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Abstract 
Idagens samhälle är det många som är inaktiva och den fysiska aktiviteten minskar 

fortfarande (Ståhle, 2008).  Reflektioner till denna minskning kan vara tidsbrist, ekonomiska 

faktorer samt brist på kunskap. På grund av denna minskning av den fysiska aktiviteten 

behövs det något som motiverar människor till en ökad fysisk aktivitet. Efter reflektioner 

kring detta blev en träningsbroschyr svaret. En träningsbroschyr som har en text som de flesta 

människor ska förstå, med färg som lockar till läsning och övningar som ska kunnas utföras 

med endast kroppsvikt och var du än befinner dig. Bakgrunden till uppsatsen är tidigare 

forskning som ligger till grund till denna studie. Bland annat motivation är grunden till 

studien då eftersom intresset ligger i att öka fysisk aktivitet. Samt beskrivs det om tidigare 

forskning inom utveckling av en broschyr samt om typografi och färglära för att kunna 

utveckla en egen träningsbroschyr. Syftet med denna studie var att utforma en 

träningsbroschyr och se hur fokusdeltagarna uppfattade broschyren som motiverande. Vi 

ansåg att denna studie var viktig att göra för att den fysiska inaktiviteten ökar i samhället. 

Därför skulle det vara intressant att se om läsaren blev motiverad till ökad fysisk aktivitet med 

hjälp av broschyren. Materialet som samlades in var tidigare forskning samt resultatet från 

diskussionerna från fokusgrupperna. Under fokussamtalen användes bandinspelning samt 

anteckningar för att dokumentera det som sades. I resultatet framkom det att broschyren 

upplevdes som motiverande, detta pågrund av att bilder och text samspelade med varandra. 

Även för att färgerna gav broschyren liv och att övningarna i broschyren var anpassade till 

egen kroppsvikt samt att de upplevdes som realistiska. Resultatet visar även att denna 

broschyr är mest motiverande för dem som har tänkt bli fysisk aktiva och är fysiskt aktiv. För 

dem som inte alls är fysisk aktiva samt inte har några planer på att bli fysisk aktiv är inte detta 

en broschyr för dem eftersom dem troligtvis inte skulle plocka upp en träningsbroschyr.  
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1. Inledning 
I dagens samhälle är det många människor som är inaktiva och historiskt sett så har den 

fysiska aktiviteten minskat avsevärt och minskar fortfarande (Ståhle, 2008). Granbom (1998) 

beskrev hur människas fysiska livsstil har förändrats markant genom åren. Från att vara den 

aktiva människan som var dag använde sig av fysiskt aktivitet för att överleva till den inaktiva 

människa som den blivit idag som anammat bekvämligheten framför allt annat. Det som 

reflekterades över, sinsemellan författarna till denna studie, var vilka faktorer som kan leda 

till fysiskt inaktivitet. Dessa tros kunna vara bland annat tidsbrist, ekonomiska faktorer och 

brist på kunskap om varför det är viktigt med fysiskt aktivitet.  

 

Det reflekterades även om det fanns en lösning på samhällsproblemet med den ökade fysiska 

inaktiviteten. I en diskussion kom det fram att en motiverande träningsbroschyr med enkla 

grundövningar som kan genomföras i hemmet är en god start på lösningen med en inaktiv 

livsstil. I denna studie kommer det därför utformas en träningsbroschyr som kommer fungera 

som ett analysverktyg. De fokusgrupper som kommer medverka i studien kommer då få läsa 

broschyren. Deras uppfattningar av broschyren kommer sen analyseras, det kommer även 

granskas huruvida broschyren kan motivera dem till fysisk aktivitet.  Då broschyren även 

beskriver vikten av att vara fysiskt aktiv kan detta ge en ökad kunskap och förståelse till den 

vuxna läsaren. Eftersom broschyren är utformad till att utföras i hemmet och med redskap 

som redan finns i majoriteten av alla hem så visar det att det varken behöver vara svårt eller 

tidskrävande att vara fysiskt aktivt. Detta kan minska problemet med tidsbrist och ekonomiska 

faktorer som förmodas kunna bidra till fysisk inaktivitet. Broschyren skulle därför kunna 

fungera som ett hjälpmedel samt ge riktlinjer för människan att bli fysiskt aktiv. Broschyren i 

studien vänder sig till unga vuxna, därför har andragogik, inlärning för vuxna, använts i 

utformandet av broschyren.  

 

Samhällsnyttan i denna studie blir, att med hjälp av kunskaper kring motivation, typografi och 

layout, kunna göra en broschyr som kan få människor att bli motiverade att träna och bli mer 

fysiskt aktiva. Med hjälp av fokusgrupperna sedan få svar på huruvida broschyrens upplägg 

fungerade i praktiken.  

 

1.1 Problemformulering  
Under de senaste decennierna har fetman ökat i samhället. Anledningen till denna ökning är 

en blandning mellan en felaktig kost samt fysisk inaktivitet, människan får helt enkelt i sig 

mer energi än vad som går åt (Håglin, Becker, Andersson & Hagren 2006). 

 

För att minska utvecklingen av fetma publiceras mycket forskning kring kostens betydelse för 

hälsan och i media går det nästan varje dag att läsa om en ny diet som lovar läsaren viktförlust 

och välmående. Vi hävdar dock att vikten av den fysiska aktiviteten däremot glöms bort. Det 

går att finna i Granbom (1998) som ställer en fråga om människans leverne idag: ”Hur 
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kommer det sig att människan, från början en aktiv varelse i kampen för att överleva, i vår tid 

tagit så stor del i bekvämligheten?” (Granbom, 1998 s. 21). 

 

Detta kan redogöra för att människan inte känner en dragningskraft till att leva ett aktiv liv, att 

inte känna att de behöver kämpa för att överleva. Det kan vara så att många inte tar sig tid till 

att åka iväg till gymmet, inte har råd eller inte vågar för att folk ska titta på dem. Det kan även 

vara på grund av att de inte har kunskaper kring hälsans betydelse. Det kan därför vara viktigt 

att lägga fram att nya hälsosamma vanor, som att börja vara fysiskt aktiv i minst 30 minuter 

per dag, inte behöver vara svårt. Detta i kombination med en hälsosam kost samt kunskap om 

övervikt och fetma, kan vara den absolut bidragande faktorn till ett mer hälsosamt liv utan 

övervikt (Håglin m.fl. 2006).  

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om den egenproducerade träningsbroschyren kan 

motivera människor till fysisk aktivitet. 

1.3 Frågeställning 

 Hur är analysverktyget, träningsbroschyren, motiverande för fysisk aktivitet?  

  Hur påverkar denna broschyr olika individer som befinner sig i olika stadier i 

Prochaska och DiClementes förändringsstadier?   

 Hur kan andragogik vara ett hjälpmedel när vuxna individer ska motiveras till 

fysisk aktivitet?  

 Hur påverkar färger och typografi om en broschyr upplevs som motiverande? 

 

1.4 Definitioner av begrepp 
Broschyr - Enligt Nationalencyklopedin (2011) står broschyr för ”häftad trycksak med fåtal 

sidor” . 

Färglära – Nationalencyklopedin (2011) beskriver färglära som ”Färgläran beskriver de 

enskilda färgernas karaktär och effekt och deras verkningar tillsammans”. 

Fysisk aktivitet - Med fysisk aktivitet så menas det med rörelser som ökar 

energiomsättningen. Vilket innebär all muskelaktivitet exempelvis promenader eller gå i 

trappen (Ståhle, Leijon, Kallings, Faskunger, Lærum, Börjesson, 2008).  

Moderator – Moderator är forskaren som använder sig av fokusgrupper (Wibeck, 2010).  

Typografi – Nationalencyklopedin (Ridderstad, 2011)beskriver typografi som ”gemensam 

grafisk benämning på en trycksaks färdiga resultat av bl.a. textens placering på pappersytan, 

bokstävernas storlek, rubrikernas utformning samt övriga grafiska element, t.ex. linjer”. 

Unga vuxna – Vår målgrupp är unga vuxna. Med unga vuxna menas åldrarna 18 – 25.  

http://www.ne.se/search/hits.jsp?i_author_id=PSRd
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2. Bakgrund 
Denna uppsats handlar om hur deltagarna i fokusgrupperna uppfattar den egenproducerade 

träningsbroschyr som motiverande. Grunden till denna uppsats blir därför motivation med 

flera underrubriker och fysisk aktivitet. Även redovisas det forskning inom typografi och 

färglära eftersom den forskningen har hjälpt till att producera analysverktyget, 

träningsbroschyren. I bakgrunden kommer det även redovisas forskning om olika sorters 

broschyrer.  

2.1 Motivation 
Motivation är en drivkraft som får människan att försöka uppnå självförverkligande, att göra 

det människan är kapabel till (Öhman, 2011; Granbom, 1998 & Revstedt, 2002).  

Inre faktorer hävdar Granbom (1998) är en handling som sker genom människans motivation. 

Det är den inre motivationen som styr människan mest. Inre motivation ter sig i intressen som 

individen har, hur en individ upplever olika saker som viktigt samt om en individ vill uppnå 

något i sitt liv. Revstedt (2002) redogör liksom Granbom (1998) att motivation är en inre 

strävan hos människan. Däremot beskriver Revstedt (2002) att det är mer som en strävan att 

leva ett så meningsfullt liv som möjligt samt att kunna självförverkliga det liv individen vill 

leva. Var denna motivation kommer ifrån är människans inre natur vilket Revstedt (2002) 

menar är att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv. Öhman (2011) beskriver vidare att 

motivation fungerar olika och ordnas i hierarki. Längre ned finner vi kroppsliga behov och 

högre i hierarkin finner vi uppskattning och självförverkligande.  

Granbom (1998) hävdar att motivation är något som är konstant och det är med våra begär 

och mål i livet som motivationen alltid håller sig stark. För att ha en konstant motivation krävs 

det att ha nya begär eller mål i livet, detta är något som sker automatiskt genom hela livet. 

Revstedt (2002) beskriver däremot att motivation är något som kan försvinna ett tag beroende 

på hur livet ser ut. Författaren beskriver även det som om en individ har det dåligt ställt med 

ekonomin kan det vara svårt att plocka fram den drivkraft som behövs för att ta itu med 

problemen. Detta gör att människan inte är motiverad i stunden. Motivation skulle således 

kunna förklaras på så vis att den alltid finns där även om den inte är synlig, som en vilande 

kraft som uppkommer när vi exempelvis funnit nya mål i livet.  

