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Abstract 
The purpose of this project was to find out how reading is affected, and not 
affected, by different elements on a start page. The site I was studied belongs to 
the magazine Fitness Magazine, and the current site has a problem. The editorial 
texts and articles don’t reach out to the visitors. The goal was to make a proposal 
for a new first page of the web site that highlights the texts and the reading.  
 
With the help of interviews, user testing and textual analysis, I studied if the 
texts were in itself that caused the problem or if it was the design. I found that it 
was a combination of text and design that caused the problems. The results 
showed that some elements of a website is needed to help the reader in the right 
direction while some elements was more noise that destroyed communication. 
The noise consisted of color combinations that fooled the brain, a logo that did 
not appear right, wrongly-placed ads, articles that were not suited for the web 
and a menu that was not located and designed to benefit the reading. I have 
made a design in which I tried to remove the noise to make the information more 
readable to visitors. 
 

Sammanfattning 
Syftet med mitt examensarbete var att titta på hur läsningen påverkas och inte 
påverkas av olika element på en webbplats förstasida. Webbplatsen jag 
studerade tillhör tidningen Fitness Magazine och den nuvarande webbplatsen har 
ett problem. De redaktionella texterna når inte ut till besökarna. Målet var att jag 
sedan skulle gestalta ett förslag på en ny förstasida på webbplatsen som lyfter 
fram texterna. 
 
Med hjälp av intervju, användartest och textanalyser studerade jag om det var 
texterna i sig som orsakade problemet eller designen. Jag kom fram till att det 
var en kombination av texterna och designen som orsakade problemen. I arbetet 
kom jag fram till att vissa element på en webbplats behövs för att hjälpa 
läsningen i rätt riktning medan andra element mer blev brus som förstörde 
kommunikationen. Bruset bestod bland annat av färgkombinationer som lurade 
hjärnan, en logotyp som inte syntes, felplacerade annonser, artiklar som inte var 
anpassade för webb och en meny som inte var placerad och utformad till 
läsningens fördel. Jag har gjort en gestaltning där jag försökt ta bort bruset för att 
göra informationen mer framkomlig till besökarna. 

Nyckelord/sökord: 
informationsdesign, textdesign, webbplats, läsflöde, webbplatsdesign 
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DEL 1 - UTGÅNGSPUNKTER 
I del 1 presenterar jag mina utgångspunkter till det här examensarbetet. Jag kommer att gå igenom 
bakgrunden till arbetet med syfte och frågeställningar. I del 1 ingår även en teoridel.  

Bakgrund 
Tillgången och utrymmet på webben är stor, idag är mer och mer information vi 
tar emot varje dag förlagd på internet. Många webbplatser är till för olika typer 
av nöje och innehåller specialintressen där likasinnade människor träffas. 
Webben har blivit en naturlig källa för informationshämtning (Holsanova, 
Holmqvist & Holmberg, 2008, s.145). När antalet webbplatser hela tiden ökar, 
ökar även konkurrensen. Därför krävs det att hemsidan ger besökaren vad den 
vill ha och att besökaren vill återkomma.  
 
Årets tema Flöden och processer var vad som startade min idé till examensarbete. 
Det är två vida begrepp som kan tolkas på många sätt. En webbplats innehåller 
många flöden, både av besökare och av information. Jag kommer att fokusera 
främst på läsflödet i mitt examensarbete, eftersom jag finner det intressant och 
mest relevant med min utbildning i Textdesign. Med läsflödet menar jag hur 
besökaren läser på en webbplats och hur det påverkas av designen. Läsning på 
webben ser annorlunda ut mot läsning i tryck och jag såg det som en utmaning att 
utveckla ett bättre läsflöde på tidningen Fitness Magazines webbplats. 
 
Mitt val av webbplats föll sig naturligt efter min praktiktid på Fitness Magazines 
tidningsredaktion. Från förstasidan är det svårt att hitta den information som 
söktes och navigeringen är otydlig. Idag görs webbplatsen av en person som inte 
sitter med i redaktionen och kommunikationen är dålig mellan parterna. Parterna 
vill olika med hemsidan och ämnet har blivit känsligt. Redaktionen vill ha en 
tydlig koppling till tidningen, de vill att webbplatsen och dess innehåll ska 
marknadsföra tidningen. Inte vara en webbshop för träningsmusik eller 
reklamtorg, som de till viss del tycker att den är idag. Mitt examensarbete 
kommer vara som ett förslag till hur en ny hemsida skulle kunna se ut för att 
passa redaktionen och besökarna. Den webbansvarige idag tillhör inte 
tidningsredaktionen och kommer därför inte ha en roll i mitt examensarbete. 
 
Mitt examensarbete har inte varit styrt av Fitness Magazine utan något jag drivit 
på egen hand. Jag har tagit hjälp av redaktionen för att få information och 
kontakter till att göra ett arbete som gynnar både besökarna av sidan så som 
redaktionen. Min uppdragsgivare för examensarbetet är Mälardalens Högskola 
och akademin för innovation, design och teknik med programinriktningen 
Informationsdesign – Textdesign. 
 

Problemformulering 
De redaktionella texterna på fitness-magazine.com når inte ut till besökarna. 
Problemet blev tydligt när besökare och bloggare hörde av sig och meddelade 
detta på olika vis. Med redaktionella texter menas artiklar, nyheter och annan 
information från redaktionen. Problemet kan både ligga i att webbplatsens 
förstasida innehåller många element utan kopplingar med varandra. Det kan 



Karin Wittur 
Examensarbete i Informationsdesign 
Vårterminen 2011 

 
 

 7 

även ligga i att texterna inte är skrivna på ett sätt som passar webben och därför 
inte når ut. Det kan också vara en kombination av dessa två faktorer.  
 
Informationsdesign som ämne handlar om att förenkla information med hjälp av 
rätt design (min egen tolkning). Lipton skriver i The Practical Guide To 
Information Design att ämnet informationsdesign handlar om att hjälpa 
människor. Att ämnet bringar fram tydlighet och läslighet till olika visuella 
material som ska på något vis informera (2007, s. 1). Mitt examensarbete ska 
hjälpa både besökare och redaktion genom att få fram tydligheten och 
läsligheten på webbplatsen.  

Syfte och egen målsättning 
Mitt syfte är att ta reda på varför inte den redaktionella texten, på Fitness-
magazine.com, syns och når ut till besökarna. Det ska jag ta reda på med hjälp 
av teori och empiri jag får fram i arbetet.  
 
Målsättningen är att jag sedan ska ta reda på om det är texterna i sig, designen 
eller båda parterna som framkallat problemet. Jag ska sedan utifrån det gestalta 
en lösning, med ambitionen att lyfta fram texterna. Detta gör jag med hjälp av 
god informationsdesign. Jag vill göra ett förslag där läsbarhet, läslighet och 
läsvärdet hamnar mer i fokus än annonser. 

Frågeställningar 
Hur kan läsningen och läsflödet på fitness-magazine.com förbättras med hjälp 
av god informationsdesign? 
 
Hur kan gestaltningen lyfta fram de redaktionella texterna på fitness-
magazine.com utan att någon annan viktig information, så som redaktionens 
information och innehållet på webbplatsen, går förlorad? 

Målgrupp 
Målgruppen är besökare av Fitness Magazines webbplats. Besökarna är både 
prenumeranter av tidningen och andra träningsintresserade. Prenumeranterna av 
tidningen är mestadels kvinnor i åldern 17-50 år. Redaktionen själva tror att 
besökarna på hemsidan är mer spridda mellan könen, men det är inte något 
bekräftat. 

Avgränsning 
Jag kommer inte att designa andra sidor på webbplatsen än förstasidan och dess 
närmsta undersidor på grund av tidsaspekten.  
 
Jag kommer inte gå in på tekniska aspekter som kodning, programmering och 
liknande. Den kompetensen besitter jag inte. Jag kommer att titta på problemet 
som informationsdesigner. Jag kommer heller inte titta på ekonomiska biten 
kring annonser och reklam i den mån att dessa därför bör synas mer än 
redaktionella texterna. 
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Läsanvisningar 

Definiering av ord 
Informationsdesign – Informationsdesign handlar kortfattat om att designa 
information på ett sätt som passar den valda målgruppen. 
 
Informationsdesigner – Person som jobbar med informationsdesign. 
 
Webbplats – Med webbplats kommer jag att mena hela hemsidan alltså ingen 
specifik sida som exempelvis förstasidan.  
 
Förstasida – Jag kommer att kalla Fitness Magazines startsida för förstasida. 
Alltså den första sidan besökaren kommer in till om den skriver in 
besöksadressen.  
 
Läslighet – Läslighet handlar om textens utformning och om den går att läsa. 
Det handlar om storlek, typsnitt och så vidare. 
 
Läsbarhet – Läsbarhet handlar, till skillnad mot läsligheten, om 
meningsuppbyggnaden. Hur långa ord och meningar det finns i texten är en del 
av läsbarheten.  
 
Läsflöde – Med läsflöde menar jag hur läsningen av text ser ut och hur 
läsningen påverkas av övriga element på sidan. Det vill säga läsriktning, hur 
rubriker läses, hur artiklar läses och så vidare.  
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Förstasida 
Bilder på förstasidan 2011-04-11 
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Teori och litteratur 
Mitt syfte med arbetet är som tidigare nämnt, att lyfta fram de redaktionella 
texterna. Jag ska göra det genom att titta på hur besökare läser på webbplatsen 
och vad som påverkar det. För att kunna göra det behöver jag även teori och 
litteratur inom olika områden. Nedan följer den teori jag använt mig av för att 
kunna basera mina metodval och min gestaltning på. Jag har använt mig av 
litteratur jag anser som trovärdig och ställt mig källkritisk till mina val. 
 

Tidigare forskning 
Carina Andersons licentiatavhandling ”Upplevelser av budskap” (2007) är ett 
arbete byggt på fallstudier kring hur besökare förstår och upplever information i 
användargränssnitt. Hennes syfte med forskningen var att öka kunskapen om 
olika analytiska synvinklar för att studera information i ett användargränssnitt. 
Anderssons mål var att sedan presentera några olika analytiska perspektiv som 
kan beskriva kommunikationen. Slutsatserna efter hennes forskning blev bland 
annat att ”informationsdesign i ett användargränssnitt på datorskärm upplevs och 
förstås av användare i samklang med inre, när och yttre kontext. Dessa kontexter 
kan studeras utifrån tre olika perspektiv, ett semiotiskt, ett retoriskt och ett 
narrativt perspektiv” (2007, s. 4). Jag har haft användning av hennes fallstudiers 
resultat på hur besökarna ser på informationen på en webbplats.  
 
Holsanova, Holmqvist och Holmberg är forskare från Lunds universitet och har 
forskat i hur vi läser i nya medier som till exempel nättidningar. De motiverar 
sin forskning med att det finns mycket forskning på hur vi läser traditionella 
medier, men inte hur vi läser de nya. Författarna har sammanfattat sin forskning 
i artikeln ”Läsning i gamla och nya medier” (2008) och forskningen gick bland 
annat ut på att titta på lässituationen, interaktionen och påverkan av olika 
designelement. Forskningen visade bland annat att läsningen ser helt olika ut när 
det kommer till webben. På en nättidning läser besökaren få artiklar och 
grundligt jämfört med en papperstidning där besökaren skummar igenom det 
mesta (2008, s.144). Forskarna menar på att det inte finns några enhetliga regler 
idag på hur nyheter mest effektivt ska förmedlas på nätet.  I deras forskning har 
de gjort lässtudier på både papperstidningar och på nättidningar för att se på 
skillnader mellan dem. Deras forskning har legat som grund till mina teoretiska 
kunskaper om läsning på webben. Med läsning menar jag både hur besökaren 
tittar på en webbplats, alltså avläsning av webbplatsen. Jag menar också hur 
läsningen av ord och meningar skiljer sig mellan tryck och webb. 

Litteratur 

Kommunikation 
Kommunikation handlar om sändare, mottagare och ett medium. För att 
sändaren ska nå ut med informationen till mottagaren (via mediet) krävs så lite 
brus som möjligt på vägen. Med brus menar jag saker som kan komma i vägen 
och störa informationen. Bruset kan vara olika element och saker beroende på 
sändaren, mottagaren, mediet och vad som ska informeras/kommuniceras. Jag 
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har nedan listat olika element som jag anser kan uppstå som brus på en 
webbplats om de används på fel sätt.  

