exempel sluta försöka utföra en 
avancerad övning innan de behärskar en lättare variant. 

Informanten såg behov av ett kompletterande informationsmaterial eftersom det 
skulle underlätta för coacher och ägare samt fungera som en säkerhetsåtgärd för 
alla inblandade. Informanten berättade att nybörjarna rekommenderas att gå 
vidare med sin träning på coachledda wod:ar efter baskursen.  
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Vidare skulle informanten gärna se tryckt informationsmaterial i form av 
planscher på plats i lokalen, alternativt text och bild digitalt. Att skriva ut nya 
informationsblad vore inte hållbart. Informanten berättade att det finns 
medlemmar som efterfrågat en lathund med övningar samt en ordlista med 
termer och förkortningar. Hon trodde att behovet är störst på plats i boxen. I ett 
sådant material skulle informanten uppskatta enkla instruktioner av olympiska 
lyft med få bilder och korta texter. 

Flera gånger under intervjun återkom informanten till ordet: trygghet. Enligt 
henne vore drömmen att baskursen skulle ge så mycket kunskap att nybörjare 
känner sig trygga inför att träna wod efteråt. 

Det händer att nybörjare inte förstår övningar och informanten förklarade att de 
flesta använder Google för att ta reda på svaret. Det kan både handla om att 
söka upp hela termen av en förkortning och att se beskrivningar av övningar. 
Informanten såg en fara i det sistnämnda på grund av mängden olika 
beskrivningar. Alla avsändare utför inte en knäböj på samma sätt. När nybörjare 
efterfrågar digital information rekommenderar informanten CrossFits webbplats 
vars träningsstandarder CrossFit Fristaden går efter. 

4.1.2 Informant 2 
Informanten anmälde sig till baskursen på grund av intresset av att börja träna 
CrossFit. Hon hade inga förkunskaper inom CrossFit men däremot inom 
gymträning. Informanten hade uppskattat information innan baskursen om vad 
CrossFit är och varför man tränar det. Hon tror att det skulle ha minskat 
nervositeten. 

På baskursen saknade informanten ingen information och upplevde baskursen 
som rolig och lärorik men något kort. Hon upplevde att de andra deltagarna 
hade ungefär samma förkunskaper inom träning som hon själv.  

Informanten ansåg att teknik i olympiska lyft och gymnastik var svårast att lära 
sig. Hon använde sökmotorn Google när hon stod inför frågetecken, men hade 
svårt att bedöma vilken källa som var tillförlitlig.  

Efter baskursen kände sig informanten nervös när hon skulle träna wod. Ibland 
sökte hon upp passet på CrossFit Fristadens sociala mediekanaler, och förstod 
sällan alla termer. Hon upplevde det jobbigt att behöva be coacher om hjälp i 
början. Det fanns mycket som ännu var oklart, och enligt informanten vore ett 
informationsmaterial om de vanligaste olympiska lyften hjälpsamt. Termerna 
var svåra, men det var inte termerna i sig som var problemet, eftersom de är 
begripliga i relation till det praktiska genomförandet men däremot 
förkortningarna, som enligt informanten försvårade. Hon ansåg att en ordbok 
med termer och förkortningar vore en lösning. Vid intervjutillfället var 
förkortade termer och teknik i olympiska lyft det svåraste, enligt informanten.  
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Informanten berättade att insikter kommit till henne i efterhand. Hon tränade för 
hårt i början och försökte hålla samma nivå som andra wod-deltagare vilket 
resulterade i en överansträngd axel. Enligt informanten var det svårt att lära sig 
att träna efter sin förmåga, och ansåg att det viktigaste att lära sig på en baskurs 
är skaderisker och vikten av god teknik. 

Informanten berättade att hon föredrar läsning på fysiska papper och skulle 
uppskatta CrossFit-relaterad information innan baskursen i det mediet. Men hon 
tror också att en app vore bra för kompletterande information. Påminnelser om 
teknik i övningar vill informanten ta del av hemifrån för att få trygghet i det hon 
ska genomföra praktiskt. 

4.1.3 Informant 3 
Informanten förklarade att kravet om att nybörjare ska delta i baskursen är 
viktigt. CrossFit handlar om vanliga människor som gör modiga och krävande 
saker, vilket gör säkerheten betydande, enligt informanten. På baskursen hade 
informanten sett nybörjare med varierande träningskunskaper. Informanten 
förklarade att många nybörjare har elitatleter som referensram och tror att man 
behöver vara i god form för att klara av CrossFit.  