Den yttre påverkan är också viktig för motivationen eftersom det är bland annat de krav som 

ställs från den miljö vi lever i och det som får en individ att vilja leva upp till och motsvara 

dessa krav (Granbom, 1998).  

Yttre påverkan vara att bli tilldelad en ny kunskap samt att arbeta med andra i en grupp. Detta 

beskriver Schelling, Munsch, Meyer, Newark, Biedert och Margraf (2009) i sin studie med 

deltagare som var antingen övervikta eller hade fetma. Denna studie påvisade att motivation 
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för viktnedgång kan skapas genom att ha grupper där deltagarna fungerar som ett stöd för 

varandra. Även Granbom (1998) hävdar att de är lättare för en individ att motiveras och 

förändras i grupp. Vidare beskriver Schelling m.fl. (2009) att ge sina klienter kunskap om 

bland annat fysisk aktivitet och viktnedgång kan ge dem en ökad motivation.  

Även om det är bra att få motivation via gruppaktiviteter menar Granbom(1998) att det kan 

vara till en nackdel då det kan bli svårare att hålla motivationen och resultatet när personen 

sedan lämnas ensam för att klara sig själv. 

Att veta vad som motiverar och styr en människa är grunden för att veta hur de ska motiveras 

och på så sätt börja en beteendeförändring. Därför anser vi att motivation är något som vi har 

stor nytta av i denna undersökning.  

2.1.2 Förändringsstadier 

Två professorer i ämnet psykologi, Prochaska och DiClimente, har tagit fram en modell som 

visar vilka stadier som en individ genomgår vid en beteendeförändring. Det är fem olika 

stadier som de flesta individer genomgår under en förändring, dock kan dessa stadier vara 

olika långa för olika individer. Det första stadiet i deras transteoretiska modell är 

förnekelsestadiet. I det här stadiet är en individ inte villig att erkänna att det finns ett problem 

och de vill således inte heller ändra på sitt befintliga beteende. De råd som läggs fram till 

individen blir direkt mött med ursäkter kring varför en beteendeförändring skulle vara 

nödvändig. De individer som befinner sig i det här stadiet anser att det finns mer nackdelar 

med att börja med fysisk aktivitet än det finns fördelar (Faskunger, 2001).  

Det andra stadiet är begrundandestadiet, här börjar individen att överväga de fördelar som 

finns med fysisk aktivitet och de kan tänka sig att börja bli fysiskt aktiva. Individen har nu 

börjat inse att den livsstil som bedrivs kan vara skadlig och därför börjar en övervägelse 

göras. I det här stadiet är det inte längre nackdelarna som har övertaget, utan fördelarna med 

fysisk aktivitet börjar även de få ett övertag. Individen börjar i det här stadiet göra planer för 

att få en ökad fysisk aktivitet (Faskunger, 2001).   

Det tredje stadiet är förberedelsestadiet, här har individen gått ett steg längre och fördelarna 

med fysisk aktivitet har blivit så många att individen anser att en förändring måste ske. 

Individen kommer på flera fördelar, men ibland kan även en nackdel som känns extra svår 

uppkomma och det kan kännas mödosamt. Individen planerar att inom en månad ska en 

regelbunden fysisk aktivitet sättas i verket (Faskunger, 2001).  

Det fjärde stadiet är handlingsstadiet, det här är början för individens mål. Stadierna innan har 

individen föreberett sig psykiskt inför förändringen, men i det här stadiet blir handlingen den 

fysiska förändringen. Individen befinner sig i det här stadiet i sex månader och de är under 

den här tiden som flest återfall uppkommer och individen är känslig för snedsteg (Faskunger, 

2001). 

Det femte och sista stadiet är aktivitetsstadiet. I det här stadiet har individen varit regelbundet 

fysiskt aktiv i minst sex månader. Individen ska här få sin nya livsstilsförändring till en inlärd 
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rutin, så att det alltid finns med i vardagen. Det är inte lägre lika stor risk för återfall och 

snedsteg för individen, men trotts det så kan återfall ske när det exempelvis blir kallt ute 

(Faskunger, 2001). 

Då det handlar om att få människor motiverade till ökad fysisk aktivitet är det viktigt att veta 

vilka stadier i denna modell de befinner sig i. I denna studie är det viktigt att ha med eftersom 

vi kommer använda oss av ett analysverktyg för att få reda på hur fokusdeltagarna uppfattar 

broschyren som motiverande. Det är då av stor vikt att ha kunskap om vilka olika 

förändringsstadier det finns, som dessa deltagare kan befinna sig i.  

2.1.3 Pedagogik samt Andragogik 

Ordet pedagogik kan delas upp i två ord, som tillsammans mycket väl beskriver vad just 

pedagogik är. Dessa ord är barn (pediatrik) och ledare(angogus), dessa ord bildar tillsammans 

pedagogik som således betyder vetenskapen i undervisning av barn (Ozuah, 2005). Inom 

pedagogiken finns det fyra grundläggande antaganden som pedagogiken bygger på. Det är 

dessa antaganden som skiljer sig ifrån andragogiken. Det första antagandet var att eleven var 

beroende av läraren, eleven var dock inte medveten om att han/hon hade ett behov av att lära 

sig något. Det andra antagandet som gjordes i början av den pedagogiska eran var att lärandet 

måste vara i centrum för eleven. Det tredje antagandet, som även räknas som den viktigaste 

av de fyra antaganden var den yttre motivationen. Detta var det viktigaste för att lärandet 

skulle fungera. Eleverna motiverades då med priser och straff, som i dagens samhälle där 

exempelvis skolelever motiveras med betyg. Det sista antagandet var att tidigare erfarenheter 

som eleven kan haft inom ämnet inte var relevant för läraren. Läraren skulle se eleven som ett 

oskrivet blad (tabula rasa) för att sedan fylla på bladet med visdom (Ozuah, 2005).   

Andragogiken skiljer sig från pedagogiken, då pedagogik, som nämnt ovan, är utformat för att 

undervisa barn och andragogiken är utformat för att undervisa vuxna. Malcolm Knowles har 

grundat sin forskning på Eduard C. Lindemans (Ozuah, 2005) forskning kring andragogik, 

Knowles har då visat på sex olika antaganden som andragogiken har som grunder. Dessa är: 

Behovet att veta – Den vuxna eleven behöver veta nyttan och värdet av varför han/hon ska 

lära sig något, och få veta detta innan han/hon börjar sin inlärningsprocess (Ozuah, 2005).   

Självständiga och självstyrda – Det andra antagandet är att de vuxenstuderande är 

självständiga i sitt lärande samt att de är självstyrda. De vuxna anses även ha ett psykologiskt 

behov av att bli sedda och behandlade av andra på ett sätt som visar att de är självständiga. De 

vuxna ogillar situationer där de hamnar i underläge samt i situationer där de känner att de får 

en åsikt påtvingad dem själva. De är fritt tänkande individer och vill behandlas därefter 

(Ozuah, 2005).    

Erfarenhetens roll – Det tredje antagandet är att då vuxna ska lära sig något nytt, som 

exempelvis då de söker sig till att vidareutbilda sig inom sitt yrke eller för att studera vidare 

på komvux så tar de med sig de livserfarenheter som de fått med åren. Detta är något som är 

en viktig del i när vuxna ska lära sig något, att de kan använda sig av de erfarenheter som de 

redan har (Ozuah, 2005).     
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Villigheten att lära – Det fjärde antagandet kring vuxeninlärning är att de vuxna måste själva 

känna sig redo att lära sig det valda ämnet. Vuxna känner sig villiga att lära sig något då de 

anser att de kan applicera deras nya kunskaper i sitt eget liv, samt att kunskapen kan gynna 

dem i hantering av olika livssituationer eller problem som kan uppstå (Ozuah, 2005).   

Inriktning till ett lärande – Det femte antagandet kring vuxenutbildning, som markant skiljer 

sig ifrån pedagogiken är att vuxeninlärningen är problemcentrerad, till skillnad från 

pedagogiken där inlärningen i sig är föremålcentrerad. Motivationen är som högst då de 

vuxna får kunskap inom saker som de anser viktiga och nödvändiga för dem att kunna, för att 

kunna lösa personliga problem. För att vuxna ska få en optimal inlärningsprocess ska de nya 

kunskaperna presenteras tillsammans med verkliga situationer som är realistiska för dem 

själva att kunna hamna i (Ozuah, 2005).   

Motivation - Det sjätte och sista antagandet inom andragogiken är att alla vuxna är mottagliga 

för yttre motivation, men mest av allt påverkas de av inre motivation. De påveras av strävan 

efter kunskap och de finner motivation i att lära sig denna kunskap på grund av deras ständiga 

sökande efter en god självkänsla samt känslan att uppfylla de mål de satt för sig själva 

(Ozuah, 2005). 

Andragogiken kan användas i denna studie eftersom vi får en tydlig bild av hur vuxnas 

inlärningsbild ser ut. Detta är viktigt eftersom denna studie riktar sig till vuxna individer.  

2.2 Fysisk aktivitet 
Med fysisk aktivitet så menas det med rörelser som ökar energiomsättningen. Vilket innebär 

all muskelaktivitet exempelvis promenader eller gå i trappen (Ståhle, Leijon, Kallings, 

Faskunger, Lærum, Börjesson, 2008).  

Människans kropp är ämnad för att vara fysisk aktiv, både kropp och själ mår bra av fysisk 

aktivitet. Många delar i vår kropp, speciellt organ och vävnader, påverkas när vi är fysiskt 

aktiva. Vårt immunförsvar är ett av våra system i kroppen som förbättras vid måttlig och till 

medelhög intensitet. Ändå är det många människor som är fysiskt inaktiva och historiskt sett 

så har den fysiska aktiviteten minskat avsevärt och minskar fortfarande (Henriksson & 

Sundberg, 2008). 

Personer som inte är fysiskt aktiva löper dubbelt så stor risk att få sjukdomar som är 

relaterade till fysisk inaktivitet jämförelse med fysiskt aktiva personer i samma ålder (Jansson 

& Anderssen 2008). Fysisk aktivitet har många hälsovinster och enligt Jansson och Anderssen 

(2008) så minskar fysisk aktivitet risken för tidig död. ”Alla individer bör, helst varje dag, 

vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, 

till exempel rask promenad. Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den 

dagliga mängden eller intensiteten”(Ibid. s. 40). 

Sjukdomar som är relaterade till fysisk inaktivitet är; högt blodtryck, hjärt- och 

kärlsjukdomar, åldersdiabetes, tjocktarmscancer, benskörhet, benbrott, fetma. Förutom dessa 
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sjukdomar minskar även det psykiska välbefinnandet av fysisk inaktivitet (Jansson & 

Anderssen, 2008). 