Kognition och färger  
Att objekt rör på sig är en metod för att fånga uppmärksamhet. Det är svårt att 
inte titta på en ikon som rör sig på en webbplats och det är också det som gör 
rörliga objekt på webben så irriterande för besökaren. Om detta skriver Ware i 
Visual thinking for design (2008, s.37-59). Hjärnan vänjer sig med vissa rörelser 
som återkommer, det är inte så att man blir irriterad på de vardagliga sakerna 
som rör sig runt oss. Eftersom vi påverkas av rörelse, är det ett bra sätt använda 
sig av akut information. Ware menar att ”The gratuitous use of motion is one of 
the worst forms of visual pollution, but carefully applied motion can be a useful 
technique (2008, s.37). Ware skriver också att vi måste särskilja på situationer 
där målet är att underhålla och där målet är att få ut information effektivt (2008, 
s.37). Vi har även en tendens att gruppera liknande färger, konturer, strukturer 
och liknande i olika mönster. Detta är något som kan utnyttjas i designen för att 
hjälpa ögat, det är också något som ska ihågkommas för att inte lura ögat att 
gruppera något som inte ska grupperas (Ware, 2008, s.59). Om detta skriver 
Lipton att vi letar efter mönster vi känner igen och vi antar meningen med dem. 
Människan märker också snabbt om mönstret inte stämmer eller om något stör 
det vanliga (Ware, 2008, s.15). De olika sätten vi människor grupperar saker har 
definierats i olika gestaltningsprinciper. 
 
Färger kan användas till en designs fördel, men även som en nackdel. Ware 
skriver att ”Perhaps the most important use of color is to indicate catergries of 
information” (2008, s.77). Ware skriver att när man använder färgkodning är det 
viktigt tänka på learnability, alltså hur besökaren kan använda färger för att lära 
sig. Det kan till exempel vara att specifika färger står för vissa specifika saker 
(2008, s.77). Det finns, precis som med mycket annat, regler kring hur färger 
kan användas till sin fördel. Ware skriver att vi ska passa oss från att använda för 
många färger eftersom det kan förvirra. Många hemsidor använder sig av färger 
som kodning, andra enbart som utsmyckning, vilket kan förvirra (2008, 77). 
 
I boken Klarspråk på nätet (2009, s.149-151) skriver Englund Hjalmarsson och 
Guldbrand att man med fördel använda sig av färger för att hjälpa besökaren. 
Färgerna kan symbolisera ett visst tema eller ämne till exempel.  Det gör att 
besökaren känner igen sig och börjar följa efter färgerna reflexmässigt. Vid den 
typen av färgkodning är det viktigt att känna till hur människor reagerar av 
signalerna de utger, även färgblindhet måste betänkas. Det är känt sedan länge 
att tryckt text syns bäst på ett papper som inte är helt vitt utan lite gultonat för att 
motverka reflekterande ljus. På webben finns inte samma möjligheter eftersom 
kontrasten är olika, här fungerar svart text på vit bakgrund.  
 
Englund Hjalmarsson och Guldbrand arbetar och håller kurser inom 
användbarhet och webbtexter. Boken Klarspråk på nätet rekommenderas av 
Nationalencyklopedin bland annat. Författarna är inte forskare, de har en fil.kand 
i svenska, men deras kunskaper i ämnet väger upp dem som källa. Jag har valt 
att använda mig av författarna som stöd, men jag har kollat upp teorierna mot 
mer vetenskapliga källor. Vad det gäller teorier kring färger stämmer deras 
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teorier väl med Ware (2008). Lipton skriver att färger är det elementet som är 
svårast att förstå sig på. Även han menar att man ska använda färger för att 
hjälpa informationen att gå fram (2007, s. 153). Alla fyra författarna är överens 
om att färger ska användas för att förenkla informationen men att det kan 
förvirra mottagaren om de används fel.  
 
Som designer måste man veta vad som påverkar läsbarheten, både i allmänhet 
och på skärm. Englund Hjalmarsson och Guldbrand skriver att det inte går att 
locka besökaren med häftig grafik och effekter om inte innehållet är vettigt. Det 
är innehållet som är intressant (2009, s.36). Jag ställer mig frågande till om det 
är helt korrekt eftersom jag tror att det går att locka in en besökare med effekter 
men att få besökaren att stanna kvar är svårare, då krävs ett bra innehåll. 
 

Läsning och text på webb 
Läsprocessen ser oftast ut på samma sätt och sker via fixeringar och sackader. 
Fixeringarna uppkommer när ögat är stilla i omkring 200 millisekunder och tar 
då in textuell information (Holsanova. Et al, 2008, s.146). Hellmark skriver i 
Typografisk handbok att varje gång ögat stannar uppfattar ögat tre eller fyra 
ordbilder i en blick (2006, s.23). En ordbild är en sammansatt enhet som byggts 
upp av den yttrekonturen och formerna i ett ord.  

 
Bild på hur ordbilder kan läsas (Hellmark, 2006, s.23) 
 
Hellmark skriver vidare att en normalläsare behöver ungefär fyra 
fixeringspunkter per rad, men om typografin i form av radlängd, storlek och 
avstånd) är bra kan det räcka med endast två punkter (2006, s.23). Detta tolkar 
jag som att ju bättre en text är desto snabbare och lättare kan ögat fokusera och 
därmed läsa raderna. Bilden nedan visar hur fixeringarna ser ut i en text, 
ringarna står för fixeringspunkterna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild med fixeringspunkter (Holsanova. Et al, 2008, s. 147) 
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Det som skiljer läsningen i andra medier, med fler element, jämfört med enbart 
en ren text, är att läsningen blir mer varierad. En tidningssida eller en webbplats 
är full av exempelvis rubriker, bilder och färger som påverkar det. Forskarna 
Holsanova, Holmqvist och Holmberg ser ett problem med att vi inte vet så 
mycket om hur läsningen påverkas av element och om det påverkar avläsningen. 
De har gjort en ögonrörelsemätning på ett dokument, (se bild nedan) 
innehållandes olika element av både bild och text, för att se hur det påverkade 
läsningen.  
 

 
Bild på ögonrörelser i ett dokument med grafiska element och text (Holsanova. Et al, 2008, s. 
150) 
 
Som bilden visar läser besökarna ett par artiklar lite kort och ignorerar andra. De 
grafiska elementen får stor uppmärksamhet. Författarna menar att läsning är en 
interaktiv process som inte bara styrs av läsningen utan även av läsarens mål 
med det. Med interaktiv process menas att processen är upprepande och 
utvecklande. Under processens gång kan läsningen hoppa fram och tillbaka med 
andra ord. 
 
Det är skillnad att skriva och designa för webb mot i tryckt form. En webbplats 
kan påverkas av både sändaren och mottagaren på ett annat sätt än i tryckt form. 
Kommunikationen sker inte i en väg utan går åt olika håll på webben. Med det 
menar jag att på en webbplats kan besökaren själv klicka och rulla på sidan och 
upplevelsen kan inte planeras i förväg på samma vis som i tryck. Detta eftersom 
den tryckta formen inte gör läsaren lika interaktiv. Det är därför svårare att 
planera att läsaren på webben läser en sida uppifrån och ned, läsaren kan själv 
när den vill klicka sig vidare. En design på webben måste fokusera på att hålla 
besökaren kvar på sidan och inte på elementens förhållanden (Englund 
Hjalmarsson & Guldbrand, 2009, s.15-16). Eftersom man aldrig med säkerhet 
kan veta hur besökaren ser på läsning och struktur så måste man göra 
användartester med besökare innan man definitivt bestämmer sig för någonting 
(2009, s.23). Att hålla kvar besökaren på sidan och att göra användartester är ett 
känt faktum som många kunniga inom användbarhet på webb är eniga i (se 
Nielsen Barnum & Holsanova et.al). 
 
Trots att läsningen med fixeringar och ordbilder är detsamma på webb som i 
tryck, är det mycket jobbigare att läsa på skärm. Detta eftersom kontrasten 
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mellan bokstav och bakgrund är sämre på skärmen. Undersökningar har visat att 
läsningen på skärm är upp till 50 procent långsammare, dock blir skärmarna 
bättre och bättre vilket gör läsningen lättare (Englund Hjalmarsson & 
Guldbrand, 2009, s.39). Att vi har en annan arbetsställning när vi läser på webb 
påverkar också läsningen. Blicken riktas rakt fram eftersom skärmen är i 
ögonhöjd och detta påverkar ögats fuktighet mer än när man tittar ner och läser i 
tryck. Ögat blir torrare och är inte lika aktivt vilket resulterar i trötta ögon 
(Englund Hjalmarsson & Guldbrand, 2009, s.39). Författarna verkar ha grundat 
den teorin på att datoranvändaren sitter vid en stationär dator och inte en bärbar. 
Vid en bärbar dator läser ögonen mer nedåt än vid en stationär. Trots att den här 
teorin inte är vetenskapligt bevisad är det en relevant information att ha i åtanke 
när en sida ska designas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild på hur läsningen påverkas av situationen (Englund Hjalmarsson & Guldbrand, 2009, s.39) 

Webbdesign och interaktion 
Eftersom jag kommer att studera förstasidan på Fitness-magazine.com, har jag 
bland annat använt mig av Nielsen och Tahirs bok Homepage usability (2002) 
för att få en teoretisk grund i webbdesign och interaktion för en förstasida. 
Boken är nio år gammal men fortfarande en relevant källa till den teori jag 
hämtat från boken. I samband med att webbplatserna är fler idag än för nio år 
sedan tror jag att betydelsen av en förstasida ökat. Den teori jag hämtat från 
Nielsen och Tahir handlar om hur viktig förstasidan är och hur besökarna beter 
sig. Saker jag tror är relevanta även idag. Jag grundar inte hela min teori inom 
ämnet på boken utan den är enbart en del av helheten. Författarna grundar sina 
teorier på över 14 års erfarenheter av användartester och observationer av 
startsidor (2002, s.7). Författarna menar att besökarna har sett många 
webbplatser tidigare och ställer högre krav på en förstasida idag. De skriver att 
förstasidan är den viktigaste sidan på en webbplats, bland annat eftersom den får 
flest besökare. De liknar förstasidan med ett hus med många olika fönster och 
dörrar på sig (Nielsen & Tahir, 2002, s.1).  
 
Förstasidan ska kommunicera hur exempelvis ett företag är och har för 
värderingar. Besökarna av en hemsida är där av olika anledningar som till 
exempel att veta mer om företaget eller veta något om ett intresse/sakfråga. 
Förstagångsbesökare kan känna sig överväldigade när de kommer till en 
förstasida om de inte kan förstå hur de ska agera och var de ska läsa. Nielsen och 
Tahir skriver att utmaningen är att designa en förstasida som inte skapar den 
känsla av överväldigande samtidigt som ingen viktig information går förlorad 
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(Nielsen & Tahir, 2002, s.3). Nielsen och Tahir skriver att även små justeringar 
av sidan kan påverka besökarna markant.  
 
Steve Krugs bok Don’t make me think (2006) tar upp användbarhet på webb ur 
ett lite annat synsätt. Han motiverar det som det sunda förnuftets betydelse i 
användbarheten. Jag är medveten om att Krug inte är någon vetenskapsman men 
hans synvinkel på användbarhet är en kontrast mot viss annan litteratur, Krug 
har över tjugo års erfarenhet som konsult inom användbarhet och har jobbat med 
företag som Apple och Bloomberg. Han kommenterar sig själv med att 
användbarhet handlar om att se till att saker fungerar oavsett om det handlar om 
en webbplats, ett flygplan eller en dörr (2006, s. 5). Krug menar att den 
viktigaste frågan man bör ställa sig vid en förstasida är ”Where do I start?”, en 
fråga som sedan kan handla om läsning, scrollning, sökning och så vidare (2006, 
s.106). Vidare om en förstasida skriver Krug att den ska fungera som en 
ingångssida, förstasidan ska inte visa allt. Den ska visa besökaren vad denne kan 
hitta på sidan, men inte visa allt innehåll (2006, s.107) 
 
Oavsett vem besökaren är har denne alltid besökt mängder av hemsidor förut. 
Därför kommer den alltid in på en hemsida med ett visst bagage och mentala 
bilder hur en startsida bör fungera (Nielsen & Tahir, 2002, s. 37.). I boken 
Användbar webbdesign (2001) skriver Nielsen att på webben är besökarna 
väldigt inriktade på ett visst mål, att besökaren inte tolererar några hinder på 
vägen mot målet. Det gäller då att släppa fram besökaren till målet så snabbt 
som möjligt innan denne tröttnar (Nielsen, 2001, s. 380). Även fast boken är tio 
år gammal, tror jag inte att besökarens beteende i denna fråga förändrats. Idag 
lever vi överlag i ett samhälle med mer stress och teknik vilket gör Nielsens 
påstående mer troligt.   
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DEL 2 – ARBETSGÅNG 
I del 2 kommer jag att redovisa mina metodval och hur jag gått tillväga för att få fram min empiri. Sedan 
kommer jag att redovisa resultaten och analysera det. Mitt tillvägagångssätt delades in i två steg för 
att strukturera upp och göra processen lättare att förstå. 
 

