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Abstract 
In this thesis I have chosen to study how to create picture driven workout instructions for a 

specific target group. This has been done with the web based weight loss site 

www.viktklubb.se 

A preliminary study was done including evaluating the website, a usability test of present 

instructions and Informant interview.  

I was able to develop a proposal of picture driven workout instructions by using the 

preliminary studies knowledge gained through theoretic studies. 

Those instructions were tested by a new group of users and showed an improvement in 

performance and time compared to the present instructions.  

My studies lead to the conclusion that it is possible to create picture driven workout 

instructions for a target group of users using following guidelines. 

 Minimizing noise in order to avoid misinterpretation. 

 Color and language choice adapted to a specific group of users. 

 Color makes workout instructions time efficient and may help the visual 

memory. 

 

Keywords; Target group, workout instructions, usability, guidelines, information design, 

information illustration  
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Abstrakt 
I detta examensarbete har jag valt att studera hur man kan skapa informativa bilddrivna 

träningsinstruktioner för en specifik målgrupp. Detta har jag gjort med den webbaserade 

viktminskningssighten viktklubb.se 

En förstudie utfördes bestående av en utvärdering av webbsidan, en användartest av befintliga 

träningsinstruktioner och informationsintervjuer. 

Genom att tillämpa kunskaper jag tillgodosett mig genom teori och förstudie utvecklade jag 

ett förslag på nya bilddrivna träningsinstruktioner. Jag testade dessa på en ny användargrupp 

och kunde påvisa en förkortning av inläsningstiden jämfört med befintlig instruktion. 

Slutsatsen av mitt arbete är att man kan utforma informativa träningsinstruktioner tänkta för 

viktklubb enligt följande riktlinjer; 

 Minimera brus för att undvika feltolkning.  

 Anpassa färg och ordval till målgruppen.  

 Färg gör träningsinstruktionerna tidseffektiva och kan underlätta minnesbilden.  

 

 

Nyckelord; Målgrupp, träningsinstruktioner, användarvänligt, riktlinjer, informationsdesign, 

informationsbilder  
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Förord 
Temat för 2012 års examensarbete för informationsdesign var inkludering och exkludering. 

Under de terminer jag studerat informationsdesign med inriktning illustration på Mälardalens 

högskola har jag mött problematiken av inkludering och exkludering. Det finns inte alltid ett 

rätt eller fel när det kommer till detta ämne. Jag har tidigare arbetat med inkludering och 

exkludering och under åren som gått tillgodosett mig kunskap om olika sätt att hantera ämnet. 

Det kändes spännande att ha något att förhålla sig till i val av examensarbete. Eftersom mitt 

expertområde handlar om att förmedla information med bild föll det sig naturligt att välja att 

arbeta med informativa bilder tänkta att förmedla instruktioner till en specifik målgrupp. Jag 

valde att använda mig av viktklubb.se, en webbaserad viktminskningsajt, som case. 

Jag vill tacka mina informanter och intervjupersoner, Charlotte Tegenmark, viktklubbs 

produktchef och min handledare Lasse Frank. 
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Inledning 
I kommande kapitel följer en introduktion till detta examensarbete. Här presenteras 

problemområde, syfte, målgrupp och frågeställningar. Avslutningsvis redogörs för de 

avgränsningar som gjorts i arbetet. 
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Bakgrund  
Övervikt och fetma är ett problem som ökat drastiskt sedan 1980-talet. 2007 publicerade STC 

en rikstäckande studie om kraftig övervikt. Den visade att var tionde svensk är fet, den visade 

också att fetman ökade mest hos kvinnor (Persson, 2007, s. 1). Att övervikt är ett problem för 

många är ett faktum. Idag finns det flera sätt att få hjälp med att gå ner i vikt. Ett av dem är 

viktklubb.se.  

Viktklubb är en webbaserad tjänst som drivs av Aftonbladet. ”Du har viljan –Vi har resten” är 

deras motto. Viktklubb erbjuder en rad olika tjänster, som medlem får du tillgång till 

experthjälp med både kost och motion och mycket mer (se bilaga 1). Viktklubb håller just nu 

på med ett plattformsbyte för deras digitala tjänst tillsammans med ett ansiktslyft. Deras 

grafiska profil är alltså under utveckling. I samband med detta har jag valt att studera deras 

träningsprogram och de instruktioner som används. 

Ur ett historiskt perspektiv är webbaserade tjänster nytt eftersom tillgängligheten av internet 

på persondatorer i hemmet också är relativt nytt. Idag finns det dock ett flertal olika sidor som 

erbjuder hjälp för viktminskning. 

Problembeskrivning  
Viktklubb.se bygger helt och hållet på digitala medier.  När de förmedlar sin information via 

text och bild blir det därför extra viktigt att mottagaren kan ta till sig instruktionen, förstå den 

och utföra rörelsen rätt. Tjänsten utgör en envägs kommunikation. Detta eftersom det inte 

finns en instruktör som iakttar dig och kan rätta dig om du gör fel såsom det gör på 

exempelvis ett ledarlett gympapass.  

I dagsläget finns flera olika typer av träningsinstruktioner på viktklubbs hemsida. De består 

främst av fotografier och beskrivande texter. Det finns avsaknad av en röd tråd i de olika 

träningsinstruktionerna. I vissa fall är det långa beskrivande texter. Det finns också flera olika 

typer av bilder, olika träningsinstruktörer, olika upplägg, olika typer av interaktivitet och olika 

placeringar av information på sidan.  

Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att studera hur man kan skapa bildbaserade informativa 

träningsinstruktioner för viktklubbs hemsida. Eftersom viktklubb.se har en huvudmålgrupp 

som söker sig till deras tjänst vill jag anpassa instruktionerna till just den målgruppen. Syftet 

är att skapa träningsinstruktionsbilder utifrån ett informationsdesignsperspektiv med läslighet, 

läsbarhet och läsvärde. Allt kommer göras med viktklubb.se som case. 

Målgrupp  
Viktklubb.se riktar sig främst till personer som vill ta kontroll över sina mat- och 

motionsvanor. Charlotte Tegenmark som är produktchef på viktklubb menar att kunder som 

söker sig till deras tjänster främst vill ha hjälp med en viktminskning. Här följer viktklubbs 

egen statistik över deras medlemsprofil. 
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Bilden tillhör viktklubb, en översikt över deras medlemsprofil. 

Med denna statistiska grund har jag valt att rikta mina instruktioner mot kvinnor i åldrarna 30-

39. Jag har även valt att tilltala kvinnor som vill gå ner i vikt och har ett intresse av lättare 

motion och hemmaträning.  

 

Inkludering och exkludering, årets tema 
Jag har under hela min arbetsgång förhållit mig till problematiken av inkludering och 

exkludering. Främst har det handlat om att rikta mina illustrationer till en specifik målgrupp 

och att med språk och visualiseringstekniker kunna tilltala målgruppen, jag har arbetat med 

bilder för att kunna inkludera även de som inte talar svenska flytande. Jag har arbetat med att 

inkludera instruktionerna i bilderna med hjälp av markeringar och pilar. Detta eftersom man 

har möjlighet att visa element med illustrationer som inte syns i ett vanligt fotografi. På 

samma vis har jag också kunnat exkludera detaljer som syns i ett fotografi men som inte är 

nödvändigt för att mottagaren ska kunna uppfatta instruktionen.  

Vidare har jag funnit problematik i hur man visualiserar en kvinnokropp som inkluderar så 

många som möjligt i min målgrupp. Viktklubb har inte själva data om vilken kroppstyp och 

vilket BMI deras medlemmar har, därför har jag istället arbetat med inkludering genom 

generalisering av en målbild. Jag har valt att inte visualisera hudfärg och hårfärg och på så vis 

undvika exkludering av visst typ av utseende.  
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Frågeställning  
Eftersom viktlubb helt bygger på digitala medier är det viktigt att bilderna bidrar med tydlig 

och distinkt information. Eftersom en instruktör inte kan granska ens träning och hjälpa till är 

det viktigt att man förstår hur träningen ska utföras. Svårtolkade instruktioner kan leda till att 

man gör fel och långa tidskrävande instruktioner kan leda till att man glömmer hur man skulle 

göra. Att utöva träningsinstruktionen felaktigt kan leda till felbelastning, ineffektiv och 

resultatlös träning och i värsta fall till skador. I fotografier kommer många detaljer med som 

inte är essentiella för träningsinstruktionerna. Samtidigt vill viktklubb ha instruktioner som är 

målgruppsanpassade och om möjligt motiverande. 

 Hur kan jag utveckla bilder till viktklubbs hemsida så att de minimerar risken för 

feltolkning, ineffektiv träning och skador? 

 Hur skapar man bilder som är anpassade till den tilltänkta målgruppen och kan man 

lägga till andra viktiga element och färger för att underlätta tolkningen? 

 Kan man göra instruktionerna tidseffektiva att tolka och är det möjligt att underlätta 

minnesbilden av instruktionerna för mottagaren? 

Avgränsning 
Meningen med mitt examensarbete är inte att skapa illustrationer som ska kunna ersätta alla 

de befintliga instruktionerna på viktklubbs hemsida. Jag ska ta fram exempel och riktlinjer 

som ska kunna ligga till grund för ett sådant arbete. 

Jag har valt att inte skapa animeringar och filmer som instruktioner. Mitt huvudmedie är 

webben där jag har möjlighet att utnyttja interaktivitet. Däremot vill jag göra instruktionerna 

möjliga att skriva ut och därmed enkla att ta med. Jag vill också att instruktionerna ska ha 

möjlighet att förflyttas till en mobilapplikation då detta är något som viktklubb använder sig 

av. Därför kommer jag använda mig av en relativt enkel interaktivitet. På så vis tappar man 

inte viktig information på en utskrift. 