 Ju längre en aktivitet pågår desto bättre effekt har den, dock är det den sammanlagda tiden 

som räknas vilket gör att det går bra att dela upp sin fysiska aktivitet i mindre träningspass i 

10-15 minuter om gången. Huvudsaken den sammanlagda tiden per dag blir minst 30 minuter 

(Jansson & Anderssen 2008). 

Då vi med studien vill hitta ett sätt att kunna utveckla den fysiska aktiviteten i samhället anser 

vi att fysisk aktivitet bör användas i denna studie. Även för att visa att denna uppsats har en 

vetenskaplig grund.  

2.3 Utvecklingen av en broschyr 
En studie har gjorts i Nederländerna av Kools, M., Ruiter, R., Van de Wiel, M., och Kok, G 

(2007) som behandlar ämnet kring hur strukturen i en hälsoupplysningsbroschyrs ska se ut, 

för att läsarna till broschyren ska förstå innehållet fullt ut. I studien har författarna tagit en 

original hälsoupplysningsbroschyr som de sedan har utvecklat till ytterligare tre versioner 

varav originalbroschyren var i A4 format som var 32 sidor lång varav 25 sidor var text. Detta 

för att se vilken slags struktur som uppfattades på mest korrekt sätt av de försökspersoner som 

läste broschyrerna.  

Originalbroschyren utformades på ett sätt att deltagarna som skulle läsa den kunde läsa från 

början och sedan söka upp de avsnitt i broschyren som de fann relevanta för sin egen vinning. 

På sida två i broschyren fanns en ”skylt” som beskrev för den vuxna läsaren hur broschyren 

skulle användas på ett korrekt sätt och som berättade om de tre underavdelningar som 

motsvarar olika avsnitt i broschyren. Den vuxna läsaren kunde även följa en pil som var 

placerad i den vänstra marginalen, som visade varje referens, alltså den del av det avsnittet 

som den vuxna läsaren sökte efter.  

De övriga tre broschyrerna var alla olika uppbyggda. Den första rekonstruerade broschyren 

var en svart-vit version, där hade den ritade pilen i vänstermarginalen tagits bort. Då de hade 

avlägsnat pilen så tillfördes istället tio stycken flikar som stack ut på kanten av broschyren, så 

att det skulle gå att välja en flik och öppna det avsnitt som var av intresse. Varje flik hade 

olika rubriker och dessa flikar var placerade i en rad längs med sidan. Tanken med detta var 

att den vuxna läsaren skulle kunna se vilken rubrik på fliken som var intressant, och då ta tag i 

den fliken för att sedan öppna rätt sida.  

Den andra broschyren var även den svart-vit men med både pilar och flikar. Istället för endast 

en pil i vänster marginal som illustrerades i original broschyren så fanns i den här versionen 

flera olika pilar som pekade på den flik där den vuxna läsaren kunde hitta den referens som 

söktes. Detta skulle då visa att det fanns mer information om den vuxna läsaren följde fliken. 

Att de använde sig utav både pilar och flikar i den här versionen var för att fliken skulle fånga 

den vuxna läsarens uppmärksamhet och på så sätt lättare kunna hitta den information som den 

vuxna läsaren sökte.  
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Den sista versionen som gjordes i studien av Kools m.fl. (2007) var identisk med den andra 

broschyren, den enda ändring som fanns var att pilarna och flikarna hade olika färger. Det 

fanns olika rubriker på flikarna, som alla hade olika antal flikar. Fliken med rubrik fett hade 

fyra flikar med färgen rosa, pilen som pekade på denna grupp var även den rosa. Fliken med 

rubrik frukt och grönsaker hade tre flikar med färgen grön, pilen som tillhörde denna kategori 

var då även den grön. Den sista fliken hade rubriken att upprätthålla och hade tre flikar i 

färgen blå, även denna pil var då blå. Denna färguppdelning gjordes för att öka 

identifierbarheten hos den vuxna läsaren så att det skulle bli tydligt för den vuxna läsaren att 

pilen och fliken hörde ihop.  

I denna studie av Kools m.fl. (2007) fick studiedeltagare läsa alla versioner av broschyren och 

sedan berätta vilken de ansåg mest begriplig. De skulle även välja vilken version de föredrog 

samt förklara varför. Resultatet visade att majoriteten av deltagarna ansåg att den version med 

flikar och pilar som var i färg var den version som de föredrog och som de tyckte var 

tydligast. Den färgade versionen var den version som flest deltagare uppmärksammade att 

pilen fanns, det var 92 % som svarade ja på frågan om de uppmärksammat pilen. Det var även 

den broschyr som flest deltagare förstod pilens betydelse, på båda frågorna angående om 

deltagarna uppmärksammat pilen samt förstått innebörden av den, var originalbroschyren den 

version som deltagarna svarade att de inte uppmärksammat pilen, samt att de inte förstått 

innebörden av den. På frågan vilken broschyr de föredrog, svarade 90 % av deltagarna att de 

föredrog den färgade versionen bäst. Anledningen till att en tydlig majoritet av deltagarna 

föredrog denna version var för att färgen fungerade som en uppmärksamhetsfunktion så att 

det blev tydligare än de andra versionerna, vad som skulle göras. De menade även att det blev 

extra tydligt med färg eftersom det då syntes att färgerna hörde ihop. I studien framgår det 

även att det är en fördel att använda sig utav flikar i en hälsoupplysningsbroschyr då det blir 

lättare för den vuxna läsaren att hitta information, samt att den vuxna läsaren kan behöva läsa 

broschyren flera gånger och då är det lättare att hitta information med hjälp av flikarna.  

Då denna artikel tydligt beskriver vilken slags utformning av broschyren som deltagarna 

uppfattade bäst, anser vi att detta är en artikel som vi har stor nytta av i utformningen av 

analysverktyget, träningsbroschyren.  

2.4 Analysverktyget  

Här presenteras vilka faktorer som spelat in i framställningen av träningsbroschyren, 

analysverktyget. Det som presenteras är typografi och färglära, samt varför dessa faktorer 

anses viktiga i denna studie.  

Typografi ”handlar bl. a om läsbarhet, överskådlighet och hur bokstavsformerna hänger ihop 

med textinnehållet” (Nilsson 1996, s.48). Typografi handlar således om att få fram syfte och 

betydelser via texten.  

Det som är viktig i typografin är att göra texten förståelig (Nilsson, 1996 & Pettersson, 2007 

& Frank, 2007). Detta innefattar rubriker, brödtexter, ingresser, färgkodningar samt faktarutor 

måste skiljas åt för att underlätta läsprocessen för den vuxna läsaren (Pettersson 2007).  



13 

 

Rubrikerna är viktiga på grund av att det är de som visar vad den underliggande texten ska 

handla om. Rubrikerna kan även färgas för att göra det lättare att se kopplingen mellan text 

och färg (Frank, 2007). För den resterande texten är viktigt att den ser inbjudande ut, har ett 

lättläst typsnitt, att mellanrummen mellan bokstäverna är enhetlig samt att det inte är en alltför 

indragen text som kan medföra avstavningar som i sin tur kan orsaka störningar i läsrytmen 

(Nilsson, 1996 & Petterson, 2007).  

Dessutom beskriver Nilsson (1996) att bokstaven, ordet samt textmassan är en bild. Denna 

bild kan se olika ut beroende på vilket typsnitt som valts. Genom att utsmycka dessa bilder 

med olika typsnitt kan det associeras till olika stämningar, därför är det viktigt att tänka på 

vilken stämning som vill väckas hos den vuxna läsaren (Ibid.).  

För att budskapet ska bli tydligare i en text är det även viktigt hur texter och bilder placeras i 

förhållande till varandra.  

 

En bild utan bildtext har inget, eller nästan inget, informationsvärde[…] Bild 

och bildtext måste ha en relevant eller redundant relation till varandra […] vi 

bör alltid placera bildtexten nära bilden, helst under, möjligen vid sidan av, eller 

över men inte inne i bilden (Pettersson 1998, s. 76).  

 

Detta visar att placering av texten är en viktig faktor.  

 

För att få människor att bli motiverande av en text är det viktigt att veta hur en bra text 

ska skrivas, så att den upplevs som lättläst. Då en text är lättläst kan det påverka hur 

läsaren upplever det som motiverande att läsa eller inte. Av denna anledning anser vi 

det befogat att använda oss av typografi i utformningen av analysverktyget, 

träningsbroschyren.  

Johann Wolfgang von Goethe ägnade ca 20 år till sin forskning kring färger och dess påverka 

på människan, resultatet av forskningen blev boken Goethes färglära. Inom färglära finns det 

två uppdelningar inom de färger som finns, positiva och negativa (Sällström, 1979). 

De positiva färgerna representerar följande: 

Sällström (1979) beskriver att när den gröna färgen är i perfekt balans är det ett välbehag för 

ögat och sinnet. Ögat kan vila på denna färg. Den gula färgen som har nyansen klargul har en 

egenskap av vänligt förförande, livligt, glad och vakenhet. Den gula färgen ingiver även ett 

varmt och behagligt intryck hos betraktaren. Då färgen i sin klaraste ton uppfattas som 

kraftfullt och ädelt. Den rödgula färgen medför samma lyckokänsla som den klargula färgen, 

dock mer intensivt.”Rödgult ger ögat egentligen en känsla av värme och högsta glädje, i det 

den representerar såväl den starka glädjens färg”(Ibid. s. 317). Sällström (1979) beskriver 

vidare att den rödgula färgen ligger åt det aktiva hållet och är även angenäm att ha i sin 

omgivning. Den aktivaste färgen av alla är färgen gulrött, som i Sällström(1979) beskrivs som 
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”den aktiva sidan så energisk den kan bli och det är inte konstigt att energiska, sunda, grova 

människor trivs särskilt bra med den färgen”(Ibid. s. 318).  

 

De negativa färgerna representerar följande: 

Sällström(1979) de negativa färgerna som följande; blått är en färg som ger energi, trots att 

den står på den negativa sidan. Den blåa färgen skulle gott och väl kunna placeras i den 

positiva sidan av uppdelningen, då många varianter av blått kan vara en älsklingsfärg som 

havsgrönt. Sällström (1979) beskriver den blåa färgen som den gula färgens 

antagonist; ”Liksom gult alltid medför ljus, kan man säga att blått alltid för med sig mörker” 

(Ibid. s 318 ). Sällström (1979) beskriver färgerna vidare som den blåa färgen ger människan 

en känsla av köld, då människan känner hur färgen uppkommer från den svarta färgen. Den 

röda färgen i sin klaraste ton, utan inslag av andra färger ger ett intryck av både värdighet och 

allvar men även av barmhärtighet och behag. Då färgen framstår i en mörk ton är det ett 

intryck av allvar och värdighet som uppstår. Då den röda färgen visar sig i en ljus ton är det 

ett intryck av behag och intensiva tillstånd. Den rödblåa färgen är även känd som färgen lila, 

färgen framstår som livlig men utan glädje. Liksom den gula färgen kan även den blå blandas 

med den röda färgen, dock får inte denna blandning samma positiva gensvar som den gulröda. 

