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Begrepp och definitioner

Fria vikter: är olika träningsverktyg som finns tillgängliga på gym. Dessa heter 
tillexempel kettlebells, hantlar, skivstänger eller viktplattor och som den tränande själv 
väljer viktstorlek på.

Instruktion: en anvisning av hur man lämpligast går tillväga med något  
(Nationalencyklopedin, 2010). 

Kabelmaskin: olika sorters redskap som rep, handtag, stånghandrag mf. som kan hakas 
fast i en kabel som sitter fast i en ställning med viktplattor som används på gym.

Instruktion: en anvisning av hur man lämpligast går tillväga med något. 
(Nationalencyklopedin, 2010). 

Luxation: urledsvridning, ledskada.

M. Trapezius: övre muskulaturen vid nacke.

Marklyft: övning för rygg, mage och baksida ben

Pullover: övning för övre bröstmuskeln 

Repetition: varje lyft som görs.

Set: flera lyft i rad i samma omgång. 

Träningsmaskin: en maskin som tränar en specifik rörelse med fokus på utförandet för 
en viss muskelgrupp.

Visuell: något som kan uppfattas med synen; som rör synen eller synsinnet 
(Nationalencyklopedin, 2010).
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Sammanfattning

Efter observation på fyra gym i Eskilstuna visade det sig att det saknades eller fanns 
begränsat med information om hur fria vikter och kabelmaskiner används. Det fanns 
dock instruktioner på de flesta träningsmaskinerna som förklarade hur de skulle 
användas. Eftersom det inte fanns tillräckligt med information om hur fria vikter och 
kabelmaskiner används, föreligger det en risk att personer tränar fel och skadar sig. 

Syftet med examensarbetet har varit att ta fram intressanta och tydliga visuella 
instruktioner till fria vikter och kabelmaskiner för besökare på gym. För att uppnå detta 
har olika metoder genomförts. Arbetet har mestadels bestått av att genom två enkäter ta 
reda på vilka besökare på ett gym som hade störst behov av information, för att främst 
fånga deras intresse. För att gå vidare i arbetet har litteraturstudier och analyser av 
befintliga instruktioner gjorts för att avgöra vad som var lämpligt att ha med i designen 
av de visuella instruktionerna.

När de visuella instruktionerna var färdigproducerade, genomfördes en utprovning på 
besökare som går på gym för att säkerställa att besluten som fattats var rätt, därefter har 
några få justeringar av designen gjorts. Resultatet blev fyra exempel på visuella 
instruktioner som visar olika övningar med fria vikter, där informationen av bilder och 
text är neutral och skall fungera på alla gym med fria vikter och kabelmaskiner.

Tack till: Friskis&Svettis som hjälpt till under arbetets första undersökningar. Utan 
deras medgivande hade det blivit svårt att utföra några enkäter. Jag vill också tacka min 
handledare Jan Frohm, familj och vänner som varit förstående och hjälpt mig under 
denna förvirrade period.   
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1 Inledning

Styrketräning har länge varit ett stort intresse för mig och jag minns de första gångerna 
jag tränade med min pappa. Det var på ett litet gym som hade ett fåtal träningsmaskiner,  
kabelmaskiner och fria vikter. När jag inte tränade med min pappa var det svårt att 
minnas alla övningar han visat, trots att jag gjort dem så många gånger. En dag hade 
någon satt upp instruktioner med bilder på väggarna som visade flera exempel på 
övningar med fria vikter. Plötsligt kändes det mycket lättare och tryggare att både pröva 
nya men också att minnas de gamla övningarna bättre. Således saknades det 
instruktioner för fria vikter på nästa gym som jag köpte träningskort på. Det tog inte 
stopp där, när jag sedan flyttade till Eskilstuna köpte jag kort på Friskis&Svettis och 
insåg att det var samma problem där. Detta väckte ett intresse att få veta om fler gym i 
området saknade information om fria vikter.
    

1. 1 Bakgrund 

En observation av gymavdelningen på fyra olika träningsanläggningar i Eskilstuna, 
visade att de flesta träningsmaskiner hade instruktioner som förklarade dess funktion. 
Däremot saknades liknande information eller var otillräcklig för träning med fria vikter 
och kabelmaskiner. Gymmen erbjöd introduktion med en instruktör, som gick igenom 
ett begränsat antal övningar med fria vikter och träningsmaskiner. Det är inte säkert att 
besökare kommer att minnas alla övningar som visats. Forskning om hur människan 
kodar in information i minnet har visat att det beror på koncentrationsförmåga och 
förmåga att kunna ta till sig kunskap (Bergqvist M., 2005). Ljud, andra tränande 
personer samt redskap i lokalen kan vara distraherande och därmed bidra till att det blir 
svårt att minnas övningarna och hur de skall utföras. 

Det finns risker med styrkeövningar som kan ge upphov till skador om de inte 
genomförs rätt (Berg & Paulún, 2006). Rädsla för smärta leder många gånger till att 
människor undviker situationer där de kan utsättas för smärta (Rush W. Dosier,  jr, 1998, 
s.265). Finns det andra träningsalternativ som upplevs som säkrare blir det ett 
naturligare val. På träningsmaskiner finns instruktioner och varje maskin är konstruerad 
att träna specifika muskler. Det innebär att personen som tränar i maskinen inte behöver 
lägga ner energi på att komma ihåg övningen, när maskinen styr rörelserna och 
eventuella inställningar finns med i instruktionen. Ett annat sätt att lära sig övningar är  
att se hur andra personer gör. Dock kan det vara svårt att avgöra om personen ifråga 
tränar rätt. Enligt varseblivningspsykologin påverkar människors förväntningar av 
omgivningen där det första intrycket har stor betydelse. Detta leder ofta till att personer 
tillskrivs egenskaper utan att ha egentlig kännedom om personen i fråga (Nilsson & 
Waldermansson, 2007). En person kan ha tränat fel i flera år utan att bli särskilt skadad. 
För en annan person kan detta leda till allvarliga skador och detta beror på människors 
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olika fysiologiska förutsättningar (Berg & Paulún, 2006). 

Enligt Rune Pettersson (2007) är det väsentligt att ge information där den behövs. 
Instruktioner för fria vikter och kabelmaskiner skulle därför vara ett lämpligt hjälpmedel 
för att minska risken för att träningen blir fel och för att övningar ska läras in korrekt. 
Dessutom plockas kunskap lättare fram om det finns ledtrådar som får oss att åter 
minnas den (Bergqvist M., 2005). 

1.2 Problemformulering

På flera av gymmen i Eskilstuna har många träningsmaskiner instruktionsbilder som 
visar hur de ska användas. Två av de fyra besökta gymmen saknar instruktioner som 
visar hur de fria vikterna kan användas. På de två gymmen som hade en eller ett fåtal 
instruktionsbilder över de fria vikterna fanns flera problem. Bilderna var små och 
svårtolkade, textens information var bristfällig samt text och bild var inte 
sammanhängande i utformningen. Eftersom avsaknaden av instruktioner var 
övergripande ökar det risken för felanvändning och uppkomst av skador, något som kan 
bli problematiskt när besökarna vanligtvis är fler än instruktörerna. Detta gör det 
omöjligt att hjälpa alla och svårare att upptäcka när någon tränar fel. 

1.3 Frågeställning 

Eftersom det finns ett behov av information om fria vikter kommer följande frågor 
utredas för att kunna skapa visuella instruktioner. Huvudfrågan beskriver projektet i sin 
helhet. Delfrågorna kompletterar huvudfrågan genom att få fram målgruppen som de 
visuella instruktionerna riktar sig till. 

Huvudfråga
a) Hur skulle olika övningar med fria vikter kunna visualiseras på ett tilltalande och 
informativt sätt?

Delfrågor
b)Vilka besökare använder inte fria vikter på gym och varför gör de inte det?
c) Förekommer det att människor använder fria vikter på fel sätt?

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet var att göra visuella instruktioner för fria vikter på gym. Målet var att  
göra de visuella instruktionerna intressanta och tydliga för målgruppen. Syftet med 
dessa var också att ge olika alternativ till träningsövningar och att göra informationen 
tillgänglig på gymmet. Detta utifrån ett säkerhetsperspektiv och för att minska risken för 
skador.
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1.5 Avgränsningar 

Jag har valt att besöka fyra gym i Eskilstuna för att ta reda på om de har instruktioner för 
hur fria vikter ska användas. Jag har endast valt att påpeka vad som var bra alternativt 
sämre med de instruktioner som fanns, inte för att göra en djupgående analys. Jag har 
heller inte jämfört gymmens rumsliga förutsättningar för placering av visuella 
instruktioner. Det har enbart diskuterats hur stort väggutrymme som kan finnas för att ge 
förslag på lämpligt format för instruktionerna. Jag fokuserade förundersökningen på 
Friskis&Svettis gym för att studera deras besökare, därför att det var där jag först noterat 
att det saknades instruktionsbilder för fria vikter och kabelmaskiner. Undersökningen 
avsåg enbart det som rörde fria vikter och inte besökarnas kunskaper om styrketräning 
eftersom det blir ett alltför stort undersökningsområde. I framställningen av de visuella 
instruktionerna lades främst fokus på bilderna eftersom det är examensarbetets 
programinriktning, Informativ illustration. Instruktionerna är inte anpassade att endast 
fungera för ett specifikt gym utan skall kunna fungera för alla gym med fria vikter och 
kabelmaskiner. 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen i examensarbetet är de som tränar på gym. Åldersgränsen för gymträning är 
från 16 år och uppåt. Det finns ingen övre åldersgräns. Den målgrupp som varit mest 
intressant för arbetet är att undersöka vilka som inte använder fria vikter och vilka som 
tränar på fel sätt. Ett delmål var att ta reda på varför de inte använder fria vikter och 
varför det förekommer att besökare tränar på fel sätt. Detta är information som varit 
nödvändig för att anpassa utformningen av de visuella instruktionerna gentemot vald 
målgrupp.
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2 Metod    

 ”Det viktiga är att bestämma den metod som passar bäst för den frågeställning vi 
arbetar med” (Holme & Solvang, 2002, s.75). Detta examensarbetes frågeställning 
innehöll en huvudfråga och två delfrågor och svaren kunde inte ges med samma metoder 
därför var det lämpligt att välja flera. Nedan diskuteras olika val av metoder anpassat 
efter frågeställningen.

2.1 Metoder

För att kunna ge svar på huvudfrågan i arbetet behövde delfrågorna b och c i 
frågeställningen först bli besvarade. Detta för att definiera en målgrupp att anpassa 
utformningen av instruktionerna efter. För att få en djupare förståelse för vilka som 
tränar på gym genomfördes två enkätundersökningar. För att ge svar på huvudfrågan 
användes litteraturstudier, analyser av befintliga instruktioner och slutligen en 
utprovning.

Enkäter

Kvalitativa och kvantitativa metoder är två metodinriktningar för hur intervjuer och 
enkäter kan utformas. Genom att se inriktningarnas respektive skillnader kan vi 
bestämma vilken som passar vårt arbete bäst (Holme & Solvang, 2002). För detta arbete 
behövdes båda för att få ut maximalt med information. För besökarna framställdes en 
kvalitativ enkät och för gyminstruktörerna en kvantitativ enkät. I enkäten för besökarna 
hade strukturen på de flesta frågorna angetts med fasta svarsalternativ, för att styra in på 
de områden som var av intresse i undersökningen. Det har också givits utrymme för 
övriga kommentarer, för att ge varje person möjlighet att svara om de kände sig osäkra 
över svarsalternativen. Enkäten för gyminstruktörerna skapades med öppna frågor för få 
ut så mycket information om användningen av fria vikter som möjligt. Enligt boken 
Forskningsmetodikens grunder (Patel & Davidson, 1994, s.60) avgör graden av 
strukturering hur fritt intervjupersonerna kan tolka frågorna, som i detta fall var de som 
fyllt i enkäterna.   
 
Analyser av befintliga instruktioner

Denna metod användes för att se hur befintliga instruktioner för styrketräning såg ut. 
Analysen genomfördes tillsammans med egna uppfattningar och riktlinjer för 
informationsdesign, för att avgöra fördelar och nackdelar med hur informationen 
utformats. Detta för att se vad som kunde vara användbart i framställningen av den egna 
instruktionen.
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Litteraturstudier

Litteraturstudierna om styrketräning har använts till textinnehåll och för att få 
inspiration till val av vilka övningar som skulle utformas. Riktlinjer för 
informationsdesign har använts som stöd i analyser av befintliga instruktioner och i 
utformningen av egna instruktioner. 

Utprovning

Slutligen har en utprovning gjorts för att säkerställa att utformningen av instruktionen 
blivit rätt.

2.2 Metodkritik 

För enkäterna är nackdelen med styrda frågor att det är svårt att veta hur personerna 
reflekterar kring det vi frågar om. Finns det endast ett fåtal svarsalternativ, kan 
personerna begränsas i hur de svarar, om det egentligen inte var något av alternativen de 
tyckte stämde. Därför är det viktigt att svarsalternativen är relevanta. Finns det utrymme 
för övriga kommentarer ges möjlighet till att personerna kan få fram sin åsikt utöver de 
fasta svarsalternativen. Detta kan vara viktigt för att intervjupersonen ska kunna känna 
sig tillräckligt delaktig (Patel & Davidson, 1994). En nackdel i det här arbetet var dock 
att personerna tilläts sväva ut i sina svar och innebar att det kom med mindre relevant 
information för forskningsarbetet, vilket var tidskrävande när svaren skulle 
sammanställas och analyseras.

