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Abstrakt 
Det här arbetet redogör för hur jag går tillväga för att skapa ett koncept med 
informationstexter om styrketräning. Texterna informerar om hur vanliga 
friviktsövningar ska utföras på ett korrekt sätt och placeras direkt i gymlokalen. 
Som fall används gymmet Parsa Power i Uppsala. Uppdragsgivarna där är Omid 
Parsa, grundare, och Ulrica Lindkvist, delägare. För att ta fram konceptet 
undersöktes bland annat vad som fångar målgruppens uppmärksamhet i en miljö 
med många distraktioner och vilket tilltal som bör användas.  
 
Arbetet baseras på vad uppdragsgivarna efterfrågar, målgruppens behov och olika 
forskningsresultat och teorier kring uppmärksamhet, retorik och layoutprinciper. 
Använda metoder är bland annat en fokusgrupp och en enkätundersökning.  
 
 
 
Abstract   
This article give an account for my process when creating a concept of 
information texts about weight training. The information describes how common 
exercises should be performed properly and are placed directly in the gym. As a 
case I use the gym Parsa Power in Uppsala. The clients there are Omid Parsa, 
founder, and Ulrica Lindkvist, co-owner. To create the concept this study 
examines what catches the attention of the target group in the particular 
environment with many distractors and how to appeal the target group, with 
words.  
 
The work is based on what the clients want, what the target group needs and 
various research findings and theories of attention, rhetoric and layout principles. 
Used methods include a focus group and a survey.  



Förord 
Jag vill rikta ett varmt tack till Omid och Ulrica på Parsa Power gym för 
möjligheten till det här arbetet. Tack också till min handledare Thomas Peterson 
för all hjälp och lugnande ord i smått panikdrabbade stunder.   
 
Ett stort tack riktas till min sambo som fått stå ut med mycket dessa veckor och 
till min familj och mina vänner som stöttat mig genom hela arbetet.   
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1. Inledning 
Det här kapitlet handlar om uppstarten av arbetet samt dess problem och 
frågeställningar.  

1.1 Bakgrund 
Många tränar idag på gym och friviktsövningar (Se ordlista, avsnitt 1.6) blir allt 
vanligare. Ofta saknas det information om hur friviktsövningar utförs på ett korrekt 
sätt för att undvika skador och för att uppnå rätt effekt. På grund av okunskap om hur 
övningar ska utföras på ett korrekt sätt är det många som inte vågar prova på vissa 
övningar. Det är också vanligt med skador som följd av fel teknik vid tunga vikter. 
Både mina egna erfarenheter som gymbesökare och mina uppdragsgivare bekräftar 
den bilden.    
   
I en intervju, med Omid Parsa, grundare av gymmet Parsa Power, och Ulrica 
Lindkvist som är en av delägarna och utbildad sjukgymnast, fick jag fram 
bakgrundsinformationen om kontexten som behövdes som grund för denna studie. 
Parsa Power är ett populärt gym i Uppsala, som öppnade i mars 2014. Många reser 
långa vägar för att kunna träna just där. Gymmet har ungefär 240 medlemmar 
registrerade. Intervjun har transkriberats och bifogas inte i rapporten på grund av 
utrymmesskäl.   
  Parsa Powers koncept skiljer sig en del från andra gym. Bodybuildern Omid 
Parsa är grundaren till gymmet och hans mål är att det ska kännas som ett hem med 
en familjär miljö. De beskriver gymmet som en plats där alla pratar med alla och 
försöker hjälpas åt. Konceptet är att gymmets medlemmar ska uppnå synliga resultat 
så att deras vänner och bekanta ser en förändring. På så sätt blir medlemmarna 
representanter för Parsa Power som får en image av resultatinriktad styrketräning. Det 
är ett klassiskt gym utan de moderna träningsformerna som crossfit eller olika pass i 
grupper. På Parsa Power är det styrketräning som gäller, vilket Omid menar är något 
som alla behöver. Och vilka kan styrketräning om inte kroppsbyggare? Man kan säga 
att gymmet har en image som attraherar kroppsbyggare av olika slag. Träningstypen 
begränsas därmed till styrketräning och målgruppen blir snävare.  
  På Parsa Power finns idag ingen information om hur friviktsövningar utförs 
korrekt. Omid och Ulrica upplever ett problem med saknad information. De berättar 
att en del inte uppnår önskat resultat när de utför vissa övningar eller till och med 
avstår från övningar på grund av osäkerhet i hur utförandet ska gå till. Information i 
direkt anslutning till övningarna skulle underlätta för medlemmarna som där kan få 
tips och påminnelser om hur övningarna ska utföras korrekt för ett effektfullt 
träningspass men också som stöd när de känner sig osäkra. Det skulle också 
underlätta för Omid, Ulrica och de andra som arbetar på gymmet eftersom tiden inte 
räcker till för att informera om teknik och tips så ofta. Men de efterfrågar också 
lättsam information, sådant som peppar och inspirerar medlemmarna och bidrar till 
det resultatinriktade träningskonceptet gymmet har. Men hur ska informationen 
kunna nå en målgrupp som inte alls har fokus på att läsa information? 
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1.2 Problemformulering	  	  
Studien utreder hur informationstexter i en gymlokal kan utformas, med lämpligt 
tilltal och formgivning, för att väcka uppmärksamhet hos och nå en redan insatt 
målgrupp som har fokus på en specifik uppgift i en miljö med många distraktioner. 

1.2.1 Frågeställningar 
o Vad fångar målgruppens uppmärksamhet?  
o Vilket tilltal och retoriska grepp ska användas för att nå målgruppen? 
o Hur bör informationstexternas layout utformas för att väcka 

uppmärksamheten? 
o Vad behövs det informeras om?  

1.2.2 Syfte 
Syftet är att skapa ett vetenskapligt förankrat koncept för en serie plottertexter till 
gymmet Parsa Power som informerar gymbesökarna om hur friviktsövningar ska 
utföras på ett korrekt sätt. Texterna ska finnas i direkt anslutning där övningarna 
utförs. Därmed kan de både undvika skador och effektivisera sin träning. Det gymmet 
också efterfrågar är inspirerande information och information som ger tips på 
övningar för olika muskelgrupper.   

1.2.3 Målsättning	   
Målet med studien är att med hjälp av informationstexterna göra målgruppen 
uppmärksam på vikten av korrekt teknik och att främja en effektiv träning. Men 
också att bidra till den resultatinriktade och familjära atmosfär som Parsa Power 
eftersträvar med hjälp av lättsam fakta som motiverar och inspirerar besökarna.  
  För att förtydliga: Studien ska inte resultera i endast några få korta 
textmeningar, utan i ett koncept för hur en genomgående informationsexponering i 
gymlokalen kan utformas. Konceptet kan anammas i andra gymlokaler. Artefakten 
innehåller flera olika texter med olika informationsinnehåll och funktioner som 
tillsammans kompletterar varandra, se avsnitt 5.     

1.2.4 Avgränsningar	  	  
Studien innehåller inte ett slutgiltigt test av min artefakt. En tidig utprovning utförs 
för att ge indikationer på vad som fungerar bra respektive mindre bra. Men ett 
slutgiltigt test är mer tidskrävande än så och den tiden fanns inte för projektet. 
  Jag har också avgränsat mig till att endast göra en typ av artefakt, 
plottertexter, även fast en kombination av flera medium kan vara till fördel. 
 
En annan avgränsning är att jag valt att endast arbeta med text och grafiska element, 
inte bilder. Detta på grund av begränsningar i mina egna kunskaper. Det fanns inte 
heller tid för beställning av bilder. Men avgränsningen gjordes också på grund av att 
jag ville undersöka hur just text kan användas för att fånga uppmärksamheten och 
kort och koncist informera tydligt.  
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1.5 Målgrupp 
För att kunna välja rätt budskap behövs en målgruppsanalys (Palm, 2006, s. 29). För 
att den skulle vara möjlig att genomföra behövdes statistik från gymmet samt en 
intervju med kontaktpersonerna Ulrica och Omid. En del av underlaget till analysen 
framkom under mina intervjuer med målgruppen. För att göra analysen användes 
modellen ur Kommunikationsplanering skriven av Lars Palm (2006), professor i 
planerad kommunikation.     

1.5.1 Generellt	  
Målgruppen har dels en asymmetrisk relation (Palm, 2006) med sändaren (mig själv) 
eftersom initiativet till kommunikation ligger hos sändaren och det är målgruppen 
som ska påverkas. Dock finns här två sändare eftersom informationen går via Parsa 
Power och det är också gymmet som står för informationen i sina lokaler. Den 
relationen är mer symmetrisk (ibid. s. 30) eftersom gymmets personal arbetar nära 
målgruppen och för en dialog med dem.   

1.5.2 Demografi	  
Den vanligaste formen av målgruppsanalys utgår från demografiska egenskaper (ibid. 
s. 33). Dock är demografiinriktad målgruppsanalys mer passande och använd vid 
massmediekampanjer och därför är denna del av analysen inte lika stor som andra 
delar. På Parsa Power har de en åldersgräns på 16 år och det finns några medlemmar 
som är upp mot 70 år. Men för att avgränsa mig har jag valt att välja det vanligaste 
åldersspannet. Min målgrupp är därför mellan 20-30 år, både tjejer och killar. De bor 
i Uppsala, lokalt nära gymmet Parsa Power. Målgruppens yrkes-, bostads-, och 
familjesituation ser olika ut och utgörs av ett brett omfång men de har andra saker 
gemensamt, så som livsstil.   

1.5.3 Livsstil  
Livsstilen handlar om vad målgruppen ägnar sin fritid åt och vad de har för vanor 
(ibid. s. 34). Parsa Powers besökare har liknande livsstilar på så sätt att de alla ägnar 
stor del av sin fritid åt att träna. De har för vana att besöka gymmet innan sitt arbete, 
på lunchen eller efter sitt arbete. De prioriterar sin träning och lägger mycket energi 
på den.  

1.5.4 Situation	  
När målgruppen möts av plottertexterna befinner de sig i gymlokalen. De är således 
omgivna av hög musik, ljud, flera människor, en trång miljö, flera maskiner och 
redskap och de har fokus på en specifik uppgift; att träna.       

1.5.5 Kunskap, medvetenhet och intresse	  	  
Tre viktiga aspekter vid en målgruppsanalys är gruppens medvetenhet om problemet, 
kunskap om lösningen till problemet och intresset gentemot ämnet (ibid. s. 42). 
Problemet i den här studien handlar om bristen på information om träningsövningar. 
Målgruppen är redan insatt i ämnet, träning men trots detta saknas kunskap om 
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korrekt utförande. En del är nonchalanta gentemot kunskapen, andra tror sig veta och 
en del saknar helt kunskap. En del behöver en påminnelse om hur en tränar korrekt. 
Andra behöver helt ny information och vissa behöver ändra attityden från nonchalant 
till uppmärksam.  

1.6 Ordlista	  
Friviktsövningar 	  
Övningar som utförs på ett gym utan maskin. Exempelvis med hantlar eller skivstång 
och vikter.	  
 
Bodybuilder  
Bodybuilding innebär att utveckla kroppens muskler i styrka och volym. En 
bodybuilder kombinerar hård styrketräning med rätt kost för att få stora och synliga 
muskler. Det finns en mängd bodybuilding-tävlingar i världen och fokus ligger på 
musklernas storlek.  
 