Vidare har jag valt att inrikta mina illustrationer på kvinnor. Detta sker på en statistisk grund 

då 85 % av viktklubbs användare är kvinnor (se bild på målgrupp). Detta val har jag även 

gjort på grund av att övervikt ökat mest hos kvinnor i Sverige (Persson, 2007, s. 1).  
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Teori 
I följande kapitel presenterar jag de teorier som ligger till grund för mitt arbete. Här följer 

också en redogörelse för hur jag anser de vara användbara för utvecklingen av bilddrivna 

träningsinstruktioner. 
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Val av teori  
Teorier har valts utifrån syfte och problemformulering. För att kunna skapa informativa 

illustrationer måste jag titta på vilka teorier som fastställts kring informationsdesign. Vilka 

vinklar som jag ska välja att visualisera mina instruktioner i. Om, hur och i vilka sammanhang 

färg ska användas och hur färg påverkar instruktionerna. För att kunna analysera befintligt 

material behövs riktlinjer för vilka olika element informationsdesign bör uppnå. 

Kanoniskt perspektiv  
I den verkliga världen kan en betraktare allt som oftast vandra runt ett objekt som man iakttar. 

Utan att ändra avstånd till objektet kan man ändå välja olika vinklar som ger olika mycket och 

olika typer av information om objektets utseende. Exempelvis väljer vi var vi vill sitta i en 

biosalong eller vart vi ställer oss i ett galleri för att betrakta ett konstverk (Talia Konkle, 2011, 

s. 23). I en undersökning fann man att det finns en återkommande vinkel som av betraktaren 

anses vara den ”bästa” för att betrakta ett objekt.  Man finner det troligt att det är mottagarens 

möjlighet att se former, ytor och att orientera sig som avgör vilken vinkel man väljer som den 

”bästa” (Talia Konkle, 2011). 

Olika objekt är olika svåra att identifiera, C. Ware skriver om teorier kring mönster i mönster. 

Den bygger på att vissa delar av objektet är enklare att identifiera än andra (Ware, 2008, s. 

121). Exempel är att det är lättare att se att det är en hund än att identifiera hundens ras som 

labrador.  Vidare finns det vinklar som är mer kanoniska än andra. Dessa grundar sig i vilka 

vinklar som är vanligast att betrakta objektet i och vilken vinkel som tydligast visar relationer 

i den strukturella uppbyggnaden. (Ware, 2008)  

Slutsatsen blir den att om man vill ha en snabb identifiering av ett objekt med hjälp av bild 

ska de vara karakteristiskt typiska för sitt slag. Unika sammansättningar och relationer mellan 

olika delar av elementet måste också framgå i bilden (Ware, 2008, s. 121). 

Eftersom mina träningsinstruktioner riktar sig till kvinnor känns det mest lämpligt att 

instruktionen därför utförs av en kvinna. Denna kvinna bör, med teorier om kanoniska vinklar 

som grund ha en typisk kvinnokropp. Man bör också kunna se de delar som är viktiga för 

själva instruktionen. Eftersom olika träningsinstruktioner aktiverar olika kroppsdelar kommer 

alltså vinkeln att variera på objekten och människan från instruktion till instruktion. 

Färg och färgkodning  
Vår varseblivning och vårt minne påverkas av färger (Andre, 2003, s. 147). Det har visat sig 

att färger kommunicerar bättre än svartvit. I undersökningar Souther Illinois University kunde 

man se att 55 % av deltagarna lade märke till ett dokument i färg, medans endast 14 % 

uppmärksammande samma dokument i svartvitt (Andre, 2003, s. 147). Att använda sig av 

färg visade sig också ha mycket positiv inverkan på minnet. Man fann att 70 % kom ihåg 

budskapet i färg medans bara 40 % kom ihåg budskapet när det var svartvitt. Vidare har en 

studie gjord i Danmark på SAS Technical Academy visat på att det går snabbare att lära sig 

innehållet i ett dokument om detta var i färg än om det var i svartvitt. Testpersoner som 

använde det i färg behövde 45 minuter, kontra 75 minuters inlärningstid för samma fast i svart 

vitt. Med rätt färgkombination kan man öka läsligheten (Andre, 2003, s. 147). Svart text på 
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gul botten är extremt effektiv för läsbarhet. Vitt mot rödaktigt blå och blått mot gult är också 

effektiva. Färgtolkning underlättas också genom att använda naturtrogna färger. Om man 

exempelvis gör en karta är det lämpligt att ha vattnet blått och landet grönt istället för 

motsatsen (Andre, 2003, ss. 147-149). 

Andre menar att man skapar goda förutsättningar för att producera information om man 

bestämmer sig direkt för vilka färger man ska använda sig av. Saker man bör ta i akt är vad 

färgen ska användas till och varför man vill använda den. För att skapa en viss 

sinnesstämning? Framhäva något viktigt? Förstärka ett budskap? Och så vidare. Genom att 

markera saker med samma färg kan man visa på samhörighet, man kan skapa struktur och 

ordning i information med färger (Andre, 2003, s. 148). Färger lämpar sig olika väl i olika 

sammanhang. I all typ av design är färger en viktig del. Färgval kan påverkas av mode och 

trender men kan också ha en ren symbolisk mening (Andre, 2003).  

Färger uppfattas olika och förutom det som man privat tycker har man därför nytta av att veta 

hur olika färger kan tolkas och uppfattas (Andre, 2003, s. 151). 

I ”tredje språket” finns en sammanställning på hur man kan uppfatta färger (Andre, 2003, s. 

152). 

GRÖN; Känslomässigt kontrollerade, mörkgrön har lugnande inverkan. Det symboliserar 

också ungdom, vår och fertilitet. Men andra gröna färger kan tolkas som avund eller gift. 

RÖD; En stimulerande färg, står för passion och våld och kan symbolisera synd. Man stannar 

vid signalen ”röd gubbe”. 

GUL; Livlighet och glädje, solen, för många är det en obehaglig färg som man fort tröttnar 

på. Även gult är stimulerande. 

BLÅTT; Friskhet, himmel och hav, värdighet och ömhet också denna med lugnande effekt. 

Ljusblå kopplas till sport och ungdom, mörkare djup blå till lyx. 

LILA/PURPUR; Sofistikerad, ståt och värdighet för många. Olycka, våld och depression för 

andra. 

BRUN; Rustik och naturlig, fruktbarhet och jord. Kan också betyda sorgsenhet för vissa. 

SVART; Döden och natten, ondska, magi, en dyster färg. Men den kan också symbolisera 

elegans och rikedom. 

Färgkodning kan underlätta för mottagaren. När man använder sig av färgkodning bör det 

finnas maximalt fyra olika färger för en applikation som används sporadiskt (Peter Andrén, 

1992, s. 6). För att användaren lättare ska kunna ta till sig informationen bör färg användas 

konsekvent genom hela tillämpningen. Genom att låta samma färg ha olika betydelser i olika 

dialoger skapar man förvirring hos mottagaren. Man ska också överväga färgnyanser. Starka 

och grälla färger uppkallar uppmärksamhet och lugna och harmoniska färger lämpar sig 

snarare för bakgrund. Något man däremot bör ta i akt är att många grälla färger tillsammans 
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kan göra mottagaren avtrubbad och där med går miste om viktig information (Peter Andrén, 

1992).  

Även Ware styrker detta med teorier kring pop out effekt. Om alla färger är grälla smälter de 

ihop. Om däremot en rosa prick finns bland tio bruna ser man den rosa (Ware, 2008, ss. 29-

31). Fortsättningsvis styrks även teorin om att man inte bör använda samma färg till olika 

element. Ware beskriver nämligen att man skapar samhörighet mellan element genom att 

använda samma färg på dem (Ware, 2008, s. 59) och bör därför undvika detta om elementen 

inte hör ihop. 

Eftersom man inte alltid har datorn intill sig när man ska träna, exempelvis när man går till 

gymmet eller är ute på promenad är det positivt att kunna påverka minnesbilden för 

mottagaren. Så även läslighet, läsbarhet och läsvärde. Genom att använda färg kan jag 

påverka minnet hos mottagaren och underlätta förståelsen. Eftersom jag vill göra det så enkelt 

som möjligt för mottagaren kommer jag att försöka tillämpa färgkodning för att visa på 

samhörighet och en röd tråd genom flera olika instruktioner. Genom att exempelvis alltid 

visualisera en viss utgångspunkt i en viss färg. Jag kommer även överväga färg och nyansval 

utifrån hur viktigt budskapet är och vilken signal jag vill att budskapet ska förmedla. 

Riktlinjer för informationsdesign 
Rune Pettersson, professor i informationsdesign menar att informationsdesign ser till ett 

helhetsperspektiv inom flera olika vetenskapliga ämnen. Det handlar om processer för både 

själva utformningen och användningen av informationsmaterial och tekniken bakom den 

informations som förmedlas (Pettersson, 2002, s. 23). 

När man informerar med ett medium som innebär att mottagaren inte kan kommunicera 

tillbaka kallas det för en envägskommunikation. En envägskommunikationsprocess kan 

beskrivas enigt följande (Larsson, 2001, s. 39). 

Budskap                Medium                Mottagare                Effekt  

                                             Brus  

Anledningen till att man vill se på hela kommunikationen från sändare till mottagare är för att 

kunna förstå problemen och därmed kunna förbättra processen effektivt (Fiske, 2003, s. 19). I 

en envägskommunikation kan olika typer av brus störa mottagarens informationshämtning. 

Brus kan bestå i målade kläder och hårfärg, det är detaljer och andra element som inte är 

nödvändigt för att man ska kunna förstå hur själva träningsinstruktionen ska utföras. Eftersom 

mottagaren inte har möjlighet att ställa frågor över saker som är oklart blir vikten av att 

minimera brus stor och informationen måste ha hög läslighet, läsbarhet och läsvärde 

(Pettersson, It Depends - principles and guidelines, 2012, s. 71). 