Färgen oroar och ängslar mer än vad den inspirerar (Ibid.).  

 

Liksom typografin bör vara med i studien så anser vi även att färglära bör medverka som en 

viktig del i denna studie då kunskapen om hur färger påverkar människan kan vara avgörande 

för hur fokusdeltagarna uppfattar analysverktyget, träningsbroschyren som motiverande.  

 

3. Metod  
Under detta kapitel kommer det redovisas vilken metod samt teori som använts och som vi 

har inspirerats av och hur den har genomförts. Under detta kapitel kommer det även tas upp 

hur validiteten och reliabiliteten ter sig i denna uppsats, samt etiska överväganden. Dessutom 

beskrivs det hur broschyren har blivit utformad. 

3.1 Kvalitativ metod 
Olsson och Sörensen (2007) hävdar att kvalitativ metod är en metod där forskaren beskriver 

hur något är beskaffat eller vilka egenskaper det har. Ordet kvalitativ kommer från latinets 

Qualitas vilket betyder beskaffenhet, egenskap eller sort. Inom kvalitativa metoder är det inte 

en lika stor strävan som vid kvantitativa metoder att få precisa mätningar av det fenomen som 

forskaren är intresserad av. Inom kvalitativa studier handlar det om närhet och en öppen 

interaktion mellan informant och forskare. Ofta deltar forskaren i insamlingen av data, det 

handlar om att med språket ta del av varandras inre världar. Olika metoder inom kvalitativt 

perspektiv är hermeneutisk, fenomenologisk, fenomenografisk, etnografisk samt 

etnometodologisk metod. Dessa metoder kan gemomföras med hjälp av intervju, 

gruppintervju samt fokusgrupper.  



15 

 

3.1.1 Fokusgrupper 

Då syftet med denna studie var att undersöka om den egenproducerade träningsbroschyren 

kunde motivera människor till fysisk aktivitet, användes fokusgrupper som metod. Detta för 

att få en tydlig bild av hur deltagarna uppfattade analysverktyget, träningsbroschyren, som 

motiverande. 

 Fokusgrupper handlar om tre saker. Först är det ett sätt att samla in data, det är en 

forskningsteknik. Sedan handlar fokusgrupper om att samla in data genom gruppinteraktion 

och för det tredje handlar fokusgrupper om att ämnet har bestämts av forskaren (Wibeck, 

2010). Cohen, Manion och Morrison (2000) beskriver fokusgrupper som en sorts 

gruppintervju men påpekar att det finns en skillnad mellan en gruppintervju och fokusgrupper. 

Skillnaden är att dialogen inte går sinsemellan intervjuaren och gruppen, utan dialogen förs 

mellan deltagarna i fokusgruppen.  

Moderatorns roll i en fokusgrupp är att introducera ämnet samt att ingripa i diskussionen om 

det skulle behövas. Moderatorn får endast ingripa i samtalet mellan deltagarna om samtalet 

glider ifrån ämnet, eller om deltagarna inte har något mer att säga, så kan moderatorn starta 

igång samtalet igen med en öppen fråga. Moderatorn ska även vara en aktiv lyssnare under 

samtalet (Wibeck, 2010). En viktig aspekt hos en moderator är att hon i början av 

fokussamtalet gör det tydligt för deltagarna att hon inte är en expert på just detta ämne, detta 

bör sägas eftersom det kan ge deltagarna en känsla av att de vågar öppna sig mera (Ibid.).  

Miljön är även en viktig faktor när forskaren ska använda sig av fokusgrupper. Deltagarna i 

fokusgrupperna ska känna sig trygga i den miljön som mötet hålls. Wibeck (2010) lägger vikt 

på att det ska finnas tillräckligt med plats för deltagarna så ingen ska känna att deras 

integritetslinje inkräktas, detta gäller mest för deltagare som inte känner varandra. Dessutom 

ska mötet inte hållas hos moderatorn på grund av att det blir en ovan miljö för deltagarna 

vilket kan påverka deras samtal. Om deltagarna inte känner sig trygga kan moderatorn bli 

tvungen att styra diskussionen mer än vad den ska. Cohen m.fl. (2000) menar att situationen 

som fokusdeltagarna sätts i är både en nackdel och en fördel för studiens resultat. De menar 

att fokusgrupper fungerar på ett positivt sätt då frågorna som ställs är centrerade till ett visst 

område. Detta hävdar författarna kan ge svar som annars kanske inte skulle framkomma ur en 

vanlig intervju. Vidare menar de att moderatorn även får in mycket data under en kort tid, 

dock hävdar de att fokusgrupper har en benägenhet att producera mindre mängd information 

än vad en intervju skulle gett.  

3.1.2 Ansats  

I Cohen m.fl. (2000) går det att läsa om en teori som heter deskriptiv. Detta är en teori som 

många pedagogiska forskare använder sig av. Deskriptiv forskning handlar om att beskriva 

och tolka det som är eller det som finns. Detta kopplat till en historisk händelse/situation eller 

en nuvarande. Deskriptiv forskning kan alltså förklaras kort som en beskrivande teori(Ibid.).  

Hur deskriptiv teori användes i denna uppsats var att all text blev en beskrivande text. I 

resultatanalys- delen samt i diskussionsdelen blev texten skriven i beskrivande form och 
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endast fokus om det som är utan några djupare tolkningar. Det intresset låg i denna studie var 

att få fram fokusdeltagarnas uppfattningar om analysverktyget, träningsbroschyren, är 

motiverande till egen träning. Därför tolkades inte deras svar vidare eftersom fokuset låg på 

vad de sade och inte vad de kanske sade.  

3.2 Reliabilitet, Validitet samt etiska övervägande 
Trost (2005) beskriver reliabilitet som hög tillförlitlighet och validitet huruvida den insamlade 

data instämmer utefter syftet. Trost (2005) redogör för etiska överväganden; att information 

måste ges till deltagarna om att de kan avbryta deras medverkan när de vill.  

Reliabiliteten i studien kan vara diskuterbar eftersom det enbart användes två fokusgrupper 

med fyra deltagare i varje grupp. Därför går det inte att påstå att de grupperna kan 

representera hela populationen. Det som även kan dra ned reliabiliteten är att fokusdeltagarna 

var bekant med moderatorerna. Resultatet från fokusgrupperna anser vi kan spegla en korrekt 

bild pågrund av att vi specifikt bad samtliga deltagare att vara objektiva i sin bedömning av 

broschyren. Reliabiliteten blir ändå högre eftersom bakgrunden till undersökningen är på 

vetenskaplig grund. För att öka reliabiliteten ytterligare används samma frågor till båda 

fokusgrupperna, detta för att få ett mer enhetligt resultat. Att fokussamtalen var på en och 

samma plats gjorde att samma förutsättningar kunde skapas till båda grupperna. Dessutom satt 

alla närvarande i en ring för att minimera uppkomsten av statusuppdelningar.  

Validitet i uppsatsen var bra eftersom majoriteten av den insamlade data var till stor hjälp 

under undersökningen. Det som framkom av fokusgrupperna var till stor hjälp till att få fram 

ett resultat. Då både anteckningar samt bandinspelning användes som datainsamling under 

samtalen går det med stor sannolikhet säga att all relevant data blev insamlad. Den insamlade 

data överrensstämde även med syftet på grund av att frågorna till fokusgrupperna gjordes 

utifrån syftet. 

De etiska överväganden som har gjorts i denna studie har varit grundade på de fyra etiska 

huvudkraven, nämligen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

I denna studie har fokusdeltagarna informerats, via mail, vad studien omfattar samt vad deras 

uppgift i undersökningen förväntas vara. De informerades även att deras deltagande var 

frivilligt och att de närsomhelst under studiens gång kunde avbryta sin medverkan. De fick 

även information om vart fokussamtalen skulle äga rum samt att de var anonyma i resultatet. 

Detta gjordes i enighet med Codex(2011)  utformning av informationskravet.  

Alla deltagare godkände deras medverkan i studien, vilket är viktigt i förhållande till 

samtyckeskravet(Codex, 2011), som menar att alla deltagare i en studie måste lämna ett samtycke till 

medverkan i studie. Vidare utgår samtyckeskravet ifrån att den deltagande individen under hela 

studiens gång ska ha rätten att bestämma under vilka villkor som individen vill delta i 

undersökningen under. Deltagarna ska även känna att de kan avbryta sin medverkan utan 

negativa konsekvenser för individen själv (Ibid.) . Detta är något som deltagarna ska 

informeras om, samt något som är viktigt att följa. I denna studie fick deltagarna tydlig 
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information om att deras deltagande var frivilligt samt att de fick lämna studien även efter att 

fokussamtalen ägt rum. Innan fokussamtalen skulle ta sin början kände vi att det var viktigt att 

upprepa för deltagarna att om de ville avbryta sin medverkan så var detta något de hade rätt 

till, under samma tillfälle informerades det även ytterligare en gång om att deras svar kommer 

presenteras anonymt i studien.  

 

Att deltagarna i en studie ska behandlas med anonymitet är något som Konfidentialitetskravet 

behandlar(Codex, 2011). Detta använde vi oss av i denna studie, då alla fokusdeltagare 

refererades som siffror eller bokstäver i resultatet. Detta gjordes för att skydda deras integritet. 

Då vi behandlade deltagarnas svar var de endast författarna till denna studie som tog del av 

dessa. Ingen utomstående närvarade vid transkriberingen av resultatet.  

3.3 Vår målgrupp  
Den målgrupp som valts är vad enligt lag räknas som vuxna människor, från 18 år. Dock har 

en åldersbegränsning gjorts i undersökningen så målgruppen är unga vuxna mellan 18 och 25 

år. Personerna i målgruppen befinner sig i olika nivåer av fysisk aktivitet samt ekonomisk 

inkomst. I och med att studien undersöker hur vuxna människor uppfattar analysverktyget, 

träningsbroschyren, som motiverande för fysisk aktivitet har vi valt målgruppen 18 -25 år. 

Därför har vi även använt oss av andragogik, som är läran om vuxnas lärande.  