Kroppsbyggare  
Svensk motsvarighetsord till bodybuilder. Här används dock begreppet som 
beteckning för alla som på något sätt tränar extremt för att bygga sin kropp efter 
specifika mål. Det kan handla om andra tävlingsgrenar besläktade med bodybuilding, 
exempelvis bodyfitness, där fokus istället ligger på musklernas utseende. 
   
Plottertexter  	  
Tryckt informationsmaterial. Texter som fästs direkt på väggar, tak eller golv.  
 
Marklyft, bänkpress, frenchpress, militärpress, smalbänk, knäböj, russian 
twist, benlyft, crunches och bicepscurl 
Alla dessa är friviktsövningar.  
 
Läsbarhet 
Att en text går att läsa och förstå. Saker som påverkar läsbarheten negativt kan vara 
en krånglig meningsuppbyggnad, syftningsfel eller fel ordval i förhållande till 
läsarens kunskaper.   	  	  
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2. Teori	  
I det här avsnittet redogör jag för de teorier som ligger till grund för studien.  

2.1 Tre teoretiska grundpelare	  	  
Som grund i mitt arbete ligger tre teoretiska ingångar som tillsammans ger 
förutsättningarna för min designartefakt. Jag kallar dem för teoretiska grundpelare. 
Den första pelaren innehåller kognitiva aspekter om hur människans uppmärksamhet 
och perception fungerar. Den andra pelaren handlar om retoriska aspekter om hur 
texter skapar läsvärde och vilket tilltal som är passande. Den sista grundpelaren består 
av layoutprinciper för hur informationen ska utformas grafiskt.	   
  Dessa tre grundpelare anknyter till mina tre första frågeställningar. Fråga ett: 
“Vad fångar målgruppens uppmärksamhet?” knyter an till den kognitiva 
grundpelaren. Fråga två; “Vilket tilltal och retoriska grepp ska användas för att nå 
målgruppen?” knyter an till den retoriska grundpelaren och till fråga nummer tre; 
“Hur bör plottertexternas layout utformas för att väcka uppmärksamheten?” används 
den sista grundpelaren om layoutprinciper.  

2.2 Kognitiva aspekter 
I en gymlokal har besökarna fokus på att utföra en specifik uppgift; träna. De är inte 
där för att söka eller läsa information. Hur ska plottertexterna fånga deras 
uppmärksamhet? För att svara på frågan behövdes teorier kring uppmärksamhet, både 
generellt och i liknande situationer.  
 
Det finns två benämningar av uppmärksamhet; fokuserad och selektiv (Groome et al, 
2010, s. 97). Den förra innebär en medveten koncentration på en specifik 
informationskälla och den senare betecknar när vi riktar uppmärksamheten till flera 
olika stimulus/aktiviteter samtidigt (ibid.). När vi bearbetar information från 
omvärlden utan medveten uppmärksamhet på den kallas det subliminal perception 
(ibid.). Vidare berättar Groome et. al. om en ofta använd procedur inom visuell 
uppmärksamhet, det visuella söktestet, som går ut på att identifiera ett målobjekt mot 
bakgrund av andra distraktioner (ibid. s. 107). När målobjektet sticker ut från 
bakgrunden uppstår den så kallade pop-out effekten där objektet avviker från det 
normala utseendet i bakgrunden och därmed kan uppmärksammas snabbare (ibid. s. 
108). Denna pop-out effekt är ett ofta förekommande begrepp inom området för 
visuell uppmärksamhet och perception. Även Colin Ware, som bland annat är doktor 
i psykologi, betonar vikten av pop-out vid design (Ware, 2008, s. 27-33). Han menar, 
med stöd från studier av Ann Treismann, att den starkaste pop-out effekten uppstår 
när ett objekt sticker ut från den miljö den befinner sig och har en stor kontrast 
gentemot dess omgivning (ibid. s. 29).  
  Ware menar också att vi ser världen utifrån ett behöver-veta-perspektiv, 
alltså att vi uppmärksammar objekt eller information som vi behöver för stunden 
(ibid. s. 2-3). För att hitta dessa skapar vi så kallade visual queries (min översättning: 



	   7	  

visuellt behov) som fungerar som milstolpar i vår uppmärksamhet (ibid. s 3-5). Ett 
exempel är när en person tittar på ett stapeldiagram och vill ta reda på vilken frukt 
som importerades mest, då är det första visuella behovet att hitta den högsta stapeln 
och sedan att hitta etiketten under den stapeln som säger vilken frukt den visar (ibid. 
s. 4). Vi skapar dessa visuella behov omedvetet varje gång vi letar efter information 
som vi behöver för att lösa en uppgift (ibid. s. 21).  
 I det här fallet blir den subliminala perceptionen viktig då det handlar om att 
fånga målgruppens blick utan att de menar att titta ditåt. Deras uppmärksamhet är 
mestadels fokuserad, de är inne i det de gör för stunden. Men när de vilar mellan 
övningarna ser de andra saker och det är då de behöver uppmärksamma 
plottertexterna utan att de egentligen märker av det. Där blir användandet av pop-out 
effekten avgörande för om de uppmärksammar texterna eller inte. Detta behöver-
veta-perspektiv är också viktigt att ha i beaktande. De behöver rätt viktplatta eller rätt 
redskap för varje övning och därför hamnar blickarna där dessa saker finns.   	  

 
När vi söker av ett område efter information planerar hjärnan nästa ögonrörelse 
beroende på den tillgängliga information vi har i avläsningsfältet för tillfället (Ware, 
2008, s. 37). Detta görs omedvetet och snabbt. Föregående avläsningsfält och tidigare 
erfarenheter om liknande miljöer spelar också roll i planeringen av avläsningen 
(ibid.). Om ett objekt ligger nära det för tillfället fokuserade avläsningsfältet är 
chansen större att vi uppfattar det (ibid.).  
  Färger i en design är en viktig del när vi ska fånga målgruppens 
uppmärksamhet (Ware, 2008, s. 41). Kontrast mellan färgen på ett objekt mot 
bakgrundens färg gör att objektet framträder starkare (ibid. s. 69). Det står klart att 
hur pass framträdande en färg är beror på dess omgivning (ibid. s. 74). Ware listar 
också flera principer för design framtaget utefter hur vår hjärna fungerar vid 
perception av färger. Bland annat säger han att luminanskontrasten av färger är som 
mest avgörande vid små detaljer i en design (ibid. s. 75).  
  Vid användning av färgkodning blir två omständigheter viktiga; visuell 
tydlighet, för att färgerna ska synas väl och lärbarhet, som gör att färgen kan kommas 
ihåg och står för enheten den visar (ibid. s. 77). Det är också viktigt att inte använda 
sig av för många färg- och formkombinationer för att undvika förvirring. Ware 
berättar att flera studier visar på att max ett dussin olika färg- och formkombinationer 
kan användas utan att förvirra mottagarna (ibid.).                
 
För att undersöka hur kognitiva och psykologiska aspekter använts i en liknande 
situation används en rapport skriven av Chandler Screven (1992), som bland annat är 
professor i psykologi. Den utreder skyltars olika funktioner, relaterar dessa till den 
informella miljön där de verkar och varför skyltdesign ofta misslyckas med att möta 
mottagarnas behov. Rapporten handlar om hur en kan motivera museibesökare att 
läsa olika typer av information i en utställningslokal och heter Motivating visitors to 
read labels. Först reder Screven ut begreppet label (svenska: etikett, märke, skylt) 
och säger att det innefattar all typ av media, från skyltar till ljud (Screven, 1992, s. 
183). Dessa har syftet att hjälpa mottagarna agera med och relatera till utställningen, 
ha en känslomässig påverkan och fånga uppmärksamhet hos mottagarna (ibid.).   
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Screven redogör för fyra komponenter som påverkar skyltarnas effekt på 
mottagarna (ibid.). Innehåll innefattar skyltens meddelande och hur väl det engagerar 
mottagarna på olika sätt, struktur består av saker som läslighet, disposition, storlek, 
kontraster och färger, presentationsformat omfattar hur informationen presenteras och 
kontext handlar om hur miljön där skylten verkar ser ut (ibid.). I den här studien är 
presentationsformatet bestämt till en typ av skyltar och det är därför den termen 
används istället för Screvens labels. Skyltar är ett exempel på presentationsformat 
i  Screvens rapport och hans teorier lämpar sig således både på skyltar och i andra 
kanaler. Vidare listar Screven de vanligaste funktionerna en skylt kan ha; ge 
information, instruera, fånga uppmärksamhet, bidra till att mottagarna kan 
personifiera ämnen och koppla ett nytt ämne till sina egna erfarenheter, förklara 
meningen med informationen och orientera mottagaren i informationen (ibid. s. 185). 
I den här studien blir flera av dessa funktioner aktuella och olika delar av artefakten 
kommer ha olika funktioner. 
 För att uppnå dessa funktioner kommer Screven med flera riktlinjer och tips. 
Miljön på ett museum som Screven beskriver som frivilligt, tidskänsligt och socialt 
(ibid. s. 190) liknar den miljö som finns i en gymlokal. Även där är mottagarna 
påverkade av tid och det sociala sammanhanget som kan hindra dem från att lägga tid 
och energi på att läsa information. Det är därför viktigt att göra informationen 
personligt meningsfull genom exempelvis personligt tilltal, provocerande rubriker, 
frågor eller humor (ibid.).  
 Mottagarna måste också känna att de får någon slags belöning av att läsa 
informationen och för att behålla uppmärksamheten (ibid.). Ofta handlar det om inre 
belöningar (kunskap, lärdom, upplevelse) men Screven menar att det ibland behövs 
yttre belöningar (materiella saker eller privilegier) för att mottagarna ska motiveras 
till att ta till sig av informationen (ibid. s. 191). Ett exempel i den här studien tordes 
kunna vara att mottagarna motiveras till läsning eftersom de belönas med dels mer 
kunskap, men också bättre prestation och resultat.  
 Det går att ifrågasätta huruvida Screvens teorier stämmer överens med 
situationen som undersöks här. Jag anser att denna situation liknar den jag studerar 
eftersom den aktuella målgruppen också befinner sig i en lokal där information lätt 
kan förbises. Därför har jag tagit fasta på de riktlinjer Screven presenterar i sin 
rapport. 

2.3 Retoriska aspekter	  
För att besvara den andra frågeställningen behövs en teoretisk grund i retoriska grepp 
som påverkar läsarna. För att nå målgruppen behövs rätt tilltal för att mottagarna ska 
finna informationen som relevant och värd att läsa. Därför behövde jag ta reda på hur 
man med hjälp av retoriska grepp kan åstadkomma detta.    
 