2.3 Källkritik 

Metodböcker

Två böcker har använts i val av metoder i det här arbetet. Den ena var 
Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa intervjuer av Bernt Krohn Solvang 
och Idar Magne Holme (1997). Boken är utgiven av studentlitteratur AB förlag och tar 
upp lämpliga anvisningar på hur metoderna ser ut och skiljer sig åt i en 
forskningsprocess för exempelvis långa rapporter och examensarbeten. Författarna står 
själva bakom en del av forskningen som beskrivs i boken (Holme, I.M & Windegaard, 
2010) vilket ger boken hög trovärdighet. Den andra boken som använts var 
Forskningsmetodikens grunder att planera, genomföra och rapportera en undersökning  
(Patel & Davidson, 1994). Boken tar upp förslag på hur strukturen för enkäter kan se ut 
beroende på vilken metodinriktning som valts. Boken är avsedd för studerande eller som 
handledning för personer som ska genomföra sin första undersökning. Det som är 
negativt är att det saknas källhänvisningar, vilket indikerar på att författarna har utgått  
från egna handlingar eller idéer. Boken har dock varit användbar eftersom den 
kompletterat när Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa intervjuer (Holme, 
I.M & Windegaard, 2010) inte förklarat olika begrepp tillräckligt tydligt.
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Teoriböcker

För ämnet informationsdesign och utformningen av instruktionerna har olika källor 
använts för att få fram material, men främst från tre böcker. Rune Pettersson har skrivit 
två av dessa (1998 & 2007). Författaren är professor i informationsdesign och har ägnat 
många år till forskning och utveckling av det ämnet (www.knowledgepresentation.org 
2010), vilket ger böckerna hög trovärdighet. I sina böcker påpekar författaren att det inte 
finns några fasta regler för hur informationsdesign bör användas, där designlösningen är 
kopplat till hur situationen och sammanhanget ser ut. Det kan istället ses som en 
vägledning i ett designprojekt. Slutligen har också boken Information Visualization:  
Perception for Design (2004) använts, som är skriven av Colin Ware. Författaren har 
skrivit över 100 artiklar i vetenskapliga tidskrifter som till stor del handlat om 
perception och visualisering. Boken tar upp lämpliga teorier om exempelvis hur de olika 
gestaltlagarna fungerar och hur människor registrerar färger. Boken har inte använts som 
ett exakt verktyg, därför att människor kan uppfatta saker olika beroende på deras 
psykologiska egenskaper.

11                                                       



3 Teorier

För att kunna utforma de visuella instruktionerna har teorier inom ämnesområdet 
informationsdesign använts men också genom fakta om styrketräning. Eftersom 
informationsdesign är multidisciplinärt har delar som lämpat sig mest för detta arbete 
valts ut.

3.1 Informationsdesign

Kommunikation

Enligt Rune Petterson är målet med informationsdesign att uppnå klarhet i 
kommunikationen. För att kunna uppfylla det här målet måste alla meddelanden vara 
korrekt designade, producerade och senare rätt tolkade och förstådda av åskådarna  i 
sammanhanget (Pettersson, 2007, s.10). Själva processen är guidad av principer och 
utförd med verktyg som inspirerats av sammanhanget. Huvudkomponenterna i 
meddelandedesign är bilder, form och ord. Sammansättningen blir olika beroende på vad 
syftet är med meddelandet ( Pettersson, 2007, s.12). I det här arbetet har det handlat om 
att ta fram visuella instruktioner av hur fria vikter och kabelmaskiner kan användas. Det 
var alltså funktionen som var budskapet där bild och text visualiserar vad som ska göras 
(Pettersson, 2007, s.397). Hur budskapet kommer fram till mottagaren bygger på flera 
faktorer inom utformningen av text, bild och layout. 

Att buskapet i ett meddelande kommer fram till mottagaren beror på hur läslig, läsbar 
och läsvärd det är.   

Läslighet

Ett meddelande är läsligt när mottagaren kan se och tyda informationen. För att det ska 
bli läsligt är det viktigt att veta vilket media och sammanhang det är till för, för att 
kunna bestämma hur ordningen i materialet ska presenteras. Det påverkar val av 
typografi, teckenstorlek och bilder beroende på vilket läsavstånd det är. Något som 
påverkar läsligheten positivt är om materialet är estetiskt tilltalande. 

Läsbarhet

Ett meddelande som är läsbart innebär att mottagaren uppfattar och förstår 
informationen. Precis som med läslighet är sammanhanget viktigt men också 
mottagarens erfarenheter och förutsättningar påverkar om budskapet går fram. Därför 
krävs det att bilder och texter anpassas efter en målgrupp och det sammanhang 
meddelandet ska befinna sig i (Petersson, 2007).
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Läsvärdhet

För att uppnå läsvärde ska informationen vara intressant för mottagaren av meddelandet. 
Det är en enskild upplevelse och mottagarens erfarenheter,  motivation, behov och 
utveckling spelar en avgörande roll om de upplever bilder och texter intressanta eller ej. 
(Pettersson, 1998, s.57-59)

Kognition

För att lära känna målgruppen kan det vara nödvändigt att veta hur människor fungerar i 
en situation som att träna på ett gym. Kognition är de tankeprocesser människor har när 
de tolkar sinnesintryck. Det har en avgörande roll i informationsdesign eftersom det 
handlar om hur betraktaren upplever och väger in information. Rune Pettersson (2007) 
skriver att i en designprocess är det första problemet att fånga målgruppens 
uppmärksamhet och att vidhålla den.

Genusperspektiv

För att fånga målgruppens intresse måste vi veta hur de tänker och hur olika vi tänker.
Något som kan skilja sig i hur vi upplever information är vilket kön vi har. Det är inte 
heller helt lätt att avgöra vad som är manligt respektive kvinnligt (Giddens, 2003).
Hur tänker kvinnor när de tränar och hur tänker män? ”Det sätt på vilket män och  
kvinnor tar sig an uppgiften som kräver kraft, styrka och muskelkoordination skiljer sig  
normalt åt. Det finns förvisso verkliga fysiska skillnader i fråga om muskelkraftens  
kvalitet och kvantitet...kvinnor utgår ofta från att de inte är kapabla att lyfta och bära  
tunga saker.” (Engdahl, 2009, s.24).Varför är det skillnad på att vara man eller kvinna? 
Emma Engdahl (2009) skriver att vi ofta är omedvetna om att vi beter oss annorlunda 
beroende på kön och på så sätt skapar vi skillnaderna själva. 

Minnet

Att ta till sig information och komma ihåg den har med minnet att göra. Minnet är 
uppbyggt i flera system och minnesprocessen består av hur information lagras in i dessa 
system och sedan plockas fram i hjärnan. Hur väl detta fungerar styrs av de olika 
systemens egenskaper och hur de samarbetar tillsammans. Inlagring eller framplockning 
av information genom dessa minnesdelar sköter hjärnan automatiskt och är inget som 
människan styr själv. Däremot har forskning visat att  minnet kan övas upp och det finns 
metoder för framplockning och inkodning av nya kunskaper. Det går lättare att lära sig 
genom att förstå innebörden, genom associationer med tidigare inlärd kunskap, hur 
uppmärksam personen är och även genom ledtrådar som exempelvis stödord (Bergqvist 
M., 2005). 

Procedurminnet 

Procedurminnet är människans inlärda motoriska kunskaper som att lära sig att gå, 
klippa gräset, cykla eller simma. Dessa kunskaper är ofta omedvetna och sker 
automatiskt som att promenera eller att ta ett par danssteg. De medvetna inlärda 
kunskaperna är ofta mer invecklade procedurer som att simma eller att dansa en specifik 
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dans. Procedurminnet är en del av långtidsminnet som beskrivs längre fram i texten 
(Bergqvist. M., 2005).

Sensoriskt minne

Det sensoriska minnet styrs av människans sinnesintryck det vill säga genom synen, 
hörseln, känseln, smaken och lukten. Det är massor av information att ta in samtidigt 
och det sensoriska minnet delar snabbt in vad som är viktigt att minnas eller ej. Denna 
indelning sker på en bråkdels sekund till ett par sekunder och vad som är värt att minnas 
är olika beroende på person. Att exempelvis minnas vilket redskap som användes för en 
viss övning eller att luftkonditioneringen var sval och skön en träningsdag på gymmet, 
beror på personens erfarenheter, intressen och fysiologiska egenskaper (Bergqvist. M., 
2005). 

Korttidsminnet

Korttidsminnet är det minnet som människan aktivt håller igång exempelvis vid läsning. 
Enligt studier har det visat att människan kan hålla sju till nio enheter i korttidsminnet. 
Enheter som siffror, en bokstav eller ett namn. Studierna visar också att det är lättare att 
minnas fler enheter om de är grupperade (Bergqvist. M., 2005).

Långtidsminnet

Långtidsminnet är kunskapen människan samlat in och lärt sig. I detta minne lagras och 
kodas informationen och kan plockas fram på nytt när den behövs. Långtidsminnet kan 
enligt Bergqvist. M. (2005, s.27-28) delas in i tre delar: 

• Episodiskt minne – Erfarenheter, episoder i livet, från dåtid till nuet. 
• Semantiskt minne - faktakunskaper som inte är tidsbundna exempelvis recept, 

räknesätt. 
• Perceptuellt minne – Automatisk förståelse för redskap, saker och företeelser 

                                                                                              

Att läsa om dessa kognitionsteorier har varit intressant och givande för utformningen av 
undersökningens enkäter och visuella instruktioner. Läran om genusperspektiv är 
användbar eftersom den kan berätta om målgruppens motiv till varför de inte använder 
fria vikter. Denna information var till nytta i skapandet av de visuella instruktionerna för 
att åberopa deras uppmärksamhet. Förståelsen för minnets funktioner var brukbart för 
enkätfrågornas svarsalternativ exempelvis om besökare minns styrkeövningar med fria 
vikter. Det var också användbart för att skapa ledtrådar i de visuella instruktionerna så 
personer lättare ska minnas övningar samt för att undvika alltför personliga 
associationer i illustrationer.     
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Riktlinjer

En instruktion kan innehålla många komponenter som bilder, texter och bildelement och 
kräver ett upplägg som gör det lätt för mottagaren att uppfatta buskapet. Rune Pettersson 
skriver att meddelandedesign lättast läggs på minnet om meddelandet innehåller relativt  
få informativa element, har meningsfullt innehåll och att text och illustrationer  
presenteras i nära kontakt med varandra (2007, s.53). Följande är riktlinjer inom 
informationsdesign som är hjälpmedel för att designern kan uppnå detta.

Förståelse

Ett litet format som skall läsas på nära håll behöver inte ha särskilt stor teckengrad, men 
ett större som skall läsas på ett längre avstånd kan behöva teckenstorlekar som är tio 
gånger så stor.

Uppmärksamhet

Rubriker i texten bör innehålla utmärkande ord och ha ett annat teckensnitt än själva 
brödtexten. Att kursivera, sätta i fetstil eller färg är också metoder för att få text eller 
rubriker att sticka ut. För att bilder ska vara tillräckligt intressanta kan de föreställa 
människor och särskilt deras ansikten drar till sig uppmärksamhet. Att använda olika 
typer av bildelement är bra för att fördela uppmärksamhet. I layouten bör det finnas 
bildbeskrivningar för att dra uppmärksamheten till bildinnehållet. Olika 
storleksförhållanden och ljusskillnader mellan bilder ger större inverkan och framhäver 
informationen. Färger kan utveckla uppmärksamheten och genom färgkoder förstärka 
budskap. Färger som är starka och ljusa blir lättare uppmärksammade.

Ledtrådar

Det finns en lära om mönsterperception som tillför abstrakta designregler och kan säga 
hur information organiseras så att viktiga strukturer blir uppfattade. Enligt den 
psykologiska gestaltskolan är mönsterperception ett sätt information upplevs och lagras 
in. Enligt Colin Ware beskriver gestaltlagarna sambanden mellan olika mönster och hur 
designern kan få information att sticka ut eller höra samman (2004, s.187-189):
  
Närhetsprincipen

Objekt som står i närhet till varandra uppfattas som en grupp. 
Prickarna i bilden uppfattas inte som en grupp utan som två på grund
av hur nära de står varandra.

Likhetsprincipen

Objekt som är lika varandra uppfattas som en grupp. De svarta prickarna 
skiljer sig i färg mot de vita. Därför uppfattas de svarta som en grupp och 
de vita som en annan grupp.
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Konnektivitetsprincipen

Objekt som har en kontakt med varandra uppfattas höra samman. Genom 
att binda samman objekt med en linje oavsett färg, storlek eller form skapar
det en stark uppfattning om att de hör ihop.

Kontinuitetsprincipen

Vi har lättare att hitta vägar av mjuka och kontinuerliga visuella element, 
än från abrupta ändringar av riktningar. Vi parar lättare ihop de bollar
som har böljande linjer än de med tvära, hastiga linjerna.

Symmetriprincipen

Det är lättare att uppfatta objekt i symmetri. De symmetriskt kurvade 
linjerna som pekar motsatt till varandra uppfattas mer som att de 
formar en ihålig figur än de som möts sida vid sida. De som möts har 
en tydligare symmetri.

Slutenhetsprincipen

Något som försluts tenderar att uppfattas som objekt. Det kan 
förklara varför vi uppfattar cirkeln bakom fyrkanten som hel 
snarare än att vi ser den som bruten eller täckt av fyrkanten.

Relativ-storlek-principen

Mindre komponenter har större sannolikhet att först uppfattas som 
en grupp. De svarta bitarna i cirkeln är det som vi först kan se, medan 
de vita är svårare att upptäcka 

Figurbakgrundprincipen

En figur är ett objekt som uppfattas när den står i förgrunden. 
Bakgrunden är det som ligger bakom figuren. ”Rubin's vase” är ett
exempel som antingen kan läsas av som en vas eller två ansikten.

Dessa riktlinjer och designprinciper har varit användbara i både analys av befintliga 
instruktioner men också i själva bildproduktionen av egna visuella instruktioner.
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4 Enkäter 

Syftet med att använda enkäter var att få fram en målgrupp att skapa de visuella 
instruktionerna för. Den första enkäten var riktat till besökarna på gymmet för att ta reda 
på vilka som använde och inte använde fria vikter. Den andra enkäten var ställd till 
gyminstruktörerna för att få deras synvinkel på användningen av fria vikter genom att ta 
reda på om det förekom att besökare tränade fel med fria vikter och om det uppstått 
skador i samband av att någon tränat fel. 