 3.4 Urval 
I undersökningen valdes ett strategiskt urval av val av deltagare. Ett strategiskt urval är att 

forskaren väljer deltagare som passar med projektets mål (Wibeck, 2010). Detta val gjordes 

pågrund av att deltagare i grupp ett hade läst pedagogik. Att de hade kunskaper inom 

pedagogik ansågs vara en viktig faktor eftersom de möjligtvis skulle kunna läsa broschyren 

med pedagogiska ögon, något som den andra gruppen troligtvis inte skulle kunna. Grupp två 

valdes för att ha ytterligare en grupp där det var blandade nivåer av fysisk aktivitet. Gruppen 

valdes även för att se hur personer som inte är bekant med pedagogik uppfattade broschyren. 

Det var även intressant att se om deltagarna i de olika grupperna uppfattade broschyren på 

liknade sätt eller om det skilde sig åt. Alla deltagare till fokusgrupperna är personer som är 

bekanta med moderatorn.   

3.5 Kontakttagande 
De första deltagare som tillfrågades var våra klasskamrater, för att se om de ville medverka i 

en av våra fokusgrupper. De blev prioriterade eftersom de läst om pedagogik och 

förhoppningsvis då kan se om broschyren är motiverande.  

De andra grupperna kontaktades genom den första gruppen då de ansåg några personer som 

lämpliga för studien. Dessa personer fick ett mejl(bilaga 3) där en inbjudan till 

undersökningen gavs och undersökningens syfte förklarades. I mejlet förklarades även om var 

mötet skulle hållas, vilken tid, vilka kläder som var bäst anpassade samt att de skulle bli 

bjuden på fika. Det förklarades även vad som förväntades av deltagarna samt en kortfattande 

text om vad fokussamtal är. I mejlet klargjordes det att deltagarna var anonyma i 
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undersökningen samt att de närsomhelst under undersökningens gång kunde avbryta sin 

medverkan.  

3.6 Genomförande av våra fokusgrupper 
Fokussamtalen genomfördes hemma hos den ena moderatorn på grund av att den moderatorn 

bodde närmast alla deltagare i fokusgrupperna. En av författarna till denna studie valdes för 

att vara moderator och den andra till att vara observatör/ sekreterare. Detta resulterade i att det 

var sekreteraren som skrev ned vad deltagarna i fokusgrupperna sade medan moderatorn satt 

med och var engagerad i samtalet via observation och ställde frågor för att leda in gruppen. 

Detta gjordes för att det skulle bli mer struktur och att anteckningarna skulle bli enhetliga. Det 

antogs att det skulle bli svårt att hinna anteckna allt som sades därför valdes även en 

bandspelare som komplement till de anteckningar som togs.  

Fokussamtalen var utformade på så vis att deltagarna fick först i lugn och ro läsa igenom 

broschyren och sedan utföra övningarna. Det gjordes tydligt för deltagarna att om de hade 

tidigare kunskaper om hur en övning skulle genomföras så skulle de bortse från detta eftersom 

intresset låg i att veta om texten och bilderna gav en tydlig förklaring för hur övningarna 

skulle genomföras.  

När deltagarna var klara med övningarna satte alla sig i en ring för att börja svara på de frågor 

som moderatorn ställde. Varför det valdes att sitta i ring var för att skapa en gemenskap och 

för att ingen skulle hamna på en kant och på så sätt inte känna sig hörd. Under samtalets gång 

utgick moderatorn efter de regler som Wibeck (2010) skriver, vilket är att introducera ämnet 

samt att ingripa i diskussionen om det skulle behövas. Moderatorn får endast ingripa i 

samtalet mellan deltagarna om samtalet glider ifrån ämnet, eller om deltagarna inte har något 

mer att säga, så kan moderatorn starta igång samtalet igen med en öppen fråga. Moderatorn 

ska även vara en aktiv lyssnare under samtalet. För att få deltagarna att våga öppna sig mer 

tydliggjordes det för dem att inget resultat fanns, utan det var det som skulle framkomma 

under fokussamtalen.  

För att få en så tydlig bild av hur deltagarna uppfattade broschyren ställdes fyra olika frågor i 

olika kategorier till deltagarna . Frågorna som ställdes under fokussamtalen var (se även 

bilaga 2): 

1. Förklara hur er övergripande uppfattning är om denna broschyr. Både bra och mindre 

bra aspekter. 

 

2. Försök förklara hur ni uppfattar typografin. Det vill säga textens layout och förståelsen 

av texten. 

 

3. Om ni tänker på färgerna i broschyren, vad kan ni säga om dem?  

 

4. Hur uppfattar ni den här broschyren som en motiverande broschyr?  
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På grund av bekantskap med deltagarna uppmanades de att vara så ärliga i sin bedömning av 

broschyren som de kunde, då syftet var att få fram objektiva svar och med det ett trovärdigt 

resultat.  

3.7 Hantering av insamlad data 

Under fokussamtalen används en bandspelare samt under samtalen gjordes anteckningar. 

Detta pågrund av att chansen till en bättre analys ökas eftersom det inte skulle vara möjligt att 

hinna anteckna allt som sades. Att använda sig utav en anteckningsbaserad analys menar 

Wibeck(2010) inte är lämpligt för forskningsändamål på grund av att moderatorn inte hinner 

skriva ner allt som sägs.  

3.8 Utformning av analysverktyget  
Broschyren har utformats med hjälp av olika verktyg så den ska bli så pedagogisk som 

möjligt. Dessa olika verktyg är typografi och färglära. Teorin typografi användes eftersom det 

är framtaget från forskning som visar hur en text ska utformas för att väcka en känsla hos den 

vuxna läsaren. Nilsson (1996) hävdar att en bra typografi bidrar till att en majoritet förstår 

budskapet av texten.  

Texten i broschyren delades upp i två olika typsnitt som ansågs var lätt för ögat att läsa. 

Rubrikerna i broschyren skrevs med teckensnittet Georgia och den övriga texten skrevs i 

Palatino linotype.  

Ett engagemang gjordes även inom färglära för att undersöka om det fanns någon speciell färg 

som skulle göra sig bättre i en motiverande broschyr. De färger som valdes till broschyren är 

vit bakgrund, och sedan färger som gulrött, rödgult (orange), gult och grönt på grund av att 

dessa färger har positiva egenskaper (Sällström 1979). Dessutom valdes dessa färger eftersom 

intrycket till broschyren skulle bli varmt och välkomnande. Färgerna grön och röd valdes inte 

till betydelsebärande texter på grund av att 5 – 10 % av alla män är grön- och rödfärgblinda 

(Pettersson, 1998).  

Alla bilder i broschyren placerades på den högra sidan för att få en struktur genom hela 

broschyren. Bilderna som visar hur övningen ska genomföras har blivit redigerade för att 

färgerna skulle bli tydligare, även för att den vuxna läsaren inte skulle uppleva bilderna som 

gråtoniga. För att göra broschyren lättsam och lättläst utformades även en ruta för varje 

övning som beskrev syftet med övningen samt berättade fakta som skulle fungera som 

uppmuntrande och motiverande.  

 

Övningarna som valdes till broschyren kunde vara övningar som många människor kan vara 

bekanta med. Genom att använda sådana övningar skulle en ökad chans finns för att den 

vuxna läsaren använder sig av broschyren eftersom allting inte blir nytt.  
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4. Resultat/Analys  
Under detta kapitel redovisas resultatet som framkommit ur fokussamtalen. I och med att 

syftet är att undersöka om den egenproducerade träningsbroschyren kan motivera människor 

till fysisk aktivitet så finns vissa kategorier som blir viktiga att se till. Bland annat 

övergripande uppfattningar, exempelvis, första intryck av broschyren. Dessutom beskrivs det 

om ett analysverktyg i form av en broschyr är motiverande för fysisk aktivitet men även om 

färger och typografi kan påverka hur en broschyr uppfattas som motiverande. Även om det är 

av betydelse för hur motiverad en individ blir beroende på vart denna individ befinner sig i 

Prochaska och DiClementes förändringsmodell. Det kommer även presenteras hur andragogik 

kan vara ett hjälpmedel när vuxna individer ska motiveras till fysisk aktivitet genom en 

broschyr.  

4.1 Övergripande uppfattningar om broschyren 
Under denna rubrik ges en bild av hur fokusdeltagarna uppfattade analysverktyget, 

träningsbroschyren, på ett övergripande sett.  

 4.1.1 Grupp ett 

Gemensamt för alla deltagare var att de tyckte att det var bra med anatomibilderna, som 

visade vilka muskler som användes till övningen. De ansåg även att broschyren var fint 

upplagd och såg välplanerad ut vilket deltagare C beskrev hade att göra med placeringen av 

text och bilder. De gillade även den gröna ruta som fungerade som en visste du att ruta med 

tips och råd. Deltagare C och D ansåg även att den gröna rutan var informativ.  

”Den ser väldigt välplanerad ut (refererar till broschyren i helhet), med bilderna, musklerna 

och placering av texterna och jag tyckte om den där gröna lilla rutan som det stod visste du 

att… jättebra informativ” 

Det alla deltagare var överrens om i denna fråga var att det var för mycket text i inledningen 

av broschyren. Deltagare B ansåg även att det var för mycket text i övningarna. Vilket 

deltagare D svarade på och hävdade att för en person som inte har kunskaperna är det bra med 

mycket text, deltagare D ansåg även att texten är ett bra komplement till bilderna.  

Deltagare A reagerade på att muskelgrupperna stod både på latin och svenska i 

innehållsförtäckningen, och ansåg att det skulle vara bättre om det endast skulle stå på 

svenska. Deltagare A menade att det latinska ordet skulle kunna göra en person som inte är 

van vid termerna nervös. 

 ”Att man fokuserar på texten, och om man inte har tränat någonting och så står det Biceps 

Brachii så skulle jag bli nervös av det. Kanske att det hellre bara stod armar, axlar mage” 

Deltagare C menade motsatsen, då det blir en extra sorts kunskap att få lära sig vad musklerna 

heter på latin: ”Men du lär dig ju lite av broschyren också. Typ bröst heter så (på latin)” 

Deltagare A fortsatte diskutera att det skulle bli tydligare om övningarna fick heta övning 1, 

övning 2 m.m. eftersom då skulle det gå att skriva se övning 3 för fulltsändig information. 



21 

 

Deltagare B tyckte också att bilderna på övningarna borde visas i det lättaste alternativet, 

eftersom det inte ger någon sorts press på dem som läser broschyren, ifall de inte skulle klara 

av de svårare övningarna. Deltagare B menade vidare att det även kan bidra med att den 

vuxna läsaren kan känna sig dålig om han/hon inte klarar av att utföra de svårare övningarna. 