Som grund till detta retorikteoretiska avsnitt används Janne Lindqvist Grindes bok 
Klassisk retorik för vår tid (2008). Han är doktor och universitetslektor i retorik vid 
Uppsala universitet och är en av de få som benar ut det stora området retorik 
grundligt på ett tydligt sätt. Retorik kan definieras som “studiet av hur ord och alla 
typer av symboler används för att påverka” (Lindqvist Grinde, 2008, s. 25). Men det 
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finns flera definitioner av vad retorik är. Aristoteles definierar retorik som “konsten 
att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga” (ibid. s. 30). Lindqvist 
själv föredrar termen påverka snarare än övertyga. Han menar att påverka bättre 
beskriver den effekt en sändare vill uppnå i de flesta situationer och ordet täcker 
också det som händer i en situation där mottagare övertygas av något (ibid. s. 32). 
Retoriken kan således ses som en konst i att finna det som är mest 
övertygande/påverkande i varje given situation (ibid.). Det gäller att få innehållet att 
kännas angeläget för målgruppen (Bergström, 2014, s. 143).    
  Den traditionella retorikteorin som först grundades av Aristoteles talar om 
tre kategorier, eller pisteis, för att vinna mottagarens tillit; ethos, pathos och logos 
(Lindqvist Grinde, 2008, s. 55). Dessa kan kallas “retoriska bevismedel” som en 
talare eller skribent finner med hjälp av retorikens konster. Andra forskare vill inte 
alls kalla det för bevismedel. I en artikel, skriven av Jimmie Killingsworth reds 
begreppet pisteis ut. Aristoteles definierar det som vi kom att kalla appeals (svenska: 
attraktion eller lockelse) genom att dela upp dem i två kategorier (Killingsworth, 
2005, s. 250). Den artistiska kategorin ansågs vara den korrekta och den innehåller 
ethos, pathos och logos och med hjälp av dessa skapar talaren eller skribenten sina 
argument (ibid.). Killingsworth menar att ethos, pathos och logos inte kan kallas för 
bevis eftersom det inte är menat att en ska skapa bevis (ibid.) vilket blir fallet då en 
talare eller skribent själva skapar texten hen ska framföra. 
 Istället presenterar Killingsworth en modern modell för dessa retoriska grepp 
som grundar sig på James Kinneavys (1971) teori. Modellen utgår från en 
kommunikationstriangel där hörnen utgörs av sändaren, mottagaren och omvärlden 
som hålls ihop av ett medium (kontext och kanal) i mitten (ibid. s. 251). Dessa tre 
hörn kopplas ihop med Aristoteles ethos, pathos och logos. Ethos fokuserar på 
sändaren och dennes auktoritet och trovärdighet. Pathos involverar mottagaren och 
dennes känslor, logos involverar referenser från omvärlden, eller verkligheten, som 
mottagaren och sändaren delar med varandra. Alla elementen ingår i all 
kommunikation men beroende på situation kan betoningen på dessa tre skifta.  
 Killingsworth menar att för att attrahera mottagarna behöver sändaren skapa 
harmoni mellan sig själv och de hen vill nå ut till (ibid. s. 255). Det handlar om att 
skapa balans mellan de tre hörnen i triangeln och för att göra det måste sändaren 
närma sig mottagarna, men mottagarna måste också godkänna detta och röra sig mot 
sändaren också. Ett sätt att göra detta på är via identifikation och involvering.    	  	  

2.4 Layoutprinciper	  
Ofta inom produktion av diverse informationsmaterial, reklam, tidningar etcetera 
pratas det om layout. Jag definierar layout utefter Johansson, Lundberg & Ryberg 
(2008) som skrivit Grafisk kokbok, en bok som under utbildningen 
informationsdesign legat som grund för den grafiska produktionen. Den har även fått 
Publishing-priset Bästa läromedel. Med layout menar jag utformningen av den 
information, det meddelande, jag vill förmedla. Layouten innefattar bland annat val 
av teckensnitt, färgsättning, disposition och teckenstorlek. 
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En övergripande aspekt inom layoutarbete är frågan om balans i artefaktens utseende, 
närmare bestämt begreppen symmetrisk- och asymmetrisk komposition. Är 
kompositionen symmetrisk placeras innehållet centralt på ytan, så att texter och dylikt 
utgår från en axel och höger- och vänster sida blir identiska (Bergström, 2012, s. 
229). Symmetri bidrar till en harmonisk balans, elegans och en känsla av lugn (ibid. s. 
138). En asymmetrisk komposition innebär att innehållet istället placeras mer 
oregelbundet och mittaxeln finns nu längre inte kvar som stöd (ibid. s. 138, 229). 
Denna typ av komposition ger mer dynamik, men användandet får inte gå till 
överdrift (ibid. 138).  
 Det finns studier som indikerar på att en symmetrisk layout främjar att 
mottagarna finner informationen i designen mer relevant och intresseväckande samt 
att argumenten i informationen upplevs starka och trovärdiga. I en sådan studie, av 
Middleton & Gasper (2014), utfördes tre experiment där totalt 266 personer fick 
utvärdera olika texter med antingen symmetrisk eller asymmetrisk form. Resultatet 
indikerar på att en symmetrisk layout har en fördel när det gäller att skapa attraktion 
och relevans (Middleton & Gasper, 2014, s. 105) och att när information upplevs 
relevant blir mottagarna mer övertygade om att argumenten är korrekta (ibid. s. 104). 
Detta beror på flera faktorer. En symmetrisk layout upplevs innehålla färre 
komponenter och kan läsas av snabbare (ibid. s. 100). När något är lätt att läsa av 
finner vi det, omedvetet, attraherande och vi människor vill ofta identifiera oss med 
det vi finner intressant/attraherande (ibid. s. 101). Därför kan visuellt attraherande 
information uppfattas som mer personligt relevant hos mottagarna och det medför 
också att informationen fångar deras uppmärksamhet bättre (ibid.).  
 Men endast attraherande information avgör inte om informationen och 
argumenten ändrar mottagarnas attityd till ämnet (ibid. s. 104). Studien visar också att 
starka argument behövs, men att dessa framhävs av en hög relevans hos mottagarna 
(ibid.). När mottagarna finner informationen attraherande höjs relevansvärdet och 
intresset, det medför att att de starka argumenten blir ännu mer övertygande. 
Innehåller informationen däremot svaga argument spelar relevansen mindre roll i 
frågan om ändrad attityd och övertygelse (ibid.). 
 Det går dock att rikta viss kritik mot artikeln då författarna ibland verkade 
osäkra på resultatet. Användandet av denna källa motiveras av att Middleton & 
Gasper undersökte principer och inte en regel skriven i sten. Resultatet visade på 
indikationer till en princip inom vilket författarna också var tydliga med i slutsatsen.  
 
Bo Bergström är creative director och utbildar i visuell kommunikation på olika 
universitet, högskolor och inom näringslivet både i Sverige och utomlands. Han har 
flera års erfarenhet och har skrivit ett tiotal böcker. Hans bok Effektiv visuell 
kommunikation (2012) har utgivits på sju andra språk och tar upp ett stort omfång 
layoutprinciper. Det är också därifrån jag hämtat en mängd riktlinjer för mitt arbete.  
 Att fånga uppmärksamhet kan göras genom slagkraftiga formuleringar, 
starka färger och kontrastrika former och är en viktig del i visuell kommunikation 
(Bergström, 2012, s. 97). Men om mottagaren inte finner ett relevant skäl till att ta till 
sig av informationen spelar det ingen roll hur uppmärksammat materialet blir (ibid.). 
Precis som Middleton & Gaspers (2014) studie visar så säger Bergström att ett 
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visuellt arrangemang som fångar uppmärksamheten men som brister i relevans ger en 
dålig budskapseffekt och vice versa (Bergström, 2012, s. 97).   
  Typografi kan användas osynligt med syfte att endast leverera innehållet 
eller synligt för att locka till läsning (ibid. s. 126). Valet av typsnitt är också en viktig 
del i typografin och styrs av sammanhanget och mediet (ibid. s. 126-128). Sanseriffer 
anses vara bäst lämpade för texter som ska läsas på håll (ibid. s. 126). Begreppet 
kongenialitet handlar om att finna en samklang mellan texten, dess innehåll, 
situationen och typsnittet (ibid.). Men typografin handlar om mer än att fånga 
uppmärksamhet. Typografin används för att skapa läsbarhet och det gäller att inte 
heller vara för nytänkande i utformningen av texter (ibid. s. 130).  
 Att placera texter mot olika bakgrunder kan också äventyra läsbarheten. 
Bergström listar olika tips vid placeringen av texter mot en orolig bakgrund: att lägga 
en ljus tonplatta bakom texten, ge texten en skugga eller kontur, att välja en 
tillräckligt stor teckengrad (ibid. s. 135). Han betonar också att det inte bara är 
typografiska faktorer som påverkar textens läsbarhet, utan också ordval, 
meningsbyggnad och tilltalet är avgörande (ibid.). Dessa tips blev en viktig nyckel i 
utformades av artefakten då flera av plottertexterna placeras på en spegel som ger en 
orolig bakgrund. Den symmetriska typografiska helheten ger ett harmoniskt intryck 
och ger ofta läsaren goda möjligheter att enkelt orientera sig i materialet (ibid.).  
  Med begreppet form avser Bergström dispositionen av text eller annat 
innehåll på en yta (ibid. s. 217). När en form är effektiv attraherar den mottagaren 
med kraftfullhet och denne lockas till den, antingen av en del eller helheten (ibid. s. 
229). Men formen ska också underlätta för läsaren att orientera sig i materialet och 
för det är den symmetriska formen att föredra (ibid.).  
 Han ger också tips i hur man bör tänka vid utformningen av sitt material. 
Bland annat ligger den optiska mittpunkten lite ovanför den matematiska mittpunkten 
av en yta (ibid. s. 231). Därför upplevs en text eller bild som att den “trillar nedåt” när 
den är placerad exakt i mitten. Han tar också upp principerna närhetens- och likhetens 
lag som innebär att objekt som är placerade nära varandra eller som liknar varandra 
hör ihop i en enhet (ibid.).  
 Färger har fem funktionella användningsområden; attrahera, skapa stämning, 
informera, strukturera och pedagogisera (ibid. s. 257). Struktureringen handlar om 
exempelvis färgkodning av olika avsnitt eller delar i informationen och att skapa 
stämning genom färg kan handla om färgers symboliska betydelse (ibid.). Att 
attrahera genom färg handlar om vad färgen signalerar kulturellt och vad som drar åt 
sig blickar (ibid. s. 257).                 
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3. Metod	  

I det här avsnittet presenteras de fem metoder som använts i studien. Andra 
avvägande så som etiska aspekter och metodkritik presenteras i detta avsnitt.  

3.1 Litteraturstudier	  	  
Undersökningens litteraturstudier har resulterat i teorikapitlet ovan. De 
litteraturstudier som gjorts har handlat om de tre grundpelarna. Jag har utgått ifrån en 
så kallad referenstäckning som innebär att forskaren endast söker litteratur som är 
mest relevant för studien (Dysthe et al, 2011, s. 161). Sökningen har skett utifrån 
tidigare kurslitteratur där jag sökt vidare i dess referenslistor, via bibliotekets olika 
databaser och via allmänna sökmotorer. En begränsning i min litteraturstudie har varit 
att en del artiklar, rapporter eller böcker endast funnits publicerade i databaser som 
kräver ett konto eller betalning.  	  