På baskursen får nybörjare testa grunderna i de allra viktigaste lyften. En bra 
knäböj är den viktigaste övningen eftersom den ligger till grund för andra mer 
avancerade övningar, enligt informanten.  

Det svåraste för nybörjare var enligt informanten att lära sig termer men något 
man lär sig med tiden genom ständiga påminnelser. Vissa förblir osäkra även 
efter ett års träning. Det händer att coacherna råder nybörjare till att skala, med 
andra ord förenkla, övningar för säkerhetens skull.  

Informanten ansåg att kompletterande information under baskursen vore 
överväldigande eftersom nybörjarna då fokuserar på baskursen. Innan och efter 
baskursen skulle kortare förklaringar av några övningar däremot uppskattas. 

Informanten såg risker i att nybörjare googlar övningar eftersom alla 
beskrivningar inte sker på rätt sätt.  

4.1.4 Sammanfattning  
Informanterna var eniga om att säkerhet är viktigt och samtliga poängterar 
vikten av att träna efter sin egen förmåga. Deras mediepreferenser varierar men 
alla berättade att nybörjare söker övningar och termer genom internet, vilket 
innebär risker eftersom alla inte beskriver en övning på samma sätt. Termer och 
teknik är enligt informanterna det svåraste att lära sig för nybörjare, och de 
trodde att påminnelser skulle underlätta. Informanterna ställde sig positiva till 
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ett kompletterande informationsmaterial för baskursens nybörjare, men det 
rådde delade meningar om när och var detta bör vara tillgängligt. 

4.2 Prototyp 
Här beskriver jag min prototyp som användes vid utprovningens kvalitativa 
intervjuer del 2. 

Prototypen bestod av webbtexter utformade för mobilskärm som informanterna 
fick interagera med genom sina egna mobiltelefoner. Från prototyp till 
slutgestaltning gjordes ett tillägg och smärre förändringar. Tillägget efter 
utprovningen var exempel på hur träningsupplägg förkortas. Se nedan. 

  

Bild 1: Skärmdump från gestaltningen.  

Ändringar som gjordes var ökad teckengrad och fet stil i rubriker. Se nedan. 
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Bild 2: Skärmdumpar från prototyp och gestaltning.  

Vidare finns designval och motiveringar att läsa om i Gestaltning, och 
gestaltningen finns i sin helhet som Bilaga 5. 

4.3 Kvalitativa intervjuer del 2 
Nedan presenterar jag resultat från utprovningen genom en high fidelity 
prototyp och två informanter.  

4.3.1 Informant 4 
Innan baskursen var informanten välbekant med skivstångsträning men 
upplevde baskursen som givande eftersom den gav nya tekniska kunskaper. 
Hon kunde förstå och komma ihåg den muntliga informationen, men trodde att 
det nog blir överväldigande för personer utan förkunskaper inom träning.  

Vid intervjutillfället kände sig informanten fortfarande osäker på vissa termer, 
bland annat gällande träningsuppläggen EMOM (Every minute on the minute) 
och AMRAP (As many reps as possible). 

Informanten fick skrolla igenom prototypens sidor och uppskattade att 
beskrivningen om CrossFit och skalningsmöjligheter kom tidigt i texten. 
Dessutom ansåg hon att ”Lär dig grunderna först” var en viktig del eftersom 
många nybörjare har världseliten som referensram.  

Vidare uppskattade informanten upplägget med de interaktiva cirklarna 
eftersom det ger information om olika delar på kroppen och belyser sådant hon 
inte hade lagt märke till i en bild utan symboler. Vidare uppskattade hon att 
cirklarna blev större och visade en text vid interaktion med dem, eftersom det 
gav möjlighet att välja hur mycket information man vill ta del utav och således 
lämpar sig för nybörjare med olika behov. Man slipper ägna onödig tid och 
energi åt sådant man inte behöver, ansåg informanten. Att beskriva olika 
varianter av övningar, däribland tipset om att byta ut skivstången mot en pinne i 
början för övningen Over head squat, uppskattades av informanten. 

Informanten ansåg att prototypen var genomarbetad, beskrivande och tydlig. 
Hon förklarade att hon har behov av ett sådant material och tror att det skulle 
hjälpa andra att känna sig tryggare. Att vara nybörjare innebär en osäkerhet, 
enligt informanten. 

Informanten söker ibland upp wod:arnas upplägg på CrossFit Fristadens sociala 
mediekanaler och står ofta inför frågetecken. Då skulle hon önska ett enkelt 
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informationsmaterial att tillgå, för att sluta behöva söka på internet. En 
nybörjarflik likt den i prototypen vore uppskattat. 