Pettersson har sammanställt en rad riktlinjer för utformning av informationsdesign som 

underlättar läslighet, läsbarhet och läsvärde; 

 Kontinuitet i informationen, exempelvis ska den ena riktlinjen se ut som den andra. 

 Närhet, mellanrummet mellan olika element ska reflektera själva elementen 

                                                   



14 | P a g e  
 

 Hopsatt, element som hör ihop bör finnas nära varandra och med ett visst avstånd till 

andra element för att tydligt visa samhörighet. 

 Kategoriserat och uppriktat, element ska linjera med varandra 

 Hierarki, den viktigaste informationen ska se viktigast ut, överst, tjockast, störst och så 

vidare  

 Struktur, Informationen ska presenteras så att det blir begripligt för mottagaren 

 Balans och visuellt flöde 

 Tydlighet, kort och koncist, rätt nivå för mottagaren 

(Pettersson, It Depends - principles and guidelines, 2012). 

I detta examensarbete måste jag sammanföra kunskap om träning och hälsa med teorier om 

informationsdesign. Genom att tillämpa ”sändare till mottagare” principen på detta specifika 

fall har jag större möjlighet att få en god överblick av min kommande designprocess. På så vis 

har jag sedan goda förutsättningar för att kunna fastställa vad jag behöver fördjupa mig i. 

Eftersom jag arbetar med en envägskommunikation kommer jag att eftersträva en minimering 

av brus. Jag finner alla punkter relevanta i en utformningsprocess av informationsdesign och 

kan genom att nyttja dem minska det störande bruset i instruktionerna. Jag använder därför 

mig av dessa principer, både i utvärdering av andra informationsmaterial i min metoddel men 

också som grund för utformningen av träningsinstruktionerna till viktklubbs hemsida. 

Effektiva bilder  
Ett objekt kan sticka ut från sin bakgrund på många olika sätt. Det inkluderar luminans, 

siluettförändringar, färgskillnader, texturer och så vidare (Ware, 2008, s. 49). Därför använder 

sig hjärnan av en generaliserande ”kontur-utplocknings-mekanism” för att snabbt identifiera 

ett objekt (Ware, 2008). Detta ligger som förklaring till varför linjeteckningar är extremt 

effektivt i att förmedla information. Även om ett penseldrag inte kan återge en människas 

ansikte kan ändå en simpel skiss bli identifierad omedelbart som just ett ansikte. Förklaringen 

är att linjeteckningar omedelbart stimulerar mekanismen i hjärnan som identifierar konturer 

(Ware, 2008, s. 50). 

Genom att använda olika tjocklek på linjer på ett systematiskt vis kan man ge linjetjockleken i 

sig en innebörd och på så vis guida mottagaren (Tylor, 2003, s. 3).  Det är bevisat att en skala 

av olika linjetjocklekar är effektiva som förklaring till exempelvis yttre och inre linjer. Tylor 

menar att man bör låta den yttersta linjen i en bild vara den tjockaste och beskriva objektets 

kontur. När man däremot vill beskriva en förändring i formen på ett objekt bör man använda 

sig av tunnare linjer. Vidare kan man utnyttja brutna och streckade linjer för att återge 

strukturer. En bakgrundston runt om objektet ökar förståelsen ytterligare för vad som är själva 

objektet (Tylor, 2003, ss. 3-5). 

Eftersom jag vill göra instruktionerna tidseffektiva är denna teori användbar. Genom att 

bygga en figur av en kvinna i linjeteckningsmetod stimuleras hjärnan direkt att uppfatta och 

identifiera kvinnan. Detta med förutsättningen att jag kan generalisera en kvinnas utseende 

och konturer. 
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Harveys 5 nycklar för procidurella instruktioner 
Instruktioner ska kunna vägleda mottagaren i klarspråk (Harvey, 2008, s. 19). Harvey 

presenterar fem huvudkomponenter som följer; 

1. Tillhandahåll en slutsats 

2. Relatera till saker som redan är känt för mottagaren 

3. Tillhandahåll feedback 

4. Tala i klarspråk 

5. Passande användning av layout och typsnitt 

Dessa fem nycklar påminner om och där med styrker de riktlinjer som jag funnit för skapande 

av informationsdesign. 

Instruktionspilar/Rörelse i bild/riktning 
Det finns outtalade överenskommelser mellan exempelvis en fotograf och en betraktare 

(Bergström, 2009, s. 192) som är accepterad av de flesta. Ett exempel på detta är en bild av en 

figur som tar ett steg framåt. Lägger man två identiska bilder efter varandra tolkas det som att 

man går framåt. Tar man samma bild följt av en spegelvänd bild kommer man tolka det som 

att det är två olika personer som möts. 

Procedurell information bör innehålla ambitiösa avbildningar. I tekniska illustrationer har 

studier visat att mottagaren finner rätlinjiga avbildningar mindre skrämmande och motiverar 

mottagaren till att göra kvalificerade gissningar om vad bilden föreställer. I detta sammanhang 

blir det lättare för mottagaren om linjer är rätvinkliga och tydliga. Osäkerheten ökar när objekt 

är rundade i hörnen och linjerna är ”vingliga” (Robert Krull, 2006, s. 198).  

Om man genom en pil vill visualisera en handling måste man också bestämma hur man ska 

avbilda riktningen av pilen, man måste välja betraktningsvinkel, och om man också i pilen vill 

experimentera in meningen av pilen. Det kan vara hastighet, styrka i handlingen med mera 

(Robert Krull, 2006, s. 192).  

En pil riktad mot en fyrkant visar riktningen av en pil.  

 

En vågrät pil riktad mot ett lodrätt streck visar snarare en pil som rör sig mot ett stopp. 

 

En pil som är bågformad kan visa på en rörelse exempelvis medurs (Robert Krull, 2006). 
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Målbild och BMI 
Som jag tidigare nämnt finns det ingen exakt statistik på om viktklubbs medlemmar är 

normalviktiga, överviktiga eller lider av fetma. Däremot visar deras egen statistik att de flesta 

vill gå ner ca 10 kilo eller mer. Viktklubb använder sig av BMI för att skapa viktkurvor och 

rekommendera lämplig vikt utifrån personens längd. BMI används även i STC:s undersökning 

och återkommer även hos huvudkonkurrenten då de rekommenderar lämplig vikt.  

BMI är ett användbart mått för att mäta övervikt och fetma då den tydligt beskriver 

viktförändringar i förhållande till längd (Cole, 2005, s. 419). 

Formeln vikt/längden i kvadrat tar alltså inte hänsyn till om man är extremt muskulös istället 

för fet. I mitt fall ska jag använda BMI som grund för att utveckla en smal/generell 

kvinnokropp till träningsinstruktionerna. Eftersom jag riktar mig till en målgrupp som är 

intresserade av motion men främst hemmaträning och viktminskning (se bild vid målgrupp) 

så anser jag BMI vara en tillförlitlig skala att luta mina illustrationer mot.   
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Metod 
I följande kapitel redogör jag för vilka metoder jag tillämpat. Jag tar upp för- och nackdelar 

med metoden, detta följt av en motivering till varför jag valt dem. 
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Val av metod  
Teorin om en process mellan sändare till mottagare ligger som grund för att kunna skapa 

effektiv informationsdesign. Därför startade jag en förstudie med målet att få en övergripande 

bild av viktklubb och deras tjänst. Detta innebar en kvalitativ studie av viktklubb där jag 

samtidigt studerade deras befintliga träningsinstruktioner. Vidare har jag använt mig av 

kvalitativa analyser av andra träningsinstruktioner, gjort observationer, intervjuer och använt 

mig av informanter.  

Då mitt arbete präglas av kvalitativa studier där jag själv gör subjektiva tolkningar kan det 

resultera i färgade slutsatser. Däremot kommer jag att lägga stor vikt vid de tidigare framlagda 

teorier som jag tillgodosett mig under arbetets gång. Tillsammans med utprovning har jag då 

möjlighet att ta reda på om jag lyckats påverka läslighet, läsbarhet och läsvärde. 

Analys av viktklubb.se  
Jag har utfört en kvalitativ analys av viktklubbs hemsida. Fördelen med kvalitativa studier är 

att man kan skapa en ökad förståelse för en specifik situation eller individ (Holme, 1997, s. 

78). Man kan gå på djupet och får en totalbild med närhet i ett sammanhang. Däremot ger inte 

en kvalitativ forskning en övergripande syn som kan gälla alla i hela målgruppen och 

forskaren med endast sin närvaro påverkar aktör och deltagare på gott och ont (Holme, 1997, 

s. 79). 

Eftersom det är för viktklubbs specifika tjänst och deras målgrupp jag vill skapa 

instruktionsbilder lämpar sig just därför en kvalitativ undersökning. 

Omvärldsanalys  
Jag tittade på andra bilddrivna träningsinstruktioner där man använt sig av bildillustrationer 

för att få inspiration och idéer. Genom att använda teorier om läslighet, läsbarhet och läsvärde 

som riktlinjer i utvärderingen har jag möjlighet att inspireras av olika sätt att lösa 

informationsproblematik. 

Informant 
Det är att eftersträva att få ett så stort informationsinnehåll som möjligt. Detta kan 

åstadkommas med bland annat intervjupersoner som på god grund antas ha kunskap inom det 

område man undersöker (Holme, 1997, s. 104). Även om risken finns att en person friserar 

sanningen kan information ändå vara värdefull så länge som man är medveten om just det 

faktum att allt som sägs kanske inte stämmer till exakthet. En informantintervju innebär att 

man intervjuar en person som har mycket att säga om ämnet, syftet och pålitligheten är 

avgörande för vad som är användbart (Holme, 1997, ss. 104-105).  