3.1.1 Källkritik	  
Källkritik handlar om att kontrollera fakta och bedöma dess trovärdighet (Thurén, 
2005, s. 7-9). Thuréns bok riktar sig åt journalistiska arbetssätt men en del riktlinjer 
går att använda i forskande sammanhang. Thurén menar att det gäller att vara 
källkritisk mot forskare då det ibland, dock ytterst sällan, förekommer att resultat 
förfalskas eller att forskarens önsketänkande leder till förhastade slutsatser (ibid. s. 
82). Holme & Solvang (1997) presenterar flera aspekter att ta hänsyn till vid en 
källgranskning. Till och börja med innebär sållningen av litteratur, som varje forskare 
gör i alla studier, behov av ett kritiskt förhållningssätt eftersom denna 
sållningsprocess kan bli skev (Holme & Solvang, 1997, s. 131). Den kan styras av 
tillfälligheter i sökandet och ibland är det svårt, eller omöjligt, att kunna ge en 
helhetsbild (ibid.). Därför är det av största vikt att kunna ge en saklig bild av de källor 
en använder sig av och av de tendenser källorna uppvisar (ibid.). Jag är medveten om 
att de teorier jag valt att använda mig av endast är en bråkdel av det som finns att 
tillgå men som tidigare nämnts måste ett urval göras. Med utgångspunkten 
referenstäckning begränsades urvalet till de teorier, källor och undersökningar som 
låg närmast den artefakt och den situation denna studie handlar om. 
 Ett första steg i en källgranskning består av en ursprungsbestämning där en 
tittar på upphovsman, tid för publicering, förhållande till andra källor, innehållet och 
språklig stil (ibid.). Jag är medveten om att den del källor kan tyckas vara gamla men 
då deras innehåll inte handlat om teorier som utvecklas i snabb takt och inga nya 
liknande studier hittats, anser jag att teorierna är väsentliga även idag.  
 Forskare bör också ställa sig frågan ifall källan är en förstahandskälla eller 
en andrahandskälla (ibid. s. 132). I många av de använda källorna här använder 
upphovsmannen sig i sin tur av andra källor. Men resultat och påståenden som 
presenteras i avsnitt 2, Teori, bygger på upphovsmännens undersökning eller 
kartlägganden och det är dessa jag bygger vidare på.   
 Tolkning innebär att vi innehållsbestämmer källan och analyserar vad 
upphovsmannen menar att säga (ibid. s. 134). Då jag använt mig av flera engelska 
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källor har tolkning och i viss mån översättning varit viktig. Jag är medveten om att 
tolkningen kan ha påverkats av språket och har vid flera tillfällen också frågat 
personer i min närhet om deras tolkning av textstycken.         

3.1.2 Relevans	  	  
Jag är medveten om att granskade rapporter och artiklar väger tyngre än läroböcker 
och att flera av mina källor är hämtade från just böcker. Att ändå använda sig av 
dessa böcker motiveras av att författarna har flera års erfarenheter inom sina områden 
och grundar sina påståenden på tidigare forskning och teori. Att inte uppsöka 
förstahandskällor beror på den knappa tidsplanen för arbetet och för att en del av 
dessa källor inte gick att få tag i.  	  

3.2 Kvalitativ expertintervju	  
För att få fram bakgrundsinformationen om gymmet, målgruppen och problemet var 
det nödvändigt att göra en intervju med Omid Parsa och Ulrica Lindkvist. De har 
flera års erfarenhet av träning, är delägare i gymmet och befinner sig där i stort sett 
varje dag. Denna intervju syftade också till att få en förståelse för vilken information 
som efterfrågas, alltså att besvara frågeställning nummer fyra.  	  

3.2.1 Utförande av intervju  	  
Intervjun ägde rum den 15 april 2015 på Parsa Power. Jag ställde först de 
grundläggande frågorna om gymmet och om Ulricas syn på bristen av information. 
Jag, Ulrica och Omid gick sedan runt i gymlokalen och även Omid fick berätta om 
sin syn på information på gymmet. Han berättade också om gymmets filosofi, 
koncept och vad de kan tänkas behöva för information.  
 Inför intervjun fanns några frågor förberedda. Björn Hägers riktlinjer inom 
intervjuteknik (2007) fanns som stöd vid förberedelserna. Något som är viktigt är att 
ställa öppna frågor, undvika frågor som börjar med ett verb, avstå från dubbelfrågor, 
överdrifter och ledande frågor (Häger, 2007, s. 55-63).  
 Syftet med den kvalitativa intervjun är att skapa en djupare förståelse om det 
vi studerar (Holme & Solvang, 1991, s. 101). Intervjumallen förbereds innan 
intervjun, men under intervjun kan det dyka upp andra frågor och idéer (ibid.). 
Styrkan i en kvalitativ intervju är att den liknar ett vardagligt samtal (ibid. s. 99). I 
den här intervjun eftersträvades en avslappnad och vardaglig situation. Det var viktigt 
att Ulricas och Omids åsiker kom fram och inte påverkades av mina idéer.  
Några frågor som ställdes är: När öppnade gymmet? Hur ser konceptet ut? Vad säger du 
om jag säger ”bodybuilding-approach”? Hur ser målgruppen ut? Upplever ni att folk 
skadar sig på grund av fel teknik i utförandet av övningar? Hur upplever ni bristen på 
information? Vad brukar folk fråga om? Vilka övningar bör det informeras om?  

3.3 Enkätundersökning 
I en kvantitativ enkätundersökning har forskaren i förväg bestämt vilka frågor som 
ska ställas utan att dessa ändras under undersökningens gång (Holme & Solvang, 
1997, s. 82). Datan som samlas in kommer ha en precis form (ibid.) och med en 
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kvantitativ metod går det att göra en generalisering (ibid. s. 81). En vanlig kvantitativ 
metod är en enkätundersökning med fasta svarsalternativ (ibid.). I min 
enkätundersökning användes en del fasta ja/nej-frågor men några hade öppna 
svarsalternativ. Detta valdes för att minska styrningen och låta respondenterna svara 
fritt utan att rätta sig efter några få alternativ. 
 En förutsättning för kvantitativa metoder är att forskaren har en för-
förståelse för problemet och ämnet (ibid. s. 151). En kvantitativ undersökning kan 
således ge en generell översikt som gör det lättare att hitta det en bör koncentrera sig 
vidare på (ibid. s. 87). Syftet med denna undersökning var att få en inblick i 
målgruppens generella informationsbehov och upplevelser av dagens brist på 
information. Undersökningen var också ett första steg till att reda ut 
frågeställningarna 1, 3 och 4, samt ett redskap för att se ifall problembilden stämde 
eller inte.  

3.3.1 Utförande av enkät  
Enkätundersökningen ägde rum den 16 april 2015. Ett formulär förbereddes efter 
noga övervägande. Se hela enkätformuläret och svaren i bilaga 1.  
 Jag befann mig på gymmet från klockan 14 till 18. Just denna dag var det 
relativt få som tränade och näst intill alla som gick genom entrén tillfrågades. Ingen 
av de jag frågade tackade nej till medverkan. De tillfrågade blev informerade om i 
vilket syfte undersökningen genomfördes och att deras svar skulle förbli anonyma.  
 Varje enkätintervju tog ungefär 5 minuter. Enligt Holme & Solvang bör en 
alltid använda bandspelare när en gör intervjuer (Holme & Solvang, 1997, s. 107). 
Jag valde att inte spela in intervjuerna eftersom det också påverkar intervjuklimatet 
(ibid.) och för att det inte krävdes långa svar i den här situationen. 
 
För att sammanställa de öppna svaren kategoriserades de in i grupper. Grupperna 
innehöll svar som var helt lika eller snarlika varandra. På så sätt kunde generella 
slutsatser om målgruppens upplevelser och behov dras.  

3.4 Observation	  	  
Metoden innebär att forskaren under en längre eller kortare tid befinner sig i direkt 
anslutning till den grupp denne studerar (Holme & Solvang, 1997, s. 110). En öppen 
observation innebär att deltagarna är medveten om att observationen äger rum och en 
dold observation är motsatsen (ibid. s. 111). I den här studien är observationen öppen. 
Innan studien tog sin början informerades gymbesökarna via informationslappar vid 
entrén om studien. Medlemmarna visste (om de hade läst lappen) att en studie skulle 
äga rum och att jag skulle befinna mig på gymmet vissa dagar under den aktuella 
perioden. De visste däremot inte exakt vilka dagar. För att en öppen observation ska 
vara möjlig måste en god relation byggas upp med en eller flera kontaktpersoner som 
gruppen har förtroende för (ibid. s. 113). I det här fallet fungerade Omid och Ulrica 
som kontaktpersoner och en viss tillit skapades från gruppens sida. I en öppen 
observation som accepteras av gruppen och kontaktpersonerna kan observatören 
ströva fritt, ställa frågor och iaktta med frihet (ibid.).  
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Observationen skulle bidra till en ökad förståelse för hur medlemmar agerar i lokalen. 
Detta behövdes för att bland annat få indikationer på var information kan placeras för 
att uppmärksammas med tanke på var blicken hamnar vid utförande av övningar och 
var besökarna tittar i pauserna. 

3.4.1 Utförande av observation 

Observationen ägde rum den 16 april 2015. Jag befann mig på gymmet från klockan 
14.00 till 18.00. För att minnas skrevs fältanteckningar (ibid. s. 116) som innefattar 
små stödord och meningar. Under tiden för observationen befann sig totalt 23 
personer i lokalen. Fältanteckningarna finns i författarens ägo (Fältanteckningar 
2015-04-16) och bifogas inte i rapporten på grund av utrymmesskäl.  	  

3.5 Utprovning	  	  
När ett tidigt utkast producerats gjordes en enklare utprovning för att få feedback att 
ta hjälp av vid revidering och fortsatt arbete med artefakten. Jag valde metoden 
fokusgrupp till studiens utprovning, vilket innebär att en mindre grupp personer från 
målgruppen sitter tillsammans för att utvärdera en produkt (Baer & Vacarra, 2008, s. 
87). Dock brukar fokusgrupper testa en färdigutvecklad design, ofta i ett laboratorium 
(ibid.). Att testa ett koncept görs tidigt i processen och där presenteras ett tidigt utkast 
för att få feedback på en idé (ibid.). Det viktiga är att få prata med målgruppen om sin 
idé (ibid.). Syftet med den här utprovningen är att testa konceptet på sådant vis, men 
för att få en levande dialog med flera målgruppsrepresentanter på designen skapades 
en fokusgrupp. I fokusgruppen kunde personerna diskutera med varandra och “vrida 
och vända” på konceptet. För en snabb överblick kan fokusgrupper vara till fördel 
och metoden passar också bra när personerna inte är helt främmande för varandra 
(ibid.) utan de har något gemensamt eller kanske träffat på varandra tidigare, som i 
det här fallet. Svårigheten med en fokusgrupp kan vara effekten grupptryck där vissa 
personer tar mycket plats och andra inte vågar yttra sig (ibid.).  
 Utprovningen syftade till att testa tilltalet och layouten av designutkastet. 
Frågor som utprovningen ämnade undersöka var exempelvis: Hur uppfattas 
informationen? Är nivån för lätt med tanke på målgruppens kunskap? Är 
informationen tydlig? Ska informationen innehålla något annat? Hur skulle 
målgruppen reagera om dessa informationstexter fanns i lokalen?   	  

3.5.1 Utförande av utprovning	  
Fokusgruppen bestod av fyra personer som alla tränar på Parsa Power olika mycket. 
Baer och Vacarra (2008, s. 84) menar att det räcker att testa designen i tidigt stadium 
på ett fåtal personer. Att hitta personer till testet var svårt och tidskrävande. Någon 
hoppade av, flera svarade nej. För att utföra testet i lugn och ro var målet att utföra 
det i en avslappnad miljö där respondenterna inte kunde störas. Att utföra det på Parsa 
Power gick därför inte. Eftersom min sambo själv tränar på Parsa Power och känner 
en del personer där hittade jag mina respondenter genom honom. Respondenterna 
utgörs alltså av min sambos bekanta. Att välja dessa personer som har en, om 
minimal, personlig koppling till mig främjade en positiv relation och tillit (Holme & 
Solvang, 1997, s. 105). För att skapa en naturlig och avslappnad miljö gjordes 
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utprovningen hemma hos mig. Att i förväg ha en liten personlig koppling till 
respondenterna underlättade förstås detta. Utprovningen ägde rum den 14 maj 2015.  
 