4.1 Enkät 1: Gymmets besökare

Enkäten delades ut vid ingången till gymmet för att säkerställa att endast de som tränade 
på gymmet fyllde i och inte personer som tränar annat i samma anläggning. Enkäten 
delades ut en förmiddag och eftermiddag samma dag. Personerna som tillfrågades fick 
veta att det var ett examensarbete på Mälardalens högskola och att enkäten skulle ta 
högst en till två minuter att fylla i.  

Material

I enkäten introducerades först syftet med examensarbetet, följt av en kortare beskrivning 
av vad som menades med fria vikter och att samtliga uppgifter i enkäten skulle behandlas 
konfidentiellt. Lite längre ner skulle varje person fylla i kön, ålder och 
yrkesroll/sysselsättning. Därefter följde sex frågor med fasta svarsalternativ och ett fält 
under varje för övriga kommentarer. Detta för att få veta anledningen till varför personen 
valt att inte fylla i eller om vissa svarsalternativ var oklara. Tanken var att personen skulle 
känna sig mer delaktig, att alla åsikter var viktiga för undersökningen. 

De tre första frågorna som ställdes var för att få en översikt av personens erfarenhet av 
träning på gym. Nästföljande fråga ställdes för att få personens åsikt om befintliga 
informationsbilder på träningsmaskiner, om dessa var bra eller dåliga eller om något 
behövde förbättras. De två sista frågorna handlade enbart om erfarenheten av fria vikter. 
På de flesta av frågorna kunde fler alternativ kryssas i, för att förhindra bortfall.

Deltagare

Av de som deltog i undersökningen 40 män och 60 kvinnor i åldern 16-69 år. 
Sammanlagt fyra personer räknas som bortfall som inte fyllt i ålder, men har räknats 
med i övriga delar i resultatet där informationen inte varit åldersrelaterad. 
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Datainsamling

Svaren hade till en början delats in i man, kvinna och ålder. Förutom en könsindelning 
gjordes en åldersindelning för att se eventuella skillnader och hur stor åldersspridningen 
var. Antalet kategorier har valts efter antalet enkäter som besvarats samt att det inte varit  
nödvändigt med fler kategorier. Informationen har varit tillräcklig för en designprocess. 

Resultatredovisning 

För att redovisa resultaten har varje fråga från enkäten angivits i en tabell i bilagan. Där 
finns procentindelningar för varje svarsalternativ för respektive kön och antal svar per 
könsgrupp. Någon åldersgrupp har inte tagits med eftersom det är svårt att dela in i 
åldersgrupper utan att generalisera. Detta har varit för att underlätta och ge översikt för 
läsaren och för att minska risken att resultaten blandas ihop. Följande del kommer 
beskriva resultatet där stapeldiagram förtydligar en del information. I stapeldiagrammen 
har inte antalet tagits med utan redovisar endast skillnader mellan könen i procent.

4.2 Resultat av enkät 1
  

                                                                                  Svarsalternativ:
                                                                                         A. 0-6 mån    
                                                                                         B. 6-12 mån    
                                                                                         C. 1-2 år   
                                                                                         D. 2-5 år  
                                                                                         E. Mer än 5 år

                                                                                           

1. Hur länge har du tränat på gym?

Mer än hälften av de som svarat hade inte tränat på gym längre än två år. Figuren ovan 
redovisar de procentuella skillnaderna. Som det tydligt framgår har endast 15 procent av 
båda könen tränat i mer än fem år. Resultatet visade alltså att relativt få har lång 
träningserfarenhet. 
                                                                                          
                                                                                       
2. Vilken är den huvudsakliga anledningen till att du ville börja träna?

Kvinnorna hade i förstahand svarat för bättre hälsa, för bättre kondition och för att bli 
starkare. Männen tränade främst för att få större muskler, för att bli starkare och för 
bättre hälsa. Mellan 10-17 procent av männen och kvinnorna hade svarat att det var för 
att förebygga skador. Ett fåtal av besökarna hade svarat enligt doktorns 
rekommendationer.  
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3. Om du styrketränar, hur brukar du träna på gymmet per träningstillfälle?

De flesta kvinnorna tränade hela kroppen varierat per träningstillfälle. 15,5 procent 
tränade hela kroppen med ett fast schema och 15,5 procent tränade en eller flera 
muskelgrupper varierat. Medan de flesta männen svarat att de brukade träna en eller 
flera muskelgrupper, varierat eller träna en eller flera muskelgrupper, fast schema. Det 
visade alltså att de flesta kvinnorna inte verkade följa något schema medan männen ha 
ett mer specifikt träningsupplägg.

4a. Om du styrketränar och använder maskinerna: brukar du titta på 
            instruktionsbilderna? 4b. Förstår du dem?

                                4a.       Svarsalternativ                                                  4b.              
                                            A. Ja
                                                B. ibland
                                                C. Nej

                                                             Svarsalternativ
                                                             A. Ja
                                                             B. Ja oftast
                                                             C. Nej inte riktigt 
                                                                  D. Nej

Figurerna ovan visar skillnaderna mellan män och kvinnors svar angående träningsmaskinerna. De flesta 
män och kvinnor tittade på instruktionsbilderna och verkade inte ha några större svårigheter att förstå 
dessa som framkommer i nästföljande fråga.           
          

 4c. Är det något som du tycker är bra eller dåligt med instruktionerna? 

Detta var enkätens enda öppna fråga och deltagarna kunde skriva med egna meningar 
vad de tyckte om de befintliga instruktionerna på träningsmaskinerna. Vilket kön 
personerna hade som kommenterat hade ingen betydelse. Det intressanta var att veta om 
för- och nackdelar som kunde vara användbart längre fram i projektet vid skapandet av 
de egna instruktionerna. De flesta som svarat på frågan tyckte att instruktionerna var 
bra. En positiv respons var: ”Dom är lättbegripliga jag gillar att muskelgrupperna är 
färgade så man snabbt ser vad man tränar. ”  De nackdelar som framkom var: ”texten är 
för liten”, ”att det borde stå hur jag vet hur inställningarna ska vara (tex ryggstödsläge 
eller sitsens läge)”, ”Ibland ser man inte helt hur man ska göra. Det finns beskrivningar 
så det är bra. Men vissa saker utesluter dem”, ”bilderna är otydliga ibland”, ”måste läsa 
mycket för att förstå” och ”Dåligt att det inte finns på varje maskinerna”. 
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5. Brukar du använda någon typ av fria vikter (hantlar, kettlebells eller 
skivstänger) när du tränar? 

                                                                                                            Svarsalternativ
                                                                                                            A. Ja varje gång
                                                                                                            B. Ibland 
                                                                                          C. Sällan
                                                                                                            D. Nej

Figuren visar att nästan dubbelt så många män än kvinnor använde fria vikter varje gång de tränade. En 
tredjedel av kvinnorna hade svarat ibland och en sjättedel av männen. Det var främst kvinnor som svarat  
sällan eller nej och ytterst få av männen. 

6. Om du väljer att inte använda fria vikter, har det något med följande alternativ 
att göra?

Den sista frågan var den som var mest intressant eftersom det direkt kunde ge svar på en 
av delfrågorna i arbetets frågeställning. På den här frågan var inte siffrorna intressanta 
utan vilka alternativ som kryssats i och om det fanns några som inte fylldes i alls. Totalt 
59 av 100 deltagare i undersökningen har fyllt i någon eller några av alternativen. 42 
svar var från kvinnor och 17 var från män (se Bilaga 6A). Tabellen i bilagan visar att 
alla alternativ blivit ifyllda när svar från män och kvinnor räknas ihop, men att detta 
skiljer sig åt i en könsindelning. Ingen av kvinnorna hade fyllt i alternativet ”För dåligt 
med utrymme”. Männen hade inte fyllt i ”Rädd för att andra ska se om man gör fel”, 
”Minns inte vilken övning som gjorde vad” och ”Vet inte vilken muskel som  tränas”. 
Nedan visas de svarsalternativ som  blivit ifyllda,  1= flest ifyllda alternativ och 
7=minst. 

Kvinnor:                                                         Män:

1. Kan inte så många övningar                       1. För dåligt med utrymme
2. Är rädd för att skada sig                              2. Är rädd för att skada sig
3. Vill inte lyfta för tungt                                   2. Kan inte så många övningar
4. Vet inte vilken muskel som tränas               3. Vill inte lyfta för tungt
5. Vill inte bli muskulös                                    3. Vill inte bli muskulös
5. Rädd för att andra ska se om man gör fel   4. Minns inte hur man skulle stå/sitta
6. Minns inte vilken övning som gjorde vad
7. Minns inte hur man skulle stå/sitta

20                                                       



4.3 Enkät 2: Gyminstruktörer

Enkäterna lämnades till ansvarig för gymmets avdelning på Friskis&Svettis i Eskilstuna 
som vidare lämnade ut enkäterna till de anställda gyminstruktörerna på Friskis&Svettis. 
En vecka senare hämtades de enkäter som blivit  besvarade. 

Material

Det var totalt sju frågor varav flera hade följdfrågor för att undvika missuppfattningar. 
Den första frågan som ställdes var vilka besökare som använder fria vikter minst (kön, 
ålder, bakgrund) och vad de trodde det kunde bero på. Följande fråga handlade om de 
upplevt att besökare tränar fel med fria vikter och hur ofta och vilka som är de 
vanligaste felen. Denna fråga följdes av vad som är viktigt att tänka på när man tränar 
med fria vikter. De sista tre frågorna handlade om de upplevt att någon skadat sig och 
vilken övning det var, vilka fria vikter och övningar som är vanligast att skada sig på 
och vad det beror på och tillsist vilken övning/övningar som har störst skaderisk. Det 
fanns även utrymme för övriga kommentarer om det var något mer de hade att tillägga.

Deltagare

Totalt 6 av 20 av gyminstruktörerna hade svarat på enkäterna, vilket innebar ett bortfall 
av 14 personer. Dessa var antingen bortresta, upptagna eller sjuklediga. Med den 
tidigare enkäten för gymmets besökare var det inte nödvändigt med fler än 6 besvarade 
enkäter från gyminstruktörerna. Denna enkät kompletterade den första enkäten med fler 
öppna frågor som ställts till utbildade gyminstruktörer.

Datainsamling 

Alla svar har utvärderats var och en för sig för att sedan jämföras för att se eventuella 
skillnader på varje fråga eller följdfråga.

Resultatredovisning

Frågor och svar har skrivits ut separat i bilagorna för varje deltagare för att visa hur 
varje person svarat. Någon jämförelse har inte tagits med eftersom det är svårare att 
kartlägga öppna svar. 
 

4.4 Resultat av enkät 2

Resultatet från gyminstruktörerna visade att äldre kvinnor och män, unga nya besökare 
och personer i trettioårsåldern använde fria vikter minst. De ansåg att det kunde bero på 
okunskap, osäkerhet, att de inte vill trängas med muskulösa killar, inte var tillräckligt 
tränade, rädda för att göra fel, lathet genom att man gör som man alltid har gjort och att  
träna i maskin upplevs som osvettigt. 
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På frågan om hur ofta besökare tränade fel med fria vikter svarade de flesta ofta eller att 
det förekom flera gånger om dagen. De vanligaste felen var att man kastade med 
hävstången utan att tänka på hur muskeln sitter, dålig hållning, för tunga vikter, står, 
sitter och ligger fel och håller fel. De vanligaste övningarna som besökare gjorde fel på 
var bicepspress, bröstpress, armövningar, bröstövningar, bicepscurl, marklyft och 
övningar med stång. 

Det som var viktigt att tänka på när man tränar med fria vikter var att ha bra hållning, 
tekniken, syftet med övningen, att inte ha för bråttom, fokusera på det man gör, börja 
med en lättare vikt, inte träna för tungt och inte fuska. 

De instruktörer som upplevt att besökare skadat sig fick beskriva händelsen. En svarade 
att en person hade tränat med hantlar i övningen Pullover* och axeln hade varit för svag 
och hoppat ur led. En annan svarade också hantlar i övningen Pullover men att det var 
ryggövningar och att axeln skadades i luxation*. De vanligaste skadorna som kan 
uppkomma när man tränar med fria vikter är: ont i axlar, leder, ryggbesvär, 
förslitningsskador, sträckningar, slag av tappade vikter, kramper, bristningar och 
belastningsskador. Detta kunde bero på tung belastning och dålig rygg, fel teknik, slarv, 
okunnighet och en vilja att visa upp sig, skryta. De övningar som har störst skaderisk 
med fria vikter är: marklyft*, övningar för axlar, övningar som är tunga och 
snabba/explosiva. Besökare skadas på grund av att de är för dåligt uppvärmda eller inte 
är tillräckligt tränade. Besökare skadar sig när de gör marklyft för att det är en övning 
med snabba rörelser som utsätter nacke och rygg för tryck.

4.5 Sammanfattning av enkäter

Enkät 1 

Resultatet visade att de flesta hade liten erfarenhet av styrketräning på gym och tränade 
främst för bättre hälsa, bättre kondition och för att bli starkare. De besökare som 
använder fria vikter minst var kvinnor. Anledningarna till varför man valde bort fria 
vikter var på grund av rädsla att skada sig, att det är trångt och för att de inte vet hur de 
ska användas. De ville inte bli muskulösa och var rädda för att andra skulle se om de 
gjorde fel.

Enkät 2

Resultatet visade att gyminstruktörerna upplevde att det var både kvinnor och män som 
inte använde fria vikter. Det var alltifrån personer som tränat i flera år till nya besökare 
som tränade fel och i varierande åldrar. Gyminstruktörerna trodde att det berodde på 
okunskap om fria vikter, rädsla för att göra sig illa och göra bort sig. Det hände ofta att 
besökarna tränade fel med fria vikter och att detta berodde på dålig hållning, att de lyfte 
för tungt, för snabbt och okontrollerat. Det förekom att personer skadade sig när de 
tränade med fria vikter och att det var på olika övningar med olika fria vikter. De skador 
som kunde uppstå vid styrketräning var bland annat förslitningsskador, sträckningar och 

* Se begrepp och definitioner s.2 
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belastningsskador. Gyminstruktörerna ansåg att besökare ofta skadades på grund av att 
de var antingen dåligt uppvärmda eller inte hade tillräckligt med erfarenhet inom 
styrketräning. En av gyminstruktörerna tillade under övriga kommentarer att alla borde 
få en instruktion innan de börjar styrketräna för första gången.