Med hänsyn till detta resonemang har jag valt att använda mig av en träningsexpert och en 

gyminstruktör/sjukgymnast som informanter. På så vis har jag kunnat ta del av viktig 

information gällande specifika träningsövningar som jag ska visualisera. Vidare använde jag 

mig av Charlotte Tegenmark som informant, hon är produktchef på viktklubb och jag anser 

där med Tegenmark som en person med goda kunskaper om viktklubb som jag vill undersöka.  
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Observation/ Användbarhetstest 
Genom att göra en observation kan man uppnå kunskap om beteende och skeende, både i 

laborativa och naturliga situationer (Hartman, 2004, s. 236). Som observatör har man höga 

krav på sig då man genom att både se, höra och fråga ska kunna få tag i det som verkligen 

sker (Holme, 1997, s. 110). Det är viktigt att väga in den estetiska biten då man som 

observatör under en längre eller kortare tid är tillsammans med personen man ska undersöka, 

vilket leder till en nära situation.  Man måste vara beredd på att man kan komma in på privata 

områden och att man ibland vill lämna ut information som undersökningspersonen inte vill 

ska vara offentlig (Holme, 1997, s. 110). I en öppen observation vet undersökningspersonen 

om att den är observerad och accepterar detta. Det är också viktigt att man som observant blir 

accepterad och gärna får undersökningspersonen att känna tillit mot den som observerar 

(Holme, 1997, s. 113). Man måste också göra ett val i att vara aktiv eller passiv observatör. 

Risk finns att man som passiv observatör hämmar de andras aktivitet. Detta gäller främst när 

man observerar en aktiv grupp (Holme, 1997, s. 115).  

Eftersom jag vill förbättra viktklubbs befintliga instruktioner vill jag först prova hur 

mottagaren tolkar dem för att sedan utveckla och förbättra enligt teorier och riktlinjer. Man 

måste först hitta problem som finns idag, därefter kan man med hjälp av resultatomdömen 

omarbeta och förbättra (Tullis, 2008, s. 46). 

För att ta reda på hur träningsinstruktionerna tolkas och om mottagaren lyckas göra rätt anser 

jag att observation/användartest vara en lämplig metod. Detta är en kvalitativ undersökning 

och som jag nämnt tidigare kan kvalitativa undersökningars resultat inte stå till svars för alla i 

en målgrupp. Däremot kan de ge en bild av verkligheten som hjälper mitt gestaltningsarbete. 

Denna metod nyttjades för att ta reda på hur instruktionerna på viktklubbs hemsida fungerar 

idag, och sedan för test av de nya instruktionerna. 

Utprovning, Intervju  
En kvalitativ intervju kan utföras genom att man har vissa utgångspunkter och frågor som 

man sedan låter intervjupersonen tala fritt kring. Fördelen med detta är att intervjusituationen 

i mindre utsträckning är styrd av forskaren (Holme, 1997, ss. 24-25). Meningen är att 

intervjupersonen själv ska kunna berätta om sin uppfattning. Här får man data som inte kan 

omvandlas till siffror och sammanställas av en dator. Syftet är att få en bättre och djupare 

förståelse för eventuella problem (Holme, 1997, ss. 25-26). 

För att se om de förändringar jag gjort haft någon inverkan och fört mig närmare mot målet 

och syftet med mina instruktioner kommer jag att använda mig av denna metod. Genom att 

först låta personer utföra instruktioner och sedan ställa frågor till dem. På så vis har jag 

möjlighet att ta del av bruset som kan upplevas av testpersonerna och åtgärda det. 
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Utförandet 
I följande kapitel beskriver jag min gestaltningsprocess. Hur jag använt teorier och metoder 

och hur de i sin tur lett till en skissprocess och utformning av instruktioner. Slutligen 

beskriver jag hur min utprovning gått till och hur jag använt mig av den. 
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Analys av viktklubb.se  
Som tidigare nämnts ligger teorin om en process mellan sändare till mottagare som grund för 

att kunna skapa effektiv informationsdesign (Larsson, 2001). Därför startade jag med att lära 

känna viktklubb. Jag började med ett möte med Charlotte Tegenmark, produktchef på 

viktklubb som berättade om deras arbete med att byta plattform och utveckla ny grafisk profil. 

Jag fick sedan ett inlogg för deras sida och tillgång till alla deras tjänster. Jag ville få en 

övergripande bild av deras funktioner och deras sätt att arbeta med interaktivitet. Däremot 

valde jag att inte anpassa mina instruktioner efter deras rådande interaktivitet och grafiska 

profil, detta eftersom viktklubb just nu är i en utvecklingsfas, och den grafiska profilen ska 

uppdateras precis som tekniken bakom webbsidan. Emellertid fann jag det relevant att 

utvärdera viktklubbs träningsinstruktioner som de använder sig av i dagsläget. Det på grund 

av att jag vill instruera mottagaren om samma övningar som redan finns i deras 

viktminskningsprogram. Det finns flera olika varianter av instruktioner. I bilden på nästa sida 

presenterar jag åtta stycken. 

1. Fotografi och 2stegs text, utan bakgrund, start och slutbild. 

2. Fotografi med kategoriindelad text, genom att klicka på bilden får man upp ett nytt 

fönster där tre bilder flippar mellan varandra och bildar en ”filmliknande” sekvens på 

hur träningsinstruktionen ska utföras. 

3. Kategoriindelad text helt utan bilder. 

4. Fotografier med löptext om tips på hur man kan träna med sin partner i artikelformat. 

5. Som 1:an men med andra kläder. 

6. Fotografier med text, endast en bild per instruktion, helt ny layout. 

7. Som 2:an, denna gång med ny instruktör. 

8. Som 1:an och 2:an, denna gång med ny instruktör. 

Slutsatsen jag drar är att det inte finns en röd tråd i sättet att visualisera instruktionerna. Det 

finns också olika typer av brus i instruktionerna. Jag kunde kategorisera in viktklubbs 

instruktioner i tre olika kategorier; 

1. Instruktioner med rörliga bilder (endast ett fåtal) 

2. Instruktioner med foto och text 

3. Instruktioner med endast text 

Eftersom jag inte använder animering har jag valt att testa de två resterande varianterna. Det 

vill säga; instruktion i text och instruktioner med text och fotografi i kombination.  
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Följande bilder är alla tagna från viktklubbs hemsida www.viktklubb.se De är alla exempel 

på olika typer av träningsinstruktioner man kan ta del av som medlem på sidan.

 

 

http://www.viktklubb.se/
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Val av testpersoner för observation 
Då min avsikt med studien främst var att får råd om hur jag skulle utveckla mina instruktioner 

och kunna ta del av vad andra uppfattar som svårigheter i de befintliga instruktionerna valde 

jag att låta fem testpersoner utföra övningarna. På så vis kunde jag ta del av andras tankar och 

få olika åsikter. De fem personerna valde jag utifrån min tilltänkta målgrupp. Kraven de 

behövde uppfylla var följande; 

 Kvinna 

 30-39år 

 Vill gå ner i vikt 

 Intresserade av hälsa och ”hemmamotion” (Inte vana gymbesökare) 

Anledningen till att jag valde att göra observationen med kvinnor som inte är vana 

gymbesökare är att jag ville undvika att de hade förkunskaper om övningarna och redan 

kunde dem. 

Observation/Användbarhets test 1 
Jag började med att välja ut två olika träningsinstruktioner från viktklubbs hemsida, en från 

varje kvarstående kategori som jag delade in instruktionerna i. Det vill säga instruktion med 

bara text och instruktion med fotografi och text tillsammans. Dessa fick 5 olika personer från 

den tilltänkta målgruppen använda sig av. Det första valet jag gjorde var en löpande text som 

beskrev övningen utfall (se bilaga 8). Den är väldigt utförlig och informationen i den 

överensstämde i exakthet med det som mina informanter sagt om samma övning, utfall (se 

bilaga 8). Denna instruktion innehöll alltså ett stort läsvärde. Däremot ville jag testa hur man 

som användare fann instruktionen. Jag valde också denna instruktion för att det är en 

instruktion som inte kräver något redskap, den kräver inte heller stort utrymme och kan enkelt 

utföras både hemma och i utomhusmiljö. Utfall involverar en rörelse, kräver en viss hållning 

och vinklar för att det ska bli rätt. Man både tränar vissa muskler men bör också spänna vissa 

muskler för att utföra träningsmomentet rätt. Det finns alltså flera element man behöver 

upplysa mottagaren om (se bilaga 8).  Jag lät testpersonerna titta på instruktionen på 

datorskärmen i en hemmamiljö och försäkrade mig om att det var första gången de såg 

instruktionen. Testpersonen fick sedan utföra instruktionen med möjlighet att hela tiden gå 

tillbaka och titta på instruktionerna. Resultatet var att man slutligen lyckades göra övningen 

rätt i alla fem fallen. Jag fann däremot att testpersonerna läste om delar av texten flera gånger 

för att exempelvis försöka få en bild av vilken fot som skulle flyttas vart. Två av fem gjorde 

först fel men läste själva om delar av texten (utan uppmaning) och lyckades sedan åtgärda 

sina misstag. Alla deltagarna resulterade på en snitt tid av ca 2 minuter för att fullborda 

instruktionen (se bilaga10). Jag ställde slutligen frågan om de trodde att de gjorde rätt. Svaret 

blev att ingen var helt övertygad om att de gjort rätt, tre var dock relativt säkra på att de 

förstått hur man skulle göra. Jag avslutade också med att låta testpersonerna resonera fritt 

kring instruktionerna och ge mig deras personliga åsikter. Dessa åsikter har jag sammanställt i 

en punktlista. 

 Bilder skulle underlättat 

 Texten var för lång 



24 | P a g e  
 

 Det var otydligt vad som var viktigt 

 Det var svårt att komma ihåg all information 

 Man var osäker på vilka muskler som tränades då man inte kände till namnen på alla 

muskelgrupper som namngavs. 