Till utprovningen hade utkast av artefakten skrivits ut. Respondenterna fick olika 
varianter av designen framför sig på bordet och ombads välja vilken variant de 
föredrog och varför. För att undvika att respondenterna rättade sig efter varandra eller 
föll för grupptrycket, fick var och en papper och penna för att först kunna skriva ner 
vilken variant de föredrog innan vi pratade gemensamt. De fick också säga vad som 
var bra och mindre bra med varianterna. Efter detta ställdes öppna frågor som 
respondenterna fick samtala kring. Vid längre texter fick respondenterna en varsin 
kopia och läste tyst för sig själva innan diskussionen. Utprovningen spelades in med 
min iPhone och samtliga respondenter samtyckte. De godkände också användandet av 
deras förnamn i denna rapport. För att se hela utprovningens material, se bilaga 2.  	   

3.6 Metodkritik	  
Det viktiga med metodvalet är att den hjälper oss svara på den fråga vi arbetar med 
(Holme & Solvang, 1997, s. 75). Nedan följer kritiska tankar kring mina metoder.  
 Litteraturstudien behövdes för att besvara frågeställningarna ett, två och tre. 
Som tidigare nämnts fanns bara utrymme för en del litteratur och tidigare forskning. 
En bredare sökning med fler källor hade kunnat ändra bilden av området. Studien 
ledde till riktlinjer och teorier som förde arbetet framåt och som kunde skapa en 
grund för artefakten att stå på.  
 Den kvalitativa expertintervjun valdes för att ta reda på 
bakgrundsinformationen till problemet, information om målgruppen och som en del i 
svaret på frågeställning nummer fyra. Något att ställa sig kritiskt till är att jag endast 
använde anteckningar. Finns risk att jag missat något? Det går också att ifrågasätta 
Omid och Ulricas expertis i området.  
 Enkätundersökningen går att granska kritiskt i frågan om representativitet 
(ibid. s. 155-157). Är 20 tillfrågade personer tillräckligt många för att kunna ge en 
representativ bild? Och hur effektivt var valet av frågor? En enkätundersökning 
brukar, som nämnts, präglas av fasta svarsalternativ. Här användes en del öppna 
frågor vars svar sedan kategoriserades. Undersökningens situation kan också påverka 
(ibid.). Jag försvarar valet av metod med att den uppfyllde dess syfte; att ge en 
generell blick över målgruppens informationsbehov, alltså som en del i att besvara 
frågeställningarna ett och fyra.  
 Observationen valdes för att se var texterna lämpar sig att placeras i lokalen. 
Det fanns ingen direkt frågeställning om detta, men för att kunna fånga 
uppmärksamheten måste texterna placeras på rätt plats. Kritik riktas mot att 
observationen endast ägde rum under ett fåtal timmar. Det är möjligt att bilden 
ändrats ifall tiden för observationen fördelades under flera dagar.  
 Att göra en utprovning i form av en fokusgrupp valdes med syftet att få en 
djupare feedback av ett tidigt design-utkast. Det går att ifrågasätta ifall för få personer 
ingick i fokusgruppen. Jag försvarar metoden med att antalet testpersoner främjade 
den avslappnade dialogen som metoden syftade till att uppnå och underlättade min 
egen kontroll över undersökningen.   
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3.7 Etiskt förhållningssätt	  
Det finns en mängd etiska aspekter att ha i beaktande vid forskning eftersom 
forskningen involverar människor (Holme & Solvang, 1997, s. 32). Det gäller att 
alltid visa respekt för medmänniskor och skydda integriteten för de som bidrar till 
studien (ibid.) Forskaren måste alltid se till att svarspersonerna hålls anonyma om så 
lovats och vara tydlig med undersökningens syfte/mål (ibid.). Dessutom får inte 
svarspersonerna luras in i deltagande, utan själva ta ställning till om de vill delta, efter 
att ha blivit informerade om undersökningen (ibid.). Vid enkätundersökningen 
efterfrågades inte namn och svarspersonerna var helt anonyma. Gymmets besökare 
blir tidigt informerade om att studien äger rum och att de eventuellt kommer få 
förfrågan om att delta i enkäter, ifall de befinner sig på gymmet samtidigt som mig. 
De blir också informerade vid förfrågan om att deras svar förblir anonyma.  
  I observationen finns en del etiska frågeställningar att fundera över. Holme 
& Solvang menar att det är den metod som ställer de största etiska kraven eftersom vi 
ska försöka fånga personers situation på ett närgånget sätt (ibid. s. 110). Det går att 
ifrågasätta etiken i metoden, eftersom de personer som befann sig på gymmet vid 
observationstillfället hade små chanser att avböja sin medverkan. Men då inga namn 
omnämns i observationen och inte heller privat information om personerna samlades 
in, anser jag ändå att metoden är försvarbar. Dessutom hade medlemmarna blivit 
informerade innan och ombads kontakta antingen mig själv eller någon av 
kontaktpersonerna vid frågor.    	   
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4. Resultat	  
I det här avsnittet presenteras och diskuteras resultaten av expertintervjuerna, 
enkätundersökningen, observationen och utprovningen i denna studie. 	  

4.1 Expertintervju	  
Expertintervjun resulterade i en ökad inblick i gymmets koncept, filosofi, målgrupp 
och informationsproblematik. En intervjusituation som liknande en dialog 
underlättade för kommunikationen mellan mig och mina kontaktpersoner. 
Förberedelserna underlättade för mig att minnas vad jag ville ha svar på under 
intervjun och hur frågorna skulle ställas på bästa sätt.  
 Under intervjun märkte jag ett ytterligare problem som skapade ett annat 
slags behov av information som jag tidigare inte hade tänkt på. Ulrica och Omid 
berättade att det i huvudsak inte handlar om att personer skadar sig allvarligt, utan att 
de dels inte vågar prova vissa övningar och dels ofta behöver hjälp eller tips. Visst 
bekräftade de att de ofta får frågor som rör det tekniska utförandet och att lättare 
förslitningsskador är vanliga. Men de får också frågor om tips på vilka övningar som 
tränar en speciell muskelgrupp. Dessutom efterfrågas lättsam information som stärker 
gymmets inspirerande atmosfär. Därför är Parsa Powers efterfrågan av information 
bredare än vad som sagts innan intervjun. Artefakten och konceptet bör därför 
innehålla flera saker som kombinerar varandra:  
 

o Tips på övningar som tränar specifika muskelgrupper 
o Information om tekniska detaljer i utförandet av friviktsövningar  
o Inspirerande, lättsam information som stärker det resultatinriktade och 

familjära konceptet  
 
Främst är det övningar som; marklyft, knäböj, bänkpress, chins och utfall där 
gymbesökare känner sig osäkra på det korrekta utförandet. Ofta söker de tips på 
övningar som tränar axlar, rumpa, rygg och bröst. En renskrivning av hela intervjun 
finns i författarens ägo (Intervju, 2015-04-15) och bifogas inte på grund av 
utrymmesskäl.   

4.1.1 Expertintervjus tillförlitlighet	  
En intervjusituation är ofta mycket krävande för forskaren och den intervjuade 
(Holme & Solvang, 1997, s. 105). I den här intervjun fungerade Omid och Ulrica som 
uppdragsgivare eller experter, eftersom de har lång erfarenhet av träning och driver 
det aktuella gymmet. Intervjun syftade till att på en inblick i deras behov av 
information och vilken målgrupp de har.  
 Självklart går det att ifrågasätta deras erfarenheter och uppfattning av 
behovet av information. Till exempel sa de att “det är många som kommer och frågar 
om tips på övningar”, men vad räknas som många? Forskaren får inte i en 
intervjusituation “pracka sina egna uppfattningar på den intervjuade” (Holme & 
Solvang, 1997, s. 105). Det är svårt att säga ifall Ulricas och Omids uppfattningar om 
vilket informationsbehov gymmet har blivit påverkat av mina egna uppfattningar. 
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Redan innan studien började visste de att jag hade för avsikt att skapa 
informationsmaterial till gymmet som informerade om ett korrekt utförande. Dock 
har jag varit noga med att säga att exakt vad artefakten ska informera om kommer 
visa sig bättre under studien, med hjälp av dem. I intervjusituationen undveks ledande 
frågor i största möjliga mån men jag är medveten om att det i stundens hetta kan ha 
formulerats någon mer ledande fråga.  
 Minnet är också en svaghet i en intervjusituation. Jag valde att inte använda 
mig av en bandspelare. Detta för att jag i tidigare situationer endast funnit det 
inspelade materialet som energikrävande extraarbete. När jag endast antecknar 
upplever jag att jag blir mer fokuserad vid intervjun. Men det gäller att hinna 
anteckna också och om en inte gör det måste en be personen upprepa sig (Thurén, 
2005, s. 142). Det är också viktigt att skriva rent anteckningarna medan de finns 
färskt i minnet och därför skrevs anteckningarna från intervjun rent samma dag.  
 Jag är medveten om att tolkningen av det Ulrica och Omid berättat har 
påverkat resultatet. För hur vet en om en tolkat rätt? Mitt svar som jag tillämpade i 
den här situationen är: fråga igen vid minsta osäkerhet och be dem förtydliga.    

4.2 Enkätundersökning	  
Här följer en kort sammanfattning av de viktigaste resultaten från 
enkätundersökningen. För en fullständig sammanställning av undersökningens svar, 
se bilagan 1. Sammanlagt tillfrågades 20 personer och av dessa var 15 män och 5 
kvinnor. Parsa Power har ungefär 240 medlemmar totalt och av dessa uppskattas 20% 
vara kvinnor.  
 

o 50% av de tillfrågade har någon gång skadat sig 
o Av dessa har sex personer haft små känningar eller överansträngningar  
o Resultatet indikerar på att det är vanligt med lättare skador  

  
o 35% har någon gång haft svårt att komma på nya övningar  
o Majoriteten av dessa saknar möjlighet till variation bland övningar  
o Resultatet indikerar på att vissa har svårt att variera övningar men det kanske 

inte är fullt så många som Omid och Ulrica upplevt  
 

o 80% svarade att de har känt sig osäkra på hur en övning ska utföras  
o På den öppna följdfrågan blev svaret “ibland” det vanligaste 
o Resultatet ger styrka till problembilden att många av gymbesökarna känner 

sig osäkra   
o 40% svarade att de någon gång frågat om tips på övningar 
o Av dessa var det 50% som frågat om tips 3-5 gånger  

 
o 45% har någon gång frågat om tips på korrekt utförande 
o 55% svarade nej 
o Resultatet indikerar på att det kanske inte är så vanligt att gymbesökare frågar 

om hjälp som Ulrica och Omid upplever.  
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På frågan om vad de vilja ha information om inom träning:  
o 35% svarade “vet inte” 
o 30% svarade “tips på övningar”  
o 20% efterfrågade tips på korrekt utförande  
o 15% önskade information om kost eller kosttillskott  
o Resultatet indikerar på att tips på övningar och korrekt utförande efterfrågas 

mest. Dock finns det många som inte kan svara på frågan.  
   

o 90% har en positiv inställning till informationstexter i gymlokalen 
o En person betonade att texterna inte får vara i vägen  
o En person ville att texterna ska vara på svenska  
o Resultatet ger en indikation på vad jag bör tänka på vid skapandet av texterna  