Det finns inget informanten önskade att ta bort från prototypen, men saknade 
dels en lista med termer kring träningsupplägg och även att eventuellt lägga till 
rörliga bilder, det vill säga flera stillbilder som är sammansatta till ett flöde och 
alltså inte videoklipp. Hemifrån söker informanten övningar på YouTube, men 
föredrar bilder när hon vill ha snabb information, och tror således att telefonen 
vore passande. Informanten vill inte se länkar till videoklipp, eftersom det vore 
osmidigt att behöva klicka sig vidare.  

4.3.2 Informant 5 
Informanten upplevde baskursen som informativ och lärorik, men ibland lite 
stressig. Han önskade längre pass för att hinna lära sig mer då stor del av 
informationen var ny för honom, trots förkunskaper inom gymträning. 
Förkortningar var svåra att minnas, däribland AMRAP, enligt informanten. 

Informanten upplevde att han inte saknat någon information under baskursen 
men poängterade att han kanske når andra insikter längre fram. Vid 
intervjutillfället hade han varit på sex wod:ar efter baskursen.  

Det svåraste med CrossFit var alla olympiska lyft, enligt informanten. 
Informanten tränar nu med lätta vikter, något han ständigt måste påminna sig 
om för att inte välja samma vikter som andra wod-deltagare. 

Informanten uppskattade upplägget med bilder och interaktiva cirklar, eftersom 
det innebär mindre information i brödtexten. Informanten trodde sig behöva ett 
sådant informationsmaterial för att ta reda på vad han kan förbereda hemifrån 
inför wod. Han trodde även att det finns behov av materialet i boxen. 

Det fanns ingen information informanten skulle vilja ta bort ur prototypen, men 
däremot lägga till. Bilder och filmer i kombination vore uppskattat. I filmer 
visas rörelser tydligt men däremot är det svårt att se smådetaljer, som visar sig 
tydligare i bild, enligt informanten.  

Noterad iakttagelse: Informanten zoomade in texten några gånger. 

4.3.3 Sammanfattning  
Båda informanterna var bekanta med gymträning sedan tidigare, men hade ändå 
nytta av baskursen. De berättade att det var svårt att komma ihåg termer, och 
båda exemplifierar med förkortningar av träningsupplägg. De uppskattade 
upplägget med interaktiva cirklar; den ena informanten förklarade att det gör att 
varje person kan välja hur mycket information hen behöver. Den andra 
informanten uppskattade att det gjorde brödtexten kortare. Informanterna var 
eniga om att de har behov av ett informationsmaterial likt prototypen. 
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Informanterna upplevde inget i prototypen som konstigt eller överflödigt men 
hade önskemål om att lägga till rörlig bild eller film. Jag la märke till att ena 
informanten zoomade in texten vid ett par tillfällen, vilket indikerade att 
teckengraden var för liten.  

4.4 Textanalys 
Textanalyser gjordes för att få förståelse för det textmaterial som finns i 
dagsläget, och hur anpassat det är efter läsarna.  

4.4.1 Strukturell analys 
Nedan analyseras en webbtext på CrossFit Fristadens webbplats (Bilaga 4). 

Kontext 
Den här delen handlar om textens genre, var texten finns samt vilka som är 
sändare och mottagare (Hellspong 2001:62).  

Texten är en webbtext öppen för allmänheten som finns på startsidan av 
CrossFit Fristadens webbplats, med verksamheten som sändare och medlemmar 
eller andra intresserade som mottagare. Sändaren bestämmer över innehållet 
och har således en maktposition. Innehållet är knutet till en särskild aktivitet 
och grupp – de som tränar eller är intresserade av att träna CrossFit.  

Textuell struktur 
Den textuella strukturen undersöker textens yttre form (ibid s. 63).  

Texten innehåller framförallt vardagliga ord. Meningarna är högertunga med 
verb som dominerande ordklass med ett dynamiskt framåtdriv. Trots vissa 
statiska verb är stilen verbal. Det finns många fackord som kräver förkunskaper 
inom träning för att upplevas som begripliga. Det finns kausala bindeord som: 
vilket innebär, därför och nämligen, som underlättar förståelsen. Däremot finns 
oklara meningsföljder och upprepningar samt avsaknad av skiljetecken som 
troligtvis både kan irritera och förvirra läsaren. 