Vidare lät jag samma personer utföra följande instruktion, en axelövning med start och 

slutbild och tillhörande text.  

Instruktioner som finns att tillgå som medlem, www.viktklubb.se. 

Anledningen till att jag valde just denna instruktion är att det i denna tillkommer ett redskap. 

Det är något som jag måste beakta när jag utformar mina instruktioner. Jag valde också denna 

instruktion då den talar om att man ska vara aktsam för smärta. Viket också är viktigt att 

kunna göra mottagaren medveten om. 

Jag fann att testpersonerna ansåg det vara lättare att direkt förstå träningsinstruktionen då 

texten kompletterades med bild. Här var fyra av fem säkra på att de utförde övningen rätt. 

Övrig feedback jag fick sammanställs i följande punktlista; 

 Bra med två bilder 

 Fula kläder 

 Märklig stol, behöver man ha en sådan? 

 Bra och seriöst med råd från sjukgymnast 

 Bra att man få veta vad man ska undvika 

http://www.viktklubb.se/
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Omvärldsanalys 
Jag studerade illustrerade träningsinstruktioner eftersom jag ska göra illustrationer. Dessa var 

analoga i samband med träningsmaskiner. Detta gjorde jag enligt mina avgränsningar då jag 

inte ska göra animeringar och vill att instruktionerna ska kunna gå att skriva ut. För att 

utvärdera dessa bilder har jag valt att utgå ifrån punktlistan som jag tidigare redogjort för i 

teorier om informationsdesign. Anledningen till att jag valde dessa bilder var för att alla är 

skapade av olika tillverkare och skiljde sig från varandra i visualiseringstekniker. Genom att 

titta på andra analoga bilder fick jag inspiration till mina egna arbeten men kunde också 

identifiera fallgropar och exempel på saker som jag ska undvika för att uppnå en god 

informationsdesign. 

 

 

  Följande 5 bilder är fotografier tagna från 

friskis& svettis träningsmaksiner i Eskilstuna  
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Genom att titta på olika typer av analoga instruktioner har jag kunnat dra slutsatser om olika 

typer av visualiseringstekniker. Varje instruktion har jag utvärderat enligt Petterssons 

informationsdesignsprinciper (Pettersson, It Depends - principles and guidelines, 2012) (se 

bilaga 2-5). Efter individuell utvärdering nådde jag följande slutsatser; man kan minimera 

brus genom att använda sig av linjeteckningar. Som jag tidigare nämnt; brus kan bestå i 

målade kläder och hårfärg, det är inte nödvändigt för att man ska kunna förstå hur själva 

träningsinstruktionen ska utföras. Genom att använda tjockare outlines runt själva kroppen 

och använda tunnare linjer för att markera ut kläder, näsa, ögon och så vidare lyckas man 

behålla fokus på själva instruktionen istället för utmärkande drag. Däremot ställde jag mig 

frågande till om det är nödvändigt att markera ut ansiktsdrag och t-shirt eller liknande. Vi 

människor är duktiga på att identifiera objekt vi känner igen (Ware, 2008, s. 50), en 

människokropp är vi snabba på att uppfatta och därför behöver man inte ögon-näsa-mun för 

att förstå bilden. Så uppfattar jag även illustrationerna av maskinen. Man behöver inte ha alla 

detaljer, skruvar och rep med för att förstå. De instruktioner som ligger på viktklubbs sida är 

främst till för hemmaträning och använder sig inte av avancerade träningsmaskiner. Däremot 

kunde jag hämta inspiration till hur man visualiserar redskap i hemmet som man ska använda 

i vissa instruktioner. Exempelvis en stol som kan användas när man vill träna axlar. Vidare 

fann jag att en avvikande färg kan underlätta förståelsen. Det går snabbare att urskilja den från 

övriga bilder om resten går ton i ton. Detta också enligt teorier som Ware presenterar (Ware, 

2008, s. 28).  Detta har jag utnyttjat för att göra mottagaren alert på extra viktiga detaljer i 

instruktionen. Jag finner en övning lättare att förstå om man ser en start och en slutbild. 

Däremot kan allt för många bilder bidra till att det blir svårt att förstå vad som är viktigt. 

Efter research och diskussion med C Tegenmark, produktchefen på viktklubb.se har jag valt 

att också titta närmare på viktväktarnas träningsinstruktioner på deras hemsida då de är 

viktklubbs främsta konkurrenter. Detta för att få en bild av vilka metoder de använder. Där 

återfinner jag en serie träningsinstruktioner. De träningsinstruktioner som fanns var exakt 

samma som vissa av de bilder som även viktklubb har på sin sida och bestod i fotografier med 

text (se Bilaga9). 

Informanter 
Det jag fann relevant för en informantintervju var att få expertråd från en träningsinstruktör. 

Jag valde att dels ta råd från viktklubbs egen expertpanel, personlig tränare och 

träningsinstruktören för viktklubb.se. Jag har också valt att samtala med en gyminstruktör 

med sjukgymnastutbildning. 

Det jag ville ta reda på var vilka muskler som tränades i olika övningar, vad man skulle tänka 

på och vad man skulle undvika när man utförde de träningsinstruktioner jag ska visualisera. 

Eftersom informationen man får av en informant inte ska förväxlas med fakta valde jag att 

prata med två olika experter för att försäkra mig om att de kunde styrka varandras teorier. 

Jag har även kontaktat Mia Törnkvist. Mia Törnkvist är författare, livscoach och 

beteendevetare. Detta för att få en utgångspunkt i hur jag skulle visualisera kvinnans kropp i 

träningsinstruktionerna (se bilaga 6) 
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Törnkvist menar att många blir motiverade av att se en målbild. Exempelvis att se en 

välmående och vältränad person utföra träningsinstruktioner. Törnkvist menar också att 

många vill ”se” vinsten. Däremot tror hon att om man är i valet och kvalet och osäker på om 

man orkar eller vill träna kan det bli extra störande att vara långt ifrån målet och inte alls 

kunna identifiera sig med det. Motivation är många gånger en färskvara. Törnkvist säger att 

ett problem är tillgängligheten av distraktion. Godis, mat och bullar till kaffet finns att få tag i 

över allt (Se bilaga 6). 

Kommunikationsprocessen, hur skapar jag informationsdesign? 
Enligt teorin om informationsprocessen (Fiske, 2003, s. 19) kan det vara en god ide att 

tillämpa modellen i varje specifikt fall. I detta arbete blir modellen såhär; 

Sändare = Viktklubb.se  

Budskap = Träningsinstruktioner  

Medium = Internet, hemsida  

Brus = Detaljer i fotografier rörande utseende så som hårfärg, ålder, kläder och så vidare, 

bakgrund tapeter och golv, långa tidskrävande texter, avsaknad av kontinuitet så som samma 

maner i bilderna, samma typ av texter och instruktioner. Även samma typ av interaktivitet 

saknas. 

Mottagare = Betalande viktklubbsmedlemmar 

Effekt = Den viktiga informationen tar lång tid att ta till sig då man måste läsa hela texten för 

att förstå. Det tar också tid att ständigt behöva lära sig nya system och nya typer av 

interaktivitet. Vidare är det svårt att hitta rätt bland de olika instruktionerna. Eftersom tjänsten 

utgörs av en envägskommunikation där mottagaren inte har möjlighet att ställa frågor kunde 

jag utifrån denna modell konstatera att allt brus som nu är uppenbart behövde minimeras. 

Eftersom linjeteckningar är tolkningseffektiva (Ware, 2008) och färger kan underlätta för 

läslighet, läsbarhet och förmågan att minnas och lära (Andre, 2003) började jag med idéer om 

hur jag skulle tillämpa detta. 

Skissprocess  
Eftersom jag i mina observationer funnit det onödigt med detaljer så som kläder har min tanke 

varit att bygga illustrationer med få detaljer. Återigen grundade jag detta på att jag behövde 

minimera bruset i instruktionerna. Jag ville ha en kvinna som utförde instruktionen eftersom 

min målgrupp är kvinnor. Som Törnkvist nämnt kan en målbild vara motiverande. Därför 

ville jag ha en smal/normal kroppsfigur som inte är extremt välbyggd och muskulös. Detta för 

att syftet är att tilltala målgruppen som inte är ute efter att bygga muskler utan gå ned i vikt. 

Att bestämma vad som är en normal/smal kropp är något vanskligt och kan variera beroende 

på vem man frågar. Därför utgick jag från en BMI tabell och resonerade mig fram till hur jag 

ville att min instruktionsfigur skulle se ut. Jag ville att instruktionsfiguren snarare skulle 

symbolisera en målbild än tillfälligt tillstånd, man vet med säkerhet att de flesta vill gå ned 

runt 10 kg. 
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Prototyp  

 

Ovanstående bild är en tidig skiss på hur kvinnokroppen 

skulle se ut. Eftersom jag ville aktivera vår ”kontur-

igenkännings-mekanism” så att man skulle kunna 

identifiera kroppen som en kvinna valde jag att skapa en 

form av en byst. Jag ville göra det enkelt att identifiera 

huvudet på kvinnokroppen och valde därför att göra en 

siluett av en kvinna med medellångt hår uppsatt i ett 

hårband. I mina observationer och analyser har jag 

funnit att man ofta visualiserar en kvinna med uppsatt 

hår i träningssammanhang, detta kunde jag se både på 

fotografier på viktklubb och på de illustrerade 

instruktionerna jag observerade. Eftersom tydliga skarpa 

linjer gör mottagaren säkrare på instruktionerna enligt 

teorier om effektiva bildinstruktioner och teknisk illustration 

flyttade jag över mina analoga skisser till Illustrator där man 

enkelt kan skapa tydliga rena linjebilder. 