Metod 

Val av metod 
Jag har använt mig av tre olika metoder: kvalitativ intervju, textanalys och 
användartest/lästest eftersom jag ansåg dessa metoder som en bra kombination 
för att nå mitt syfte och mina mål. Jag ser även mina användartest som en 
kvalitativ metod eftersom den information jag får av testerna är data som jag 
sedan själv tolkar. Det är ingen information som kan direktöversättas till siffror 
(Holme & Solvang, 2001, s.76. En anledning till valet av kvalitativ metod 
istället för kvantitativ metod är just därför. Resultatet ska kunna tolkas för att 
kunna lösas med en gestaltning. Holme och Solvang beskriver att de kvalitativa 
metoderna ger en mer ökad förståelse för sociala processer (2001, s.79).  Jag 
tolkar sociala processer som en förståelse för processen i beteende och tanke hos 
människan, kopplad till en viss situation eller uppgift. Denna förståelse är viktig 
i mitt arbete eftersom jag måste förstå besökarnas beteende och tankar för att nå 
mitt syfte. De kvantitativa metoderna är lämpliga när det behövs kartläggning av 
antal och för att göra statistik. Det är inte något jag har nytta av i mitt 
examensarbete eftersom jag behöver den förståelsen för besökarna jag får ut ur 
en kvalitativ metod.  
 
 
Den kvalitativa intervjun: 
Den kvalitativa intervjun har minst styrning på undersökningspersonerna och 
påminner om ett normalt samtal (Holme & Solvang, 2001, s. 99). Tanken med 
min intervju var att få fram information jag inte kan få ut av någon annan metod 
eller teori. Larsåke Larsson skriver om intervjuer i Metoder i 
kommunikationsvetenskap (2000,s. 49) på ett sätt som jag anser relevant och lätt 
att ta till sig. Larsson är undervisande lektor samt forskare inom journalistik och 
kommunikation. Han har skrivit böcker jag tidigare läst under min utbildning i 
Informationsdesign. Larsson menar att en intervju är en bra metod när ”man vill 
få grepp om människors personliga uppfattningar enskilt utan att deras utsagor 
påverkas av någon annan” (2000, s. 50). En motivering som stämmer väl in på 
målet med min intervju med Fitness Magazines redaktion. Jag följde Larssons 
råd om att dela in intervjun i olika frågeteman, ett sätt att komma ifrån ett färdigt 
manus med frågor men samtidigt hålla sig till sak (2000, s.59). Larsson tar även 
upp nackdelar och fallgropar med en intervju på ett sätt so är lätt att ta till sig. 
Han skriver att verbala språket i intervjun har en betydande roll och att det är 
viktigt att tänka på det. En annan fallgrop med intervjun är att göra den i en 
alltför ledig stil. Man ska eftersträva en bekväm miljö för den intervjuade men 
inte göra det för ledigt med annat småprat. Den intervjuade är där för att svara på 
frågor och förväntar sig även en viss struktur (2000, s.61). Den sistnämnda 
fallgropen var någonting jag tog väl till mig eftersom jag redan känner 
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intervjupersonerna. När man sedan innan har någon form av förhållande blir 
situationen annorlunda.  
 
Textanalys: 
Jag har utgått från Melin och Langes P-matris i min textanalys. I Att analysera 
text (2000) tar Melin och Lange upp matrisen som ett bra sätt att titta på 
förhållandet mellan skribent och läsare. Analysen kommer till viss del från den 
vanliga kommunikationsmodellen med sändare, mottagare och kanal men är 
modifierad. Melin och Lange (2000) skriver på sidan 22, att man brukar särskilja 
tre olika synsätt på kommunikationen: samspelet skribent och läsare 
(interpersonellt), texten (textuellt) och textens innehåll (ideationellt). Min analys 
kommer främst att ta upp det interpersonella planet eftersom jag anser samspelet 
mellan skribenten och läsaren i detta fall är mest relevant. Detta eftersom det 
handlar mycket om hur läsaren tolkar saker som skrivs, om texterna passar 
ändamålet och om förhållandet mellan skribent och läsare kan förbättras med 
hjälp av korrigering. Jag kommer även att titta lite på det textuella och det 
ideationella planet på texterna, men det interpersonella planet är i fokus i min 
analys.  
 
Analysmodellen är uppbyggd av olika pooler att knyta an till för att lättare kunna 
se på förhållandet. Poolerna är: detaljerad - allmän, formell - informell, 
informationstunn – informationspackad samt saklig - emotiv. ”Goda texter kan 
antingen vara detaljerade eller allmänna, antingen formella eller informella o s v. 
Det som utmärker en god text är att den har rätt proportioner för varje P-matris” 
(Melin & Lange, 2000, s.37).  För att titta på förhållandet mellan skribenten och 
läsaren behövs förutom poolerna ovan även ett förtydligande av de olika rollerna 
bakom texten. Det som ska definieras är: Skribentrollen (chef, informatör, 
expert, anställd, myndighet), skribentsyftet (informativ, explikativ, direktiv och 
expressiv), läsarrollen (anställd, berörd, chef, allmänhet), läsarsyftet (frivilligt, 
tvång, kunskapssökning) samt medium (tryck, webb, tv) (2000, s.34). 
 
Användartest: 
Englund Hjalmarsson och Guldbrand menar att en ny design av en webbplats 
alltid bör testas av verkliga användare. De menar även att det är bra att testa på 
båda experter och nybörjare för att få bästa resultat (2009, s.163). Jag utförde 
tester i två olika steg, först på den befintliga webbplatsen för att få besökarnas 
uppfattning om nuläget och sedan på min skiss till nydesign som en slags 
utprovning. I mitt fall tolkade jag prenumeranter och redan besökare av sidan 
som experter medan nybörjarna var de i mitt test som var relevanta med ämnet 
och målgruppen men inte besökt webbplatsen innan. Krug, Nielsen, Englund 
Hjalmarsson och Guldbrand är alla överens om fördelarna med att testa sin 
förändring i flera steg i en iterativ process. Krug skriver att om man vill ha en 
bra webbplats måste man testa den (2006, s.133). Test kan visa att alla inte 
tänker på samma sätt och att inte alla beter sig likadant på webben. Krug menar 
också att det är bättre att testa på en person än på ingen. Att testa en webbplats 
fungerar alltid, det kommer alltid fram något som kan ändras (2006, s. 134).  
 
Att testa användbarheten på något vis handlar om användaren (besökaren), några 
uppgifter och miljön runt omkring (del av en kontext).  Barnum skriver i 
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Usability testing and research (2002) att många forskare, inklusive henne själv, 
menar att termen Användbarhetstest handlar om att testa en process med 
livekommentarer från riktiga användare som gör riktiga uppgifter (2002, s.9). 
Det ska även inräknas att det med hjälp av testerna inte går att helt klart att allt är 
täckt och säkert efter detta. Detta är en del i varför jag valt att kombinera olika 
typer av metoder för att komma fram till en fungerande lösning. Mina tester 
handlade till stor del om hur besökarna av webbplatsen läser på sidan, tänker och 
vad de minns av det. Jag testade inte användbarheten i den breda bemärkelse 
som forskare inom interaktion använder sig av. Därför kallade jag mina tester för 
Användartest– jag ska testa användarnas läsning och tankar kring webbplatsen. 
Användbarhetstest i den breda bemärkelsen är inte aktuell eller relevant med 
mitt syfte. Men jag tyckte ändå att litteratur kring denna metod var mest relevant 
för mig eftersom mina tester handlade om besökaren, uppgifter och kontexten.  
 
Att be en testperson att tänka högt är en rätt onaturlig situation och det bör man 
vara medveten om. Därför behövs det oftast lite hjälp och påminnelser genom 
testet (Barnum, 2002, s.235). Med det i åtanke kan det vara fördel att låta 
deltagaren öva på att tänka högt först innan det riktiga testet startar. Barnum 
skriver även att den som utför testet behöver lägga betoningen på hur gärna de 
vill veta vad testpersonen tänker (2002, s.235).  Hon skriver också att man i 
efterhand måste kolla på inspelade filmen för att sedan kunna analysera mer vad 
som egentligen sker (2002, s. 235). När problemen börjar upptäckas är det 
viktigt att notera dem, om det är fler än två stycken personer i testet som 
upplever samma problem så måste det ändras.  
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Tillvägagångssätt och empiri 

Steg 1: Bekanta mig med sidan och problemet 

Ur egen synvinkel, snabb överblick 
Den här överblicken var inte en stor del av mitt arbete utan var enbart till för att 
ge en snabb överblick om vad jag främst lägger märke till på förstasidan. 
 
När jag går in på webbplatsen tar det någon sekund för sidan att ladda, sedan 
möts jag av en explodering av annonser. Det är annonserna till höger och sedan 
upptill som jag ser först, sedan efter annonserna ser jag logotypen för tidningen. 
De redaktionella texterna ligger under en vit platta medan resten har röd 
bakgrund. Den vita plattan tar upp 1/3 max av sidan och mina ögon är alldeles 
för ansträngda för att orka läsa något på den vita plattan. 
 
Efter att ha samlat mig lite kring innehållet på förstasidan börjar jag strukturera 
upp de olika elementen i huvudet. Jag gillar struktur och vill ha koll på hur de 
olika sakerna har en koppling till varandra. Mina tankar går i banorna kring att i 
all kaos måste det finnas någon röd tråd som kan lotsa mig genom förstasidan. 
Jag ser färger som återkommer i menylisten och i olika rutor med text jag knappt 
ser. Fliken ”annonsera” är gulfärgad i samma nyans som rutan ”populäraste 
sidorna”, ”kontakt” och ”senaste från forumet” har samma nyans och så vidare. 
Mellan dessa brett skilda saker finns det ingen koppling förutom färgen och det 
gör mig mer förvirrad. Precis som jag skrev i teoridelen kombinerar vår hjärna 
lika färger och även andra element ihop. Om det inte färgerna är kopplade ihop i 
designen medvetet luras ögat (Ware, 2008, s.59). Ett faktum som skett för mig 
nu när jag besöker sidan. 
 

Intervju med redaktionen för deras synvinkel 
Jag träffade alla i redaktionen för att intervjua dem tillsammans om hur de såg 
på problemet idag och hur de skulle vilja ha det. På intervjun kom det snabbt 
fram att webbplatsen var ett känsligt ämne för dem. Ett ämne de ibland blundar 
för och ibland tar upp, oftast det förstnämnda. I min intervju ville jag få fram vad 
de ansåg som det största problemet idag för att ge mig underlag för om det är 
texterna i sig eller designen som är problemet. Jag ställde inte frågor som 
handlade om de befintliga texterna utan mer om vad de ville ha för innehåll på 
förstasidan jämfört med idag. Hur texterna är formulerade rent textuellt, ville jag 
göra i en analys med hjälp av min egen kompetens. 
 
Under intervjun kom jag fram till att de idag inte har några rutiner för webbens 
publicering. Det som publiceras där, som har anknytning till tidningen är väldigt 
lite. Det rör sig då om tävlingar, utlottningar och frågor. Det läggs inte ut artiklar 
eller följer samma teman som tidningen har. Det mesta som rör tidningen ligger 
under fliken ”Senaste numret”, ett ställe dit få hittar. De på redaktionen gör 
papperstidningen och har inte mycket deltagande i webbplatsen idag. I intervjun 
kom jag även fram till att redaktionen vill att webbplatsen ska fungera som 
marknadsföring för tidningen, men att den idag mer är en marknadsföring för 



Karin Wittur 
Examensarbete i Informationsdesign 
Vårterminen 2011 

 
 

 20 

webbshopen. Förklaringen ligger delvis i att webbplatsen fanns före tidningen 
och att ett samarbete skapades när tidningen kom till. Jag frågade vad 
redaktionen ansåg om uttrycket på webbplatsen jämfört med tidningens uttryck. 
Alla var överens om att webbplatsens uttryck skiljde sig markant och att det inte 
var något som de på redaktionen ville. De vill hellre ha en webbplats som 
besökaren känner igen sig i direkt från tidningen. Idag tror de att många 
besökare misstänker att de kommit fel när de besöker webbplatsen. 
 