Slutsats av enkäter

I undersökningarna framgick det att hållning, tempo och koncentration var viktigt att 
tänka på för att undvika skador. Detta bevisade att det fanns ett behov av visuell 
instruktion som hjälpmedel på gym, eftersom det kan underlätta för besökarna som har 
svårt att minnas övningar samtidigt som det ger förslag på hur fria vikter kan användas, 
för de som enbart är nyfikna. Oberoende av hur tränad en person är, kan en visuell 
instruktion vägleda för hur styrketräning bör gå till, eftersom en person kan ha tränat fel 
i många år utan att veta om det (Berg & Paulún, 2010, s.36). 
Nu hade projektet en definierbar målgrupp och annan användbar information till 
framställningen av de visuella instruktionerna. Information om själva 
bildframställningen var nästa steg i arbetsprocessen.
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5 Analys av befintliga instruktioner

För att kunna göra de visuella instruktionerna krävdes det att ta reda på hur tidigare 
instruktioner har sett ut, antingen de som sitter på maskiner samt de som finns att hämta 
från internet. Detta var dels för att hämta inspiration men också för att kunna analysera 
vad som är bra och dåligt med dessa, för att skapa så informativa visuella instruktioner 
som möjligt. Rune Pettersson säger att det inom informationsdesign är viktigt att 
definiera det huvudsakliga syftet, det objektiva av meddelandet och att alltid tänka på 
mottagarna i sammanhanget (2007, s.19).

5.1 Analys ett: Instruktion på träningsmaskin

Instruktion på träningsmaskin för sittande rodd/seated row, som fanns på gymmet på Friskis & Svettis, 
Eskilstuna.
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Texter

”För att läsare ska förstå texten ska såväl språket och stilen på texten vara korrekt för att 
undvika missförstånd eller distraktion”. För att undvika detta bör stilen på texten 
anpassas efter sammanhang. Den ska inte innehålla abstrakta ord, talord, långa 
avancerade meningar, passiva meningsuppbyggnader för att inte komplicera läsningen 
för betraktaren. (Pettersson, 2007, s.31) 

Text 1

Huvudtexten är sammansatt som en lista med punkter för varje steg som tar upp hur 
övningen ska gå till. Det som är bra är att det är korta anvisningar som förhindrar att 
betraktaren tröttnar på att läsa. Det som är mindre bra är att en del ord inte är lätta att  
förstå, särskilt inte som ny på ett gym. Det ord som kan vara svårt att förstå är 
”kontraktion” som betyder att musklerna är ihopdragna och spända. Det kan behöva 
förklaras lite tydligare för de som inte vet ordets innebörd. 

Text 2

Instruktionsskylten har en text som beskriver syftet med övningen: ”skapa normal 
balans och rörlighet i skuldror och nackparti”. Den här informationen är relevant för 
personer som tränar för bättre hälsa, men det saknas information för den som vill bli 
starkare eller vill få större muskler. Eftersom texten inte riktar sig till hela målgruppen är  
den mindre användbar i instruktionen. 

Text 3

Intill en av bilderna står namn på muskler och vilka muskler som tränas. Det står både 
de medicinska namnen och de mer allmänna benämningarna. Det som inte är helt tydligt 
är om det är någon muskelgrupp som tränas mer än andra. Det kan vara intressant för 
betraktaren som vill veta vilken/vilka muskler som tränas eller lära sig mer om kroppen.
  

Bilder

Rune Pettersson säger att läsbarheten i meddelandedesign avgörs hur väl betraktaren 
förstår stil på text, bild och grafisk form (Petterson, 2007, s.31)

Bild 1

Huvudbilden föreställer en träningsmaskin och en person som sitter i den. Det som är 
bra med bilden är att den visar utgångsläget och slutläget i samma bild. Detta sparar 
plats för en instruktion som är liten i formatet. Det som är sämre är att det inte visar 
vilket som är utgångsläget och vilket som är slutläget. Det finns pilar som illustrerar ett  
rörelsemoment. Däremot visar den varken start- eller slutläge eftersom pilarna pekar åt 
två håll. Det blir svårt att avgöra åt vilket håll rörelsen börjar. Bilden är svartvit och 
illustrerad i jämntjocka linjer. Eftersom maskinen i bilden innehåller många detaljer blir  
det svårt att skilja personen och maskinen åt. Personen har få detaljer vilket ökar 
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kontrasten mellan maskin och människa något. Däremot skulle variation på 
linjetjocklekar öka kontrasten i bilden.

Bild 2

Bilderna föreställande vilka muskler som tränas är också de för detaljrika. Det kan 
minskas ner genom att inte visa de muskler som inte tränas fullt lika detaljerat. Det är 
även svårt att avgöra om det är någon muskel som tränas mer än de andra, eftersom alla 
muskelgrupper är markerade med samma färg.

Layout

Text

Typografin är genomgående för alla texter. Huvudtexten och texten för syfte är en sans 
serif. Enligt Christer Hellmark (2006) är serifer mer lämplig för tidsskrifter och 
trycksaker än sans serifer och att det möjligen beror på att serifer är små klackar som 
sitter på bokstäverna och underlättar läsningen. Det är däremot ingen regel. 
Teckengraden är 12 pt vilket är gränsen för ett normalt läsavstånd (20-40 cm) och det 
stämmer med hur instruktionsskylten är placerad på maskinen. Det som är negativt med 
huvudtexten är att listan med punkter som markerar flera steg, är svår att läsa i en 
bestämd följd om det är flera steg. Det blir svårt att reda på vilket steg i övningen man är 
i om betraktaren händelsevis tittar bort en stund. Finns däremot andra markeringar som 
exempelvis nummer, kan det bli lättare att förstå att texten skall läsas i följd och vilket  
steg man nyligen läst. Detta är angeläget om informationen också minskar skaderisken 
om den läses av korrekt. Huvudrubriken är störst i teckengrad, satt i fetstil och beskriver 
namnet på övningen. Det finns ytterligare en underrubrik för syfte. Den är några 
teckengrader mindre men också i fetstil. Det är sämre att det inte finns någon 
underrubrik för utförandet av övningen som är starkare hierarkiskt sett, eftersom det 
förklarar hur maskinen ska användas. Det blir mindre harmoniserat i layouten. Den sista 
texten berättar vilka muskelgrupper som tränas är satt i kursiverat och är i mindre 
teckengrad än huvudtexten. Den kombinationen gör den dessvärre rörig och svårläst. 

Marginaler och placering

Bilder, texter och rubriker är inte linjerade med varandra och det blir ingen bra balans i 
läsningen. Det är inte så mycket färg i bilderna vilket gör att de smälter ihop lite med 
texterna. Det ger ett tråkigt intryck och kan avgöra om betraktaren har lust att läsa eller 
försöka förstå bilderna.
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5.2 Analys 2: Träningsguide på internet

På muscles.se (2010) finns en träningsguide med exempel på olika övningar för fria vikter.  Varje kapitel 
beskriver vilken muskelgrupp som tränas i övningarna som tillexempel rygg, biceps eller axlar. För varje 
övning finns en bild på utförandet och textbeskrivningar, samt en bild som visar var på kroppen de 
muskler som tränas sitter. 

Texter

Texten beskriver kort och koncist vad som krävs för att utföra övningen och i nästa 
stycke förklaras hur övningen ska utföras. Det är bra att det står tydligt hur övningen ska 
förberedas och att betraktaren bör välja två hantlar som motsvarar det den klarar av. Det 
minskar risken för att personer väljer för tunga vikter och skadar sig. Däremot kan ordet 
styrkegrad skrivas om till något enklare så det inte sker missuppfattningar av 
innebörden. Under utförande beskrivs övningen i två rörelsemoment. Detta kunde vara 
tydligare om det var uppdelat och samtidigt skulle det ge en starkare koppling mellan 
text och bild. Det är inte helt tydligt vilka muskler som tränas eftersom det varken står 

27                                                       



skrivet som tilltalsnamnen eller de anatomiska. Det kan vara bra att veta vilka muskler 
det är och om dessa är flera eller tillhör samma muskelgrupp. Det kunde lämpa sig bra i 
närhet till den andra bilden föreställande muskler på människokroppen. Det står 
ingenting om skaderisker med övningen. Det står däremot i början av guiden innan 
övningarna visas, noggrant  beskrivet om vad styrketräning innebär, är bra för och vad 
man bör undvika för att inte skadas. Det är relevant att ha med sådan information om det 
enbart är övningarna som skall visas som i detta projektarbete.

Bilder

Bild 1

Huvudbilden föreställer en illustrerad man och den fria vikten. Det är en färgbild som 
visar en position i färg med svart kontur och en annan i svart kontur utan färg. Detta 
markerar att det är något som händer i bilden eftersom kontrasten är tydlig. Det finns 
däremot inga element som visar åt vilken riktning rörelsen sker eller om det är en eller 
flera rörelsemoment. Bilden innehåller få linjer och färger. Det är bra eftersom rörelsen i 
bilden blir tydligare om andra detaljer inte tar över för mycket. Bänken saknar däremot 
färg vilket ger en uppfattning om att den flyger. Detta är förmodligen en 
framställningsmiss eftersom resterande bilder i träningsguiden har färg på hela bänken.

Bild 2

Den andra bilden föreställer en anatomisk människokropp som visar alla muskler. De 
muskler som aktiveras i övningen är tydligt markerade med en röd färg medan övriga 
muskler är i gråton. Det som är svårt att avgöra i bilderna är om det är någon eller flera 
muskler som aktiveras mer i övningen än andra eftersom alla har samma röda färgton.   

Layout

Text

Textens typsnitt är en Antikva och har serifer, som går alldeles utmärkt att användas  i 
tidsskrifter och trycksaker enligt Christer Hellmark (Hellmark, 2006, s.26). Det är 
samma typsnitt för hela guiden. För att skilja rubrik och brödtext åt har rubriken skrivits 
med versaler och underrubrikerna är i fetstil. Texten är i teckengrad pt12, som tidigare 
nämnt är på gränsen till för stort. En text som ska läsas på normalt läsavstånd skall vara 
mellan 7-9 pt för tidskrifter och tidningar med smalare spalter och 10-12pt för böcker, 
mer än så är för betraktaren irriterande stort att läsa och lämpar sig bättre för barnböcker 
eller på affischer som ska läsas på längre avstånd (Hellmark, 2006). En lämplig rubrik 
att ha med är vilken muskelgrupp som tränas. Nu står det vad övningen heter och vilka 
fria vikter som används men det är inte alla som vet vilken muskelgrupp den övningen 
gäller för. Detsamma gäller för vilka övriga muskler som tränas i övningen. Bilderna 
visar vart på kroppen de sitter, men de har inte något namn. 
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Marginaler och placering

Texten är placerad på mitten av pappret, med väldigt små marginaler mellan bilder och 
sidan av pappret. Det ger ett rörigt intryck när det borde vara tvärtom med så få 
komponenter. Det vore lämpligare om textkolumnerna var kortare och bilderna 
minskades ner något för lite bredare marginaler. Detta skulle skapa en mer harmonisk 
balans. Huvudrubriken ligger inte i linje med de övriga komponenterna i layouten och är 
inte helt vänsterjusterad vilket gör att den inte står starkt hierarkiskt sett. 

5.3 Sammanfattning av Analyser

Analys 1 

Textbeskrivningarna var korta och tydliga, men saknade en del information för att 
uppmärksamma hela målgruppen. Det fanns en del svåra ord och gav onödig 
information. Bilderna hade för mycket detaljer vilket gjorde det svårt att uppfatta vad 
övningen gick ut på. Det positiva var att bilden längst ner hade utmärkande drag för 
vilka muskler som användes med hjälp av en gul färg. Layouten var inte särskilt 
balanserad, varken texter, bilder eller rubriker hade lagom marginal eller låg i linje med 
varandra och skapade ett dåligt läsflöde.

Analys 2 

Texten är kort och tydlig vilket gör det lättare att komma ihåg övningsmomenten. Det 
som är mindre bra är att övningen beskrivs med en text för utförandet och det skulle 
vara bättre om det delades in i två moment. Det saknas namn på vilka muskler som 
tränas, vilket kunde vara intressant att veta. Huvudbilden visar tydligt att det är en 
rörelse eftersom kroppen är ifylld med färg, samtidigt som ett par extra armar sticker 
upp endast med konturerna. Det kunde däremot vara tydligare var övningen börjar och 
var den slutar. En annan förbättringsaspekt vore att tydligare visa hur sitsen ska vara 
uppfälld och hur armarna ska placeras om det fanns en bild i sidovy. Layouten har inga 
större fel utöver att det skulle underlätta för läsningen om det var lite bredare marginaler 
mellan texter och bilder.

Slutsats av analyser

Med dessa analyser har jag fått en bra bild av vad som är användbart i mina visuella 
instruktioner och vad som bör undvikas. Det som kunde vara användbar information var 
färgkodning för att rikta uppmärksamheten rätt, att undvika alltför detaljerade bilder, att  
använda korta tydliga texter och ha ett lagom avstånd mellan de olika komponenterna i  
layouten.   
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6  Utformning av nya instruktioner

De visuella instruktionerna är stilförslag som tagits fram genom de undersökningar och 
litteraturstudier som gjorts. De beslut som fattats har bestämts utifrån 
informationsdesignens riktlinjer samt vad det var för typ av instruktion som skulle 
produceras. Rune Pettersson (Pettersson 2007, s.3) skriver att det är nästintill omöjligt 
att ta fram regler för hur informationsdesign bäst kan skapas och att varje designarbete 
har sina problem och lösningar. Däremot har han genom forskning kunnat ta fram 
riktlinjer för hur effektiv informationsmaterial kan utformas. 