Kompositionen är uppbyggd av en inledande text om CrossFit och vad det 
innebär på just CrossFit Fristaden samt exempel på vanligt förekommande 
träningsredskap. Därefter beskrivs skillnader mellan Dagens pass och Open 
Gym. Vidare en text som beskriver att CrossFit är för alla. Avslutningsvis 
beskrivs föreningsträning, med en förklarade text om Crossfit, och hur man går 
tillväga för att börja med föreningsträning. Dispositionen är emfatisk med en 
lockande inledning som sedan blir mer specifik. 

Ideationell struktur 
”Vad präglar textens innehåll?” (ibid s. 64) 
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Författaren är närvarande i form av ”vi” och ger kommentarer likt:” Att ha 
roligt på träning är A och O! På Crossfit Fristaden ser vi medlemmarnas 
träningsglädje som det viktigaste av allt.” Jag anser att det harmoniserar med 
den gemenskap som framhävs.  

Tidsperspektiven skiftar mellan huvudsakligen nutid (vad organisationen är och 
tycker) och framtid (vad träningen kommer att göra med läsaren).  

Interpersonell struktur  
Den här delen handlar om språkhandlingar, attityder och ram (ibid s. 66–67).  

Texten innehåller framförallt påståenden och många argument för att locka 
läsaren till att testa CrossFit, framförallt träningsglädje och gemenskap. En mer 
informativ ton skulle troligtvis skapa mer förtroende. Avsändaren ger läsaren 
många garantier, exempelvis att den som börjar träna får en underbar stämning, 
härliga träningskompisar och ett härligt häng på köpet.  

Sammanfattning 
Texten finns på en öppen webbplats och har en verbal stil med framförallt 
vardagliga ord. Dock förekommer fackord som ställer krav på läsarens 
förkunskaper. Det finns kausala bindeord som underlättar. Däremot 
förekommer oklara meningsföljder, upprepningar och avsaknad av skiljetecken 
som både kan förvirra och irritera. Texten har en emfatisk disposition. Sändaren 
är närvarande, uppmanar och ger flera garantier. 

4.4.2 Läsbarhetsanalys 
Hellspong (2001) skriver att läsbarhet handlar om hur bra det går att använda en 
brukstext för ett särskilt syfte. Huruvida en text är lätt eller svår beror på hur 
mycket ansträngning, motivation och förkunskaper den kräver av sin läsare (s. 
85). Nedan analyseras en mejltext som nybörjare får av CrossFit Fristaden inför 
baskursen (Bilaga 1), som innehåller information om baskursen och betalning, 
namn på coacher och fördjupande övningar som kommer efter baskursen. 

Lässituation 
Här inkluderas målgrupp, förkunskaper, motivation och lässyfte (ibid s. 87).  

Den analyserade texten har en tydlig målgrupp – nybörjare som anmält sig till 
CrossFit Fristadens baskurs. De torde finnas ett läsvärde. Syftet med läsningen 
är sannolikt att få information om tjänsten samt lära sig mer om CrossFit 
eftersom förkunskaperna troligen är få. Eftersom läsarna får texten genom ett 
mejl är det omöjligt att förutspå vilka störningar de står inför.   

Grafisk form 
Den grafiska formen handlar om hur texten ser ut rent visuellt (ibid s. 87). 
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Mejltexten saknar ett läsvänligt yttre och bilder som lättar upp. Styckena har 
ibland oklar radbrytning. Det finns stavfel och annat som bryter mot svenska 
skrivregler, däribland utelämnande av skiljetecken och ordmellanrum samt 
felaktig användning av versaler och gemener. Detta kan irritera läsaren. 

Språk och innehåll 
Textens språk och innehåll handlar om hur de är anpassade efter målgrupp och 
läsmål (ibid s. 87–89).  

Texten innehåller facktermer med namn på övningar och träningsredskap. För 
att förstå dessa krävs förkunskaper, vilket målgruppen troligtvis inte har. Vidare 
innehåller texten kontrasterande språkmarkörer, två exempel är så och skall. 
Det kan ge läsaren en delad bild av avsändaren. Texten saknar mellanrubriker 
och lämpar sig således inte för skumläsning.  

Sammanfattning 
Läsbarhetsanalysen visar att mejltextens innehåll nog inte speglar syftet med 
läsningen – att få information om CrossFit. Eftersom läsarna är nybörjare torde 
deras förkunskaper vara begränsade och således kan de få problem med att 
förstå textens fackord. Texten saknar ett läsvänligt yttre och bilder som lättar 
upp samt störs av språkliga och grammatiska felaktigheter. Det finns 
kontrasterande språkmarkörer och ologisk komposition som kan förvirra.  
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5. Gestaltning  

I den här delen beskriver jag min designprocess och motiverar mina designval.  