På förstasidan finns väldigt massiv information, men enligt redaktionen är det 
inte någon av den viktigaste informationen som ligger där idag. Gällande texter 
är det ingenting av värde på startsidan idag. Trots detta är Fitness Magazine, 
enligt webbansvarige Björn Lindgren, en av de få i branschen som tjänar pengar 
på hemsidan. Tidningen Body är en närstående tidning i branschen som lyckats 
med sin hemsida. De tjänar pengar på sidan samtidigt som uttrycket på 
webbplatsen stämmer överens med tidningen. Redaktionen tror att skillnaden 
ligger i ett intresse för tidningen och att det är tidningen som ska framhävas. Det 
sitter lite i väggarna, det som är nu, de sitter fast där de är och har svårt att 
komma någonstans själva. För frågestrukturen på min intervju, se Bilaga 1. 
 

Textanalys 
Texterna som ligger på webbplatsen idag är inte anpassade till webb och för 
besökarna. Med det menar jag att de saknar en lockande rubrik och ingress samt 
har en brödtext med ett tilltal som inte passar. Jag gjorde min analys på två 
redaktionella texter som låg på förstasidan (se bilaga 5). Anledningen till valet 
av två texter från webbplatsen var att sidan är föränderlig. Samtidigt ville jag se 
om det var en gemensam ton i texterna som läggs upp i nuläget eller om de 
skiljde sig åt beroende på sammanhang. Nedan följer en bild på P-matrisen där 
jag markerat ut var de två texterna jag tittat på hamnar i skalan jag nämnde i 
metoddelen. 

 
Text 1 om Kungsängsgymnasiet i Sala. 
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Text 2 om Sofia Wistam i PT-kampen. 
 
I text 1 om Kungsängsgymnasiet i Sala, är skribentrollen otydlig. Texten är inte 
skriven med en tydlig författarröst och det är inte heller några personliga citat 
med som hjälper författaren att avslöjas. Med tanke på fackord som ”aerob 
träning” och andra termer drar jag slutsatsen att skribenten är en expert. Det 
finns inget namn med på vem som skrivit artikeln, bara vem som fotograferat. 
Skribentsyftet är informativt, det finns inte några tendenser till att förklara 
någonting vidare. Läsarrollen av den här artikeln kan variera, men den primära 
läsarrollen är allmänheten. Även en berörd av just sakfrågan kring 
gymnasieutbildningar i träning och hälsa är en sekundär läsarroll. Läsarsyftet 
står sig relativt självklart eftersom läsarrollen till största del är allmänhet och 
berörda. Syftet att läsa en sådan typ av text är frivilligt eller för att söka kunskap. 
Eftersom artikeln använder facktermer och även länk för vidare läsning, är 
texten även för kunskapssökning. Mediet i detta fall är webb och jag har svårt att 
se artikeln passande i en tidskrift eftersom den är kort, rätt på och inte ingående. 
 
I text 2 om Sofia Wistam är tilltalet helt annorlunda än i text 1. Här finns det ett 
vi-tilltal och personliga citat och referat. Skribentrollen här ser mer ut som en 
anställd än en expert eftersom vi-tilltalet mjukat upp texten samtidigt som 
facktermerna är borta. Skribentsyftet är expressivt och till viss del även 
informativt. Jag tolkar skribentens största syfte som att inspirera och underhålla 
snarare än att förklara och förtydliga. Läsarrollen är densamma som i text 1, det 
är en allmänhet och till viss del även berörda. I text 2 är det tydligare att en 
allmänhet är läsarna eftersom tilltalet och upplägget av artikeln påminner om 
liknande texter i tidning och på webb. Den följer en tydligare artikelstruktur. 
Läsarsyftet är lite detsamma som i text 1, men med lite större del i det frivilliga 
än med kunskap som syfte. Detta eftersom det inte finns någon ren fakta i 
artikeln. Mediet är webben här med och artikelstrukturen med vi-tilltalet och 
intervjufrågor gör det mer passande än text 1. Övrigt sänks uppfattningen av text 
2 direkt eftersom skribenten stavat fel på den intervjuade personens namn.  
 
Jag är medveten om att min textanalys inte är helt objektiv eller heltäckande 
eftersom två artiklar inte kan stå för alla artiklar på webbplatsen. Men 
textanalysen ger en grund på vad som är problemet i texterna idag och ger en 
tydlig riktning om vad som bör förbättras i mitt gestaltningsförslag.  
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Sammanfattning/Analys av steg 1 
Nuläget har lett till en förvirring både hos de på redaktionen och hos mig som 
besökare av sidan. Att det är en förvirring hos redaktionen på hur webbplatsen 
ska skötas speglas alltså tydligt på webbplatsen. Webbplatsen har idag ingen 
bestämd riktning och inte heller någon struktur kring vad som ska finnas där. 
Det har resulterat till att det istället finns väldigt mycket olika former av 
information, element och andra grafiska inslag. Mycket av det nämnda har ingen 
direkt koppling med Fitness Magazines tidning. Gällande de redaktionella 
texterna, syns de inte av mig som besökare trots att de ligger på förstasidan. 
 

Steg 2: Test på besökare 

Test 1 
Deltagarna: Deltagarna i testet bestod av personer med träning och hälsa som 
intresse. Hälften var prenumeranter av tidningen medan hälften enbart 
intresserade av branschen. I test 1 hade jag fem stycken deltagare i varierad ålder 
mellan 17-50 år eftersom det är det ungefärliga åldersspannet på hemsidan. Med 
en sådan bred målgrupp är det svårt att ta hänsyn till att alla har olika behov. 
Med behov menar jag till exempel att några i målgruppen kan ha dyslexi, 
färgblindhet eller andra behov som kan påverka både testresultatet och min 
slutliga gestaltning. I mitt test 1 valde jag att ha med en deltagare från 
målgruppen som har adhd eftersom det kan innebära extra svårigheter med 
koncentrationen. Med den deltagaren kunde jag få extra hjälp med vad som 
uppfattades svårt att läsa. Nielsen menar i webbartikeln Why you only have to 
test with 5 users (Nielsen, 2000) att efter den femte testpersonen hittas inga nya 
problem. Efter enbart en person kan en tredjedel av problemen hittas om testet är 
grundligt. Vid deltagare två till fem känns beteendet igen men vissa nya saker 
kan hittas. Efter person fem blir det ett upprepat mönster bara, som tar onödig 
tid. Det är något som får medhåll från andra håll. Englund Hjalmarsson och 
Guldbrand skriver att vid ett test hittas oftast 75 procent av alla fel redan vid 3 
personer (2009, s. 163), därför är det inte motiverat att ha mängder med 
testdeltagare. 
 
Jag fick god respons på personer som ville vara med och fick därför chansen att 
snabbt testa Nielsens teori med en sjätte person i testet. Den sjätte personen 
nämnde saker som de tidigare fem redan tagit upp men ingenting nytt kom fram. 
Jag är väl medveten om att det inte är någon djup forskning bakom mitt snabba 
test på en sjätte person, men det styrker min egen tillförlit för Nielsens teori. Läs 
mer om mina testdeltagare i bilaga 2. 
 
Material och resurser 
Jag använde en videokamera som hjälp för att kunna studera testerna i efterhand 
för att inte missa någonting deltagarna sagt eller gjort. Jag var noggrann att 
berätta innan om videofilmandet för alla deltagare eftersom det kan vara 
känsligt. Det kan vara ett etiskt problem att videofilma tester men jag tog 
beslutet att mitt ämne inte är vidare känsligt för deltagarna att prata om.  
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Hur testet gick till 
I test 1 ville jag få fram hur besökarna läste på förstasidan, vad de skulle vilja se 
där samt hur de utförde vissa uppgifter. Detta eftersom mitt syfte med 
examensarbetet var att ta reda på varför den redaktionella texten inte syns och 
vilka element som orsakat detta. Som jag tidigare skrivit behövde jag få fram om 
det var texterna i sig eller formen som skapade problemet, eller båda faktorerna 
tillsammans. Jag ville se hur besökarna såg på detta problem, inte bara hur jag 
och redaktionen som är insatta såg på saken. 
 
Fitness Magazines webbplats är ingen webbplats som besöks i total tystnad och 
koncentration utan mer en sida som spontanbesöks till och från som nöje. Med 
detta i åtanke ville jag skapa en situation vid test 1 som var lik en vanlig 
situation för besökaren. Jag ville inte ha mitt test i något labb eller instängd i 
något klassrum utan en miljö med lite liv och rörelse eller i en hemmamiljö med 
en egen laptop. Barnum skriver att en sådan miljö passar för testet om man vill 
undersöka hur väl produkten (i mitt fall webbplatsen) fungerar som den är 
skapad idag, ihop med den miljö den är skapad för (2002, s. 145).  
 
Testet gick till så att jag först träffade deltagaren och pratade lite om hur det 
skulle gå till och om mitt examensarbete, jag erbjöd fika och försökte få 
deltagaren bekväm i situationen. Som jag nämnde i metoddelen kan det vara lite 
svårt att tänka högt första gången, därför utförde jag först ett provtest på en valfri 
webbplats där deltagaren fick öva på att tänka högt. Därefter bad jag deltagaren 
att gå in på Fitness Magazines webbplats och börja peka i ordning hur den lade 
märke till saker på förstasidan. Därefter fick deltagaren prata lite om varför just 
dessa element sågs först. Deltagaren fick sedan kolla runt (dock kvar på 
förstasidan) och tänka högt hur han/hon resonerade kring vad han/hon skulle 
vilja läsa och klicka in på. Detta för att jag skulle se vad som intresserar 
besökaren och även hur läsningen går till.  
 

 
Testperson 2 utför testet. 
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När jag hade fått en första uppfattning om läsningen och reaktionen på 
förstasidan fick deltagaren fritt surfa runt på sidan i cirka en minut utan att tänka 
högt. Jag filmade var deltagaren klickade och om han/hon läste länge på sidorna 
eller snabbt klickade sig vidare. Efter det fick deltagaren sammanfatta vad 
han/hon kom ihåg att han/hon läst och vad som var skrivet av redaktionen. Jag 
ville se hur mycket deltagen mindes av det han/hon läst under en relativt kort tid. 
Deltagaren fick sedan navigera sig tillbaka till förstasidan och därifrån tänka 
högt hur han/hon hittade till bloggen ”Fitnessbloggen”. Jag valde att ha med 
”Fitnessbloggen” i testet eftersom det är redaktionens egen blogg och det de 
lägger ner mest tid på idag på webbplatsen. Efter intervjun, samt mitt eget första 
intryck av sidan, är bloggen svår att hitta samtidigt som responsen på bloggen 
varit positiv, enligt redaktionen. Från ”Fitnessbloggen” fick deltagaren sedan 
hitta tillbaka till förstasidan och sedan titta mer noggrant på reklam och 
annonserna. Fokus här var placering och läsflöde för att jag skulle få fram bra 
information kring hur annonserna påverkar läsningen och texterna.  
 
Den sista uppgiften deltagaren fick utföra var att hitta kontaktinformation till 
redaktionen. En uppgift som i sig inte har någonting med mitt syfte att göra. Vid 
intervjun med redaktionen fanns det ett tydligt problem med att det saknades en 
personlig prägel på webbplatsen idag jämfört med tidningen. Det finns en tydlig 
koppling mellan upplevelsen av webbplats och hur besökaren läser av 
informationen på den. Jag valde därför att ha med detta i testet. Att snabbt hitta 
kontaktinformation till avsändaren (redaktionen) ger besökaren mer personlig 
prägel och även ett bra sätt för tidningen att få direktrespons av besökaren.  
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Resultat av Test 1  

 
Bildhänvisning till startsidan på Fitness Magazine med namn på de olika elementen.  
 
Nedan följer en sammanfattning av Test 1. För att se vad varje separat testperson 
sa under testet, se bilaga 3. 
 
Den första reaktionen gemensamt för testpersonerna är att färgerna är många och 
förvirrande. Det är reklamen som är det första elementet som ses, sedan varierar 
ordningen lite men gemensamt är att ingen person lägger märke till de 
redaktionella texterna. Även menyn kommer långt ned på listan, logotypen ses i 
samband med reklamen i samma ögonnivå. Enbart en av personerna väljer att 
läsa och navigera sig med hjälp av den vita mittenspalten medan resten använder 
sig av menyn för att leta. Testpersonerna vill alla läsa om träning och kost, samt 
att det ska vara lätt att veta hur man ska klicka och läsa. Gällande texter visade 
det sig att besökarna vill ha mer tidningslika artiklar med rubrik, ingress och 
brödtext. Besökarna letade efter läsning men hittade ingen. Reklamen även inne 
i den vita listen där den redaktionella informationen ska ligga, stör väldigt 
mycket. Testpersonerna hittar några intressanta bilder och videos men vill inte 
läsa vidare eftersom texterna inte intresserar.  
 