Innehåll

För att bestämma innehållet skriver Rune Petterson (2007, s.20) att designern bör 
definiera den interna- och externa kontexten och definiera hur dessa kommer att påverka 
tolkningen av meddelandet. Den inre kontexten är att det är en instruktion, den yttre 
kontexten är att den ska kunna hängas upp på väggen intill fria vikter och kabelmaskiner 
på ett gym. Eftersom varje instruktion skulle föreställa olika övningar med olika eller 
samma typ av fria vikter exempelvis flera varianter av skivstänger, gör det att 
instruktionerna inte till fullo kommer likna varandra. För att de skulle uppfattas som 
sammanhörande behövde alla innehålla samma komponenter och ha likadan layout. 
Resultatet från enkäterna visade att målgruppen inte använde fria vikter för att de inte 
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visste hur olika övningar gick till, vad som var viktigt att tänka på för att inte skada sig 
och vilka muskler som aktiverades. 
För att uppfylla målgruppens behov behövde alla visuella instruktioner innehålla: 

•  Namn på övning   
•  Namn på fri vikt            
•  Bild på övningen 
•  Bild på vilka muskler som tränas           
•  Text som förklarar hur övningen går till 
•  Text som berättar vilka muskler som tränas 
•  Text som beskriver vad som är viktigt att tänka på vid styrketräning.  

 

Bildmanér

För att bestämma bildmanér har jag utgått från min målgrupp och vad det är för typ av 
instruktion. Som tidigare nämnt är det en instruktion för ett gym och den ska visa hur 
övningen går till och vilken fri vikt som används. En av bilderna ska visa en aktör som 
utför övningen. Vilket manér som borde användas resonerades fram kring de faktum att 
fria vikter har olika utseenden beroende på gym och att målgrupp som tagits fram var i 
blandade åldrar respektive kön. Det skulle därför bli svårt att fånga alla fria vikter och 
hela målgruppens uppmärksamhet med ett fotografi. Visserligen visar ett fotografi hur 
något verkligen ser ut och har en hög grad trovärdighet. Trots att det visar hur något ser 
ut, är det mer personligt och inte alltid lika tydlig som en illustrerad bild. Valet av 
bildspråk är viktigt och används rätt sorts teknik kan det ge maximal effekt av 
information (Bergquist et al., 1986). Beslutet att illustrera bilderna var därmed fastslaget 
eftersom det är lättare att styra bildinnehållen.

Bilder

Innehåll

Till instruktionen gjordes två bilder. En huvudbild som skulle demonstrera utförandet av 
övningen och en bild som visade vilka muskler som aktiverades. Bilderna är framtagna 
med hjälp av inspiration från Maximal Muskeltillväxt och från resultatet av analyser av 
befintliga instruktioner (Berg & Paulún, 2006). Huvudbilden visar aktören som 
illustreras först i en startposition och sedan till höger om den visas slutpositionen. Detta 
för att undvika att blanda ihop för betraktaren i vilken ordning rörelsen sker. Bild 1 är 
skissad för hand och i efterhand redigerad och färglagd i bildbehandlingsprogram på en 
dator. Bild 2 är gjord från grunden på datorn i ett bildbehandlingsprogram. Kontrast i 
bilderna skapades med färgvariationer och storleksskillnader. Detta gör så att det blir 
lättare för betraktaren att se skillnad på vad som är människa, aktiv muskel eller redskap 
i bilderna (Rune Pettersson, 2007) samt att storleken avgör en hierarkisk ordning. Att 
veta vilka muskler som tränas kan vara intressant, men det är väsentligare att veta hur 
övningen ska utföras.
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Bild 1 

Huvudbildens syfte var att visa målgruppen hur övningen går till. För att visa detta 
behövdes följande bildkomponenter: Den fria vikten eller kabelmaskin och redskapet, en 
vy från sidan och en framifrån för att fånga hela rörelsen och aktören som utför 
övningen. Enligt enkätstudien för besökarna hade flertalet kvinnor och ett fåtal män 
svarat att de inte ville bli för muskulösa. Eftersom fokus skulle vara på övningen och 
inte på aktören valdes därför en neutral kroppsform med inte alltför utmärkande drag 
och lagom med muskler. Att varför i huvudtaget ha med muskler är för att de betonar 
förändringar i bilden och hur exempelvis rörelsemomenten i övningen påverkar 
musklernas utseende. Det blir tydligare hur kroppen ser ut när en övning utförs. En 
annan väsentlig faktor i illustrationen var vilket kön aktören som utför övningen skulle 
anta – gestaltning som man eller kvinna. Detta kunde vara avgörande för hur 
målgruppen uppfattar bilderna eftersom (Bergquist et al.,1986, s.30-31) det kan betyda 
väsentligt olika för olika tittare, om man inte ser upp med hur bilden laddas och 
presenteras. Resultatet från målgruppen visade att det var främst kvinnor i blandade 
åldrar som inte använde fria vikter. Men resultatet visade också att det förekom att fria 
vikter användes fel och att det inte enbart var kvinnor som gjorde fel utan också män. 
Därför togs beslutet att det skulle vara både en kvinnlig och manlig gestalt som 
figurerade aktör. Genom att också variera aktören i olika visuella instruktioner kan det 
locka både män och kvinnor till användning. Redskapen och de fria vikterna har gjorts 
mindre utmärkande med att illustreras i en mindre storlek, därför att en vanlig orsak till  
skador var att personer lyfte för tunga vikter. För att minska skaderiskerna illustrerades 
också hållningen, stående- och sittande positioner (Berg & Paulún, 2006, s.20) för att 
betraktaren lättare ska förstå texten om förberedelser inför utförandet.   

Bild 2

Den andra bilden skulle visa vilka muskler som tränades. Valet att ha med den 
informationen valdes för att människor har olika mål med sin träning. En del vill veta 
vilken muskelgrupp de använder, andra följer inget särskilt träningsschema 
(se Bilaga 6). Resultatet från analysen av befintliga skyltar visade att bilderna som 
markerade de aktiverade musklerna med färg gjorde informationen tydligare för läsaren. 
Däremot visade resultatet att för mycket detaljer av musklerna gjorde bilderna 
svårtolkade. Därför valdes muskelbilden för den visuella instruktionen att illustreras 
som en simplifierad figur av människokroppen. Detta skapades med en konturlinje och 
endast de aktiva musklerna markerades med färg istället för varje muskel. Rune 
Pettersson skriver att vi har lättare att ta in information med en lägre detaljnivå.  
Symboler och former som upplevs vara bekanta gör informationen läsbar som 
exempelvis figuren av en människa (Pettersson, 2007, s.31). Detta framkom tydligt i 
utprovningen eftersom personerna direkt uppfattade bilden som visade vilka muskler 
som tränades.
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Texter

Innehåll

Som tidigare nämnt kommer inte någon stor del av arbetet läggas på texten. Val av 
innehåll har inspirerats från boken Maximal muskeltillväxt som handlar om 
styrketräning, och styrketräningsprinciper (Berg & Paulún, 2006). Utformningen har 
bestämts av riktlinjer för informationsdesign och från boken Typografisk handbok 
(Hellmark, 2006). Huvudrubriken och rubriker har störst teckenstorlek för att delvis dra 
till sig mer uppmärksamhet till väggen instruktionerna är placerade mot samt för att de 
förmedlar namnet på övningen och vilken muskelgrupp det är. Detta kan vara direkt 
avgörande om personen vill fortsätta läsa om övningen, beroende på vad personen vill 
träna eller lära sig om. Överrubriken Styrkeövning: muskelgrupp: namn på övning är satt 
i teckengraden 23 pt. Underrubrikerna står i två teckengrader större än brödtext och i 
versaler och de betonar varje ny del i instruktionen. För att text skall uppfattas korrekt 
och vara läsbar på normalt läsavstånd bör texten vara mellan 10-12 pt i brödtexten. Efter 
att betraktaren uppmärksammat skyltarna i rummet kommer han/hon att gå fram för att  
läsa/titta närmare på skylten. Därför behöver inte brödtexten vara större. 

Text 1

Huvudtexten beskriver dels förberedelser och själva utförandet av övningen. Det har 
varit väsentligt att få med vad som är viktigt att tänka på för att inte göra fel. Författarna 
till boken Maximal muskeltillväxt skriver att all träning alltid är en balans mellan leder 
och muskler. Det är angeläget att övningarna som utförs inte belastar lederna i onödan 
(Berg & Paulún, 2006, s.20). Det finns olika sätt att undvika detta på genom att stå, sitta 
eller ligga rätt när övningar genomförs. Detta är några av de aspekter som tagits med i 
en förberedande del innan texten beskriver utförandet. Utförandet beskrivs i två steg: 
start- och slutposition. Beskrivningarna är detaljerade och beskriver allt ifrån hur 
kroppsdelarna ska placeras på träningsverktyget till tempot för att utföra övningen 
korrekt.

Text 2 

Text två beskriver vilka muskler som tränas och namn inom ämnena styrketräning och 
anatomi har använts i en hierarkisk ordning. Dessa kan vara svårtydda beroende på hur 
intresserad av styrketräning betraktaren är. Eftersom det är förekommande namn inom 
styrketräning är de nödvändiga att ha med. För att de ska bli begripliga för alla har 
siffrorna 1, 2 och 3 placerats för att markera den hierarkiska ordningen samt att namnen 
på musklerna är både på latin och svenska.  

Text 3

För att ge en föraning om att det finns viss skaderisk med övningen finns en text som 
talar om vad som är viktigt att tänka på. Det var lämpligt att ha med att betraktaren bör  
tänka ordentligt på hållningen, tempot och att inte lyfta för tungt, eftersom dessa var de 
vanligaste orsakerna till varför inte besökare tränade rätt. 

33                                                       



Rune Pettersson skriver att information bör vara korrekt men också intressant för 
mottagaren (1998, s.165). ”Många undersökningar har visat att våra tidigare  
erfarenheter och kunskaper i hög grad påverkar hur vi uppfattar en text , en bild, ett  
radioprogram eller ett tv-program”(1998, s.51). För en person som är ovan att träna 
med fria vikter är information om säkerhet och hur man ska träna för att undvika skador 
av intresse. En person som tränat en längre tid har troligen redan kunskapen om dessa 
styrketräningsprinciper och därför blir den informationen förmodligen ointressant. Det 
är därför fördelaktigt att avväga vilken information som bör stå med för att inte trötta ut 
betraktaren. 

Layout

Texter, bilder och bildelement har placerats i den ordning som de skall läsas av och 
enligt den svenska läsriktningen vilket är från vänster till höger. Nedan följer de val av 
av placering av instruktionens komponenter som gjorts. 

Text

Alla textbeskrivningar har placerats under huvudbilden för att de först skall 
uppmärksamma bilden, innan betraktaren läser om hur övningen går till. Detta gör 
texten tydligare om det finns en bild att hänvisa till. Den första texten är placerad under 
den mindre bilden föreställande vilka muskler som tränas. Det kan vara intressant att 
veta innan övningen utförs, så personen som tränar valt att träna rätt muskelgrupp. 
Förberedande och utförande har placerats från mitten och till höger under huvudbilden 
och är markerade med underrubriker och grafiska element. Texten för vad som är viktigt 
att tänka på är separerad från den övriga texten och lades mer frigjord genom att 
innesluta den i en röd ruta och placera den längst ner i linje med mitten. Enligt 
slutenhetsprincipen markeras det som är inneslutet och uppmärksammas därför som en 
grupp (Ware, 2004).

Bild

Huvudbilden och textbeskrivningarna är separerade med en rak linje och huvudbilden är 
centrerad och störst i instruktionerna för att med sannolikhet bli uppmärksammad först. 
Bilden föreställande vilka muskler som tränas och texten med tillhörande namn har 
placerats tätt intill varandra. Enligt närhetsprincipen gör det att dessa upplevs tillhöra 
samma grupp (Ware, 2004, s.189). För att huvudbilden ska länkas samman med
text och underrubrikerna för utförande, startposition och slutposition har grafiska 
element av färgifyllda cirklar placerats i linje med varje position i bilden och för 
underrubrikerna med samma namn. De upplevs också tillhöra samma grupp enligt 
likhetsprincipen.  

Marginaler och placeringar

Något som gjorde instruktionsbilder mindre harmoniska enligt resultatet från analyserna 
var att marginalerna var för små både i förhållande till dess element och längsmed 
kanterna av papperet. Detta är något som undvikits i de nyproducerade visuella 
instruktionerna för att hålla en enkel och jämn struktur och för att ge ett mer luftigt 
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intryck (Pettersson, 2007).  Tillsammans med färgkontraster, symboler och variationer i 
texten blir informationen läsbar och tydlig. Något som blivit bekräftat genom 
utprovningen.

Format

De visuella instruktionernas storlek har bestämts utifrån att de förväntas bli placerade 
intill den fria vikt eller kabelmaskin den föreställer och för att bli upptäckt på avstånd. 
Enligt enkätstudien kunde målgruppen se bilderna på träningsmaskinerna tydligt, men 
att de lite äldre personerna hade svårt att läsa texten. Dessa instruktioner hade storleken 
10 x 7 cm och läsavståndet var mycket nära. Det krävs ett större format för att 
illustrationen ska bli uppmärksammad i ett rum. Ett format bör vara i storleken A4 eller 
A3. Valet avvägs utifrån hur stort väggutrymme som finns. På gymmen tar speglar och 
maskiner upp väggutrymme vilket gör att ett A4 lämpar sig bättre eftersom det sparar 
plats för flera visuella instruktioner. 

Bilden visar en styrkeövning med stång upphängd på ett gym i Solna. För att få plats med flera övningar 
behövs flera mindre instruktioner i formatet A4. Vill gymmet bara visa en övning med stång är det större 
formatet (A3) ett bättre val, eftersom det syns tydligare på avstånd. Ramar kan också ge instruktionen en 
större uppmärksamhet så den upplevs mer som en instruktionsskylt.