5.1 Designprocess 
Wikberg Nilsson, Ericsson & Törnlind (2015) beskriver designprocessen som 
följden av aktiviteter för att nå ett mål. Generellt sett ingår delarna: planera, 
utforska, skapa och prototypa. I en iterativ process upprepas vissa delar och 
ordningen är inte linjär (s. 28–31).  

I min designprocess var vägen inte utstakad från start, upptäckterna var 
avgörande för vägvalen. Ett holistiskt synsätt har hela tiden präglat processen, 
med fokus på bland annat målgrupp, designval och teorier samtidigt. Det var 
viktigt att alla delar hängde ihop och utvecklades tillsammans. Wikberg 
Nilsson, Ericsson & Törnlind (ibid s. 31) kallar synsättet för processorientering.  

Min designprocess var hela tiden iterativ; ett steg fram, två steg tillbaka, och så 
vidare. Flera aktiviteter genomfördes parallellt men såg i korta drag ut enligt 
följande. Processen började med att söka ett praktiskt problem och därefter 
formulerades frågeställningar samt mål och syfte med arbetet. I ett tidigt stadie 
gjordes textanalyser som första metodval. Sedan genomfördes kvalitativa 
intervjuer del 1 parallellt med att vidarearbetning av problemformulering. 
Därefter började skissandet av designidéer och skapandet av en prototyp som 
testades genom kvalitativa intervjuer del 2 på en utprovning. Efter detta gjordes 
mindre förändringar av prototypen som blev min slutgiltiga gestaltning. Under 
arbetets alla delar gjordes teoriarbete parallellt, vilket bilden nedan illustrerar. 
Grundpelarna var planera, utforska, skapa och prototypa i en iterativ process.  

Bild 3: Min visualiserade designprocess.  
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5.2 Kognitiv belastning 

5.2.1 Medieval  
Min gestaltning (Bilaga 5) består av webbtexter anpassade för mobilskärm på 
CrossFit Fristadens bokningssida Gymsystem. Sidorna är gjorda för att visa en 
verklighetstrogen skrollfunktion. Davidsson, Palm & Melin Mendre (2018) 
skriver att när det kommer till dagligt nätanvändande är mobil vanligast för 
samtliga åldersgrupper upptill 76 år (s. 13). Läsning digitalt bär med sig 
fördelarna att kunna söka information fort och göra texten mindre eller större 
(Melin 2011:29), vilket gör gestaltningen anpassningsbar efter olika behov. 
Arbetets kvalitativa intervjuer visade att målgruppen är van vid att söka efter 
CrossFit-relaterad information digitalt och flera informanter ansåg att mobilen 
skulle vara ett smidigt medieval för informationen. Dessutom är bokningssidan 
Gymsystem något som CrossFit Fristadens medlemmar måste bekanta sig med 
eftersom det är där de bokar plats på wod:ar. Med CrossFit Fristaden som 
avsändare slipper informanterna lägga energi på att fundera över huruvida 
informationen är tillförlitlig, ett behov de uppgav vid internetsökningar. De var 
dock inte eniga om medievalet, och vissa önskade informationsmaterial på plats 
i lokalen, något som valdes bort eftersom boxen innehåller nog med 
distraktioner och således riskerar överbelastning genom fler informationskällor. 
Enligt Groome (2010) behöver hjärnan selektera och prioritera bland 
information om informationskällorna blir för många (s. 36). 

Gestaltningen syftar till att stödja nybörjare i inlärningen av CrossFit och 
informationsmaterialet ska därför bli tillgängligt för nybörjarna i samband med 
att deras anmälan till baskursen. De kvalitativa intervjuerna visade behov av 
kompletterande information såväl innan som under och efter baskursen. Innan 
baskursen kan gestaltningen ge förkunskaper, under baskursen kan den stärka 
kunskaperna och efter baskursen kan den påminna. Informationen inom 
CrossFit är omfattande och målgruppen är inte homogen. Sporten är 
individanpassad och det borde även inlärningen vara, vilket möjliggörs genom 
ett informationsmaterial att tillgå i olika situationer – hemma, på plats i boxen 
och inför en wod. Det är upp till var och en att avgöra vad som är bäst. 