 
På frågan om vad texterna ska innehålla: 

o 20% svarade “jag vet inte”  
o 20% av svaren handlade om korta och konkreta tips 
o 20% önskade information om hur övningar ska utföras korrekt  
o 15% ville ha ny och intressant fakta  
o 15% ville ha information om muskelgrupper  
o Resultatet ger riktlinjer att ta hänsyn till i artefakten, som att hålla texterna 

korta och att huvudfokus för vara på information som rör tips om korrekt 
utförande 

 
o 30% betonade att texterna ska vara korta 
o 30% sa att de måste vara tydliga och synas väl 
o 25% önskade bilder 
o 10% svarade att de skulle vara lätta att förstå och placeras nära övningen  
o En person svarade “jag vet inte” 
o Resultatet indikerar på att texterna bör hållas så korta som möjligt och att 

bilder efterfrågas  
 

På frågan om vad de inspireras av: 
o 20% svarade “av att kolla på andra” 
o 15% inspireras av kroppsbyggare  
o 20% svarade “vältränade kroppar” 
o 10% svarade “att bli starkare än brorsan” 
o 15% inspireras av sina egna resultat  
o 20% av svaren handlade om att vara välmående 
o Resultatet visar vad jag bör tänka på vid valet av inspirerande citat  

4.2.1 Enkätundersökningens tillförlitlighet	  
Resultatet av min enkätundersökning går att diskutera i fråga om representativitet 
(Holme & Solvang, 1997, s. 256). Det går att diskutera hur pass representativt 
resultatet är för alla 240 medlemmar. En större undersökning hade kunnat ge en 
bredare grund och ett eventuellt mer pålitligt resultat.    
 Situationen kan också ha påverkat svaren. De tillfrågade kan exempelvis ha 



	   21	  

varit stressade och endast haft en begränsad tid avsatt för sin träning eller känt sig 
obekväma av någon anledning. Åtgärder vidtogs för att undvika detta; som att inte 
spela in intervjuerna och riskera att skapa en obekväm känsla och som att undvika 
svarsalternativ för att minimera styrning och oärliga svar. Respondenterna tillfrågades 
dessutom i receptionen och stördes inte under deras träningspass. 
 Trots tvivel om resultatets representativitet motiverar jag användandet av det 
med att indikationerna hjälpte mig vidare i arbetet. Dessutom är det ändå närmare 
10% av gymmets alla medlemmar som besvarat frågorna.   

4.3 Observation	  	  
Nedan följer en lista av iakttagelser från observationen. Fältanteckningar finns i 
författarens ägo (Fältanteckningar, 2015-04-16).   
 

o Den långa golvytan mellan maskinerna i det första rummet är tom. 
o Personer som går till och från omklädningsrummen över den tomma golvytan 

tittar ofta ned i golvet.  
o Gymlokalens väggar är till stor del täckta av speglar Personer som tränar tittar 

ofta i dessa speglar när de utför övningar för att se så de gör rätt.  
o Det finns ett långt ställ med hantlar i ena hörnet av lokalen. Dit går många 

personer för att hämta hantlar. Golvyta och spegelyta omkring hantlarna blir 
punkter för blickar. 

o Det finns vita pelare runt om i lokalen. Dessa är tomma och synliga.  
o På tre av dessa pelare finns förvaringsställningar för viktplattor. De ligger i 

anslutning till den del av gymmet där friviktsövningar utförs.  
o Vid smith-maskinen finns tom golv- och takyta. Två personers blickar faller 

på dessa ytor vid användning av maskinen. 
o Där marklyft och benböj utförs fästs blicken i spegeln framför, två personer 

observerade. 
o Golvyta runt omkring utrymmet för friviktsövningarna är tomt.  
o När personer vilar fästs ofta blicken i golvet och i speglarna. 
o Vid liggande benpress fästs blicken automatiskt i taket ovanför.  
o I mitten av det lilla rummet finns uppsatta galler-väggar. Utrymmet för 

information är begränsat.   
 
Nedan följer en kort beskrivning av lokalen: 
Lokalen ligger på källarplanet under receptionen. Den är uppdelad i ett stort avlångt 
rum och ett mindre rum. Golvet är mörkgrått, väggarna är till stor del täckta av 
speglar. På två väggar finns stora graffitimålningar. Maskiner och redskap går i rött, 
svart och grått. Det finns flera röda inslag. Taket är tomt och vitt. Det finns flera vita 
pelare i lokalen och tre av dessa används som förvaring. Det första långsmala rummet 
har maskiner längs med långsidorna. Den långa golvytan i mitten bildar en korridor 
med omklädningsrummen på ena sidan och leder bort mot det mindre inre rummet. 
Där finns löpband, motionscyklar och några andra konditionsmaskiner. I mitten av 
det lilla rummet finns uppbyggda gallerväggar som avskiljare och där redskap 
förvaras. Det är i det lilla rummet som de flesta friviktsövningar utförs. 
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4.3.1 Observationens tillförlitlighet	  
Jag är medveten om att resultatet av observationen kan ifrågasättas. Observationen 
ägde rum under endast några timmar och det finns en risk att jag misstolkat något. 
Om en oberoende person skulle göra en observation är det inte alls säkert att vi skulle 
iaktta samma saker eller att samma antal personer befinner sig på gymmet just då. Det 
finns många faktorer som kan påverka resultatet. Resultatet blir ändå användbart 
eftersom de tjugotvå personer som observerades betedde sig alla på liknande sätt och 
gav en inblick i var information kan placeras i förhållande till var blicken hamnar när 
gymbesökarna agerar i lokalen.       	  	    

4.4 Utprovning	  	  
Av utprovningen fick jag reda på vad de fyra personerna tyckte var bra och mindre 
bra med mitt designutkast. Fokusgruppen innehöll, som önskat, diskussioner mellan 
respondenterna och de fick fritt prata om de olika designvarianterna ut efter de frågor 
jag ville ha svar på. Nedan följer de viktigaste punkterna som utprovningen visade. 
Hela utprovningen tog 1 timme och 17 minuter. En renskrivning av inspelningen 
finns i författarens ägo (Utprovning, 2015-05-14) och bifogas inte i rapporten på 
grund av utrymmesskäl.   
 

Del 1, symboler  
o Av symbolbeskrivningens två varianter föredrogs nummer 1, den där rubriken 

och frågetecknet var större. Dock önskades att den förklarande lilla texten 
också placerades ovanför symbolerna och inte i nederkant som i nummer 1. 
Det föreslogs alltså en kombination av nummer 1 och nummer 2. Alla 
respondenter var överens.  

o Symbolerna diskuterades mycket. Det kom upp förslag att symbolerna kunde 
innehålla en illustration på den muskelgrupp som gäller i kombination med 
färgsymbolerna. Någon ifrågasatte ifall alla vet vad biceps och triceps är men 
det med tanke på Parsa Powers erfarna målgrupp tordes inte detta vara ett 
problem i slutändan.  

o Respondenterna uttryckte att det skulle vara svårt att minnas symbolerna men 
att det efter en stund skulle sitta. En föreslog små informationskort där 
symbolerna finns som man kan ta med sig i fickan eller väskan som 
påminnelse under sitt träningspass.  

 
Del 2, citaten 
o Av citaten stod det klart att det var de korta citaten som föredrogs. Alla 

respondenter betonade att citaten inte får vara för långa, då blir de inte lästa.  
o Citat som kommer från kända träningsprofiler föredrogs också, men de får 

inte heller vara för långa. Längre citat föreslogs kunna placeras i 
omklädningsrummen.  

o Ett tips var att använda sig av enstaka ord. Som “Focus!” vilket också 
kommer från kända profilen “The Rock” då han ofta säger det i sina 
träningsvideos. Alla respondenter var överens om att sådana korta 
uppmaningar vore effektiva. 
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o Också värt att ha i beaktning, som diskuterades i gruppen, var huruvida dessa 
citat ger destruktiva tankar hos medlemmarna. 

 
Del 3, Visste-du-att-texter 
o Respondenterna tyckte att nästan alla Visste-du-att texter var intressanta. Alla 

utom en person lärde sig nya saker.  
o Alla var överens om att texterna måste vara korta.  
o Två stycken valde den texten som handlade om triceps.  
o Alla var överens om att texterna skulle passa i gymlokalen och skulle 

motivera dem.  
 
Del 4, Information om korrekt utförande 
o Gällande information om korrekt utförande i marklyft stod det klart, efter att 

jag visat både de korta och långa informationstexterna, att den korta texten bör 
vara i punktform.  

o Den korta versionen får inte sitta i vägen.  
o Den långa versionen bör ha en antikva då det handlar om mycket text och 

flera av respondenterna tyckte det blev svårt att läsa med en sanseriff.  
o Alla respondenter tyckte bäst om layouten på variant nummer 1 av den korta 

versionen.  
o I den längre versionen föredrogs när fakta om övningen placerades överst och 

instruktionen nedan. Informationen passar både erfarna och oerfarna. Om 
fakta placeras överst trodde respondenterna att de erfarna medlemmarna på 
gymmet skulle tilltalas mer av att läsa. Instruktionen talar mer till de oerfarna. 
 

o När jag visade bilden på gymlokalen där de båda texterna placerats in, tyckte 
respondenterna att prickarna blev för plottrigt. De föredrog att bara ha prickar 
mellan de två texterna men inte på golvet.  

o Ett förslag var att byta ut några prickar mot symbolen för den aktuella 
muskelgruppen.  

 
Del 5, Tips på övningar 
o Fokus-Rygg informationen uppfattades som lätt. Alla hade koll på övningarna 

i informationen. Tre personer kände att de inte skulle läsa informationen 
eftersom de ändå kunde detta. Dock tyckte de att det inte heller var bra att 
skriva om mer avancerade övningar. De övningar som fanns med uppfattade 
alla som bra.  

o Dock kan mer avancerad information om övningarna finnas med istället för att 
berätta mycket om hur man utför dem. Det kan handla om information om hur 
man kan variera utförandet av övningarna genom att byta handtag eller 
redskap.  

o En person tyckte att övningen Skivstångsrodd skulle bytas ut mot vanlig 
sittande rodd.  

o Respondenterna föreslog också att informera om så kallade 
flerledsövningar/grundövningar och isoleringsövningar och hur man bör 
använda sig av dem. 
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o Respondenterna diskuterade kring ifall det verkligen behövs en “skylt” om 
varje muskelgrupp. Det kanske kunde räcka med generell information som får 
ta mer plats än ett A4-format. 

 
Del 6, Allmänt  
o Slutligen uppfattade respondenterna konceptet som tilltalande och nyttigt. Det 

skulle motivera och inspirera dem till att leva hälsosammare, träna bättre och 
göra rätt. Informationen är nyttig för alla, oavsett erfarenhet, eftersom alla kan 
behöva en påminnelse ibland. Alla var överens på den punkten.  

o Respondenterna undrade också huruvida muskelgruppen Mage ska användas. 
Mage är något som inte tränas specifikt i stor utsträckning eftersom man 
aktiverar magen i de flesta övningar. Delade meningar om detta.         