Vid fri surf går de flesta av testpersonerna direkt till vänsterspalten för att söka 
information. Testpersonerna läser noggrant på de sidor de går in på och klickar 
inte runt mycket. Efteråt har de flesta svårt att minnas vad de läst och vad som 
varit skrivet av redaktionen. En person tror tvärtom att allt varit skrivet av 
redaktionen. Den reklam som stör testpersonerna mest är den som är placerat 
runt logotypen, i ögonhöjd. Sedan kommer den reklamen som finns i den vita 
listen samt den som är placerad längst till höger. Många av testpersonerna 
berättar att de anstränger sig för att inte se reklamen och därmed inte störas av 
den. Testpersonerna skulle vilja se en samlad plats för all reklam samt en större 
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och friare yta för den redaktionella informationen. Några nämner även en 
tydligare gräns mellan vad som är reklam och vad som inte är. 
 
Vid navigering till kontaktinformation och till redaktionsbloggen går de flesta 
till vänstermenyn för att söka. Många har problem att hitta kontaktinformationen 
eftersom den inte ligger i vänstermenyn utan uppe under ytterligare en meny. De 
söker efter länkar till ord som ”redaktion” och ”kontakt”. Bloggen har en 
direktlänk högt upp på förstasidan som nästan ingen av testpersonerna ser, de 
flesta går genom vänstermenyn. När testpersonerna är inne på bloggen har de 
väldigt svårt att hitta tillbaka igen till förstasidan. 

Analys av steg 2 
Efter test 1 blev min förståelse, för hur besökarna läser och beter sig på Fitness 
Magazines webbplats, tydligare. Läsningen och beteendet bekräftade den teori 
jag tidigare skrivit om i den här rapporten. Även problemen som redaktionen 
nämnde på intervjun, var till stor del samma problem som besökarna uppfattade. 
Problem som till exempel att tidningen och webbplatsen skiljde sig åt i utseende 
och tilltal och att artiklarna var för få och inte syns. 
 
Allwood skriver i Människa – datorinteraktion att det ikoniska minnet som är 
placerat vid näthinnan enbart håller informationen i cirka en fjärdedels sekund. 
Tiden är inte exakt utan varierar beroende på bakgrunden. Han skriver även att 
ny information kan störa den redan befintliga informationen i det ikoniska 
minnet. Om man då som designer av en webbplats visar för mycket information 
på liten tid på skärmen så hinner inte människan uppfatta och kategorisera 
informationen i minnet. Det som sker istället är att informationen försvinner bort 
(1998, s.19). Det här är en synvinkel som stämmer väl in på de resultat jag fått 
av test 1 på testdeltagarna och som bekräftar nämnd teori ännu en gång. Det ger 
en god förklaring till varför mina testpersoner reagerade som de gjorde på 
Fitness Magazines webbplats.  
 
En del av mitt syfte med mitt examensarbete var att ta reda på varför den 
redaktionella texten på webbplatsen inte nådde ut till besökarna. Jag skulle se 
om det var texterna i sig, den grafiska designen eller en kombination av dessa 
faktorer som framkallat problemet. Efter steg 2 kom jag fram till att det var en 
kombination av både texternas utformning och webbplatsens utseende som 
orsakat problemet. 
 
Nedan följer en sammanfattning, inför min förbättring, av de viktigaste 
elementen på Fitness Magazines förstasida baserad steg 1 och steg 2: 

- Koppling till tidningen, både utseende och innehåll 
- Ett tilltal i texterna som är inbjudande och intressant. 
- Ett renare utseende där läsningen av text hamnar i fokus 
- Färre färger och med en koppling till tidningen. 
- Längre artikelliknande texter som påminner om tidningens. 
- Färre flikar i menyn 
- Webbplatsen ska marknadsföra tidningen inte webbshopen 
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DEL 3 – GESTALTNING 
I den här delen redovisar jag mitt gestaltingsförslag och min process kring det. Jag kommer att visa 
skisser som utvecklats på vägen samt det färdiga resultatet. Resultatet innehåller både en ny design av 
sidan och en ny utformning av texter. Mina motiveringar till gestaltningen kommer efter jag redovisat 
mina skissförslag. 

Tillvägagångssätt 
Jag började min designprocess tidigt i huvudet för att sätta igång 
tankeprocesserna. Efter Steg 1, med den inledande intervjun med redaktionen, 
bestämde jag att mitt designförslag skulle bli ett förslag till en ny webbplats. Inte 
en förbättring av den befintliga sidan. Det beslutet grundade jag på att 
redaktionen i nuläget står i en position där inte mycket förändring kan göras med 
den webbplats de har. Det blir som att städa upp någon annans röra istället för att 
bygga nytt. Jag ville därför göra ett designförslag som kunde fungera som en 
mall till en ny webbplats.  
 
I min designprocess valde jag att samla inspiration från liknande webbsidor som 
lyckats bättre med balansen mellan redaktionell text och övriga element. Att de 
lyckats bättre grundar jag enbart på egna studier av dem, det ligger ingen 
vetenskaplig forskning från min sida bakom detta. Vid ett längre arbete än tio 
veckor hade jag kunnat använda andras webbplatser ännu mer som jämförelse.  
 
Nedan följer bilder på de webbplatser jag studerat och inspirerats av i min 
designprocess:  

 
Printscreen från body.se hämtad 2011-04-20 
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Printscreen från topphalsa.se hämtad 2011-05-26 
 
 

 
Printscreen från blossommagazine.se hämtad 2011-05-27. 

Idéer 
I mina tester med besökarna framgick det tydligt att de ville ha en meny att ta 
hjälp av vid sökningen av information på sidan. Resultatet ledde även fram till 
att det både var texterna i sig och designen som var problemet med att läsflödet 
inte fungerade på den befintliga webbplatsen. Därmed var mitt nämnda syfte 
besvarat rent teoretiskt. Jag behövde nu komma fram till ett nytt utseende och en 
textmall för hur det skulle fungera bättre.  
 
Jag sammanfattade detta i en första pappersskiss för att få ett grepp om hur detta 
skulle kunna göras. Mer tydliga artiklar med ingress och ledande rubriker, en 
design som inte stör läsflödet och som även lockar till återbesök. För mig var det 
viktigt att redan på idéstadiet fokusera på att informationen (redaktionella 
texterna) lätt skulle kunna hittas, läsas och förstå. Informationsdesign handlar 
om att förenkla och förtydliga för att förhindra brus, en viktig synvinkel jag var 
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rädd att tappa bort i min design genom att enbart koncentrera mig på det estetiskt 
tilltalande.  
 
När jag började mina skisser försökte jag göra en meny med så få olika flikar 
som möjligt samtidigt som det skulle vara lätt att förstå vad besökaren kunde 
hitta under respektive flik. Jag ville först testa med en bakgrundsfärg istället för 
vit och även med att ha en vänstermeny, precis som webbplatsen har i nuläget. 
På mitt test 1 utgick alla besökarna från vänstermenyn när de skulle leta 
information om någonting. Jag antog snabbt att det hade att göra med att de 
flesta läser från vänster till höger. Att det var på grund av det som menyn till 
vänster snabbt kom till hands. Att läsa de redaktionella texterna i den vita 
spalten, var för svårt med all reklam runt omkring istället. Jag ville även testa att 
ha en bakgrundsfärg på sidan för att se om det gick att uppnå syftet med andra 
korrigeringar.  
 
Problemet som snabbt uppkom var att läsningen försämrades vid en 
bakgrundsfärg eftersom fokus hamnade på bakgrunden och inte på texten. Detta 
säkerligen på grund av mitt val av bakgrundsfärg vid skissen. Jag bestämde mig 
att vid valet att ha en bakgrundsfärg på sidan, måste beslutet grundas på annat än 
enbart estetiska skäl. Några andra skäl kunde jag inte komma på, jag ville göra 
så god informationsdesign som möjligt. Nielsen skriver i Användbar 
Webbdesign att om textfärgen är ljusare än svart tillsammans med en 
bakgrundsfärg som är annan än vit, påverkar det läsbarheten mycket (2001, s. 
125). Något som hade uppkommit om jag utvecklat designen under. 
 

 
Skiss i dator på en förstasida med bakgrundsfärg och vänstermeny. 
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Jag kom fram till att det inte var läsningen vänster till höger som skapade vanan 
hos besökarna att söka informationen i vänstermenyn, utan att det var menyn i 
sig som skapade det. I menyn fanns den mesta informationen, dock utan 
underflikar vilket istället gjorde besökaren trött av alla olika klickbara länkar. 
Alla mina testpersoner började med att titta överst på sidan när de kom in, vissa 
såg logotypen först, andra såg reklamen. De alla motiverade det delvis på grund 
av att reklamen rörde sig och därför syntes mest. De motiverade det även med att 
det låg i en bra ögonhöjd och därför motiverade till läsning, två faktorer jag ville 
ta till vara på. I min teori tar jag upp hur läsningen påverkas av olika element 
och placeringar på en sida. Dessa teorier stödjer mina resonemang här.  
 

 
Andra skisserna för hand, där menyn hamnat upptill. 
 
Efter att ha skissat för hand med menyn upptill började jag skissa i datorn. Jag 
funderade mycket på vilka menyrubriker jag skulle ha samt vilka underrubriker 
som passade in var. Jag ville ha en tydlig koppling till tidningen direkt vid första 
anblicken och valde därför att ha en bild på tidningen bredvid logotypen. Nedan 
följer tre bilder på hur skisserna utvecklades i datorn med färgval och andra 
element: 
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Bilder på utvecklingen av första skisserna i datorn med meny upptill och enkel bakgrund 

Utprovning/Test 2 
Jag valde att använda mig av test 2, eller utprovning, när jag var ungefär till 80 
procent klar med min gestaltning för att ha tid och utrymme för förändringar 
efter testet. Ytterligare ett test på min färdiga design hade varit aktuellt om 
examensarbetet varit längre än 10 veckor, samt ytterligare ett test i ett tidigare 
skisstadium. Det jag ville få fram i min utprovning var om texterna och 
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läsningen lyfts fram på önskat sätt. Detta för att kunna infria mitt syfte med mitt 
examensarbete. Med på utprovningen hade jag fem personer som alla var inom 
ramen för Fitness Magazines målgrupp. De fick tillsammans sitta och diskutera 
min design jämfört med den nuvarande. Jag sade aldrig rakt ut vilken design 
som var min. Men det är svårt att få en objektiv utprovning av rätt målgrupp 
eftersom den nuvarande sidan är relativt välkänd. Jag kommer nedan att 
benämna den nuvarande designen av hemsidan som Design 1 och min omgjorda 
design för Design 2. 
 
Vid test 2/utprovningen såg min design ut så här: 
 

 

 
 

Utförande av utprovningen 
Deltagarna fick först en uppgift som påminde om den första uppgiften i test 1. 
De fick berätta vad de först såg på design 1 och design 2, för att få en bild om 
vilka element som stod ut i de olika designerna. Sedan fick de fritt diskutera 
deras allmänna reaktioner på skillnaderna mellan design 1 och 2. Efter den här 
uppgiften berättade jag att design 2 var mitt förslag eftersom jag behövde få 
respons på just den. Som tredje uppgift fick de diskutera fram vad de skulle vilja 
hitta för innehåll under respektive menyflik. En uppgift jag hade med för att se 
om besökare av sidan tänker som jag när de letar information. Därefter visade 
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jag mina flikar till menyn för att låta dem diskutera om det stämde in på vad de 
trodde.  
 
Jag lät även deltagarna diskutera kring hur de skulle hitta vissa saker på sidan. 
Detta eftersom jag då kunde se om de olika redaktionella texterna går att hitta. 
De fick diskutera hur de skulle hitta prenumerationsinformation, 
kontaktuppgifter till redaktionen, information om tävlingen PT-kampen och 
tävlingsresultat från förra numret av tidningen. Efter den uppgiften återgick jag 
till design 1 för att låta deltagarna diskutera om det var någonting de såg där som 
de saknade i design 2. Jag valde att lägga den uppgiften här och inte i början av 
utprovningen eftersom jag ville att deltagarna först skulle ha bekantat sig med 
designen. Efter den uppgiften fick deltagarna ordet att fritt diskutera saker de 
kommit på under utprovningens gång eller andra tankar. Jag avslutade med att 
låta dem läsa originaltexterna och sedan mina bearbetade texter som ska fungera 
som mallar. Sedan fick de fritt diskutera kring texternas för- och nackdelar.  
 