Arbetets kvalitativa intervjuer visade behov av kompletterande information att 
tillgå på andra platser än i boxen. Tanken med min gestaltning är att ge 
nybörjare möjligheten att fokusera på det praktiska utförandet och hur något 
känns i kroppen, snarare än att försöka komma ihåg knepiga termer och 
skalningsmöjligheter. Dessa kan de påminna sig om genom information på sin 
mobilskärm. Groome skriver att en uppgifts svårighetsgrad beror på en persons 
förkunskaper (ibid s. 122) och med ett kompletterande informationsmaterial 
kan nybörjares förkunskaper bli fler och således underlätta inlärningen som 
sker praktiskt på plats i boxen.  
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5.2.2 Cognitive Load Theory 
Van Merrienboër och Sweller (2010) skriver om Cognitive Load Theory (CLT) 
med designprinciper som syftar till att hjälpa människor använda sitt intellekt 
på ett effektivt vis och på så sätt främja inlärningen. Kortfattat handlar det om 
att underlätta för arbetsminnets bearbetning genom att minska antalet 
informationskällor och distraktioner. För att göra det finns flera designprinciper 
(s. 86–92) som jag förhållit mig till i gestaltningen. Dessa är att sammanföra 
flera multimodala informationskällor till en helhet, vilket i min gestaltning 
inkluderar enklare informationsgrafik. Se exempel nedan. 

 
Bild 4: Skärmdump från min gestaltning. 

En annan är att informationskällorna inte ska säga exakt samma sak. 
Gestaltningens text och bild kompletterar varandra och skapar en detaljerad 
helhet. Det går att förstå text och bild var och en för sig, men det ger inte lika 
mycket information som när de sammanförs till en integrerad helhet. Vidare 
delas övningarna i stigande svårighetsgrad med den mest grundläggande 
övningen som start, och sedan följer mer avancerade varianter. På bilderna 
finns en variation av två atleter med olika könsidentiteter för att exemplifiera en 
verklighetstrogen situation. 
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För att hålla nere antalet informationskällor och distraktioner används typsnitt, 
design och fotografier i en enkel och stilren form med grafiska element som 
syftar till att stödja inlärningen.  

5.2.3 Text, bild och grafik 
Det ansågs som en självklarhet att använda text och bild i samverkan för den 
här typen av information. Groome (2010) refererar till en studie om att bilder 
kan vara fördelaktiga för att minnas en text, eftersom bilden ger texten en 
kontext (s. 180). Men bilder och figurer ska stödja inlärningen, inte bara ha en 
dekorativ funktion (Lagerholm 2008:227–228), vilket även Holsanova (2010) 
är enig om, hon menar att realistiska bilder är att föredra när det gäller personer 
och föremål (s. 138–144). Gestaltningens första bild representerar en wod med 
flera personer är i rörelse samtidigt och gör olika saker.  

 
Bild 5: Bild från gestaltningen (Pexels).  

Resten av bilderna är instruerande och fyller en viktig funktion. Tillsammans 
med text och grafik skapar de en meningsfull helhet med mer detaljerad 
information än som separata delar. Färgkodade rubriker respektive interaktiva 
symboler (cirklarna) i bilder avser att hjälpa läsaren att förstå att samtlig 
information är av samma slag – nybörjarinformation. Pettersson (2012) skriver 
att vägledande grafiska element kan hjälpa läsaren att förstå hur delar hänger 
ihop, samt att visuella delar ska fungera som en harmoniserande och 
meningsfull helhet (s. 141–151). Användaren kan själv avgöra hur många 
cirklar hen vill klicka upp och se textbeskrivningar i samtidigt – en, flera eller 
allihopa. Detta visas i gestaltningens första övning, där först inga cirklar är 
iklickade, därefter en, och sedan alla. Resten av övningarna visar när alla cirklar 
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är ur- respektive iklickade, men för alla finns möjligheten att endast klicka på 
en i taget, precis som den första övningen exemplifierar. I utprovningen var 
målgruppen positivt inställda till cirkelupplägget i bilderna, eftersom det höll 
nere informationen i brödtexten och gjorde det möjligt för dem att välja själva 
hur mycket information de ska se.  

I en forskningsstudie (se teoridelen) kommer Holsanova, Holmberg & 
Holmqvist (2009) fram till att läsningen blir mer djuplodad av att ge läsaren en 
logisk läsväg samt att integrerad informationsgrafik får läsaren att bearbeta text 
och bild parallellt (s. 1223–1225). I gestaltningen får läsaren en läsväg som tar 
sig från generell till specifik information och sedan ökar i svårighetsgrad, något 
som även är explicit uttalat i metatexter. Läsaren slipper således försöka förstå 
vilken övning hen bör börja med, eftersom ordningen redan är bestämd – från 
enkel till svårare. Texter för respektive övning integreras med tillhörande bilder 
för att underlätta förståelsen.  