 
4.4.1 Utprovningens tillförlitlighet 

Urvalet av intervjupersoner är avgörande för representativiteten (Holme & Solvang, 
1997, s. 101). Att jag valde att gå via min sambo beror på att jag ville skapa en 
avslappnad miljö där intervjupersonerna kunde prata fritt och där vi kunde träffas i 
mitt hem. Trots att jag aldrig träffat personerna innan fungerade min teori då alla fyra 
visste vem jag var innan träffen. Urvalet skedde slumpmässigt (ibid.). Jag valde vilka 
personer jag ville tillfråga beroende på vad min sambo berättade om dem. Kriterierna 
var ifall de tränat på Parsa, hur ofta de tränar och hur intresserade de är av träning. 
Men jag ville också ha en blandad grupp till utprovningen för att designen skulle ses 
ur olika perspektiv. De faktorerna avgjorde mitt urval som går att ifrågasätta.  
 En annan faktor som kan påverka tillförligtligheten är den sociala 
dimensionen i gruppintervjuer (ibid. s. 108). Det finns en risk att en person tar mer 
plats och att någon annan inte vågar framträda med sina synpunkter. Eller att dispyter 
uppstår av någon anledning. För att undvika detta användes papper och penna för att 
skriva ned svaren innan diskussionerna sattes igång. Jag fanns också där som 
moderator och gav direktiv samt ställde frågor till de personer som inte yttrat sig så 
mycket.  
 Det är också möjligt att valet av kuliss (Holme & Solvang, 1997, s. 107) 
påverkat utprovningen. Kanske inte platsen mitt eget hem var ett bra alternativ? Min 
teori är att platsen gynnade den avslappnade och lediga stämning jag ville skapa. 
Kulissen passade för ändamålet då några av respondenterna träffats tidigare eller var 
vänner och alla hade något gemensamt. 	  
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5. Artefakt	  	  
Artefakten består av flera plottertexter som tillsammans skapar en helhet och ett 
koncept. Konceptet kan användas på andra gym, dock behöver texternas placering tas 
i beaktande då gymlokaler ser olika ut. Fakta om övningar och styrketräning 
hämtades från www.styrkelabbet.se (Richter, 2015) som blev utsedd till årets 
träningsblogg 2014. Den drivs av Daniel Richter som är styrkeinstruktör med flera års 
erfarenhet av styrketräning. Fakta om övningarna som tränar magen och triceps 
hittades på hemsidan www.muscles.se (2015). Informationen från dessa källor 
bearbetades och skrevs om för att eftersträva en så text som skiljer sig från originalet 
men där fakta är korrekt. Nedan följer en beskrivning av artefakten samt motiveringar 
till designval. Artefakten finns i bilaga 3.   

5.1 Avgränsningar 
Jag har inte valt att kontakta ett tryckeri för att få färdiga utskrifter av texterna. Detta 
på grund av kostnader och tidsbegränsningar. Att fullfölja produktionen får bli upp 
till min arbetsgivare Parsa Power efter arbetets slut. Dock har skisser producerats för 
att visa hur plottertexterna placeras i lokalen. 	  

5.2 Text och tilltal 
Artefakten består av kortare textstycken där informationen är avskalad men utan att 
påverka förståelsen. Detta för att målgruppen efterfrågade kort och koncis fakta och 
flera personer betonade att texten inte får vara lång. Eftersom målgruppen också har 
en god förkunskap om ämnet träning har jag anpassat tilltalet. Målgruppen får inte 
uppfatta det som att informationen blir en tillrättavisning eller skriver dem på näsan. 
Som tidigare berättats om ska man sträva efter att målgruppen ska bli påverkade av 
informationen i den situation den verkar i (Lindqvist Grinde, 2008, s. 32). För att 
involvera läsarna används frågor och uppmaningar. 
 Det gäller också att skapa balans mellan de tre hörnen ethos/sändare, 
pathos/mottagare och logos/omvärlden (Killingsworth, 2005). Att använda citat från 
kända personer som lyckats med sin träning kopplar in ethos, att ställa uppmanande 
frågor till målgruppen involverar pathos och känslor. Och att använda kända begrepp 
och ord inom träning involverar logos och den omvärld målgruppen befinner sig i. 
För någon som inte tränar kan vissa ord och uttryck vara främmande men om dessa 
skulle förklaras skulle Parsa Powers målgrupp kanske känna sig dumförklarade. De 
nya som kommer till gymmet som nybörjare kanske inte förstår allt, men den risken 
tas eftersom det visat sig att majoriteten av gymbesökarna på Parsa Power är väl 
insatta i ämnet träning.    
 

5.3 Typografi	   
Jag valde typsnittet Roboto eftersom en sanseriff passar när texter ska läsas på 
avstånd (Bergström, 2012, s. 126). Dessutom finns Roboto i olika varianter (Thin, 
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light, medium, bold etc.) vilket kan användas för att skapa kontraster och betona vissa 
ord eller meningar för att vägleda läsaren genom materialet. Till de längre texterna 
används Times New Roman eftersom utprovningen visade att de längre texterna blev 
svårlästa med sanseriffen (se avsnitt 4.4). Både Bergström (2012) och Hellmark 
(2006) förespråkar en antikva vid längre brödtexter. Jag har också haft i åtanke att 
inte ha för långa rader eftersom det påverkar läsbarheten (Hellmark, 2006, s. 31). 
Enligt Hellmarks riktlinjer bör en rad utgöras av max 65 tecken (ibid.).  

5.4 Färger 
Jag har valt att använda mig av starka färger för att skapa en pop-out effekt. Men jag 
har haft i åtanke att det kan finnas personer som är färgblinda, och därför också 
använt mig av olika former (se bilaga 8.3). Att välja bort färgen röd gjordes eftersom 
så mycket annat i lokalen är rött. Det finns flera maskiner som är röda och dessutom 
är Parsa Powers logga röd och meningen med symbolerna i min artefakt är att de ska 
sticka ut från omgivningen. Texter som placeras på mörk bakgrund är vita men i 
övrigt används svart färg. 

5.5 Form 
Jag har valt att skapa en symmetrisk form eftersom min undersökning visat att det 
finns fördelar med detta. Jag har även strävat efter att skapa kontraster med storlek. 
För att underlätta läsningen av de lite mindre texterna som placeras på speglar har 
vita tonplattor satts bakom dem.  

5.6 Artefaktens delar	  
Nedan följer en kort beskrivning av artefaktens olika delar. Hela artefakten hittas i 
bilaga 3.   

5.6.1 Information om korrekt utförande 

Den största delen av informationstexterna utgörs av information om hur 
friviktsövningar ska utföras korrekt. De övningar jag valt att ta med är: marklyft, 
knäböj, bänkpress, militärpress och bicepscurls, smalbänk, frenchpress samt tre 
magövningar. Detta grundar sig på den enkätundersökning och expertintervju som 
gjorts i undersökningen.  
 Till varje övning finns en kort informationstext som sitter i direkt anslutning 
till platsen där övningen utförs. I största möjliga mån ska personens blick landa precis 
på informationen när övningen utförs. Informationen i denna text är kort och ger 
påminnelser på vad en bör tänka på för att få ut rätt effekt av övningen.  
 Till varje övning finns också en längre informationstext för den som vill veta 
mer. Där finns en längre instruktion av övningen samt lite praktisk information. Den 
längre texten ska också finnas nära platsen där övningen utförs. Enda undantaget för 
detta är övningarna som tränar magen. Dessa övningar har en gemensam lång text 
eftersom utprovningen visade att magövningar inte är lika populära bland 
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gymbesökarna och den muskelgruppen bör därför inte ta stor plats.  
 

5.6.2 Motiverande citat 
Parsa Power efterfrågade texter som motiverar sina besökare och stärker imagen av 
att vara ett resultatinriktat och familjärt gym. Därför finns det i artefakten med tre 
plottertexter med motiverande citat och slagord. Citaten är hämtade från bland annat 
Omid Parsas instagramkonto @parsapowergym och har valts ut av fokusgruppen 
bland en större samling citat, hämtade från olika motivationskonton.   
 Utprovningen visade att de korta citaten föredrogs i gymlokalen men att de 
längre fungerar att placera i omklädningsrummen. Citat som kommer från kända 
träningsprofiler var effektiva.   

5.6.3 Tips inom träning 
I enkätundersökningen framgick att flera efterfrågar tips på övningar. Samtidigt 
framgick i utprovningen att de övningar som valts ut i utkastet var välkända för alla 
respondenter. Men att tipsa om mer avancerade övningar tyckte de inte heller var en 
bra idé. Respondenterna diskuterade fram ett annat koncept de tror skulle passa 
bättre; nämligen att endast nämna några tips på övningar och istället berätta mer om 
flerledsövningar, så kallade grundövningar, och varför man bör få in dem i sitt 
veckoschema. De var överens om att det inte behövdes en skylt för varje 
muskelgrupp utan en övergripande generell information om träning.  
 Med respondenternas synpunkter i övervägande skapades därför en samling 
skyltar som handlar om olika saker inom träning Eftersom flera personer i 
enkätundersökningen efterfrågade tips om kost och kosttillskott skapades sådan 
information. Annan information handlar om bland annat vikten av rörlighet och 
stretching och hur en undviker de vanligaste skadorna. Dessutom finns en text där 
myter om styrketräning för tjejer tas upp. Detta för att tjejer är en underrepresenterad 
grupp på gymmet och det var tjejerna i undersökningen som upplevdes mest osäkra. 
Informationen till dessa texter hämtades också från Daniel Richter (2015).   

5.6.4 Visste du att 
För att skapa motivation och lust till träning skapades plottertexter innehållande 
intressant visste-du-att-fakta. Fakta hämtades från träningsbloggen 
www.axonblogg.se som drivs av Martin ”Axon” Löwgren från Idrottsskadecenter 
(Löwgren, 2015). Löwgren är legitimerad naprapat, licencerad personlig tränare och 
kostrådgivare. Respondenterna från utprovningen föredrog de kortare texterna jag 
visade dem. Valet av de tre texterna grundar sig på vad respondenterna föredrog.    

5.6.5 Färgkodning 
Genom hela materialet och alla texter finns en färgkodning där varje muskelgrupp har 
sin symbol och färg. Detta används dels för att färger och former ger en pop-out 
effekt men också för att besökarna lätt ska se vad materialet handlar om.  
Dessa färgkoder förklaras kort med en skylt som sitter på två ställen. Varje plottertext 
som handlar om övningar är märkta med symbolen för den muskelgrupp det gäller. 
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  Att använda samma symboler (stjärna och triangel) i olika färger valdes för 
att inte förvirra och belasta målgruppen kognitivt. Att ha för många symboler och 
kombinationer kan bli för rörigt och leda till förvirring. 
  Respondenterna i fokusgruppen efterfrågade bilder på muskelgrupperna som 
symboliserades. Detta för att det då kan bli tydligare för de som inte är lika erfarna. 
Vid vidare diskussion framgick dock att illustrationer på muskelgruppen inte behövs 
eftersom de allra flesta på Parsa Power är erfarna och vet vad exempelvis biceps är. 
Att inte använda illustrationer grundar sig på bristande förmåga att illustrera och på 
att symbolerna bör hållas så enkla som möjligt, enligt Bergström (2012) och Ware 
(2008).    

5.6.6 Prickar och påminnelse 

De vita prickarna som finns på vissa ställen, i huvudsak mellan de korta och långa 
texterna om utförande leder besökaren genom informationen. Utprovningen visade att 
dessa prickar inte bör finnas överallt i lokalen då detta skapade ett rörigt intryck hos 
respondenterna. Men de gillade idén att ha prickarna som en förbindelse mellan den 
korta och den långa versionen eftersom det visade att de hörde ihop.  
 Det finns också en påminnelsetext i golvet precis i anslutning till 
friviktsavdelningen av gymlokalen. Den uppmanar besökarna att hålla utkik efter sin 
symbol som är aktuell för dagens träningspass och påminner om att information 
finns. Denna finns där eftersom fokusgruppen tyckte att det kunde behövas en 
påminnelse eftersom det annars kan vara svårt att minnas. Se bilaga 3.     
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6. Diskussion och slutsats	  

Nedan följer mina egna reflektioner och tankar om mitt arbete.  