Val av papper

En text som ska läsas tryckt på ett papper med högglans kan bli svårläslig eftersom 
ljuset reflekteras kraftigt. En upptäckt som gjorts via besök på olika gym under 
projektets gång var att spotlights var en förekommande ljuskälla och det rekommenderas 
därför att använda ett papper i ett matt material för att ge en behagligare läsning.Vill 
man ytterligare öka på läsligheten, bör papperet vara åt det mer gula eller gråtoniga 
hållet (Johansson & Lundberg & Rydberg,  2006, s.306). 

35                                                       



7 Utprovning

För att kunna säkerställa att de nya instruktionerna uppfyllde frågeställningen, behövde 
de prövas ut. Utprovningen skedde genom intervjuer med fyra personer (Bilaga 5-6D). 
Detta var för att ta reda på om personerna kunde se ett behov av information samt för att 
se om det var något som de tyckte saknades eller var svårt att förstå i bilderna. Därefter 
har några få modifikationer gjorts.

7.1 Procedur och material

Personerna blev intervjuade var och en för sig. Först fick personerna en introduktion till 
vad examensarbetet handlade om och att instruktioner hade producerats. Därefter fick 
de en kort förklaring vad som menades med fria vikter och att kabelmaskinen hade 
inräknats med motivering varför. Sedan fick intervjupersonerna veta att de skulle få 
svara på några frågor om deras träningsvanor och att de skulle få titta på några exempel 
på övningar med fria vikter. 

Deltagare

De personer som valdes för intervju skulle antingen träna eller under perioder ha tränat 
på gym. Utprovningen var i synnerhet riktad mot de som inte hade särskilt stor 
erfarenhet av att träna med fria vikter. 

Frågor

Intervjuerna började med formalia. Frågorna som sedan ställdes hade delats in i tre 
kategorier. Den första var fyra frågor om personernas erfarenhet av fria vikter. Dessa var 
om de använde fria vikter med svarsalternativen: ja varje gång, ibland eller sällan. 
Därefter varierade frågorna beroende på hur de svarat på första frågan. Hade de svarat ja 
varje gång och ibland, fick de svara på vilka fria vikter de tränade med. Hade de svarat 
ibland och nej fick de svara på frågan varför de inte gör det. Sista frågan var hur de lärt 
sig använda fria vikter förutsatt att personen svarat ja varje gång eller ibland på första 
frågan. Innan de fick höra frågorna från nästa kategori om instruktionernas utformning, 
fick de titta på instruktionerna en stund. Istället för att använda visuell instruktion 
användes ordet ”instruktionsbilder” eftersom det skulle vara ett lättare ord att förstå utan 
att behöva förklaras. Frågorna som ställdes var om de förstod vilken övning det var, vart 
den började och slutade, om det var tydligt vilka muskler som tränades och hur de kunde 
se det och en sista fråga som frågade om det var något som saknades. Sista kategorin var 
om informationen om fria vikter på gymmet, om de tyckte att de behövdes mer, vilka 
fördelar instruktionsbilder av fria vikter skulle ge intervjupersonen och en sista om 
personen skulle känna sig säkrare att träna med fria vikter om det fanns 
instruktionsbilder tillgängliga på gymmet.   
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Resultatredovisning

Frågorna är uppställda på bilaga 5. Resultatet har sammanställts i Bilaga 5A-5D, där 
intervjuerna har skrivits ut var och en för sig för att tydligare kunna visa hur varje 
person tänker och tycker. Svaren har sedan tolkats utifrån vad personen svarat, deras 
kroppsspråk, röstlägen och intervjusituation.

7.2 Resultat av utprovning

De intervjuade var tre kvinnor och en man. Eftersom det var fler kvinnor som inte 
använde fria vikter var det extra angeläget att få deras ställningstagande kring träning 
med fria vikter och hur de uppfattade instruktionerna. Alla har angivit sitt namn, men 
detta kommer inte att skrivas ut i rapporten eftersom det är oväsentligt (se bilaga 5). 

      Erfarenhet

1. Använder du fria vikter på gymmet?
2. Om ja eller ibland: vilka fria vikter brukar du använda?
3. Om du inte använder fria vikter eller gör det ibland: varför gör du inte det? 
4. Hur lärde du dig att använda fria vikter?

1. Alla hade svarat att de använde fria vikter ibland eller sällan. 

2. En av fyra hade angett de flesta av intervjuns exempel på fria vikter, vilket kan tolkas 
som att hon prövat de flesta. De övriga tre hade angett ett eller två alternativ. 

3. De flesta svarade att de tränade mest med konditionsmaskiner eller träningsmaskiner. 
En hade svarat att han tyckte att träningsmaskiner var bättre för att det isolerar den 
muskelgruppen man vill åt och att man dels kan se vilken muskel som tränas, vilket kan 
tolkas som att han menar instruktionsbilderna på maskinerna. En annan hade angett ett 
liknande svar: ”Det är otympligt. Det är lättare på maskinerna och att träna en specifik 
rörelse”. På den tredje intervjun var svaret att det är tråkigt och att hon tränar mest 
kondition och mage. Endast en hade svarat att det berodde på hur schemat såg ut den 
veckan och att hon var utbildad till personlig tränare och hade gjort sitt egna schema. 
Det ger en tydlig indikation av att personen har en del kunskaper om styrketräning. 

4. på sista frågan hade endast en av fyra svarat genom att en instruktör visade, 
resterande hade lärt sig från att titta på sin träningspartner/ träningskompis.
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     Utformning

1. Är det tydligt hur övningarna går till? Var den börjar och var den slutar?
2. Är det tydligt vilka muskler som tränas? Hur ser du det?
3. Är det något som du tycker saknas?

1. De flesta svarade att ja det var tydligt eftersom det genomskinliga i bilderna 
markerade skillnaderna, att man såg både framifrån och på sidan och att prickarna 
markerade och länkade samman med texten. En tyckte att det som kunde vara mer 
tydligt var om det inte hette slutposition och att det hade ett mellanläge.

2. Alla svarade att det var tydligt vilka muskler som tränades, genom att peka eller 
hänvisa till den mindre bilden föreställande vilka muskler som tränades. En bekräftade 
det med att hon kände igen bilden. En sa att det syntes på figuren eftersom det var rött 
och en annan pekade på texten som beskrev vad musklerna hette och sa ”ja det ser man 
på kartan över kroppen och listan med detaljer”.

3. De flesta tyckte att instruktionsbilderna var tydliga och verkade innehålla allt som 
behövs för att utföra övningen och information om skaderisker. Intervjupersonen som 
hade en utbildning som personlig tränare tyckte att det vore lämpligt att informera att 
övningen bör avbrytas om det gör ont eller om problem med andning uppstår. En tyckte 
att det kanske skulle stå att övningen ska utföras med långsamma rörelser. En annan 
påstod att det hade räckt med bara bilderna och mindre text, men kommenterade också 
att det visserligen är bra för de som inte kan övningen. Den sista intervjuade personen 
tyckte att de saker som är viktiga att tänk på i utförande-texten kunde vara lite mer 
utmärkande från den övriga texten. 

     Behov av information

      1.  Tycker du det borde finnas mer information om fria vikter på gymmet?
2. Vilka fördelar skulle instruktionsskyltar för fria vikter ge dig?
3. Skulle du känna dig säkrare på att du tränade rätt med fria vikter om det 

fanns instruktionsskyltar tillgängliga på gymmet?

1. På frågan om det borde finnas mer information om fria vikter på gymmet svarade alla 
ja. Vidare respons var att det var många som tränade för tungt och för snabbt och att 
många inte har råd med en instruktion från en instruktör. 

2. En av fyra kunde inte komma på några fördelar med instruktionsskyltar. Två svarade 
att fördelarna kunde vara att få ut mer av träningen, att utföra övningen på rätt sätt som 
minskar risken för skador. Personen som tyckte det var tråkigt att träna med fria vikter 
svarade att hon kanske skulle bli mer sugen på att använda fria vikter.

3. Alla svarade ja på frågan om de skulle känna sig säkrare på att de gjorde rätt med 
instruktionsbilder för fria vikter förutom en. Hon svarade att hon kunde se ett syfte för 
de som inte kan. Vilket kan tolkas som att hon tyckte att hon visste tillräckligt om hur 
man tränar med alla fria vikter.
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7.3 Sammanfattning av utprovning

De svar utprovningen gav var att oavsett om personerna tränat länge eller inte, hade de 
flesta svarat att de inte använde fria vikter ofta och att anledningen var att de tyckte det  
var lättare att se på maskinen hur man skulle träna, att det var tråkigt med fria vikter och 
att personerna ibland ville träna kondition och inte styrketräna. Det kan tolkas som att de 
inte vet särskilt mycket om styrketräning och därför är det lättare att välja 
träningsmaskinerna. När det kommer till hur personerna uppfattade utformningen av 
instruktionsskyltarna förstod alla övningarna och tyckte att informationen var tydlig. 
Ingen verkade ha någon åsikt kring att instruktionsskyltarna skulle vara 
osammanhängande. Det som kunde vara tydligare var viktig information om utförandet i 
texten, att det skulle sticka ut mer och en del ord förklaras på ett annat sätt. 
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8 Resultat

De metoder och undersökningar som utförts har resulterat i fyra instruktioner. Den 
slutgiltiga undersökningen var utprovningen. I den framgick det att det fanns ett behov 
av information om fria vikter på gym. De intervjuade personerna bekräftade att det 
skulle kännas säkrare om det fanns instruktioner att titta på när de tränade med fria 
vikter. Personerna tyckte dessa var intressanta och ansåg att det skulle uppmana dem till 
att använda fria vikter. De tyckte att informationen på instruktionerna var tydlig och 
förstod vad som skulle göras, men att vissa säkerhetsaspekter i texten kunde framhävas 
lite mer. Instruktionerna har justerats en aning i texten för att uppfylla de intervjuade 
personernas synpunkter, även om projektet hade avgränsat sig från fokus på text.
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9 Slutsats

I förstadiet av projektet gjordes en observation av olika gym för att ta reda på om flera 
hade behov av information för fria vikter. Det visade sig att alla gymmen erbjöd 
instruktioner av en instruktör, men att det inte fanns några synliga instruktioner, eller att 
dessa var otillräckliga. Detta satte formen för projektet: att skapa visuella instruktioner.  
Eftersom det krävdes information för hur instruktioner kan utformas, gjordes en del 
litteraturstudier om informationsdesign. Detta ledde in på ämnet kommunikation som är 
en av grundpelarna för informationsdesign. Kommunikation handlar om att förmedla ett 
budskap mellan sändare och mottagare (Pettersson, 2007). I informationsdesignens 
sammanhang innebar det att för att kunna utforma en produkt behöver den anpassas 
efter en målgrupp. Det blev därför väsentligt att utveckla frågeställningen i delfrågor för 
att genom dessa först få fram en målgrupp, för att kunna gå vidare till huvudfrågan: att 
skapa tilltalande, informativa instruktioner. Någon särskild designmodell har inte 
använts för att producera instruktionerna, utan arbetet har enbart utgått ifrån strukturen 
på frågeställningen. Det behövdes inte eftersom det inte är beroende av någon sändare 
utan var ett självständigt arbete. 

Eftersom det är personer som besöker och tränar på gym som är de som kommer läsa 
instruktionerna var det dessa som utgjorde målgruppen. Däremot var det intressant att ta 
reda på om det fanns besökare som inte använde fria vikter, varför de inte gjorde det och 
om det förekom att någon använde dem fel. Dessa var spekulationer som byggts på att 
det inte fanns synliga instruktioner att ta hjälp ifrån. För att ge svar på detta användes en 
enkät för besökare och en för gyminstruktörer, då det är svårt att få svar från besökarna 
själva om de tror att de gör rätt eller fel. Resultatet gav spekulationerna rätt och visade 
att det var främst kvinnor men också män som inte använde fria vikter, att det berodde 
på osäkerhet, att det var svårt att minnas samt att det var vanligt att besökare tränade fel.  
Det fanns nu en målgrupp att fokusera på och använda till utformningen. Däremot var 
det fortfarande oklart hur en instruktion för styrketräning borde se ut, vilket förde arbetet 
till att göra analyser av befintliga instruktioner som fanns på träningsmaskiner och en 
annan som hittades genom sökningar på internet. Detta resulterade i att dels få en bild på 
hur en instruktion eventuellt kunde se ut, men också vilka fördelar och nackdelar 
designen hade. Detta var användbar information när innehållet i instruktionerna skulle 
bestämmas. Resultatet från enkäterna gav också funderingar kring kognitionsteorier och 
främst om genusperspektiv och hur minnet fungerar. Genom att studera könsroller kunde 
beslut fattas angående hur aktören i instruktionens bilder skulle se ut. De var däremot 
inget ämne som valdes att gå in närmare på eftersom det är brett och kopplat till andra 
delar som exempelvis samhällsvärderingar. Läran om minnet var intressant och gav 
förslag på hur saker lättare kan läggas på minnet, som också nämndes i Rune Petterssons 
(1998, 2007) och Colin Wares (2004, 2008) böcker om informationsdesign. Deras 
teorier har använts som riktlinjer i större delar av framställningen samt en del 
information från böcker om styrketräning, typografi och för bildproduktion. Det som är 
bra med riktlinjer är att de anpassas från olika situationer. Även om informationen på 
sätt och vis var styrd efter alla undersökningar var det inte säkert att den skulle fungera. 
Därför fattades beslutet att det krävdes en utprovning för att se att rätt val hade gjorts. 
Resultatet från utprovningen bekräftade att det fanns ett behov av instruktioner och att 
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felanvändning kunde undvikas med dessa. Därmed är slutsatsen att de nyproducerade 
instruktionerna är ett säkert, tydligt och intressant hjälpmedel för hur fria vikter kan 
användas.  
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10 Diskussion

Sett till omfattningen har detta examensarbete varit alltför tidskrävande för en 10 
veckors projekttid. Det beror mestadels på att jag har använt många metoder och en del 
tog upp alldeles för lång tid än de egentligen behövde. Det är svårt att i förstadiet av ett 
projekt veta exakt hur hela processen skall komma att se ut, då det allteftersom 
tillkommit metoder som varit nödvändiga för att gå vidare i processen. Det kan 
ifrågasättas om alla metoder verkligen behövdes. Samtidigt har det varit nödvändig 
information även om det visat sig att en del resultat varit mycket lika. Det som skiljer  
dessa åt har däremot behövts för att stärka frågeställningen. Det som har varit mindre 
bra med att ha använt många metoder är att det tagit tid i anspråk som kunde ha 
fokuserats på andra delar i projektet. Ett misstag som uppstod och drog ut på tid, var att 
nästan alla 100 enkäterna för besökarna som delats ut, visade sig vara missvisande. 
Besökarna hade missat att det fanns en baksida av formuläret och en del frågor på grund 
av otydlighet, detta trots att enkäterna provats ut innan. Detta resulterade i åtgärden att 
enkäten förtydligades och undersökningen gjordes om. Jag vet i dagsläget att 100 
enkäter var ytterst ambitiöst och 50 stycken hade räckt för att få ut en målgrupp. De 
enkäter som gjorts om hade kunnat avgränsats ytterligare för att få ett tydligare resultat.  
Det hade kunnat producerats fler exempel på övningar och med fler varierade aktörer i 
bilderna. I slutstadiet hade utprovningen möjligen kunnat prövats ut på fler personer och 
fler frågor om själva designen kunde ha ställts. Men eftersom projektet hade en 
säkerhetssynpunkt fanns det inget alternativ till att enbart fokusera på hur utformningen 
av instruktionerna såg ut.