Resultat av test 2/utprovning 
I Design 1 såg deltagarna först reklamen upptill och intill sidan jämfört med 
Design 2 där de såg Fitness Magazines logotyp först. Den allmänna reaktionen 
mellan Design 1 och två, var att färger och struktur skilde sig åt. Deltagarna 
kommenterade att logotypen blivit större i Design två och tyckte att det var bra. 
De tyckte även att det var bra att det låg en bild på tidningen intill logotypen. 
Deltagarna kommenterade även att menyn satt på olika ställen och att de såg 
menyn på Design 2 bäst eftersom den låg intill logotypen i ögonhöjd. 
 
Under fliken ”Aktuellt nummer” ville deltagarna se de standardsaker som alltid 
är med i tidningen. De ville även hitta information om prenumeration och till att 
köpa lösnummer av tidningen. Under fliken ”Bloggar” ville de se länkar till 
tidningens bloggare. De diskuterade länge om de ville ha direktlänkar i 
namnordning till alla personer som har en blogg eller om det räckte med två 
länkar med ”gästbloggare” och ”redaktionsblogg”. Deltagarna såg många 
fördelar med att ha alla namnen i ordning men insåg att listan skulle bli väldigt 
lång eftersom tidningen har ett tjugotal bloggare. Under fliken ”Träning” ville 
deltagarna se information och program för olika träningsformer, resultat av olika 
tävlingar samt en del om kost. Under fliken ”Tidigare nummer” ville de se alla 
tidigare nummer av tidningen i datumordning. Fliken ”Nyhetsarkiv” tyckte 
deltagarna skulle innehålla äldre artiklar och nyheter från både tidning och 
webb. När jag visade mina tänkta underflikar i menyn var det en flik de inte 
förstod vad den innehöll: fliken Jobb. Deltagarna undrade om det gällde jobb på 
tidningen eller vad det annars var för jobb. Länken syftade på en sida tidningen 
har som påminner om Arbetsförmedlingens platsannonser fast enbart med jobb 
inom träningsbranschen.  
 
När deltagarna skulle leta på information om en prenumeration ville de söka i 
menyaktuellt nummer och där hitta en länk till Prenumeration. För att hitta 
kontaktinformation ville några i gruppen leta längst ned på sidan och några 
genom menybloggarredaktionsblogg. För att läsa om PT-kampen ville en av 
deltagarna först leta under fliken ”blogg” medan de andra gick direkt till 
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”Träning”. För att hitta information om vinnarna i senaste tävlingen blev det lite 
problem. De diskuterade länge om de skulle gå via ”Tidigare nummer” eller 
”Aktuellt nummer. De var väldigt tveksamma och hade svårt att välja.  
 
Vid frågan om deltagarna saknade någonting som fanns i Design 1 var de eniga 
att de ville hitta kontaktinformation till tidningen i menyn och inte längst ned på 
sidan. Vid den övriga diskussionen sade deltagarna att Design 1 påminde om en 
blogg mer än en seriös webbplats medan Design 2 mer såg professionell ut. De 
tyckte att Design 2 var lättare att överskåda och inte ansträngande för ögonen att 
titta på. De tyckte inte att det rena utseendet på Design 2 var tråkigt utan 
deltagarna tyckte istället att det var skönt att slippa koppla bort andra element 
runt läsningen.  
 
Deltagarna tyckte att originaltexterna var väldigt stolpiga och inte passande för 
en webbartikel. De hittade stavfel och tyckte inte att texterna hade något flyt. I 
mina bearbetade versioner tyckte deltagarna att det fanns mer flyt i texterna. De 
blev intresserade av det som stod i artiklarna, något de inte hade blivit i 
originaltexterna. De kommenterade att ingressen blivit längre som något positivt 
och även att tilltalet var mer personligt.  
 

Färdig gestaltning 
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Bilder på mitt gestaltningsförslag. Den tredje bilden visar innehållet under flikarna i menyn. 
 
Ovan visar jag bilder på mitt gestaltningsförslag. Se bilaga 4 för detaljerade 
bilder på förstasidan samt på två sidor där artiklarna från förstasidan ligger. Efter 
utprovningen ändrade jag menyrubrikerna ”Senaste numret” och ”Aktuellt 
nummer” till den samlade rubriken ”Tidningen”. Jag förklarade även vad fliken 
”Jobb” innebar samt lade upp information om tidningen i menyn istället för att 
enbart ha den informationen längst ned på sidan.  
 
I min teoridel nämnde jag att Englund Hjalmarsson och Guldbrand menade på 
att det inte går att locka en besökare med häftig grafik och olika effekter om inte 
innehållet är vettigt (2009, s.36). Jag ställde mig frågande till att en besökare, 
utan den förkunskapen jag besitter, är ute efter ett innehåll alla gånger. Ibland 
kanske besökaren enbart vill ha en upplevelse. Men i mitt test 1 såg jag hur alla 
testpersonerna konstant sökte efter innehåll att läsa, och som jag skrev i min 
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sammanfattning, ville stanna kvar på en sida för att läsa igenom grundligt. Enligt 
test 1 är besökarna alltså ute efter innehållet på Fitness Magazines webbplats, 
inte en grafisk upplevelse i första hand. Därför ville jag göra en gestaltning som 
framhäver innehållet i första hand och ge en grafisk upplevelse i andra hand. Jag 
menar att en grafisk upplevelse inte behöver innehålla häftig grafik utan att den 
lika gärna kan ge besökaren chans slippa anstränga sig vid läsning och sökning 
av information. Jag tog tillvara på tanken bakom Krus bok Don’t make me think, 
som jag nämnt i teoridelen, och försökte gestalta på ett sätt som skapade så lite 
tankar som möjligt. 
 
Lipton (2007, s.16-17) har definierat några punkter att följa när det kommer till 
läsarens förmåga att ta upp och att läsa. Dessa punkter har jag valt att följa vid 
min gestaltning. Han skriver bland annat att man ska: 

- Begränsa innehållet och elementen i designen till det som besökaren 
behöver. 

- Gruppera relaterad information ihop och visa tydligt att de hör ihop samt 
gör det motsatta. 

- Använd yta. 
- Använd stilar, färger, storlekar och former för att visa hur elementen står 

i förhållande till varandra. 
- Se till att innehållet står ut mot bakgrunden.  

 
Jag har till exempel gjort följande: begränsat innehållet och elementen i designen 
till en meny med färre flikar och som stämmer överens med det besökarna 
visade sig behöva. Jag har grupperat informationen ihop med hjälp av menyns 
flikar, annonsernas samlade placering samt markerat med en färgat platta var 
nyheterna ligger på förstasidan. Genom detta blev det även tydligt vilka som inte 
hör ihop. Jag har använt ytan till att lugna intrycket med hjälp av vit bakgrund 
och luft. 
 
Alla mina testpersoner i Test 1 störde sig på att reklamen rörde på sig vid 
besöket av den nuvarande webbplatsen. Som jag skrev i min teori är det svårt att 
inte titta på något som rör sig på en webbplats och det är också därför dessa 
objekt blir väldigt irriterande för en besökare. Som jag även nämnt skriver Ware 
att vi måste kunna särskilja på när dessa rörliga objekt ska användas (2008, s. 
37). Att annonser rör sig är något jag inte kan påverka vidare i det här 
examensarbetet eftersom mitt fokus inte ligger där. Däremot har jag försökt 
minska irritationen hos besökaren genom en samlad plats för reklamen på sidan 
med en rubrik där det står ”annons:” över respektive annons. Rubriken säkrar 
upp faktorn med att vissa av testdeltagarna i Test 1 inte förstod vad som var 
reklam och vad som var redaktionell text. 
 
Gestaltningsprinciperna kan hjälpa besökaren till läsning. Som jag nämnde i 
teoridelen har vi en tendens att gruppera saker som är lika (Lipton, 2007, Ware, 
2008). Likhetsprinicipen handlar om att vi grupperar lika element till en 
perceptionell enhet, om detta skriver Lipton (2007, s.17-19). Därför måste man 
som designer känna igen likheter i en design. Människan föredrar element som 
ser lika ut som artikelrubriker med samma stil, färg, typsnitt och så vidare. 
Likhetsprincipen handlar även om att få saker i linje med varandra och att linjera 
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liknande saker med varandra. Att liknande saker inte har en samhörighet 
förvirrar mottagaren. Gestaltningsprinicipen för proximity handlar om att om en 
rubrik eller annat element ligger i närhet av en annan så antar människan att 
dessa två hör ihop. Vi bildar osynliga band mellan ytorna (Lipton, 2007 s.17-
19). Den sista gestaltningsprincipen jag använt mig av i min gestaltning är 
principen om figure/ground. Relationen mellan en bakgrund och ett 
element/föremål handlar om kontraster. Vi kan inte fokusera på både 
bakgrunden och elementet/föremålet samtidigt. Elementet/föremålet kan 
exempelvis vara en text vilket gör läsningen svår (Lipton, 2007, s.19-20). Nedan 
följer två bilder med några exempel på hur jag använt mig av likhetsprincipen 
(rosa rutor), principen för proximity (gröna rutor) samt figure/ground (blå rutor).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild med exempel på hur gestaltningsprinciperna har använts. 
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I teoridelen tog jag upp hur människan läser med hjälp av olika fixeringspunkter 
och ordbilder. När jag valde typsnittet till min design tänkte jag på att inte 
försöka påverka fixeringspunkterna och ordbilderna negativt. Typsnittet jag 
använt mig av är Verdana som är en sanserif passande för webb. Lipton skriver 
att en läsbar sanserif alltid är att föredra på webbsidor (2007, s.106). Han skriver 
att sanserifer ska användas när man har sämre läsförhållanden. Med det menar 
han till exempel låg upplösning eller när bakgrunden är inkonsekvent som till 
exempel på webben (2007, s.107).  
 
Hellmark är en formgivare och journalist vi använt oss av många gånger under 
utbildningen. Han menar på att alla typsnitt är olika när det kommer till det ovan 
nämnda om ordbilder. Han skriver att mellanrummet inte ska vara för stort 
mellan alla tecknen i ordet och inte heller mellan orden (Typografisk handbok, 
2006, s.24). Hellmark skriver vidare att det även stör fixeringen om en text har 
konstiga avstavningar samt korta/långa radlängder (2006, 24). Jag var noga med 
att ha radlängder som gjorde texterna mer lättlästa utan att detta påverkade 
fixeringarna. Mina radlängder på artiklarna ligger runt 60 tecken. Hellmark 
skriver att den ideala radlängden innehåller max 55-65 tecken och bör inte vara 
kortare än 35-45 tecken. Men är graden på bokstäverna mindre bör också 
tecknen vara färre per rad (2006, s.31).  
 

Slutord om gestaltningen 
Min gestaltning visar hur Fitness Magazines webbplats kan se ut för att 
besökarna ska läsa och uppfatta den information och redaktionell text som finns 
på förstasidan. Jag kom fram till att vissa element på en webbplats behövs för att 
hjälpa läsningen i rätt riktning medan andra element mer blev brus som förstörde 
kommunikationen. Bruset bestod bland annat av färgkombinationer som lurade 
hjärnan, en logotyp som inte syntes, felplacerade annonser, artiklar som inte var 
anpassade för webb och en meny som inte var placerad och utformad till 
läsningens fördel. Jag har gjort en gestaltning där jag försökt ta bort bruset för att 
göra informationen mer framkomlig till besökarna. 
 
Som jag nämnde i empiridelen om Test 1, finns det många olika behov att kunna 
ta hänsyn till med en sådan bred målgrupp som Fitness Magazines webbplats 
har. Jag är medveten om att alla människor har olika typer av behov och 
svårigheter när det kommer till läsning av text på en webbplats. Jag försökte att 
ta hänsyn till de som kräver lättlästa texter genom att förhålla mig med bra 
radlängder och enkla meningsuppbyggnader. Jag menar inte att jag anpassat 
mina texter för dyslektiker eftersom det då krävs en mycket större forskning. Vid 
mina färgval har jag varit medveten om att en färgblind inte kan läsa text mot 
vissa bakgrunder. Jag har använt mig av röda rubriker trots att många färgblinda 
har svårt med rött eftersom färgkodning är något viktigt för besökarna när det 
kommer till att hitta. All annan text utöver rubrikerna, är svart mot vit bakgund. 
Som jag nämnde i min teoridel, skriver Ware att specifika färger kan stå för 
vissa specifika saker (2008, s.77). Det finns, precis som med mycket annat, 
regler kring hur färger kan användas till sin fördel. Därför valde jag att ha röda 
rubriker för att koppla rubrikerna med Fitness Magazines logotyp och med 
menyn.  
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DEL 4 – RESULTAT OCH DISKUSSION 
Del 4 är den sista delen i rapporten. Här presenterar jag resultatet och återkopplar till arbetets syfte 
och mål. Jag diskuterar och knyter ihop arbetet samtidigt som jag lämnar plats åt vidare forskning. 