”Jag vet faktiskt inte vart broschyren riktar sig till, men det känns i början att den riktar sig till 

inaktiva, och då kanske det är bättre att börja förklara övningar som är lättare först, till 

exempel armhävningar på knä. Och att man skriver när du känner dig starkare så kan du börja 

stå på tå. Då kanske man gör övningen fel på tå istället för att gå ner på knä för att man känner 

sig svag.”   

 Deltagare D svarade på detta och menade att det troligtvis skulle vara en motiverande faktor.  

Alla deltagarna påpekade vissa stavfel samt meningsuppbyggnader som inte stämde, som de 

tyckte var dåligt.  

4.1.2 Grupp två 

Den allmänna åsikten bland deltagarna var att broschyren var informativ, bra och 

lättförståelig. Deltagare 3 menade att broschyren gav en övergripande information, framför 

allt till de som inte håller på med fysisk aktivitet. Deltagare 2 tyckte att det var bra att det stod 

att träning ska vara roligt i slutet av inledningen. Deltagare 1 och 3 ansåg båda att texten som 

beskrev att vara eller att inte vara fysiskt aktiv var en bra text att ha med. Deltagare 1 menade 

även att det var bra att det stod att krångliga dieter inte behövs. 

Alla deltagare höll med om att det var bra och lätta övningar, eftersom det inte behövdes 

några vikter, bara ens kroppsvikt och lättare redskap. 

”Bra övningar, de är lätt att göra, de tycker ja är kanonbra för man behöver inte ha vikter” 

 De tyckte även att det var bra att det stod på varje övning att de skulle spänna magen vid 

genomförandet av övningen, för det var något som deltagare 1 ansåg var lätt att glömma bort 

annars. Alla deltagare ansåg att det var bra att det var bilder med i broschyren.  

”Bra att det står att man ska spänna magen vid varje övning - för det glömmer man.”  

Det som grupp två ansåg var mindre bra var att det var för mycket text i de tre inledande 

sidorna av broschyren, något som även den andra gruppen påpekat. De menade även att 

typsnittet på texten i inledningen var för liten, det var lite svårt att se. Deltagare 2 och 4 

menade även att vissa övningar var svårare att förstå, men de ansåg även att om de läste det en 

gång till så förstod de. Deltagare 4 sa: 

 ”Jag fick läsa igenom två gånger jag med, men sen är det ju så att en övning sitter ju inte 

förens man gjort den några gånger”.  

Deltagare 1 beskrev texten i broschyren som: ”Sen håller jag med om att texten kan vara lite 

för lång. Men sen var den rolig på något vis, för då blir den inte så stel och tråkig, den var 

glad om man säger så”. 
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4.1.3 Analys 

Det vi uppmärksammade i svaren som fokusdeltagarna gav var att de alla verkade mer 

bekväma med kort och koncis text. Alla deltagare påpekade längden på den inledande texten, 

att de ansåg den för lång, dock menade de även att det var en motiverande text som var bra att 

ha med. Så vi tolkar det som att deltagarna ändå vill ha med en inledande text som är 

motiverande, men som för ögat uppfattas som lättare att läsa. Övergripande ansåg båda 

fokusgrupperna att placering av text och bilder var bra. Detta visar att en ordentlig struktur 

där bilder och texter är placerade följdenligt är viktig i en broschyr för att den ska uppfattas 

bra.  

4.2 Hur uppfattas typografin och färgerna som motiverande i 

träningsbroschyren 
Under denna rubrik presenteras hur fokusdeltagarna uppfattade texten och färgerna som 

motiverande i träningsbroschyren.  

4.2.1 Grupp ett 

Deltagare D ansåg att textens typsnitt var för smått i inledningen, och menade att storleken på 

texten borde ökas för att underlätta för alla som ska läsa texten.  

”Lite liten text, om ni ska anpassa er till alla, det kanske är svårt att göra det större, men det 

skulle vara bra för de med dålig syn” 

De övriga deltagarna tyckte att det ibland var för mycket text men att texten var bra och lätt 

att förstå. Deltagare C sa att det var bra med text också, och om det var någon mening som var 

svår att förstå så hjälpte bilderna, så de kompletterade varandra. Deltagare D tyckte att 

meningen som säger att läsaren ska njuta av livet och av allt fysisk aktivitet har att erbjuda var 

mycket bra. Vidare ansåg deltagarna C och D att den gröna ruta som fungerade som en visste 

du att ruta med tips och råd, var motiverande att läsa då den var informativ och gav bra råd. 

Deltagarna var alla överrens om att det borde göras tydligare att siffrorna 1 och 2 som står 

intill bilderna hörde till utgångsläget och genomförandet.  

”Sen tänkte jag att de kanske kan heta övning 1, övning 2 så att man kan skriva vid de olika 

armhävningsövningarna: gå tillbaka till (t.ex.) övning 5. För då hade det blivit mer tydligt, för 

i vissa övningar var det som en fortsättning” 

De diskuterade även om läsaren skulle se och uppfatta rubrikerna tydligare om de inte var 

placerade i den färgade ramen. En lösning som diskuterades fram av deltagarna var att 

rubriken skulle placeras under den färgade ramen för att tydligare visa rubriken.  

Deltagare C tyckte att färgerna gjorde att det blev lättare att hitta i broschyren om läsaren 

skulle leta efter en specifik övning. Detta hade inte deltagare B tänkt på, därför föreslog 

deltagare B att detta skulle stå skrivet i inledningen att det gick att koppla ihop färg och 

muskelgrupp. Deltagare C fortsätter och beskriver färgerna i broschyren som: 
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 ”Ni har använt varma och fina färger samt de är väldigt naturliga, ni har inte använt er av 

några iskalla färger”.  

Alla deltagare tycker att broschyren har färger som är glada, det gör att allt känns som att det 

går ihop. De tyckte även att färg gör mycket vilket deltagare C fortsatte att beskriva att färg 

gör mycket för motivationen. Deltagare C kom fram till att färgerna som använts i broschyren 

vanligtvis symboliserar olika svårighetsgrader, detta var inget som deltagare A hade lagt 

märke till eftersom färgerna inte låg i den vanliga ordningen för svårighetsgrader då grönt är 

först och rött sist. Deltagare B menade att broschyren blir mer motiverande med färg, 

deltagare A instämmer och menade att det är mer lättsamt med färger, det blir mer nytt och 

man blir mer pigg i huvudet. Deltagare C tycker att bilderna ger ett mer inbjudande intryck 

när det var rundade hörn på bild- och textrutorna. Deltagare D anser däremot att: ”Det inte 

spelar någon roll med en svartvit broschyr eller en med färg, eftersom det fortfarande är 

samma text”. Detta var något som deltagare B inte höll med om och menade att ”Det var 

roligare att ha en broschyr när det är färgglatt än om den skulle vara svartvit” 

4.2.2 Grupp två 

Deltagare 1 tyckte att inledningen hade för mycket text, men att den trotts det var lättläst, och 

därför gick den snabbt att läsa igenom. Den var också bra för att den innehöll inga konstiga 

ord och inget var otydligt . På övningarna och överlag tyckte deltagare 1 att texten var 

informativ och bra för att den innehöll små detaljer som exempelvis beskrev hur händerna 

skulle vara placerade vid en övning. Alla deltagare tyckte att texten var bra skriven, och var 

det något som var svårt att förstå var det bara att läsa det en gång till så blev det tydligare. 

Deltagare 4 tyckte att det bästa med texten var att det stod beskrivet hur det skulle kännas i 

muskeln vid en övning:  

”Om det står att det ska kännas i låret och så känns det i ryggen så vet man att det är helt fel”.  

Deltagare 4 poängterar även att första intrycket av broschyren var för mycket text, och att det 

kan göra att folk kastar bort den. Deltagare 3 menade att texten som beskriver övningarna inte 

var för lång och borde inte kortas ner. Alla deltagare tyckte att bilder och text kompletterade 

varandra på ett bra sätt, och att kombinationen ökade förståelsen för övningen.  

Deltagare 1 öppnade diskussionen med att säga:  

”Färger gav broschyren mera liv, sen vet jag inte om det var någon tanke bakom det. Det 

kändes inte grått och trist, färger stimulerar en människa”.   

Deltagare 2 sa att det var nog det som gav broschyren ett lättare intryck, deltagare 3 fortsatte 

och sa att det gav variation för ögat med färg. Deltagare 4 uppmärksammade mer att det var 

färg i broschyren men inte på själva färgen. Vidare beskrev deltagare 4 att det hade varit 

tråkigt med svartvit men val av färg hade inte spelat någon roll. Deltagare 1 fortsatte på detta 

spår och menade att färgerna inte hade någon betydelse för motivationen, att det inte hade 

spelat någon roll om det hade varit blått, det hade inte varit mindre motiverande för det.  
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”Färgerna hade ingen betydelse med motivation, vet inte om det hade spelat någon roll om det 

hade varit blå, jag hade inte blivit mindre motiverad för det. Men som sagt så ger det mer liv 

än om det hade varit svartvit.”   

Deltagare 1 instämde vidare med deltagare 4 som tidigare sagt att färg är roligare, och menade 

på att det ger mer liv än om det varit svartvitt. Deltagare 3 gjorde en koppling att 

innehållsförteckningens färg och muskelgruppernas färg var den samma. Vidare beskriver 

deltagare 3 och 1 att det var bra med anatomibilder och att musklerna även var skrivna på 

latin, då detta är något som inte alla vet om. Detta var något som deltagare 4 höll med om då 

anatomibilderna tydligt visar vart det ska kännas någonstans. Deltagare 2 ansåg att det såg bra 

ut med färg, att det såg ut som att det låg en tanke bakom det, deltagare 1 och 4 svarar på det 

och att en broschyr nog tas mer på allvar om den är i färg samt att det ser mer proffsigt ut då. 

 

4.2.3 Analys 

Alla deltagare i de båda fokusgrupperna förmedlade att det var för mycket text i början av 

broschyren. Detta visar till viss del att en text i teorin kan vara välskriven, men om första 

intrycket blir att det är för mycket text ger det ingen motivation att läsa den. Därför kan texten 

i praktiken upplevas som en ansträngande text. Deltagarna menade att när de väl läst de 

inledande texterna så fann de texterna motiverande. Detta trotts att första anblicken av texten 

upplevdes som jobbig. Då alla fokusdeltagarna var eniga om att visste du att rutan var 

informativ, och därför motiverande så visar detta att sättet som typografin är upplagd på har 

en avgörande roll för hur en individ upplever texten. Även kan vi tydligt se att andragogiken 

har haft betydelse i broschyren då rutan beskriver varför läsaren ska göra övningarna. Detta är 

en betydelsefull faktor kring hur en vuxen individ upplever något som motiverande, de 

behöver veta varför de ska göra något samt om det kan gynna dem i deras vardag.   