Holsanova (2010) refererar till empiriska studier och ger rekommendationer för 
utformning av multimodala texter. Dessa gäller läsarvägledning, språk och bild, 
bilder, grafik och animationer samt webbdesign (s. 138–144). 
Rekommendationerna har präglat min gestaltning i form av en tydlig struktur 
med rubriker som skapar överskådlighet samt färgkodning, symboler och fysisk 
närhet mellan text och bild som visar hur delar hör samman och styr 
uppmärksamheten. Text och bild ger en detaljerad helhet tillsammans med text 
som styr bildtolkningen och bilder som konkretiserar. Interaktionsmöjligheter 
visas genom återkommande symboler och färger samt förklarande metatext. 
Vid utprovningen hade informanterna en positiv bild av prototypen och ansåg 
inte att något var överflödigt och/eller konstigt.  

5.2.4 Begriplighet och innehåll 
Arbetets kvalitativa intervjuer spelade en viktig roll i att välja innehåll för 
gestaltningen. Vad kan nybörjare, vad har de svårt för och vad är viktigast, var 
frågor som behövde besvaras. Nybörjarnas behov behövdes tas hänsyn till, 
likväl som coachers rekommendationer. Head coachen ansåg att grunderna är 
viktigast för nybörjare utifrån en skaderelaterad synpunkt, insikter som blev 
avgörande för innehållet och valet av övningar. En bra knäböj är grundläggande 
för alla övningar, ansåg head coach, och därför utgår jag från den övningen i 
gestaltningen. Grundläggande övningar är dessutom något som nybörjare på 
baskursen får lära sig, och således något alla inom målgruppen får kunskaper 
inom. Samtliga informanter poängterade vikten av att inte stressa fram 
utvecklingen, utan att träna efter sin egen förmåga, vilket blev en inledande del 
av gestaltningens text. Vid utprovningen uppskattades beskrivningar om 
CrossFit och skalningsmöjligheter tidigt i prototypen. Informanterna var eniga 
om att termer och övningar var det svåraste inom CrossFit. Eftersom 
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utprovningsinformanterna förklarade att de haft svårt att lära sig förkortningar 
gällande träningsupplägg lades två exempel på detta till i slutgestaltningen. 
Vidare ökades teckengraden dels på grund av att en informant zoomade texten 
vid utprovningen, men även eftersom jag själv ansåg att det var nödvändigt.  

Lagerholm (2008) skriver att texts begriplighet handlar om hur anpassad den är 
efter läsaren. För att förstå en text måste innehållet kunna omvandlas till egna 
förklaringar, till exempel kunna omsätta lästa lärdomar till en praktisk handling. 
Konkretiseringar och liknelser kan skapa igenkänning och underlätta. Det är 
viktigt att förklara facktermer (s. 211–220).  

I det här fallet var facktermer viktiga och en stor del av inlärningsbehovet. En 
variant vore att benämna övningarna på svenska för att göra informationen 
enklare, men det skulle inte hjälpa nybörjarna i inlärningen eftersom termerna 
inte benämns på svenska.  

Utöver facktermer är språket vardagligt, enkelt, informativt och informellt. 
Melin (2011) skriver att enklare synonymer är att föredra framför svårare och 
likaså gäller högertunga meningar framför vänstertunga (s. 119–123). Att 
informera är en grundfunktion där sakfrågan är central och presenteras ofta i 
påståenden i presensform (ibid s. 99–100). Om en informativ text är informell 
har den en personlig ton med lockande rubriker (s.107), vilka i gestaltningens 
början är i form av frågor eller påståenden för att leda läsaren. Syftet är att 
uppmärksamma men också att tydliggöra vad respektive stycke handlar om. 
När övningarna beskrivs står respektive term och tillhörande förkortning som 
rubrik. I texten visar sig avsändarens identitet genom värderingar likt: ”Som 
nybörjare inom CrossFit kan det mesta kännas ganska oklart, men alla har 
hundratals frågetecken i huvudet och känner likadant” för att visa förståelsen 
för nybörjares situation. Resultat från textanalyser visar att avsändaren vill ha 
en relation till läsaren och således anses en personlig ton vara lämplig. Melin 
skriver att värdeord kan påverka trovärdigheten (ibid s. 116) men för att 
engagera är det viktigt att visa känslor (ibid s. 125). Texten visar att avsändaren 
är mänsklig och känner för läsaren, men däremot i sparsam utsträckning, för att 
behålla trovärdigheten.   
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6. Slutsats och diskussion  

Den här avslutande delen av arbetet redogör för slutsatser samt diskuterar 
olika aspekter av arbetet i sin helhet.  