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka om visuella instruktioner ökar 
användningen av fria vikter och kabelmaskinerna. De metoder som kan användas är 
observationer av ett gym och enkäter för både personal och de som tränar på ett gym. I 
enkäten för personalen kan det utredas om skador och felanvändning av fria vikter har 
förändrats i antal och om det eventuellt påverkat antalet besökare. En annan 
undersökning kunde vara att fråga besökarna om de upplever någon skillnad med att ha 
synliga instruktioner och om de känner sig säkrare på hur en del övningar går till än 
tidigare.
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Bilaga 1A

Enkät 1 för besökare
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Bilaga 1B

Fortsättning av Enkät 1 för besökare
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Bilaga 2A  

Svar på enkät 1: Besökare som tränar på gym

1. Hur länge har du tränat på gym?

Svarsalternativ Kvinnor
n=60

% Män
n=40

%

0-6mån 29 48,5 12 30

6-12mån 3 5 7 17,5

1-2år 5 8,5 6 15

2-5år 14 23 9 22,5

Mer än 5år 9 15 6 15

2. Vilken är den huvudsakliga anledningen till att du ville börja träna?
Kryssa i 1 eller max 3 av följande alternativ. (Fler har valt att svara på fler alternativ  
än max antalet.)

Svarsalternativ Kvinnor
n=161

% Män
n=98

%

För att bli starkare 30 18,5 21 21,5

För att få större muskler 8 5 23 23,5

För att bli slankare 25 15,5 6 6

För bättre kondition 32 20 12 12

För bättre hälsa 41 25,5 19 19,5

För att förebygga skador 17 10,5 16 16,5

Enligt doktorns rekommendationer 8 5 1 1
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Bilaga 2B 

Fortsättning av svar på enkät 1

3. Om du styrketränar, hur brukar du träna på gymmet per träningstillfälle? 
Vilket av följande alternativ stämmer bäst. (Fler har svarat på mer en ett alternativ)

Svarsalternativ Kvinnor
n=64

% Män
n=44

%

Hela kroppen varierat 24 37,5 10 22,5

Hela kroppen, fast schema 10 15,5 2 4,5

En eller flera muskelgrupper varierat 10 15,5 14 32

En eller flera muskelgrupper, fast schema 5 8 16 36

Tränar det som inte är upptaget 1 1,5 1 2,5

Tränar lite olika inget bestämt 14 22 1 2,5

4a. Om du styrketränar och använder maskinerna: 
brukar du titta på instruktionsbilderna? 

Svarsalternativ Kvinnor
n=59

% Män
n=40

%

Ja 28 47,5 8 20

Ibland 22 37,5 23 57,5

Nej 9 15 9 22,5

b. Förstår du dem? 

Svarsalternativ Kvinnor
n=55

% Män
n=41

%

Ja 24 43,5 27 66

Ja oftast 30 54,5 13 31,5

Nej inte riktigt 1 2 1 2,5

Nej 0 0 0 0
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Bilaga 2C 

Fortsättning svar på enkät 1
4c. Är det något som du tycker är bra eller dåligt med instruktionerna? (Öppen fråga 
som var valfri att svara på. Varje stjärna är ett svar från en person.)

Kvinnor svarar: 
*Nej
*Nej
*Allt är bra!
*Tycker dom är bra. Det är bra att det är kvinnor på bilderna. 
*Det är bra att det finns instruktioner. Bra att det finns men vissa magmaskiner borde 
vara tydligare.
*För mig är allt ok.
*Texten är för liten.
*Det borde stå mer om HUR jag vet hur inställningarna ska vara (tex ryggstödsläge eller 
sitsens läge)
*Bra, man får info om i vilka muskler det bör kännas.
*Inget speciellt.
*Har fått hjälp av instruktör här på friskis, då är det lättare att göra rätt.
*Lite otydliga
*Tydliga, klart för sig vad man tränar och att man gör det på ett bra sätt.
*Vet ej
*Ibland ser man inte helt hur man ska göra. Det finns beskrivningar så det är bra. vissa 
saker utesluter dem.
*Vissa maskiner saknas instruktion samt vilken del av kroppen träningsmaskinen ger för 
resultat.
*Dom är lättbegripliga jag gillar att muskelgrupperna är färgade så man snabbt ser vad 
man tränar.
*Jag tycker det är bra.

Män svarar:
*Jag tycker dem är bra. 
*Vet ej jag kollar inte på dem
*Nej
*En del är lite otydliga när det gäller vilka muskelgrupper som behandlas
*Brukar inte träna med maskiner kör med fria vikter. Men man förstår dem bra
*Instruktionerna borde stå också på svenska eftersom vissa förstår inte sig på engelska
*inga kommentarer
*Bilderna är otydliga ibland.
*Inget, informationen är tillräckligt god
*Nej då
*Måste läsa mycket för att förstå
* Dåligt att det inte finns på varje maskinerna
* Det står inte vilka muskler som tränas
*Det står exakt vilka muskler som tränas vilket är bra och instruktionerna är lätta att 
förstå
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Bilaga 2D

Fortsättning svar på enkät 1

5. Brukar du använda någon typ av fria vikter (hantlar, kettlebells eller 
skivstänger) när du tränar? 

Svarsalternativ Kvinnor
n=59

% Män
n=38

%

Ja varje gång 26 44 30 79

Ibland 19 32 6 16

Sällan 7 12 1 2,5

Nej 7 12 1 2,5

6. Om du väljer att inte använda fria vikter, har det något med följande alternativ att  
göra? Kryssa i en eller fler eller fyll i under övriga kommentarer. (Flervalsfråga)

Svarsalternativ Kvinnor
n=42

% Män
n=17

%

Kan inte så många övningar 15 36 3 17,5

Vet inte vilken muskel som tränas 4 9,5 0 0

Är rädd för att skada sig 8 19 3 17,5

Minns inte vilken övning som gjorde vad 2 5 0 0

Minns inte hur man skulle stå/sitta 1 2,5 1 6

Vill inte lyfta för tungt 6 14 2 12

Vill inte bli muskulös 3 7 2 12

För dåligt med utrymme 0 0 6 35

Rädd för att andra ska se om man gör fel 3 7 0 0
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Bilaga 3A

Enkät 2 för gyminstruktörer
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Bilaga 3B

Fortsättning av enkät 2 
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Bilaga 4A  

Enkätsvar gyminstruktör 1
Man, instruktör i 5,5 år

1a. Vilka av besökarna på gymmet, upplever du använda fria vikter minst (kön, ålders- 
grupp, bakgrund etc)? 

Svar: Nya unga och äldre + äldre
b. Vad tror du det kan bero på?

Svar: Okunniga, osäkra på hur och vilket sätt, vill inte ”göra” bort sig

2. Har du upplevt att folk tränar fel med fria vikter? Hur ofta?
Svar: Några Antal gånger/ vecka

3a. Vilka är de vanligaste felen som förekommer när man tränar med fria vikter?
Svar: Fel knän, fel rygg

b. Vilken/vilka övningar med fria vikter händer det ofta att man gör fel på?
Svar: Stång

4. Vad tycker du är viktigt att tänka på när man tränar med fria vikter?
Svar: Hållning, små vinklar, för bråttom, syftet

5a. Om du upplevt att någon skadat sig när de använt fria vikter under din tid som 
instruktör, Vilken typ av fria vikter användes vid tillfället/ Tillfällena?
b. Vilken typ av övning var det? (muskelgrupp/ namn på övning)
c. Hur skadades personen/personerna?

-

6a. Vilken/ vilka skador kan uppkomma när man tränar med fria vikter?
Svar: Rygg - ont

b. Vad anser du det kan bero på?
Svar: Tung belastning i combo med fel rygg

7. Vilka/ Vilken övning har störst skaderisk när man tränar med fria vikter och varför?
Svar: ?
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Bilaga 4B

Enkätsvar gyminstruktör 2
Man 30 år, instruktör i 6 år 

1a. Vilka av besökarna på gymmet, upplever du använda fria vikter minst (kön, ålders- 
grupp, bakgrund etc)?

Svar: Tjejer 16-22 år, även de äldre både kvinnor och män 55-80år
b. Vad tror du det kan bero på?

Svar: Okunskap och rädsla. Även att man gör som man alltid gjort. Lathet, det är 
enkelt och osvettigt att träna i maskiner.

2. Har du upplevt att folk tränar fel med fria vikter? Hur ofta?
Svar: Det är snarare så att antalet som tränar korrekt upplevs till runt 50-70/ dagen

3a. Vilka är de vanligaste felen som förekommer när man tränar med fria vikter?
Svar: Tränar ej strikt, fuskar, tänker ej hur muskeln sitter kastar med hävstången, 

föreslår ej syftet.
b. Vilken/vilka övningar med fria vikter händer det ofta att man gör fel på?

Svar: Alla?

4. Vad tycker du är viktigt att tänka på när man tränar med fria vikter?
Svar: Tekniken, hållningen! Tempot. Fokus och närvaro.

5a. Om du upplevt att någon skadat sig när de använt fria vikter under din tid som 
instruktör,Vilken typ av fria vikter användes vid tillfället/ Tillfällena?

Svar: Hantlar
b. Vilken typ av övning var det? (muskelgrupp/ namn på övning)

Svar: Pullover, ryggövning
c. Hur skadades personen/personerna?

Svar: Axelskada, luxation 

6a. Vilken/ vilka skador kan uppkomma när man tränar med fria vikter? 
Svar: Belastningsskador

b. Vad anser du det kan bero på?
Svar: Ofta pga fel teknik- skador kommer då i de muskler som ska stabilisera 

kroppen. Ej de primära i övningen.

7. Vilka/ Vilken övning har störst skaderisk när man tränar med fria vikter och varför?
Svar: De tunga och snabba/explosiva. Motionären överskattar sin förmåga och har 

fel teknik.
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Bilaga 4C 

Enkätsvar gyminstruktör 3
Man 43 år 

1a.Vilka av besökarna på gymmet, upplever du använda fria vikter minst (kön, ålders- 
grupp, bakgrund etc)?

Svar: Kvinnor 30år och äldre. Män 30 år äldre
b.Vad tror du det kan bero på?

Svar: 1. De vill inte trängas med muskulösa killarna. 
2. ej tillräckligt tränade eller rädda att göra felanvändning

2. Har du upplevt att folk tränar fel med fria vikter? Hur ofta?
Svar: Tre antal gånger per dag

3a. Vilka är de vanligaste felen som förekommer när man tränar med fria vikter?
Svar: För tunga vikter, felträning 

b. Vilken/vilka övningar med fria vikter händer det ofta att man gör fel på?
Svar: Tricepsövning.

4. Vad tycker du är viktigt att tänka på när man tränar med fria vikter?
Svar: Att veta vad man håller på med- lära sig rätt teknik. Börja med lättare vikter.

5a. Om du upplevt att någon skadat sig när de använt fria vikter under din tid som 
instruktör,Vilken typ av fria vikter användes vid tillfället/ Tillfällena?
b. Vilken typ av övning var det? (muskelgrupp/ namn på övning)
c. Hur skadades personen/personerna?

-

6a. Vilken/ vilka skador kan uppkomma när man tränar med fria vikter? 
Svar: Krampar i muskler- bristningar. Ledförslitningar

b. Vad anser du det kan bero på?
Svar: Att det är fel teknik och för tungt.

7. Vilka/ Vilken övning har störst skaderisk när man tränar med fria vikter och varför?
Svar: Se tidigare svar.
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Bilaga 4D 

Enkätsvar, gyminstruktör 4
Man 19år,  instruktör i två år

1a. Vilka av besökarna på gymmet, upplever du använda fria vikter minst (kön, ålders- 
grupp, bakgrund etc)?

Svar: Tjejer lite äldre, gubbar
b. Vad tror du det kan bero på?

Svar: Fega,rädda,okunniga

2. Har du upplevt att folk tränar fel med fria vikter? Hur ofta?
Svar: Alltid. Alla gånger man är i gymmet. 99Procent av alla tränar mer eller 

mindre fel.