 

Resultat och återkoppling 
Resultaten visade tydligt att god informationsdesign är viktigt, framför allt för 
läsflödet på webbplatsen jag studerat. Med hjälp av mina metoder har jag 
kommit fram till en gestaltningslösning som ska fungera bättre utifrån de resultat 
jag fått. Metoderna jag använt mig av håller inte som ett garanterat underlag på 
att det jag kommit fram till är korrekt och det enda rätta sättet, det är svårt att 
göra något sådant på endast tio veckor. Att göra det enda rätta sättet när det 
kommer till detta är nog omöjligt oavsett tidsspann. Men jag grundar just min 
design av text och förstasida på de resultat jag fått.  
 
Mitt syfte med det här examensarbetet var att ta reda på varför inte den 
redaktionella texten, på Fitness-magazine.com, syns och når ut till besökarna. 
Jag kom fram till att de redaktionella texterna inte nådde ut till besökarna 
eftersom det dels framkallades brus i själva designen. Detta i form av olika 
element på webbplatsen som störde läsningen. Element som till exempel 
annonsering, felplacerad meny och logotyp samt andra element jag diskuterat i 
rapporten. Den andra anledningen till att de redaktionella texterna inte nådde ut 
var att texterna i sig inte var lämpade för webb eller var anpassade för 
besökarna.  
 
Målsättningen med examensarbetet var att göra en lösning utifrån resultatet som 
lyfte fram de redaktionella texterna. Målet var att skapa en förbättrad design som 
både behagar besökare och redaktion med läsningen i fokus. Mitt förslag på 
lösning skapar enligt min utprovning en bättre läsning. Förslaget gör även 
besökarna (enligt utprovningen) mer trygga i att det är tidningens webbplats de 
besöker och denna trygghet i sig skapar ett bättre läsflöde.  
 
Min programinriktning i Textdesign gjorde mig kompetent att lösa just det här 
problemet och till det valda gestaltningalternativet. Textdesign handlar inte 
enbart om att skriva texter, det handlar även bland annat om att få texter att nå ut 
till mottagaren med hjälp av typografi och layout. Jag fick använda både 
textbearbetning samt typografi och layout för att lösa problemet. Problemet i 
mitt examensarbete var just att de redaktionella texterna inte nådde ut på grund 
av brus i form av designelement samt texter som var felformulerade. Resultatet 
hade blivit annorlunda om jag hade haft kompetensen som informativ illustratör 
istället. För bästa resultat för just den här webbplatsens övergripande design bör 
kompetenser från olika inriktningar gå ihop. Men för just mitt problemområde 
med texter som inte nådde ut, var min programinriktning mest lämpad.   

Avslutande diskussion 
God informationsdesign handlar om att hjälpa människor att navigera och förstå 
saker, det handlar även om att hjälp människor att förstå hur de ska agera och 
läsa saker (Lipton, 2007, s. 1). Min egen tolkning är att det även handlar om att 
försöka minska frustrationen så mycket som möjligt hos människor när de 
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kommer till en informationssituation. Mitt examensarbete har påbörjat att 
minska frustrationen hos besökarna av Fitness Magazines webbplats. 
Frustrationen minskas i samband med att hjälpen ökar kan man säga. När jag 
började hjälpa besökarna av webbplatsen att navigera, förstå och läsa minskade 
alltså frustrationen.  
 
Jag nämnde i en av mina frågeställningar i inledningen, att jag ville förbättra 
läsflödet och läsningen på webbplatsen med hjälp av god informationsdesign. 
Vad är då god informationsdesign? Det kan tyckas vara en simpel fråga efter tre 
års högskolestudier inom just ämnet. God informationsdesign är, enligt mig, 
många olika faktorer men det viktigaste är att hjälpa målgruppen att ta in 
informationen. Hjälpen kan bestå av olika faktorer inom text, illustrationer och 
rumsliga faktorer, men det är hjälpen som är det viktiga med god 
informationsdesign. Jag har med min kompetens inom textdesign gjort ett 
förslag för att hjälpa besökarna på Fitness Magazine.  
 
Idag när det ständigt diskuteras om papperstidningarnas osäkra framtid tror jag 
att tidningarnas webbplatser kommer att ha ännu större betydelse för en 
webbplats. Om webbplatsen då inte är tillräckligt stark bland konkurrenterna 
kommer tidningen snabbt att sjunka i popularitet. Detta tror jag gäller även en 
stor tidning som Fitness Magazine, det gäller att hela tiden kunna ge sina läsare 
vad de vill ha. Även om mitt examensarbete enbart berört en enda tidnings 
webbplats och enbart en liten del i det stora hela, har allt en betydande roll. 
Något så litet som en tidnings webbplats kan i ett senare skede spela stor roll i 
framtidens utveckling av papperstidningarnas överlevnad. Frågan om Läsflöde 
eller Läsmöda för besökaren är för viktig för att ignorera. 
 

Fortsatt forskning 
Webben är stor och full med vinklar att forska om i framtiden. När det kommer 
till sambandet mellan läsning på webben och papperstidningarnas framtid ser jag 
stora forskningsmöjligheter. Mitt examensarbete har enbart tagit upp en tidning, 
att se på problemet i ett ännu större perspektiv vore bra för framtiden. 
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Bilaga 1 
Intervju med Fitness Magazine, tema och grov frågestruktur till intervju: 
 
Rutiner när det gäller publiceringen på hemsidan?  
Exempelvis vad för typer av saker som ni har där jämfört med tidningen. I så fall 
varför? 
Syfte med hemsidan? 
Vad vill ni att besökarna ska få när de går in där? 
Vad tror ni är besökarnas anledning att gå in på hemsidan? 
Gjort några användartester – de saknar med texter av artikelslag även på 
hemsidan. Hur tänker ni kring det? 
Hur ser ni på tilltalet/intrycket hemsidan utger jämfört mer tidningen? Är det 
något ni vill ska skilja sig? 
Målgruppen, är den annorlunda på webben? 
Har ni några saker som ni upplever som ett problem idag med förstasidan? 
Hur stor påverkan har ni på redaktionen på webbansvarige? Hur sker er 
kommunikation? 
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Bilaga 2 
Testperson 1 
Ålder: 51 
Kön: Kvinna 
Prenumerant av tidningen: Nej 
Besökt sidan förut: Nej 
Besökt liknande sidor: Ja  
Uppfattning om Fitness Magazine: Att det är en ganska häftig och modern 
tidning med mycket bilder och vältränade människor. Riktar sig till dem som 
tränar mycket och känns inte så speciellt folklig sin ton. 
 
Testperson 2 
Ålder: 20 
Kön: Kvinna 
Prenumerant av tidningen: Nej 
Besökt sidan förut: Nej 
Besökt liknande sidor, hur ofta: Ja, regelbundet  
Uppfattning om Fitness Magazine innan: Jag har ingen uppfattning eftersom jag 
aldrig hört talas om sidan eller tidningen innan. 
 
Person 3 
Ålder: 26 år 
Kön: Man 
Prenumerant av tidningen: Ja 
Besökt sidan förut: Ett fåtal gånger 
Besökt liknande sidor: Ja, olika träningssidor och ibland andra tidningar 
Uppfattning om Fitness Magazine: Har varit prenumerant länge, har därför svårt 
att ha en allmän uppfattning nu.   
 
Person 4 
Ålder: 22 år 
Kön: Kvinna 
Prenumerant av tidningen: Nej 
Besökt sidan förut: Nej 
Besökt liknande sidor: Ja, ibland  
Uppfattning om Fitness Magazine: Vet bara hur framsidorna på tidningen ser ut, 
har sett tidningen i hyllorna på affären. Jag vet att de skriver om träning och tror 
målgruppen är yngre människor eftersom uttrycket känns yngre och modernt. 
 
Person 5 
Ålder: 23 år 
Kön: Man 
Prenumerant av tidningen: Nej, men köper lösnummer 
Besökt sidan förut: Nej 
Besökt liknande sidor: Ja, regelbunden besökare av olika träningssidor 
Uppfattning om Fitness Magazine: Uppfattningen om tidningen är att det är ett 
magasin som mest har tjejers träning i fokus. 
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Bilaga 3 
Utförlig dokumentation av Test 1: 

 
 
Testperson 1: 
Första reaktionen är att det är väldigt mycket färger på sidan och hon blir 
förvirrad. Hon ser först den högra reklamlisten och sedan har hon svårt att 
numrera ordningen hon ser elementen eftersom det är mycket överallt. Hon tror 
först att det är en sida som handlar om träningskläder innan hon ser logotypen 
för Fitness Magazine uppe till vänster. Hon tycker att det är intressant att ha med 
videos på förstasidan och recepten lockar. Hon är väldigt tveksam till det stora 
bildformaten och att hon inte vet var man kan klicka. Hon skulle välja en reklam 
att klicka på för att läsa mer, före en redaktionell text eftersom det är reklamen 
hon ser. 
 
När hon surfar fritt i en minut kollar hon direkt i vänstersmenyn efter ”Recept” 
men förvirringen kring var hon kan läsa mer om bilderna fortsätter. När hon går 
in på en artikel läser hon länge och klickar sig inte hastigt vidare. Efteråt kan 
hon inte komma på om det var redaktionen som låg bakom det hon läst, det var 
ingenting hon tänkte på.  
 
All reklam som rör sig stör mest, speciellt den som jag kallar övre reklamen. 
Testperson 1 skulle inte vilja läsa en blogg från redaktionen som handlar om 
vardagssysslor utan i så fall om träning. Bloggens fördel jämfört med resten av 
sidan är att den är mer personlig, det står namn och finns bilder på skribenterna. 
När hon sedan ska hitta tillbaka till förstasidan från bloggsidan får hon svårt. 
Hon hittar ingen knapp där det står tillbaka eller något liknande. 
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När testperson 1 ska leta reda på kontaktinformation till redaktionen kollar hon 
först i vänstermenyn där hon letar efter ”redaktion”. När det inte finns letar hon 
efter ordet ”kontakt” som inte heller hittas i vänsterspalten. Därefter kollar hon i 
övre menyn och hittar kontakt. 
 
Testperson 2:  
Testperson 2 ser den övre reklamen först och sedan bilden i vita nyhetslisten. 
Därefter ser hon annonserna i högerlisten. Varken logotyp eller redaktionell 
information är något hon ser först. Vid en närmare granskning tycker hon att det 
verkar intressant med upplagda videos, men att inledningen inte lockar alls. 
Testperson 2 vill se mer träningstips, artiklar med text och mindre reklam som 
hon nu även upptäckt i den vita nyhetslisten. 
 
Vid fri surf i en minut läser även testperson 2 ordentligt på sidorna hon går in på. 
Hon läser först bloggen och sedan sidor om kost. Bloggarna hade ingen 
intressant presentation kring sig och receptens författare syntes inte vilket 
minskade hennes tillförlit. 
 
Reklamen i den vita nyhetslisten är den som stör läsningen mest, de runt om på 
sidan och upptill kopplar hon automatiskt bort efter ett tag med kommentaren att 
reklamen i alla fall inte visar vad den säljer. Testperson 2 skulle helst se 
reklamen på en samlad sida, inte överallt. 
 
Testperson 2 letar reda på kontaktinformationen genom att först titta i 
vänstermenyn efter rubriken ”om tidningen” utan att hitta. Hon tittar sedan i övre 
menyn och hittar kontaktlänken. 
 
Testperson 3: 
Testperson 3 ser den övre reklamen först och sedan den yttre högra reklamlisten 
Han ser sedan logotypen och efter det scannar han av informationen på resten av 
sidan från vänster till höger. Han vill främst läsa om träning och träningsmode 
vid besök på en sådan sida och vill först titta i vänsterlisten för att själv navigera 
sig efter intresse. Något han har svårt för nu eftersom sidan och vänsterlisten är 
för rörig. 
 
Vid fri surf går han direkt till vänstermenyn och letar reda på rubriken ”träning” 
där han klickar sig fram för att läsa. Han säger efteråt att han letade artiklar utan 
att hitta några och att han kan minnas en text som troligen redaktionen skrivit.  
 