I båda fokusgrupperna fann deltagarna att bilder och text var en bra kombination då de 

kompletterade varandra till en ökad förståelse för den vuxna läsaren. Detta kan spegla att i en 

broschyr som ska förmedla fakta är det viktigt att ha både text och bilder för att den fakta som 

förmedlas ska uppfattas på ett korrekt sätt.  

En gemensam slutsats hos båda fokusgrupperna var att färger var viktigt i en broschyr, de 

uppmärksammade att det var glada och varma färger och menade att färg gör mycket och är 

motiverande. Ändå menade en deltagare att val av färger inte hade en avgörande roll för 

motivationen, en annan deltagare ansåg dock inte att färgerna påverkade motivationen till 

träning eftersom det ändå är samma text i broschyren. Detta kan visa att personer som inte 

tränar regelbundet kan bli mer motiverade att använda broschyren i och med att den är glad 

och lockande medan de som redan är fysiskt aktiva kan behöva lägga till en annan faktor för 

att få motivation. Att individer behöver olika slags motivation och olika faktorer som 

motiverar är även något som Prochaska och DiClemente (Faskunger, 2001) tar upp i sin 

modell för olika förändringsstadier.  
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4.4 Hur uppfattas broschyren som motiverande till fysisk aktivitet?  
Under denna rubrik kommer det presenteras hur fokusdeltagarna uppfattade broschyren som 

motiverande till fysisk aktivitet. Här kommer det beskrivas mer ingående vad det är i 

broschyren som fungerade som motiverande som exempelvis layout och innehåll. 

4.4.1 Grupp ett 

Deltagare A tyckte att bilderna var bra samt att broschyren är lättsam och att det är klart och 

tydligt det gör det motiverande. Deltagare D fyllde även i att det var motiverande med bilder 

som visar vilken muskelgrupp som tränas. Deltagare A fortsätter och säger att det nog spelar 

en stor roll om vem det är som läser broschyren och hur motiverad den personen blir och 

beskriver det som: 

 ”Jag tror inte att en 60 årig gubbe som aldrig tränat skulle börja träna om han fick en 

broschyr, och då spelar det ingen roll hur bra den är”. 

 Deltagarna var enade om att bilderna var motiverande, men att texterna behövdes till 

bilderna. Deltagare A och D ansåg att det var motiverande med bilder som visar vilken 

muskel som tränas samt att det fanns en bild som visade hur en övning inte skulle utföras.  

För att broschyren skulle bli ännu mer motiverande ansåg deltagarna att en mer lockande 

framsida skulle behövas, något som ögonen dras mot, kanske författarna till broschyren. Även 

fast deltagarna sedan kom överrens om att den orangea färgen lockade väldigt mycket, men 

om det skulle finnas en bild på framsidan skulle ögat dras mer mot den.  

 Vidare beskriver deltagare D att för sin egen skull skulle motivationen höjas om det stod hur 

många repetitioner som skulle göras för att få en ökad muskelstyrka men annars anser 

deltagare D att broschyren är motiverande. Deltagare B menade då att det framkom i 

broschyren att man ska träna i ca 30 minuter varje dag, och att det då skulle bli svårt att sätta 

en siffra på hur många repetitioner som ska göras till varje övning. Vidare tycker deltagare B 

att det borde stå i broschyren att det inte är ett måste att göra alla övningar på samma gång, 

utan man behöver bara göra vissa övningar i taget, det skulle göra det mer motiverande. 

Deltagare A instämde och sa att: 

 ”Det räcker att man gör två övningar en stressig dag istället för att inte göra något alls”. 

 Deltagarna tyckte även att det är bra att vi visar i både text och bild att det går att använda sig 

utav sand eller vattenfylld vattenflaska för att få motstånd. Avslutningsvis sa deltagare C att: 

 ”Det finns nog många som kan ha nytta av broschyren. På sommaren kan det vara roligt att 

använda broschyren ute med vänner”.  

4.4.2 Grupp två 

 ”Det visar ju att det är väldigt lätt att träna och göra det hemma. Man behöver inte lägga en 

massa tid på gym och det kostar ju inget heller”,  
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Så beskrev deltagare 4 broschyren som motiverande. Deltagare 2 beskrev också att ”man inte 

behövde vara en atlet för att utföra övningarna". Deltagare 1 beskrev även att broschyren är 

motiverande eftersom: 

 ”Man behöver inte plöja igenom hela på en kväll. Man kan göra några som man vill, man 

kan göra några medans man kikar på tv. Det är ju inget som tar någon plats, man behöver bara 

en stol och ett bord”. 

 Deltagare 1 sa även att det är mer skonsamt för kroppen att utföra övningar med sin egen 

kroppsvikt och att broschyren var bra för den gav bra tips och idéer. Deltagare 3 beskrev att 

denne skulle kunna använda sig av broschyren, men att texten i början av broschyren ansåg 

deltagare 3 sänkte motivationen: 

 ”Det är ju bara vit bakgrund och inget annat”.  

Deltagare 1 och 4 anser dock att det är en motiverande text på de första sidorna i broschyren, 

eftersom texten säger att det inte är svårt att röra på sig. Alla deltagare ansåg att 

anatomibilderna var bra, vilket ökade motivationen. Deltagare 1 ansåg att även om det är kul 

att träna på ett gym kan det vara bra med att ha broschyren hemma, och menade även att de 

som går på gym redan är motiverade.  

Alla deltagarna anser att broschyren är motiverande men tror att en person som inte vill träna 

kommer ändå inte ta upp broschyren för att läsa. Deltagare 2 trodde att broschyren blir mer 

motiverande till dem som tränar lite. Detta på grund av att texten som beskriver för- och 

nackdelar med fysisk aktivitet är motiverande och att broschyren är färgglad gör att den 

uppmärksammas. Deltagare 4 sade också om broschyren låg i en vänthall hos tandläkaren kan 

en person som sitter och väntar på sin tur, ta upp broschyren och läsa och på så sätt bli 

motiverad till att bli fysiskt aktiv. Deltagare 3 svarade då att om en person inte redan hade 

motivation till att träna skulle han/hon inte ta och läsa en sådan broschyr, och att då spelar det 

ingen roll hur framsidan ser ut eftersom personen då redan bestämt sig. Deltagare 4 avslutar 

diskussionen med att säga 

”Sen vet man ju inte heller om det skulle vara en omotiverad person som läser hur en 

sådan person tolkar det då. Det kan ju hända att de tar med sig den hem och börjar på 

och så blir det bara mer och mer”.  

4.4.3 Analys 

En deltagare menar att det var bra att det stod i broschyren att det går att få platt mage om den 

som tränas spänner magen vid varje övning. Detta visar på att samhället är uppbyggt på att du 

ska se ut som normen säger, men att det ska ske snabbt. Det kom även fram till att en person 

som är i förnekelsestadiet skulle inte ta emot en broschyr som denna. För en person som är i 

begrundarstadiet, förberedelsestadiet, handlingsstadiet och aktivitetsstadiet är broschyren ett 

bra komplement till deras fysiska aktivitet. Enkelhet ger motivation. Faktorer som deltagarna 

tycker är motiverande med broschyren är färgerna, bilderna samt texten som beskriver hur det 
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ska kännas vid varje övning. Det visar att motivationen kan ligga i att broschyren visar att det 

faktiskt är enkelt att vara fysiskt aktiv och att det inte heller behöver kosta mycket. 

5. Diskussion 
Under detta kapitel kommer metod samt resultat diskuteras. I metoddiskussionen beskrivs vad 

som gjorts och om det påverkat resultatet. I resultatdiskussionen diskuteras det resultat som 

kommit fram gentemot den tidigare forskning som presenteras i bakgrunden.  

5.1 Metoddiskussion 
Under metoddiskussionen kommer det diskuteras varför användningen av fokusgrupper och 

deskriptiv forskning valts och om resultatet hade blivit annorlunda med en annan vald metod. 

Det diskuteras även om val som gjorts till fokusgrupperna så som val av miljö och deltagare 

kan ha påverkat resultatet.  

5.1.1Val av metod och teori  

Metoden som valdes anser vi vara mest lämplig till vår studie. Metoden gagnade vår studie på 

grund av att vi kunde se hur personerna reagerade när de först såg broschyren samt utförde 

övningarna i broschyren. Detta resulterar i att vi ser om de förstår texten om de lyckas utföra 

övningarna korrekt. Förutom att vi fick se deltagarna utföra övningarna var metoden rätt val 

till denna studie på grund av att resultatet från diskussionerna i fokussamtalen blev 

omfångsrika.  

Vi tror även att val av metod har haft stor betydelse på resultatets uppkomst. Vi diskuterade 

kring hur resultatet hade sett ut med en annan metod. Om en metod valts där det varit mer 

tillåtet att ställa fler frågor som i en intervju skulle den livliga diskussionen samt spontaniteten 

i svaren eventuellt försvunnit. En enkät skulle inte heller passat till denna studie eftersom vi 

skulle vara tvungen att ha öppna frågor. En enkät skulle därför kräva mer av deltagarna rent 

tidsmässigt då de i så fall skulle behöva läsa broschyren, göra övningarna och svara på frågor 

i enkäten. Risken med detta skulle kunna vara att svaren inte skulle bli till någon hjälp och ett 

bortfall skulle kunna bli större. Däremot hade en gruppintervju kunnat passa till denna studie 

då moderatorn får en chans att ställa frågor tillbaka till deltagarna. Detta hade kunnat resultera 

i en större förståelse mellan moderator och deltagare. Den nackdel som finns med 

gruppintervju skulle kunna vara att moderatorn blir för delaktig i samtalet och då omedvetet 

leda in deltagarna på svar som kan gagna studiens resultat. Att inte leda in deltagarna på svar 

som kunde vara till resultatets fördel var en viktig faktor i denna studie. Därför anser vi att 

fokussamtal gav den bästa möjligheten för moderatorn att behålla en neutral roll under hela 

samtalet.  