Arbetet var processtyrt från start med empiriska studier som grund för 
vägvalen. Idéerna om gestaltning var många, och kan liknas vid en tratt där 
varje upptäckt, såväl empirisk som teoretisk, smalnade ned till ett resultat som 
gav en indikation om svaret på forskningsfrågan. Det var inte klart från start 
vad det faktiska problemet var, men visade sig vara två av olika karaktär. Dels 
att informationen blir för omfattande i den kanal den kommuniceras genom i 
dagsläget, men även att målgruppen bär med sig en felaktig bild om sporten 
CrossFit. För att avgränsa arbetet valdes dock det förstnämnda problemet för 
det här arbetet, men för vidare forskning vore det intressant att undersöka även 
det sistnämnda. 

På grund av arbetets frågeställning var det viktigt att få fram kvalitativa resultat. 
Arbetet gjordes i samarbete med CrossFit Fristaden, men slutsatsen skulle 
sannolikt kunna appliceras även på andra CrossFit-boxar i Sverige, eftersom 
CrossFit Fristaden utgår från träningsstandarder från CrossFits webbplats. Det 
verkar även andra aktörer göra, eftersom de länkar till filmklipp på CrossFits 
YouTube-kanal (se Bakgrund). Det finns dessutom likheter mellan flera 
CrossFit-boxars webbplatser, så troligtvis förser de sina nybörjare med liknande 
information.  

De kvalitativa intervjuerna gav förståelse för målgruppens önskemål och behov 
medan teorin fördjupade mina kunskaper inom kognition samt text och bild i 
samverkan. Tillsammans har kunskaperna gjort att jag kan formulera en 
indikation på hur forskningsfrågan kan besvaras. Det kan anses nödvändigt att 
få mer specifika svar i utprovningen gällande färgkodning, disposition och 
dylikt, men arbetet syftade till att ge målgruppen en bättre helhetsupplevelse, 
snarare än att fokusera på detaljer. Såhär i efterhand tror jag att arbetet skulle 
mått bra av fler frågor gällande distraktioner på baskursen. 

Arbetets slutsats kan ge en indikation som svar från forskningsfrågan: På vilket 
sätt kan text och bild i samverkan stödja nybörjares inlärning av CrossFit? 

Ett informationsmaterial anpassat efter nybörjares kunskapsnivå och 
sakkunnigas rekommendationer kan stärka nybörjares förkunskaper, öka 
säkerhet och trygghet samt stödja inlärningen av CrossFit. Text och bild i 
samverkan kan hjälpa nybörjare att koppla samman term med praktiskt 
utförande samt ge en detaljrik bild om hur övningar ska utföras. Om 
informationen finns som webbtext i mobil har målgruppen tillgång till den i 
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olika situationer vilket passar flera behov. Enklare informationsgrafik och 
interaktiv grafik gör att målgruppen själv kan bestämma hur mycket 
information de vill se, en beskrivning i taget eller alla samtidigt. Med en logisk 
struktur och ordning efter svårighetsgrad får målgruppen färre val vilket torde 
minska den kognitiva belastningen och kan på så sätt gynna inlärningen. 

Med ett kompletterande informationsmaterial kan nybörjare vara mer benägna 
att känna trygghet i att alltid kunna luta sig tillbaka på informationen och få en 
påminnelse. Med ett kompletterande informationsmaterial kan de fokusera på 
det praktiska utförandet, snarare än termer och detaljer, på plats i boxen, som 
tenderar att bli kognitivt överbelastande. 

Om tiden funnits hade jag velat ge beskrivningar på fler övningar inom 
samtliga delar: olympiska lyft, kondition och gymnastik. Jag hade önskat mer 
variation i bilderna som ger en mer verklighetstrogen bild av vilka som tränar 
CrossFit – såväl män, som kvinnor och icke-binära. Gamla som unga. Smala 
som tjocka. Korta som långa. Mina bilder kan vara exempel att bygga vidare 
på, för att visa en mångfald.  

Ett önskvärt tillägg vore att använda rörliga bilder eller videoklipp som 
komplement till gestaltningens befintliga bilder. Detta behov upptäcktes dock 
vid utprovningen och då var tiden för knapp för att hinna börja med det. 
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Bilaga 1: Mejl till nybörjare inför baskursen. 
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Bilaga 2: Intervjufrågor.  

Informant 1.  
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Informant 2.  
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Informant 3 
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Utprovning: Informant 4 och 5  
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Bilaga 3: Informerat samtycke 
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Bilaga 4: CrossFit Fristadens webbtext 
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Bilaga 5: Gestaltning  
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