Där provade jag mig fram med olika visualiseringstekniker 

utifrån Pettersons riktlinjer för informationsdesign (Pettersson, 

It Depends - principles and guidelines, 2012). 

Jag provade bland annat att göra två bilder som inte knöts samman i foten. Men eftersom man 

bara tar ett steg fram med den ena foten ansåg jag att det blev tydligare att knyta ihop bilden. 
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Eftersom ”vingliga linjer” kunde göra 

mottagaren osäker valde jag att ytterligare en 

gång renodla linjerna i kvinnans former. Jag tog 

bort bland annat former i knävecken men behöll 

former för att kunna behålla den kvinnliga 

figuren. Enligt teorier om närhetsprinciper 

(Pettersson, It Depends - principles and 

guidelines, 2012) (Ware, 2008) har jag placerat 

ut textinstruktioner i närhet till den berörda 

kroppsdelen. Jag adderade färger för att förlänga 

minnesbilden och underlätta för läslighet och 

läsbarhet. När jag skulle skapa mina 

färgkodningar började jag med att dela in information i tre delar och konstaterade att det gick 

att tillämpa på flera övningar. Eftersom rekommendationerna för färgkodning var max fyra 

färger ansåg jag det rimligt att färgkoda varje kategori. Utan att förvirra mottagaren men 

skapa ett system och en struktur. 

Mina färgval gjorde jag utifrån teorier om hur man uppfattar olika färger. Eftersom grönt står 

för det känslomässigt kontrollerade, bekvämlighet och dessutom finner den lugnande (Andre, 

2003, s. 152) ansåg jag det vara ett lämpligt val för att visa musklerna som aktiveras. Jag ville 

att den bilden skulle förmedla en trygghet i att man gör rätt. Eftersom det visade sig i 

användbarhetstestet att man inte förstod namnen på muskelgrupperna ville jag göra en 

målgruppsanpassning av den förklaringen. Därför valde jag att med en färgmarkering 

tillsammans med text visa aktiva muskler. 

Min nästa kategori var ”undvik”. Eftersom rött drar till sig uppmärksamhet och kan 

symbolisera synd, man stannar vid röd gubbe och rött ljus (Andre, 2003) ansåg jag det 
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lämpligt. Jag ville att man skulle kunna förstå bara genom färgen att detta visade 

felaktigheter. Jag provade både med streckade linjer och ifyllda fält och fann att de streckade 

linjerna blev svåra att uppfatta. 

Blått är rogivande och har liksom grönt en lugnande effekt, denna färg säger också saker som 

lyx, friskhet och tradition (Andre, 2003). Jag fann denna symbolik som passande för råd och 

tips. Genom att inte bara använda punktlista på tips utan markera ut med färg enligt 

närhetsprincipen underlättar jag för mottagarens perception (Pettersson, It Depends - 

principles and guidelines, 2012). 

Jag vill utnyttja interaktiviteten till viss del 

för att underlätta för mottagaren. Jag märkte 

att om man lade samman all information i en 

bild blev det lätt rörigt. Därför är bilderna 

tänkta att visas, var och en för sig. Genom att 

klicka på de olika kategorierna ska man 

kunna orientera sig fram och tillbaka mellan 

de olika bilderna. Jag provade till en början 

att ha texten liggandes i rader tillsammans 

som en punktlista men efter som man ska 

skapa närhet mellan element som hör ihop 

(Pettersson, It Depends - principles and 

guidelines, 2012) flyttade jag sedan ut 

texterna tillsammans med pil formade streck ut i bilden för att underlätta för mottagaren.  

Eftersom färger och bilder underlättar för mottagaren att minnas och lära in information är 

min tanke att instruktionerna ska gå att printa, dels alla tre i en följd. Men jag vill också att 

man ska ha möjlighet att printa endast en bild för att kunna påminna sig själv om vilken 

övning det är man ska göra. 

Jag valde att göra markeringar för muskler som tränas och aktiveras, dessa har inte den exakta 

formen av en muskel utan fungerar snarare som en markering. Anledningen är att min 

målgrupps primära syfte med träningen är en viktminskning och inte att bygga muskler. 

Genom att markera ut området kan man ändå öka medvetenheten hos mottagaren, mottagaren 

kan försäkra sig om att den känner att det är rätt muskelgrupper som arbetar och därmed 

känna trygghet i att den utför övningen rätt. Om man dessutom som mottagare är ute efter att 

träna, eller av någon anledning vill undvika att anstränga en viss muskelgrupp har jag 

dessutom ökat förutsättningarna för att man ska kunna välja rätt övningar. 

Jag provade mig fram med olika typer av detaljer och även olika följd av instruktionerna. Jag 

bestämde att jag först ville ge en startbild på själva instruktionen och att jag redan där ville ge 

mottagaren information om vilka muskler som tränades. Om mottagaren finner att den vill 

prova denna övning och fördjupa sig i den finns möjlighet att klicka sig vidare till ”tips och 

råd” och lära sig mer, sedan tillgång till kategorin ”undvik” för att ge en bild av övningens 

upplägg och eventuella risker. 
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Eftersom jag etablerar instruktionen hos mottagaren med ”muskler som tränas” provade jag 

att på den bilden lägga till en arm för att göra bilden tydligare. Jag provade det samma på de 

resterande kategorierna och fann att det blev rörigt med överlappningar och mycket linjer på 

”tips och råd”. Jag ville att det skulle vara tydligt att det var ryggen som skulle vara rak och 

inte armen. 

Jag bestämde mig för att prova med att behålla armen i utgångsposition, den bilden som först 

möter mottagaren och sedan ta bort den i bilden där den dolde och kunde förväxlas med annan 

information för att sedan göra en utprovning för att se om det var något som mina testpersoner 

reagerade på och blev förvirrade av. Det visade sig att ingen reagerade över det. När bilderna 

var borta och jag samtalade med mina testpersoner visade det sig att ingen hade märkt att 

armen försvunnit från den ena till den andra bilden. 
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Resultat 
I detta kapitel presenterar jag mina resultat. Här följer en diskussion och en redogörelse för de 

slutsatser jag dragit. 
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Ändring efter användbarhetstest  
Följande tre bilder är en utveckling som jag gjort från mitt första utkast, detta efter ett 

användbarhetstest. 

 

 

 
Jag lät fem nya testpersoner som motsvarade 

kriterierna för min målgrupp utföra de nya 

instruktionerna av utfall. Efter ett 

användbarhetstest av de instruktionerna som 

utvecklades utifrån de teorier, analyser och tester 

jag tidigare utfört fann jag att det gick snabbare 

för mottagaren att utföra instruktionen rätt (se 

bilaga 10 test 2).  
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Övrig respons på bilderna; 

 På ”Undvik” var fotstegen svårtolkade. 

 Den röda färgen var nästan lika mörk som den svarta och därför lite svår att se skillnad 

på. 

 ”Undvik” saknade förklaringar till de olika färgerna. 

 På ”Tips och råd” uppfattades knäböjningen som att man skulle röra sig framåt. 

 

Åtgärder; 

 Jag flyttade isär fotstegen och visade bara de felaktiga i startpositionen. 

 Jag tonade ner den röda färgen, också för att den skulle kunna gå att särskilja även för 

en färgblind. 

 Eftersom det främre fotsteget inte visats helt förut och det dessutom inte skyms helt av 

det röda steget valde jag att behålla det. 

 Jag adderade färg förklaring på ”Undvik” kategorin. 

 Jag flyttade in markeringarna för vinklar(de ljusblå partierna) i kroppen på kvinnan för 

att skapa en känsla av att markeringen snarare hade att göra med det som är inuti 

kroppen och behöll förklarande texter. 
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Tillämpning på annan instruktion 
På nästa sida följer ett exempel på hur man kan visualisera en annan övning där man använder 

sig av ett redskap och tränar axlar. Här ger jag också ett exempel på hur man genom en 

markering kan visa mottagaren att man ska sluta utföra övningen om man känner smärta i 

vissa kroppsdelar som är extra utsatta i den specifika träningen. På tips och råd visar jag också 

hur man kan flytta fötterna för ytterligare motstånd och större utmaning. 

Genom att behålla samma stilgrepp, fortsätta att visualisera fötter eller händer alternativt 

fötter och händer tillsammans beroende på vad som är relevant för övningen skapar jag en röd 

tråd. Genom att använda samma indelningar/kategorier behåller jag även där kontinuiteten 

och flödet i bilden. 

Jag har valt att göra två bilder och utmärkt den i presentationsdelen (muskler som tränas) med 

”A” och ”B”. Detta med anledning av att jag i mina studier fann att två bilder som överlappar 

varandra och visar rörelser kan bli röriga och kräver ytterligare visualiseringstekniker så som 

streckade linjer vilket jag vill undvika för att behålla en enkelhet i bilderna. Jag märkte 

dessutom i mina användbarhetstest att det fungerade med två stycken bilder trots att man inte 

förflyttar sig.  
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Kontextprototyp  
Eftersom viktklubb är i en utvecklingsfas där de både ändrar sitt upplägg på sidan, plattform 

och även grafisk profil blir det irrelevant att anpassa illustrationerna efter den nuvarande 

grafiska profilen. Jag har däremot valt att klistra in en exempelbild på den nuvarande sidan för 

att ge en känsla av kontext. Jag anser det lämpligt att anpassa färgnyanser, eventuell bakgrund 

och typsnitt utifrån den nya grafiska profilen. Detta enligt riktlinjer om läslighet och läsbarhet. 
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Diskussion 
Syftet med detta examensarbete var att ta reda på hur man kan skapa bildbaserade informativa 

träningsinstruktioner för viktklubbs hemsida. Eftersom viktklubb.se har en huvudmålgrupp 

som söker sig till deras tjänst ville jag anpassa instruktionerna till just den målgruppen. Syftet 

var att skapa träningsinstruktionsbilder utifrån ett informationsdesignperspektiv med läslighet, 

läsbarhet och läsvärde. Allt med viktklubb.se som case. 