3a. Vilka är de vanligaste felen som förekommer när man tränar med fria vikter?
Svar: Dålig hållning, gungande, galet fel

b. Vilken/vilka övningar med fria vikter händer det ofta att man gör fel på?
Svar: Allt från bicepscurl – marklyft

4. Vad tycker du är viktigt att tänka på när man tränar med fria vikter?
Svar: Hållning, tempo

5a. Om du upplevt att någon skadat sig när de använt fria vikter under din tid som 
instruktör,Vilken typ av fria vikter användes vid tillfället/ Tillfällena?

Svar: Hantlar 
b. Vilken typ av övning var det? (muskelgrupp/ namn på övning)

Svar: Pullover 
c. Hur skadades personen/personerna?

Svar: För svag så axel hoppar ur led 

6a.Vilken/ vilka skador kan uppkomma när man tränar med fria vikter? 
Svar: Ben, axlar, armar, rygg, nacke, leder, ligament, slag av tappade vikter

b. Vad anser du det kan bero på?
Svar: Slarv, okunnighet

7. Vilka/ Vilken övning har störst skaderisk när man tränar med fria vikter och varför?
Svar: Marklyft, för det utsätter ryggen för otroligt tryck. Nack och stöt- snabba 

rörelser för mkt vikt.
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Bilaga 4E 

Enkätsvar, gyminstruktör 5
Kvinna 48 år, instruktör i 1,5 år

1a.Vilka av besökarna på gymmet, upplever du använda fria vikter minst (kön, ålders- 
grupp, bakgrund etc)?

Svar: Kvinnor främst äldre
b. Vad tror du det kan bero på?

Svar: Osäkerhet

2. Har du upplevt att folk tränar fel med fria vikter? Hur ofta?
Svar: Nästan varje gång jag tränar på gymmet finns det någon som tränar fel. 

Tränar ca tre gånger i veckan, kan ej svara på om det sker varje dag.

3a. Vilka är de vanligaste felen som förekommer när man tränar med fria vikter?
Svar: Står fel, sitter eller ligger. Tränar inte rätt muskel, sliter upp dem för man 

lyfter för tungt, håller fel.
3b. Vilken/vilka övningar med fria vikter händer det ofta att man gör fel på?

Svar: Armar, bröst, axlar.

4. Vad tycker du är viktigt att tänka på när man tränar med fria vikter?
Svar: Hållning, stå, sitta, ligga rätt. Inte lägga på för tungt. Använda rätt teknik.

5a. Om du upplevt att någon skadat sig när de använt fria vikter under din tid som 
instruktör,
Vilken typ av fria vikter användes vid tillfället/ Tillfällena?
b. Vilken typ av övning var det? (muskelgrupp/ namn på övning)
c. Hur skadades personen/personerna?

-

6a. Vilken/ vilka skador kan uppkomma när man tränar med fria vikter? 
Svar: Alla sorts förslitningsskador, sträckningar  
b. Vad anser du det kan bero på?

Svar: Se 3a

7. Vilka/ Vilken övning har störst skaderisk när man tränar med fria vikter och varför?
Svar: Axlar se 3a+ för dåligt uppvärmda.
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Bilaga 4F 

Enkätsvar gyminstruktör 6
Man 26 år, instruktör i två år

1a. Vilka av besökarna på gymmet, upplever du använda fria vikter minst (kön, ålders- 
grupp, bakgrund etc)?

Svar: Killar, 16år, blandat + lite mer invandrare
b. Vad tror du det kan bero på?

Svar: Brist på kunskap om hur man bygger upp kroppen.

2. Har du upplevt att folk tränar fel med fria vikter? Hur ofta?
Svar: Ja. Alldeles för många gånger.

3a.Vilka är de vanligaste felen som förekommer när man tränar med fria vikter?
Svar: Man slänger upp vikterna, tar för mkt vikter

b.Vilken/vilka övningar med fria vikter händer det ofta att man gör fel på?
Svar: Biceps övningar + bröstpress

4.Vad tycker du är viktigt att tänka på när man tränar med fria vikter?
Svar: Att inte fuska, det tar tid att bli stark.

5a. Om du upplevt att någon skadat sig när de använt fria vikter under din tid som 
instruktör,
Vilken typ av fria vikter användes vid tillfället/ Tillfällena?
b. Vilken typ av övning var det? (muskelgrupp/ namn på övning)
c. Hur skadades personen/personerna?

 -

6a. Vilken/ vilka skador kan uppkomma när man tränar med fria vikter? 
Svar: ont i axlar, leder, rygg besvär 

b. Vad anser du det kan bero på?
Svar: Brist på kunskap + man vill gärna visa upp sig, skryta.

7. Vilka/ Vilken övning har störst skaderisk när man tränar med fria vikter och varför?
Svar: Marklyft.

Övriga kommentarer: man borde inte få träna utan man ger en liten instruktion först.
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Bilaga 5

Intervjufrågor för utprovningen

Först berättade jag lite kort om vad examensarbetet handlade om och vad som menades  
med fria vikter i den här undersökningen. (Hantlar, viktplattor, skivstänger, kabelmaskin  
med redskap, kettlebells etc.)

Formalia:
a. Namn
b. ålder
c. kön
d. Hur länge har du tränat på gym:

Frågor om erfarenhet av fria vikter
1. Använder du fria vikter på gymmet: 

– ja varje gång
– ibland
– nej

2. Om ja eller ibland: vilka fria vikter brukar du använda?
3. Om du inte använder fria vikter eller gör det ibland: varför gör du inte det?               
4*. Hur lärde du dig att använda fria vikter:

– via instruktör
– Genom att titta på hur andra gör
– via bilder (vilka?)

etc.
* För de som svarat ja varje gång eller ibland på fråga e.

Visar instruktionsskyltarna och låt intervjupersonen titta på dem en stund

Frågor om utformningen av instruktionsskyltarna
Om du tittar på instruktionsskyltarna:
1. Är det tydligt hur övningarna går till? Var den börjar och var den slutar?
2. Är det tydligt vilka muskler som tränas? Hur ser du det?
3. Är det något som du tycker saknas?

Frågor om behovet av information för fria vikter
1. Tycker du det borde finnas mer information om fria vikter på gymmet?
2. Vilka fördelar skulle instruktionsskyltar för fria vikter ge dig?
3. Skulle du känna dig säkrare på att du tränade rätt med fria vikter om det fanns 
instruktionsskyltar tillgängliga på gymmet?
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Bilaga 6A

Intervju 1

Kvinna 23 År, tränat i 5 år

Frågor om erfarenhet av fria vikter
1. Använder du fria vikter på gymmet: 

Svar: ibland.

2. Om ja eller ibland: vilka fria vikter brukar du använda?
Svar: Hantlar, skivstänger, viktplattor och kabelmaskin

3. Om du inte använder fria vikter eller gör det ibland: varför gör du inte det? 
Svar: Mest för att det inte går in på träningsschemat den veckan. Är utbildad till 

personlig tränare och har gjort ett schema själv.              

4. Hur lärde du dig att använda fria vikter:
Svar: En instruktör visade mig hur jag skulle använda fria vikter

Frågor om utformningen av instruktionsskyltarna
Om du tittar på instruktionsskyltarna:
1. Är det tydligt hur övningarna går till? Var den börjar och var den slutar?

Svar: Ja det tycker jag. Det genomskinliga är det man vill uppnå. Det färgade 
utgångsposition och det genomskinliga var. (PAUS). Inte slutposition men en del av 
rörelsen. Det borde finnas ett mellanläge i texten. Startposition, utförrande och 
slutposition. 

2. Är det tydligt vilka muskler som tränas? Hur ser du det?
Svar: Ja det är det under figuren.(Pekar på bilden av musklerna som tränas)

3. Är det något som du tycker saknas?
Svar: En förbättring: Kan vara bra om det står att om man har ont eller får 

problem med andningen att man bör avbryta övningen.

Frågor om behovet av information för fria vikter
1. Tycker du det borde finnas mer information om fria vikter på gymmet?

Svar: Ja.

2. Vilka fördelar skulle instruktionsskyltar för fria vikter ge dig?
Svar: Att kunna få ut mer av träningen och minska risken för skador.

3. Skulle du känna dig säkrare på att du tränade rätt med fria vikter om det fanns 
instruktionsskyltar tillgängliga på gymmet?

Svar: Ja.
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Bilaga 6B

Intervju 2

Kvinna 23År, tränat totalt i 2 år med uppehåll

Frågor om erfarenhet av fria vikter
1. Använder du fria vikter på gymmet: 

Svar: Väldigt sällan.

2. Om ja eller ibland: vilka fria vikter brukar du använda?
Svar: Mest hantlar och skivstänger någon enstaka gång.

3. Om du inte använder fria vikter eller gör det ibland: varför gör du inte det? 
Svar: Det är otympligt. Det är lättare på maskinerna och att träna en specifik 

rörelse. Har ett litet träningsschema jag går efter.            

4. Hur lärde du dig att använda fria vikter:
Svar: Via min före detta pojkvän. Han visade hur man skulle träna med fria vikter 

och hur man skulle bygga muskler.

Frågor om utformningen av instruktionsskyltarna
Om du tittar på instruktionsskyltarna:
1. Är det tydligt hur övningarna går till? Var den börjar och var den slutar?

Svar: Ja det ser bra ut. Övningen är ju utförandet, det man ser (Pekar på den 
färgade delen av aktören i bilden, som visar vart övningen börjar) 

2. Är det tydligt vilka muskler som tränas? Hur ser du det?
Svar: Ja det är på den lilla bilden. Det röda. Det är väldigt tydligt. 

3. Är det något som du tycker saknas?
Svar: Nej. Det finns inget man inte förstår. Väldigt bra. Kunde kanske stå att 

övningen ska utföras med sakta rörelser. För det är så många som tränar för snabbt.

Frågor om behovet av information för fria vikter
1. Tycker du det borde finnas mer information om fria vikter på gymmet?

Svar: Ja, lite mer. Många lägger på för mycket och tränar snabbt så de skadar sig.

2. Vilka fördelar skulle instruktionsskyltar för fria vikter ge dig?
Svar: Nej.

3. Skulle du känna dig säkrare på att du tränade rätt med fria vikter om det fanns 
instruktionsskyltar tillgängliga på gymmet?

Svar: Ja. Absolut.
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Bilaga 6C

Intervju 3

Kvinna 26år, tränat till och från i 6 år

Frågor om erfarenhet av fria vikter
1. Använder du fria vikter på gymmet: 

Svar: Ibland, sällan

2. Om ja eller ibland: vilka fria vikter brukar du använda?
Svar: 5 kg:s viktplatta när jag tränar magen.

3. Om du inte använder fria vikter eller gör det ibland: varför gör du inte det? 
Svar: Det är tråkigt. Tränar mest kondition, rygg och mage.              

4. Hur lärde du dig att använda fria vikter:
Svar: En kompis. Om hon var instruktör? Nej men hon kunde mycket.

Frågor om utformningen av instruktionsskyltarna
Om du tittar på instruktionsskyltarna:
1. Är det tydligt hur övningarna går till? Var den börjar och var den slutar?

Svar: Ja det tycker jag. Man ser både framifrån och från sidan.

2. Är det tydligt vilka muskler som tränas? Hur ser du det?
Svar: (Pekar på bilden av musklerna som tränas) Det känner man igen.

3. Är det något som du tycker saknas?
Svar: Det är bra att det står skaderisker. Det hade räckt med bara bilderna och inte 

så mycket text. Men det är bra för de som inte kan.

Frågor om behovet av information för fria vikter
1. Tycker du det borde finnas mer information om fria vikter på gymmet?

Svar: Ja, för nya eller de som inte har råd med att betala för en instruktör.

2. Vilka fördelar skulle instruktionsskyltar för fria vikter ge dig?
Svar: Kanske skulle bli mer sugen på att pröva på.

3. Skulle du känna dig säkrare på att du tränade rätt med fria vikter om det fanns 
instruktionsskyltar tillgängliga på gymmet?

Svar: Kan se ett syfte för de som inte kan.
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Bilaga 6D

Intervju 4

Man 26 år, tränat till och från i 8 år

Frågor om erfarenhet av fria vikter
1. Använder du fria vikter på gymmet: 

Svar: ibland.

2. Om ja eller ibland: vilka fria vikter brukar du använda?
Svar: Hantlar och kabelmaskin, sådant man hakar fast.

3. Om du inte använder fria vikter eller gör det ibland: varför gör du inte det? 
Svar: Jag har fått en känsla av att det är bra att isolera muskelgruppen i 

träningsmaskinen. Det finns alltid bilder på musklerna man tränar och det blir statisk 
träning.              

4. Hur lärde du dig att använda fria vikter:
Svar: En kompis. Tittat på hur han gör.

Frågor om utformningen av instruktionsskyltarna
Om du tittar på instruktionsskyltarna:
1. Är det tydligt hur övningarna går till? Var den börjar och var den slutar?

Svar: Väldigt tydligt med prickarna, start- och slutposition. (Pekar på prickarna i 
bildfälten som föreställer start och slut-position)

2. Är det tydligt vilka muskler som tränas? Hur ser du det?
Svar: Ja det ser man på kartan här nere och listan med mer detaljer.

3. Är det något som du tycker saknas?
Svar: Det verkar innehålla allt som behövs för att göra övningen. Men de saker i 

utförandetexten som är viktiga att tänka på tex rak i ryggen, kunde sticka ut lite mer.

Frågor om behovet av information för fria vikter
1. Tycker du det borde finnas mer information om fria vikter på gymmet?

Svar: Ja det tycker jag. Det vore bra.

2. Vilka fördelar skulle instruktionsskyltar för fria vikter ge dig?
Svar: Att jag kan utföra övningen på rätt sätt utan att skada mig. Få ut så mycket 

som möjligt av övningen. Men framförallt inte skada sig.

3. Skulle du känna dig säkrare på att du tränade rätt med fria vikter om det fanns 
instruktionsskyltar tillgängliga på gymmet?

Svar: Ja.
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Bilaga 7A

Visuell instruktion 1
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Bilaga 7B

Visuell instruktion 2
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Bilaga 7C

Visuell instruktion 3
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Bilaga 7D

Visuell instruktion 4
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