6.1 Diskussion av artefakt	  	  
Artefakten jag skapat har vuxit fram med hjälp av Parsa Powers medlemmars 
synpunkter. Något jag önskat att jag hunnit med mer i min studie är att ta reda på var 
och hur dessa texter kan tryckas. I skrivande stund är det inte bestämt ifall 
uppdragsgivarna väljer att använda mitt material. Om så är fallet kommer jag 
självklart att söka upp ett lämpligt tryckeri som har rätt teknik för att producera 
materialet. Värt att diskutera är hur hållbar och tålig min artefakt är. Det jag kan säga 
är att jag på andra gym sett liknande plottertexter sitta uppe på speglar och att dessa 
varit i gott skick sedan flera år tillbaka. Eftersom de flesta av mina plottertexter sitter 
på väggarna lär inte slitage förekomma i stor utsträckning. Värre är det med det 
materiel som placerats på golvet.  
 Jag vill också lyfta frågan huruvida mina texter håller sig intressanta. 
Gymbesökare som tränar på Parsa Power upp till sex dagar i veckan kommer ganska 
snabbt ha läst allt material. Det finns en risk att de efter ett tag kommer tycka att 
texterna är tjatiga. Dock tror jag att påminnelser alltid behövs och att det är lätt att 
glömma eller missa detaljer i det tekniska utförandet. Övningarna jag valt ut är 
klassiska och vanliga övningar som antagligen kommer användas länge framöver. 
Därför kan informationstexterna vara till nytta länge, som påminnelser för de som 
tränar ofta, eller som instruktioner för de som är nya medlemmar.   
 Det är också möjligt att skapa flera texter och utöka materialet, om så 
önskas. Andra övningar kan läggas till. Det går också att skapa andra typer av 
material i ett senare skede, som komplement.  
 
Skisserna på montaget av texterna i gymlokalen är endast till för att ge en bild av hur 
det kan se ut. Det blir ett redskap för att utomstående ska förstå hur jag tänker mig att 
texterna ska placeras. Det hade varit bra, både för mig själv och för utomstående, att 
få se ett fysiskt exemplar monterat i lokalen. Det hade också varit ett bra sätt att testa 
ifall min artefakt uppmärksammas i lokalen och ifall medlemmarna verkligen skulle 
ha nytta av informationen. Tyvärr fanns varken tid eller resurser för detta i arbetet 
men det är något jag hoppas att jag, tillsammans med Parsa Power, kan göra efter 
arbetets slut.   

6.2 Diskussion av undersökning	  	  
Syftet med arbetet var att skapa ett vetenskapligt förankrat koncept för en serie 
plottertexter till gymmet Parsa Power som informerar gymbesökarna om hur 
friviktsövningar ska utföras på ett korrekt sätt. Därmed kan de både undvika skador 
och effektivisera sin träning. Det går inte att säga efter arbetet ifall texterna bidrar till 
att gymbesökarna effektiviserar sin träning eller undviker skador. Vidare studier hade 
kunnat innehålla en slutgiltig utprovning av artefakten för att undersöka detta.  
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För att återkoppla till mina fyra frågeställningar kan jag säga att jag har bemött fråga 
ett genom att studera teorier om uppmärksamhet. Jag fick också en inblick i hur 
målgruppen resonerar, angående om de skulle uppmärksamma och läsa texterna, i 
utprovningen. Observationen bidrog också till att besvara frågan eftersom jag där fick 
se hur målgruppen agerar i lokalen där texterna ska placeras.   
   Jag har studerat teorier kring retorik och tilltal samt gjort en utprovning av 
ett tidigt utkast. Det visade sig att vissa delar av mitt utkast innehöll för lätt 
information samt att målgruppen överlag är erfarna. Därmed framgick riktlinjer för 
vilken nivå informationen bör ligga på. Detta gav grund för svar på fråga två.   
  
Utprovningen visade också vad målgruppen anser vara en passande layout, bland 
annat framgick att sanseriffen var svår att läsa vid längre texter. Flera relevanta 
layoutprinciper har också studerats som grund för designen och dessa har hjälpt mig i 
fråga nummer tre.  
  Att fråga uppdragsgivarna och respondenterna i både enkäten och 
utprovningen om vad de efterfrågar för information gav förutsättningar för att besvara 
fråga fyra. Dessutom gav Daniel Richters (2015) blogg indikationer på det viktigaste 
vid styrketräning, kost och kosttillskott.  

6.3 Slutsats – Att fånga uppmärksamhet  	  
Arbetets titel är ”Att fånga uppmärksamhet”. Att fånga uppmärksamheten hos 
målgruppen Parsa Powers medlemmar handlar om att få informationstexterna att 
sticka ut från omgivningen. Det krävs alltså en förståelse för den miljö där texterna 
verkar. Men under arbetets gång visade det sig att en stor del av studien också handlar 
om att behålla uppmärksamheten. Och för att lyckas med detta behövs en förståelse 
för målgruppen och hur mycket kunskap den har. Det gäller att använda rätt tilltal för 
att inte skriva dem på näsan. Det gäller att använda rubriker, text och layout som först 
och främst fångar blicken och sedan får dem att vilja läsa. Min personliga slutsats är 
att oavsett för vilken plats du ska skapa informationstexter behövs en förståelse för 
målgruppen. Texterna ska alltid anpassas efter målgruppen och den miljö där de 
befinner sig. Arbetets artefakt grundar sig på metoder som bidragit till den 
förståelsen. För att skapa informationstexter till ett annat gym behövs samma 
förståelse för förutsättningarna där.   
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Bilagor	  
Nedan finns bilagor från undersökningen samt artefakten. På grund av utrymmesskäl 
har en del undersökningsmaterial inte, men finns i författarens ägo.  

1 Sammanställning av enkätsvar 

Tillfrågade: 20 stycken 
Män: 15 
Kvinnor: 5 
1. Har du skadat dig någon gång, på grund av träning? 
Ja: 10 Nej: 10 
6 svarade ”ibland har man små känningar”. 
3 svarade ”på grund av att jag lyft fel”. 
1 svarade ”på grund av löpning”. 
1 svarade ”på grund av bristande teknik”. 
 
2. Har du upplevt att du har svårt att komma på övningar för en specifik 
muskelgrupp? 
Ja: 7 Nej: 13 
 
4 svarade ”ibland”  
2 svarade att det är svårt att hitta variation på övningar  
1 svarade ”Det har hänt nån gång”   
 
3. Har du upplevt att du inte känner dig helt säker på hur en övning ska utföras 
korrekt? 
Ja: 16 Nej: 4 
 
3 svarade ”ja, det hände ofta i början.” 
4 svarade ”Det har hänt någon gång”  
5 svarade ”Ibland”  
varav en sa ”Ibland i friviktsövningarna” 
2 svarade ”Alltid i nya övningar” 
2 svarade ”Jag brukar försöka kolla upp det innan jag kör om jag är osäker”  
 
4. Har du frågat någon som jobbar på Parsa Power om tips på övningar? 
Ja: 8 Nej: 12 
 
3 svarade ”3-5 gånger”  
3 svarade ”Ja, ibland”  
2 svarade ”En gång”  
 
5. Har du frågat någon som jobbar på Parsa Power om tips på korrekt utförande? 
Ja: 9 Nej: 11 
 
3 svarade ”3-5 gånger”  
2 svarade ”2 gånger” 
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varav en sa att det gällde marklyft 
4 svarade ”Ja, det har hänt någon gång” 
 
6. Vad skulle du vilja ha mer information om som kan hjälpa dig utvecklas? 
Kost/kosttillskott: 3 
Korrekt utförande: 4 
Tips på övningar: 6 
Vet ej/inget: 7 
 
7. Vad tror du om att ha kortare informationstexter i gymlokalen? 
2 var osäkra/negativa 
18 positiva 
6 svarade ”Det vore bra för de som är nybörjare eller inte har så bra kunskap”  
 
”bra, det skadar inte” 
”Vet inte, kanske kan vara bra” 
”Bra” 
”Det skulle vara bra och säkert. Det blir förebyggande och ger trygghet” 
”Det vore bra, alltid kul att lära sig nya saker” 
”Bra idé, om de inte är i vägen” 
”En bra hjälp för att få bättre resultat. Det är viktigt att göra rätt för att inte göra illa sig” 
”Bra idé. I allmänhet är det många som inte är så kunniga” 
”Det blir säkrare med mer information, vore bra” 
”Det är alltid bra att ha något att inspireras av” 
”Om de är på svenska så är det en jättebra idé” 
”Det vore jättekul, bra förslag” 
”Jättebra. Ibland undrar man över saker. Mer information kan hjälpa en. Många vågar 
inte fråga eller göra en viss övning för att de är osäkra” 
”Det funkar väl” 
 
8. Vad skulle informationstexterna innehålla för att du skulle vilja läsa dem? 
4 svarade ”jag vet inte”  
 
3 svarade ”Något intressant, annorlunda och nytt jag inte visste”  
4 svarade ”Korta konkreta tips, i punktform” 
4 svarade ”Om hur man ska utföra övningar, vad man ska tänka på” 
3 ville ha information om muskelgrupper  
Övriga: 
”Något man dras till, starka färger. Man måste uppmärksamma den” 
”Lätt språk, inte muskelgrupperna på latin till exempel” 
 
9. Hur skulle informationstexterna se ut för att du skulle lockas av att läsa dem? 
”Jag vet inte, svår fråga” 
5 svarade att de ville ha bilder.  
4 svarade ”Enkelt och kort”  
 
Övriga:  
”Stora bokstäver så man ser tydligt” 
”Tydligt, det måste synas ordentligt” 
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”De måste va tydliga så man inte missar dom” 
”De måste fånga blicken när man går förbi” 
”Starka färger. De får inte vara gömda men inte heller i vägen.” 
”De måste synas väl” 
”De får inte vara långa, helst bara någon mening.” 
”Det ska inte för långt. Inga varningar heller” 
”Lättläst. De ska finnas i närhet av maskinen eller där man gör övningen” 
”Enkla att förstå, sitta nära övningarna. Inte i en pärm till exempel, det funkar inte” 
 
10. Vad inspireras du av inom träning? 
4 svarade ”Av att se på andras resultat” 
2 svarade ”vältränade kroppar”  
 
”De som tävlar i bikinifitness” 
”kroppsbyggare” 
”Jag ser upp till styrkeatleter” 
 
”Stora muskler och starkhet” 
”Bra kroppar” 
 
”Lillebror får inte bli starkare än mig, det är mitt driv” 
”Bli starkare än brorsan” 
 
”Mina resultat” 
”När man når sina mål” 
”Mig själv, av att se resultat av det man gör” 
”Att få vara välmående” 
”Att få vara stark och ha en bra fysik hela livet” 
”Att vara atletisk, frisk och pigg. Inte så mycket att bygga muskler” 
”Det är mest roligt, man mår bra av att träna” 
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2 Material för utprovning	  

 
 
 
 

1. Tre versioner av symbolbeskrivningen
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3 Artefakten 
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8a. Citat 1 placerad i ett montage på golvet på väg från omklädningsrummen till gymlokalen.  
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10j. Alla informationsskyltar placerade i lokalen.	  	  