I min studie uppmärksammade jag en avsaknad av röd tråd i de befintliga 

träningsinstruktionerna. Jag fann att mina testpersoner klarade av att utföra 

träningsinstruktionerna både med och utan bild. Däremot var de osäkra på om de verkligen 

hade gjort rätt. Jag uppmärksammade också att testpersoner reagerade över detaljer i de 

instruktioner som innehöll fotografier så som en stols utseende. Vidare fann jag att det fanns 

begrepp som användes för att namnge muskler som inte var anpassade efter målgruppens 

förkunskaper. Denna studie tillsammans med bland annat teorier om informationsdesign med 

riktlinjer för utformning av instruktioner med hög läslighet, läsbarhet och läsvärde 

(Pettersson, It Depends - principles and guidelines, 2012, s. 71) kunde leda mig fram till en 

serie bilder som jag sedan testade effekten av. Jag fann att instruktionerna togs emot väl och 

ledde fortfarande till att mottagarna gjorde rätt, denna gång på kortare snitt tid. Jag fann även 

brister i instruktionerna som jag arbetat fram lösningar på. Detta utifrån Pettersons teorier. Jag 

har också tillämpat denna teknik på en helt annan övning där andra muskler tränas och ett 

redskap tillkommer och fann att samma indelning av kategorier och stilgrepp gick att 

tillämpa. På så vis kan man skapa en röd tråd i instruktionerna och göra användaren van vid 

samma återkommande typ av interaktivitet vilket underlättar för mottagaren. Det finns många 

typer av instruktioner och övningar på viktklubbs sida och genom att nyttja mina studier som 

ett grundkoncept kan man fortsätta skapa resterande illustrationer. Jag är medveten om att det 

kan tillkomma nya element och nya gestaltningsproblem i andra instruktioner och dessa kan 

man då lösa genom att följa Petterssons riktlinjer (Pettersson, It Depends - principles and 

guidelines, 2012, s. 71). Jag skulle gärna arbeta vidare med dessa och genom 

användbarhetstest utveckla och minimera eventuellt brus som stör mottagaren. Intressant vore 

att testa instruktionerna på en större grupp användare och även göra utprovningar av 

instruktionerna med personer med andra kulturer. 

Vidare anser jag att hierarkin bör anpassas ytterligare till den grafiska profilen och bildens 

kontext. Jag har tagit hänsyn till detta i bildens färger, luminans och så vidare. Däremot bör 

samma anpassning föras även på typsnitsstorlek. Vad som lämpar sig är dock beroende av den 

grafiska profilen som blir på viktklubbs nya hemsida. På nästa sida presenterar jag dock ett 

exempel på en layout där jag tillämpar en hierarkisk ordning även på textstorlek. 
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Bilderna är ett exempel på hur man kan skapa hierarki genom olika storleksförändringar i 

typsnitt. På bild nummer två blir en rubrik viktig och instruktionerna om fötter blir viktigare 

än själva namnen på musklerna. 
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Slutsats 
Mina frågeställningar var; 

 Hur kan jag utveckla bilder till viktklubbs hemsida så att de minimerar risken för 

feltolkning, ineffektiv träning och skador? 

 Hur skapar man bilder som är anpassade till den tilltänkta målgruppen och kan man 

addera andra viktiga element och färger för att underlätta tolkningen? 

 Kan man göra instruktionerna tidseffektiva att tolka och är det möjligt att underlätta 

minnesbilden av instruktionerna för mottagaren? 

I mina studier har jag funnit att man bör utforma träningsinstruktioner för viktklubb.se med 

följande aspekter i åtanke: 

Feltolkning av instruktioner kan undvikas med hjälp av minimering av brus.  

Brus undviks genom att skapa kontinuitet, närhet, sammanfoga element som hör ihop, 

kategorisering och uppriktning, hierarki, struktur, balans och tydlighet. 

Träningsinstruktionerna går att anpassa till målgruppen genom färg och ordval.  

Genom att använda färger med budskap som mottagaren kan förstå och använda sig av 

bilder för att förstärka ord som målgruppen inte har kännedom om, anpassas 

instruktionerna för målgruppen. 

Färg gör träningsinstruktionerna tidseffektiva och kan underlätta minnesbilden.  

Genom att använda färger kan man minska brus och därmed öka läslighet och läsbarhet. 

Man kan också göra instruktionerna lättare att minnas. 

 

Med dessa punkter i åtanke utvecklade jag instruktioner för hur man utför ett utfall och kunde 

i ett användbarhetstest dra slutsatsen att mottagaren kunde ta till sig informationen och utföra 

övningen rätt. Detta på en genomsnittligt kortare tid än med den befintliga instruktionen. Som 

jag nämnt i min avgränsning var min förhoppning med detta examensarbete inte att skapa en 

mängd illustrationer som skulle kunna ersätta viktklubbs alla instruktioner. Jag hoppades på 

att skapa klarhet i vad som är att eftersträva för att utforma informativa bilddrivna 

träningsinstruktioner med möjlighet att kunna anpassa dessa utifrån viktklubbs nya grafiska 

profil. Resultatet av mina studier visar att om man förhåller sig till dessa riktlinjer har man 

möjlighet att skapa en serie träningsinstruktioner där mottagaren kan få ta del av 

målgruppsanpassade instruktioner i färgbilder med kontinuitet och interaktivitet med en röd 

tråd. 
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Bilaga1 
Allt detta får du som medlem i Viktklubb.se 

En personlig kaloriplan 

Du lägger själv in uppgifter om din längd, vikt och önskat viktmål. Sedan räknar Viktklubb ut 

din egen personliga kaloriplan – för att du ska nå ditt mål på ett snabbt och hälsosamt sätt.  

Egen dagbok med kaloriräknare 

I dagboken för du in hur du äter och tränar, så att du enkelt kan se hur du ska leva för att 

uppnå ditt kalorimål varje dag. Du får även tips om vilka näringsämnen du ätit för mycket 

eller för lite av under dagen.  

Tusentals recept och mattips 

I Viktklubbs stora receptbank finns tusentals recept på nyttig och näringsrik mat för olika 

tillfällen. Du kan även få personliga tips vad just du bör äta för att nå dina kalorimål.  

Dagliga smala menyförslag för din nivå 

Svårt att komma på vad du ska äta till middag? Eller trött på samma tråkiga frukost varje dag? 

Med Viktklubb får du varje dag tips på menyer och rätter som passar just dig, beroende på hur 

många kalorier du ska äta.  

Eget expertutformat motionsprogram 

Våra kunniga experter ger tips och råd kring träning, motion och motivation. De utformar 

även träningsprogram som du kan ta del av – utformade efter olika behov. Vill du bränna fett, 

bli mer uthållig eller bygga muskler?  

Inspirerande diagram visar din viktkurva 

Se hur du utvecklas! Om du följer din kaloriplan och motionerar regelbundet så ser du snart 

resultat. På Viktklubb väger vi oss varje måndag och för in vår vikt. Sedan kan du följa din 

egen utveckling i inspirerande diagram.  

Ställ dina frågor till experterna 

Viktklubb samarbetar med erkända experter inom områdena träning, motivation och mat. Du 

har personlig kontakt med experterna genom mail, där du kan ställa dina frågor. Dessutom 

kan du följa dem på deras respektive bloggar.  

Sveriges största viktforum 

Viktklubb driver Sveriges största viktforum. I forumet träffar du andra viktklubbare, utbyter 

erfarenheter, delar svåra perioder, ställer frågor, får hjälp med motivationen och motiverar 

andra.  

Läs bloggar — och blogga själv 

Viktklubbs experter och redaktör har varsin blogg där du kan följa dem i deras vardagliga liv. 

Dessutom har du möjlighet att starta din egen blogg där du kan beskriva ditt arbete med din 

vikt eller skriva om dina tankar och funderingar.  

Viktklubb är utformat av professor Stephan Rössner, överläkare på överviktsenheten på 

Karolinska institutet.  

"Det här är den enda metoden som verkligen fungerar", säger han.  
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Bilaga2 
Bilaga 2-5 är mina personliga utvärderingar utifrån teorier kring läslighet, läsbarhet och 

läsvärde (Pettersson, It Depends - principles and guidelines, 2012)  

Grönt =uppfyllda riktlinjer  

Rött =Brister 

 

 Kontinuitet Bilderna har samma manér och återkommer. Vissa övningar utförs 

av en kvinna och andra av en man. 

 Närhet Bilderna är placerade intill maskinen där de ska utföras. Bilderna var 

placerade 1dm ovan mark vilket gjorde att man var tvungen att böja sig ned från 

träningsmaskinen för att kunna studera bilderna närmare. 

 Hopsatt Bilderna är tydligt hopsatta två och två med något som jag snart tolkar 

som start och slutposition. 

 Uppriktat Bilderna går i linje med texten 

 Hierarki Jag upplever ingen direkt hierarki mer än att bilderna är viktigare än 

texten. Jag anser att en av de mest relevanta elementen helt utelämnats i denna 

visualisering, nämligen vilka muskler som aktiveras i de olika övningarna 
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 Struktur Bilderna startar alla med startposition och följs av maxbelastning av 

musklerna Eftersom man inte kan se vilka muskler som aktiveras upplever jag 

det svårare att känna mig övertygad om att jag gör rätt och tar i med rätt 

muskler 

 Balans och visuellt flöde Bilderna går ton i ton och behåller en jämn rytm mellan 

varndra 

 Tydlighet Brus i form av kläder, hudfärg och så vidare känns irrelevant för 

själva träningsinstruktionen. Endast start och slutposition framgår, aktiva 

muskler, varningar eller liknande informeras inte om. Ingen lång tidskrävande 

text. 
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Bilaga3 
 

 

 Kontinuitet Samma manér och återkommer. Vissa övningar utförs av en kvinna 

och andra av en man. 