Han ser den yttre högra reklamlisten bäst eftersom den ligger utanför och har 
andra färger än resterande sidan. Resten av reklamen kopplar han bort så gott 
han kan, men han skulle önska att reklamen var mer grupperad och samlad. 
Testperson 3 skulle gärna se att den redaktionella ytan får större plats. Läsytan är 
väldigt liten jämfört med reklamytan och han måste hela tiden sortera bort över 
halva skärmen i hjärnan samtidigt som han läser. Det är något han ser som 
väldigt ansträngande. Han skulle önska ett annat sätt där han slipper välja bort en 
del av sidan aktivt.  
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Testperson 3 hittar till ”Fitnessbloggen” genom vänstermenyn och rubriken 
”blogg”. Han tycker att bloggen är ett bra element på sidan men har svårt att 
sedan komma tillbaka till förstasidan igen.  
 
För att hitta kontaktinformationen till redaktionen går han återigen till 
vänstermenyn där han söker efter rubrikerna ”redaktion” eller ”kontakt” vilka 
han inte hittar. Sedan tittar han i övre menyn och hittar kontakt. 
 
Testperson 4: 
Testperson 4 ser först logotypen för Fitness Magazine och sedan bilden i den 
vita nyhetslisten, vidare ser hon den yttre högra reklamlisten och sedan den övre 
reklamen. Ingen typ av redaktionell text noterades. Den allmänna reaktionen 
som kom var att det var en webbplats fylld med enbart reklam och för stora 
bilder. Testperson 4 hade svårt att förstå att det var en webbplats för en tidning. 
Hon skulle läsa mer om det var mer artiklar och en större text, ihop med de stora 
bilderna uppfattade testperson 4 att textens grad vad väldigt liten. Vid frågan vad 
hon skulle vilja läsa på sidan, gillade hon jobbtipsen och recepten.  
 
När testperson 4 surfar fritt i en minut kollar hon först menyn till vänster och går 
in på fliken ”gymguiden” för att hitta träningstips. Reaktionen blir negativ och 
hon upplever sidan som tråkig. Testperson 4 går då tillbaka och söker i 
vänstermenyn och klickar istället på fliken ”träningsguiden” och upptäcker att 
det var en tidning inte en guide. Hon går snabbt tillbaka och hittar bloggarna via 
vänstermenyn. Efteråt minns testperson 4 vad hon varit inne på för sidor men 
hon hittade ingenting att läsa. 
 
Den reklamen som hon stör sig mest på den yttre högra reklamlisten eftersom 
den ligger utanför mallen och rör sig. Reklamen intill logotypen är lugn i 
färgvalen och stör inte. Testperson 4 skulle hellre se reklamen lite mer samlad, 
gärna på samma sida istället för runt om och mitt i sidan.  
 
Testperson 4 hittade inte till ”Fitnessbloggen” via vänstermenyn utan istället via 
Fitnessbloggen-rutan. Hon hade väldigt svårt att hitta tillbaka till förstasidan från 
bloggen sedan. Hon klickade på en länk där det stod start och var en bild på ett 
hus men då kom hon bara högst upp på bloggsidan vilket bara ledde henne 
tillbaka till bloggsidan. Till slut hittade hon rätt länk till startsidan. 
 
För att leta kontaktuppgifter sökte hon först i vänstermenyn efter ”redaktion” 
eller ”kontakt” utan resultat. Efter det sökte testperson 4 längst ned på sidan med 
motivering att där brukar det alltid ligga information och kontaktuppgifter. När 
hon inte fann något där så tittade hon på den övre listen och hittade rubriken 
”kontakt”. 
 
Testperson 5  
Testperson 5 ser Fitness Magazines logotyp först och sedan reklamen som ligger 
intill logotypen. Sedan ser han bilden i den vita nyhetslisten och använder 
rullisten i sidan för att scrolla ned för att fortsätta läsa i vita nyhetslisten. 
Testperson 5 kämpar mest med att inte titta åt höger eftersom det ligger så 
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många fält där med färger, rörelser och liknande. Han tittade dit och blev 
förvirrad och kunde inte få något grepp om vad sidan handlar om. 
 
När testperson 5 får surfa fritt i en minut letar han i vänstermenyn och går in på 
”frågor och svar”. Där läser han väldigt länge och noga på sidan, han scrollar 
ned och fortsätter läsa. Sedan går han via vänstermenyn in på bloggsidan och 
läser även där långsamt och noggrant. Han tror efteråt att allt han läst under 
minuten är skrivet av redaktionen. 
 
Reklamen i de två högra listerna är den som stör testperson 5 mest eftersom den 
är  i ögonhöjd och rör sig. Vidare har han svårt att urskilja vad som är reklam 
och vad som är redaktionell text på sidan, det flyter ihop. Testperson 5 tycker att 
färgerna är likadana på reklam som på redaktionell text. Det finns ingen yta 
mellan dem heller som hjälper till att förstå och han tycker att färgerna 
missvisar. 
 
Testperson 5 har redan varit inne på ”Fitnessbloggen” och har därför inget svårt 
att hitta dit igen. Han har svårt först att förstå om det är en eller flera personer 
som skriver på bloggen och vilka de personerna är. Efter en stund förstår han att 
de jobbar på redaktionen. När han sedan ska hitta tillbaka till förstasidan klickar 
han på länken med ”start” vilket gör att han kommer till bloggens startsida. Han 
söker på sidan efter någon annan passande länk och hittar efter en stund ”tillbaka 
till fitness-magazine.com”-länken. 
 
När testperson 5 ska leta efter kontaktuppgifter till redaktionen går han tillbaka 
till länken ”Frågor och svar” i vänstermenyn eftersom han tidigare varit där och 
trodde att de jobbade där. När han kommer dit ser han att det inte var 
redaktionen utan en expertpanel, han går tillbaka till förstasidan genom att klicka 
på logotypen. Testperson 5 letar direkt i övre menyn och hittar kontakt, han letar 
inte i vänstermenyn. 
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Bilaga 4: 
Detaljbilder på gestaltningen: 
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Två mallar på hur artikelsidor kan se ut när besökaren klickat sig vidare via 
förstasidans artikelnyheter: 
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Bilaga 5 
 
Originaltext från Fitness Magazines webbplats (hämtade 2 maj 2011): 
 
Text 1 
Mats Andersson som är Idrottslärare på gymnasiet i Sala, har tillsammans med 
två kvinnliga kollegor startat en instruktörsutbildning för aerob träning. 
Deras grundtanke var att väcka intresset för gruppträning till medryckande 
musik. Både uppmuntra eleverna att träna för sin egen skull men också för att 
kunna arbeta som instruktör i framtiden. 
Utbildningen innehöll bland annat: 
- En grundkurs där aerobics, step up, spinning, boxing och pump är stommen. 
- Teori med skelettets uppbyggnad, de stora muskelgrupperna på svenska och 
latin, placering och funktion.  
- Taktlära för att kunna ta ut rörelser till musik. 
- Instruktörsrollen skall genomsyra alla moment. Hela tiden reflektera över 
framtoningen, tydligheten och gruppens reaktion på instruktioner.  
- Ledaruppgifter med varierande svårighetsgrad. 
Här är några bilder från utbildningen 
 
 
Bearbetad text: 
Bli instruktör redan på gymnasiet 
Ingress: Nu kan du utbilda dig till instruktör i olika klasser redan på gymnasiet. 
På Kungsängsgymnasiet i Sala har det precis startats en utbildning med fokus på 
träning. 
 
Det var idrottsläraren Mats Andersson som tillsammans med två kollegor på 
skolan som tog initiativet till den nya utbildningen. Kollegorna hade som 
grundtanke att väcka ett intresse för gruppträning till musik bland eleverna 
eftersom det leder till mer rörelse. Förutom sin egen träning får eleverna lära sig 
att arbeta i grupp och leda andra, berättar Mats. Eleverna kommer att kunna 
arbeta som instruktörer i framtiden om de vill. 
 
Det är många olika moment som ingår in utbildningen, berättar Mats. Det krävs 
en del kunskaper för att kunna arbeta som instruktör. Utbildningen på 
Kungsängsgymnasiet i Sala innehåller en grundkurs med stomme i aerobics, step 
up, spinning, boxing och body pump. Utbildningen innehåller även teori kring 
skelett, muskler, funktion och musik. Taktläran är viktig för instruktörsrollen, en 
roll som alltid ska vara i fokus. Under utbildningen får eleverna lära sig att hela 
tiden reflektera över framtoning, tydlighet och hur de instruerar. De får även 
olika uppgifter inom ledarskap för att utveckla sig. 
 
Vill du veta mer om utbildningen och komma i kontakt med Mats Andersson? 
Klicka på länken under för att komma till skolans webbplats.  
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Originaltext från Fitness Magazines webbplats (hämtade 2 maj 2011): 
 
Text 2: 
Sofie Wistam med i PT-Kampen 
Vi träffade TV-kändisen Sofie Wistam som är aktuell med PT-kampen som börjar inom kort: 
Varför ställer du upp i PT-kampen? 
Jag ställer upp för jag gillar utmaningar. Och inser att jag skulle må bra av en träningspiska just 
nu. Har väldigt lätt att prioritera andra saker just nu. 
 
Vilka resultat förväntar du dig? 
Jag hoppas och tror att jag ska kunna få in träningen på ett naturligt sätt i min vardag. 
 
Hur är ditt förhållande till träning nu. Hur ofta och vad tränar du? 
Jag är en riktig periodare när det gäller träningen. Allt eller inget. Vilket såklart är knepigt. Men 
jag gillar att träna. Just nu tränar jag en till två ggr i veckan på gym. 
 
Hur ser en typisk dag ut för dig gällande mat? 
Jag är knepig med maten. Äter inte kött eller mjölkprodukter. Svårt att få till det. Har också 
knepiga arbetstider och många barn. Så maten är ett problem. Är en socker knarkare. Och visst 
blir det lite alkohol också... 
Hur ser din idealkropp/person ut? 
Mitt mål är 5 kg minus. Och att "tona" min kropp. I bästa fall få fram lite muskler. Att jag blir en 
stark och snygg "tant". 
Nämn en person du tycker har en snygg kropp som du skulle tänka dig byta med? 
Det finns många med fina kroppar. Men jag inser ju mina egna begränsningar. 
 
Bearbetad text: 
Sofia Wistam deltar i PT-kampen 
Ingress:PT-kampen har haft många framgångsrika omgångar nu. Att komma i 
sitt livs form med hjälp av en PT är ett vinnande koncept. Vi träffade en av 
deltagarna för nästa omgång av PT-kampen, Sofia Wistam, för att prata träning. 
 
Sofia Wistam berättar att hon alltid gillat utmaningar och när det kommer till 
träning är hon i stort behov av en piska just nu. Hon prioriterar allt annat framför 
träningen, något som är lätt när man har mycket att göra på jobb och på fritiden. 
Vi ställde några frågor till Sofia om hur hon såg på träning och på tävlingen  
 
 
Vilka resultat förväntar du dig? 
Jag hoppas och tror att jag ska kunna få in träningen på ett naturligt sätt i min 
vardag med hjälp av PT-kampen. 
 
Hur är ditt förhållande till träning nu. Hur ofta och vad tränar du? 
Jag är en riktig periodare när det gäller träningen, det är allt eller inget. Vilket 
såklart är knepigt, men jag gillar att träna. Just nu tränar jag ungefär en till två 
gånger i veckan på gym. 
 
Hur ser en typisk dag ut för dig gällande mat? 
Jag är knepig med maten eftersom jag inte äter kött eller mjölkprodukter. Det är 
svårt att få till det ibland. Jag har också knepiga arbetstider och många barn, så 
maten är ett problem idag. Förutom maten är jag en sockerknarkare också. Och 
visst blir det lite alkohol också ibland... 
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Hur ser din idealkropp/person ut? 
Mitt mål är 5 kg minus och att "tona" min kropp. I bästa fall vill jag få fram lite 
muskler. Jag vill bli en stark och snygg "tant". 
Nämn en person du tycker har en snygg kropp som du skulle tänka dig byta 
med? 
Det finns många med fina kroppar, men jag inser ju mina egna begränsningar. 
 
 
PT-kampen är en tävling som började hösten 2009 på World Class 
träningsklubbar. Deltagarna tränar mellan 8-10 veckor med en personlig tränare 
med måletförändra sin kroppssammansättning så mycket som möjligt. 
Resultaten möts procentuellt i vikt, fett och muskler. Tävlingen startar och slutar 
med en invägning. Förutom regelbundna pass med sin personliga tränare går 
deltagarna på föreläsningar samt lär sig träna, tänka och äta hälsosamt.  
 
Vill du veta mer om PT-kampen och följa Sofias veckor? Klicka här för att 
komma till webbplatsen.  
 