 Närhet Bilderna är placerade intill maskinen där de ska utföras.  

 Hopsatt Bilderna är hopsatta med tillhörande text och man ser vilken text som 

hör till vilken bild. Streck är dragna mellan text och bild.  

 Uppriktat De olika elementen linjerar inte med varandra 

 Hierarki En svart mörk pil tar min uppmärksamhet och visar en rörelse. Jag 

anser det i övrigt svårt att uppfatta de olika elementens relevans och alla saker är 

lika ”högljudda”. 

 Struktur Man ser tydligt vilka muskler som aktiveras på muskel bilden. Det är 

två överlappande bilder i samma på den översta bilden som gör det en aning 

rörigt då linjer överlappar och skär varandra. 

 Balans och visuellt flöde Bilden är en aning rörig med många olika riktningar 

 Tydlighet Det är enkelt att förstå vilka muskler som aktiveras. Det är lång och 

väldigt småstilt text att läsa intill instruktionerna. Maskinen är utritad i detalj 

med varenda liten vajer på plats och det blir många linjer och en aning rörigt. 

Linjer överlappar varandra och man visar flera bilder i en. Den gula färgen är 

inte stark nog i kontrast mot den vita bakgrunden och de tunna gula linjerna blir 

svåra att se. 

  



46 | P a g e  
 

Bilaga4 
 

 

 Kontinuitet Bilderna har samma manér och återkommer.  

 Närhet Bilderna är placerade på maskinen där de ska utföras och man ser 

bilderna under hela tiden som man utför instruktionerna på maskinen.  

 Hopsatt Bilderna är tydligt hophörande, dock finns inte mer element än just 

bildserien. Texten med information om tillverkare kommer onödigt nära 

instruktionerna i sig. 

 Uppriktat maskinen behåller sin plats och utföraren rör sig över bilden i stil med 

den faktiska verkligheten. 

 Hierarki Personens position och hållning är i fokus. Aktiva muskler eller andra 

råd står ej att finna. 

 Struktur Bilderna går i en serie där rörelsens förändringar visas, steg för steg. 

Man ser inte aktiva muskler. 

 Balans och visuellt flöde Bilderna har hög kontrast i endast svart och vitt. 

 Tydlighet Muskler, varningar eller liknande informeras inte om. Eftersom det är 

många bilder blir man lite orolig att varje bild är viktig men det är ändå svårt att 

förstå vad som är viktigt, är det ryggens lutning? Armarna? Placeringen på 

maskinen? Ingen lång tidskrävande text, inget brus i form av kläder eller 

liknande. Man särskiljer tydligt maskin från människa genom att använda olika 

tekniker för visualisering, linjeteckning för maskin och ifylld människa. 
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Bilaga5 
 

 

   

 Kontinuitet Människorna är visualiserade på samma sätt och man använder sig 

av en poppande färg som återkommer i all information. Man använder sig av 

både cirklar och fyrkanter, män och kvinnor. Maskinen visas som grå men in 

zoomning på maskinens knappar är svarta. Bakgrunden är tonad på fyrkanten 

och enfärgad i cirkeln.  

 Närhet Bilderna är placerade på maskinen där de ska utföras och man ser 

bilderna under hela tiden som man utför instruktionerna på maskinen.  

 Hopsatt Bilderna är tydligt sammanhörande och man förstår att det är 

musklerna som visas på ena bilden och hur man använder maskinen på den 

andra bilden. Det är ologiskt att det är en tjej som gör övningen men en mans 

muskler som blir aktiverade. 

 Uppriktat  

 Hierarki Muskler och pilar är tydligt markerade som viktig information. 

Gubbarna som visar vilka muskler som är aktiverade tar lika stor plats som 

instruktionen trots att det hade gått att uppfatta enkelt även om de hade varit 

mindre. 

 Struktur Bilden på hur man ska göra kommer först om man läser från vänster 

till höger. Det finns ingen start och stoppbild utan bara en enda bild med pil. 

Musklerna hade gått att visa på själva övningsbilden istället för separata bilder. 

 Balans och visuellt flöde Bildernas färger skapar en samhörighet trots att man 

använder både toningar och gult och blått. Den varierade linjetjockleken ger 

tydlig känsla för outlines och linjer i formen. 

 Tydlighet Man får inte en helt klar bild över hur man börjar och slutar 

övningen. Ingen lång tidskrävande text, man kan se kläder på personerna men de 

är väldigt små och stör inte bilden. Man har valt att inte rita ut hela maskinen 

utan bara väsentliga delar för själva utförandet och lokalisering. 
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Bilaga6 
Följande är intervjufrågor och svar från Mia Törnblom, livscoach. Frågor är markerade med 

grönt och svaren i svart text. 

Just nu finns mycket fotografier på den snygga, unga och smala Shirin som visar 

träningsövningar på viktklubbs hemsida. Hur tror du det påverkar en 

(överviktig)kvinna i motivation och tilltal? 
  

De flesta blir peppade och motiverade men självklart finns det personer som stör sig på det 

också. Om du inte riktigt har bestämt dig så är det en ypperlig sak att välja att störa dig på. 

Hon ser stark o stilig ut o motivation handlar om att "se" vinsten men självklart är det bra med 

bilder på "vanlisar" med jämna mellanrum.  

  

Ponera att man är en överviktig person som anser att gymmet bara är för vältränade 

personer. Tror du att det finns sätt att komma bort från den känslan, att "det där är 

inte för mig... det där med träning"? 
  

När villigheten blir tillräckligt stark vågar de flesta sig till gymmet ändå tror jag. Det du 

beskriver är ju en form av självcentrerad rädsla, vi tror att "de" ska döma oss men som regel 

är de flesta andra fullt upptagna av sig själva o hinner inte med att "döma" oss, vi gör det 

dessutom så bra på egen hand. Denna självcentrering släpper om man väljer att träna lite 

självkänsla och kanske ska man välja frisk o svettis istället för de hippaste gymmen vid 

Stureplan för att känna sig med komfort. 

  

Vad kan motivera och vad kan avskräcka och kännas hopplöst? 
 

Vad jag ofta upplever är att människor vill att det ska gå fort, fort, fort o i längden är det som 

regel bättre att vi vänjer oss vid en livsstilsförändring under lite längre tid, annars blir det lätt 

upp, ner, upp, ner. 

Många stirrar sig blinda på bmi o våg, kanske är ett måttband att föredra i vissa lägen. 

Men jag har aldrig fått frågor ifrån någon som jag upplever har en sjuklig inställning till 

målbild. Det hittar nog andra vägar. 

 

Får du frågor från användarna som rör motivering kring träning och motion? 

 

Både och, en del har aldrig tränat o kan därför ha motstånd medans andra tränar helt naturligt 

men har en övertro på hur mycket mer man borde kunna äta då. Motivation är ofta färskvara, 

kommer starkt efter en period av dåliga val o kan försvinna när det flutit på av sig själv 

väldigt lätt under en tid. 

 

Ser du någon speciell problematik i ämnet i övrigt? 

 

Problemet för många är tillgängligheten, det finns ju mat, godis och bullar överallt. lätt att bli 

påverkad o lura sig själv. 
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Bilaga7 
Bilder på träningsinstruktioner hämtade från viktklubb.se, De är sedan monterade i ett kollage 

och utmärkta med siffror för att underlätta hänvisningar i texten till mitt arbete. 
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Bilaga8 
UTFALL 

 

Om den här övningen 

Muskel/muskler som tränas  

I mycket stor utsträckning: Muskulaturen på lårens framsida   

I stor utsträckning: Sätesmuskulaturen  

I viss utsträckning: Muskulaturen på lårens baksida   

Utgångsposition: Stå med fötterna höft/axelbrett och knälederna lätt böjda för 

bästa balans. Spänn magmuskulaturen. Håll armarna rakt utefter sidorna. Ta ett 

riktmärke något nedanför ögonhöjd.  Mät gärna ut steglängden innan övningen 

utförs genom att gå ner med det ena knäet i golvet och det andra benet framför.  

Gör en markering vid den främre foten med en penna, tejpbit el likn när det 

främre knäet har 90° böjning, bakre höften är helt rak och vinkeln i det bakre 

knäet är cirka 90°.    

Utförande: Ta ett mjukt steg fram och sätt i foten med hälen först. I bottenlägen 

har det främre knäet en böjning i 90°, överkroppen är rak och magen anspänd. 

Höften ska vara rakt framåt och vinkeln i det bakre knäet cirka 90°. Låt inte det 

bakre knäet doppa i golvet. Vänd rörelsen genom att skjuta ifrån med det främre 

benet tillbaka till utgångspositionen.   

Upprepa. Sträva efter att utföra hela rörelsen i en följsam takt. När, eller om, det 

inte går bibehålla normalkurvatur i ryggen ska övningen avbrytas – även om det 

sker innan benmuskulaturen är helt uttröttad.   

Att tänka på Utfall är en relativt avancerad övning, men mycket bra för att träna 

styrka såväl som koordination. Om du tar för korta steg riskerar du att hamna för 

långt över foten med främre knäet, varpå du kan skada knäet. 
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Bilaga9 
Instruktioner som finns, både på viktväktarnas hemsida och viktklubbs hemsida. 
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Bilaga10 

Användbarhetstest 1  

Tidtagning; 

Person1 

2:16 

Person2 

1:32 

Person3 

2:02 

Person4 

2:10 

Person5 

2:02 

 

Användbarhetstest 2 

Tidtagning; 

Person1 

0:32 

Person2 

1:20 

Person3 

0:48 

Person4 

0:52 

Person5 

0:39 
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