Det går även att diskutera val av metod är ur etisk synpunkt. Om en person med en förvrängd 

kroppsuppfattning eller en person med prestationsångest skulle medverkat i vår studie kan 

detta påverkat deltagaren negativt, eftersom de kan uppleva det jobbigt att behöva prestera 

inför andra. Detta är dock något vi hoppas undankommit eftersom vi var tydliga med att de 

kunde avbryta deras medverkan närsomhelst under studiens gång.  
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Teorin som vi valde att inspireras av i denna studie var deskriptiv metod. Valet av den teorin 

är på grund av att det handlar om att beskriva vad som är. Detta ansåg vi var bäst till denna 

studie då intresset låg att få fram ett resultat efter vad fokusgruppsdeltagarna uppfattade 

broschyren som motiverande. Vi tror även att en annan vald teori i denna studie har gjort att 

det gått bort från syftet att se vad deltagarna ansåg. Det kändes även som en risk att tolka 

deras svar alltför mycket eftersom det inte är självklart att vi som författare tolkar deltagarnas 

svar korrekt.  

5.1.2 Val av miljö 

Miljön är en viktig faktor när forskaren ska använda sig av fokusgrupper. Deltagarna i 

fokusgrupperna ska känna sig trygga i den miljön som mötet hålls (Wibeck 2010). Vi kom 

därför fram till att vi borde ha mötena hos moderatorn på grund av att vi känner deltagarna 

och kunde vi bjuda på fika. Detta är något som Wibeck (2010) beskriver att forskare ska akta 

sig för eftersom moderatorn kan få en för stor auktoritet. Detta kan medföra att deltagarna inte 

känner sig trygga under samtalen. Däremot ansåg vi att ha mötena hos moderatorn så blev det 

lämpligt eftersom alla deltagare kom från olika håll och det blev en bra samlingsplats. Vi 

ansåg även att det borde ge ett mer tryggt intryck om vi var i hemmamiljö även med 

anledning av att broschyren är gjord för att kunna utföras i ett hem med redskap som finns i 

ett hem, detta gjorde att det automatiskt blev att vi borde ha den miljön. Även vid denna punkt 

gjorde vi det bekvämt för oss att vara hemma hos den ena moderatorn. Wibeck (2010) 

beskriver dock att det är viktigare att tänka på dessa faktorer om deltagarna inte känner 

varandra, eftersom våra deltagare gör det till viss del ansåg vi att vi kunde ta lätt på dessa 

regler.  

Det är däremot viktigt att reflektera över eftersom Wibeck (2010) även beskriver om 

deltagarna inte känner sig trygga kan moderatorn bli tvungen att styra diskussionen mer än 

vad den ska vilket vi anser inte hände för oss eftersom vi fick en väldigt bra diskussion utan 

att lägga oss i den.  Med tanke på att det är viktigt att deltagarna känner sig trygga under 

samtalen valde vi att inte använda oss av filminspelning som Wibeck (2010) beskriver är ett 

bra komplement till sammanställningen av resultatet. Detta på grund av att det kunde göra att 

deltagarna kände sig nervösa över att de är iakttagna av kamera, bandinspelning och 

moderatorerna. 

5.1.3 Val av deltagare 

Att ha deltagare i fokusgrupperna som vi är bekanta med kan både ha sina för- och nackdelar. 

Fördelar kan vara att de vågar säga exakt vad deras åsikt är om broschyren. Vi anser även att 

diskussionerna kan ha blivit bättre genom att ha personer som känner varandra eftersom de 

kan känna sig trygga och vågar uttrycka sina åsikter. Nackdelarna till att de känner varandra 

kan även visa att de har liknande åsikter så därför kan diskussionerna i fokusgrupperna inte bli 

lika bred om vi hade haft deltagare som inte känt varandra. Validiteten i uppsatsen kan 

ifrågasättas då fokusdeltagarna var bekanta med författarna till denna text, dock anser vi att 

validiteten trotts detta kan bevisas hög. Då det i denna studie framkom i resultatet att 

deltagarna uppfattade broschyren som lättförståelig samt att vissa deltagare såg kopplingen 
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mellan färgerna på rubrikerna samt muskelgruppera. Denna koppling var något som även kan 

ses i studien av Kools m.fl. (2007) därför ser vi ändå att denna studie kan mäta sig högt på 

”validitetsskalan”.  

Att ha med deltagare som är okända kan medföra att det blir en mer objektiv bild på 

broschyren och därför skulle resultatet blir mer rättvist och få en högre reliabilitet. Däremot så 

finns det bilder i broschyren som är på oss som forskare, det är även vi som leder 

fokusgrupperna, vilket kan leda till att de märker att vi har gjort denna broschyr och på grund 

av detta inte vågar vara ärlig.  

Grupperna som konstruerades för fokussamtalen fungerade väldigt bra eftersom alla fick lika 

stort utrymme. En gång under samtalet avbröt moderatorn tystnaden och frågade en deltagare 

om just dennes synpunkt eftersom den deltagaren suttit tyst under en längre tid. Förutom den 

gången diskuterade deltagarna med varandra och atomsfären var väldigt avslappnad. Detta 

kan även ha varit anledning på grund av att deltagarna var bekant med varandra. Det som 

gjorde hela diskussionerna intressant var att trots att de hade liknande åsikter fanns det alltid 

något som de tyckte annorlunda som därför skapade diskussioner mellan deltagarna.  Vi 

reflekterade över om vi hade haft deltagare som inte kände varandra hade det kunnat 

uppkomma en mer statusuppdelning i gruppen. Vilket menas att personer som redan är vana 

att prata tordes prata under samtalen och de som inte är lika van tvingas ta ett steg tillbaka. 

Detta är dock moderatorns uppgift att se till att det inte en sådan situation uppkommer och 

förhoppningsvis skulle inte en sådan situation uppkomma.  

Trotts val av ålder i målgruppen i den här undersökningen anser vi ändå att broschyren är till 

för alla vuxna individer. I och med detta har broschyren utvecklats ur ett andragogiskt 

perspektiv. För en god hälsa och att vara fysiskt aktiv har ingen åldersgräns.   

5.1.4 Val av frågor 

De frågor som ställdes till fokusdeltagarna var viktiga för att få ett brett svarsresultat. Dessa 

frågor valdes för att det har fokuserats på olika faktorer som utvecklat broschyren och vi ville 

bringa klarhet i vilka av dessa faktorer som kunnat påverka deltagarnas uppfattning om 

broschyren är motiverande eller ej.    

5.2 Resultatdiskussion  
I resultatdiskussionen diskuteras huruvida resultatet blev och det resultatet kommer även att 

kopplas tillbaka till bakgrunden för att jämföra tidigare forskning med vår.  

5.2.1 Vilken betydelse kan typografi och färglära ha för utformningen av en 

broschyr? 

Typografin har en stor betydelse för om en individ vill läsa en broschyr eller inte. Att uppleva 

en text som bra beror på två olika faktorer, nämligen det första intryck som den vuxna läsaren 

får av texten men även vad som står i texten har betydelse. Det som framkom i resultatet var 

att samtliga deltagare från båda grupperna ansåg att det i inledningen var för mycket text, alla 

upplevde det som ansträngande att börja läsa, men hävdade dock att då de börjat läsa texten 
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gick det fort och de upplevde ändå texten som inspirerande och rolig. Det framgick även att 

en anledning till varför texten ändå upplevdes som lättläst var för att texten inte innehöll 

konstiga ord och inget var otydligt. Detta är något som Nilsson, (1996), Pettersson, (2007) 

och Frank, (2007) menar har att göra med hur typografin är konstruerad. Det är typografin i 

texten som ska göra det lätt för läsaren att få en förståelse för textens innehåll. Deltagarna 

upplevde även mängden text som tråkig då det enbart var text och vit bakgrund. De menade 

att om det hade funnits en bild att vila ögonen på så hade uppslaget och texten inte upplevts 

lika besvärlig. Detta påstående anser vi speglar att färger och typografi, placering av bilder, 

faktiskt har en avgörande roll för hur något ska uppfattas som motiverande att läsa, och i sin 

tur bli en motiverande text.  

Deltagarna hade en gemensam åsikt om att den gröna ruta i broschyren som beskrev syftet 

med varje övning var en bra ruta eftersom det ökade förståelsen för varför en övning kunde 

vara viktig att utföra. Att de alla uppskattade att få veta varför en övning skulle utföras visar 

på att andragogiken i broschyren har nått fram. Vidare beskrev en deltagare att det var bra att 

det var beskrivet hur exempelvis händerna skulle vara placerade i en övning. Enligt Knowles 

(Ozuah, 2005) som forskat om andragogik är det viktigt för den vuxne som ska lära sig något 

att han/hon vet nytta i det. Även måste den vuxna individen som befinner sig i en 

inlärningsprocess veta nyttan innan han/hon kan ta till sig av informationen som ges (Ozuah, 

2005). Detta anser vi uppmärksammades på fokusdeltagarna då vi upplevde att de kände en 

slags trygghet med att få en kunskap om varför en övning skulle utföras, samt hur den skulle 

utföras på rätt sätt. Detta kan även kopplas till att fokusdeltagarna uppfattade det som bra att 

det framkom hur vissa övningar inte skulle utföras. I resultatet framgår det även att en 

deltagare finner det positivt att broschyren går att utföra självständigt i sitt eget hem, utan 

hjälp av andra. Detta är något som andragogiken tar upp som sitt andra antagande, då det 

menas att den vuxne är självständig i sitt lärande och på så sätt vill arbeta utifrån detta 

(Ozuah, 2005).  

För att framhäva en text så ultimat som möjligt har det även visat sig i denna studie att färger 

spelar en stor roll för att mestadels orka ta in information. Detta visade sig även i Kools m.fl. 

(2007) studie hur olika broschyrer uppfattas beroende på utformningen av dem. Det framgår i 

deras studieresultat att broschyrer med färg och flikar var de som uppfattades på ett mest 

korrekt sätt. Detta liknar det resultat som vi fick fram från fokussamtalen. Fokusdeltagarna 

ansåg att färgen hade en stor betydelse för hur en broschyr skulle upplevas som intressant att 

läsa, men även för om broschyren skulle upplevas som motiverande. Två deltagare uppfattade 

även kopplingen med muskelgruppernas färger och innehållsförtäckningen, och en av 

deltagarna menade att det gjorde det lättare att hitta till en enskild muskelgrupp om det 

önskades. Detta var tanken bakom just denna detalj i broschyren att färgerna även skulle 

fungera som flikar.  

Det Sällström(1979) beskriver om den blåa färgen är en negativ färg då den får människan att 

tänka på skugga och kyla. Detta var dock inget vi tror att en fokusdeltagare upplevde då det 

framgick att broschyren inte hade varit mindre motiverande med en blå färg, bara det skulle 

vara en färg i broschyren. Det krav som fanns var enbart att de färger som skulle medverka i 
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broschyren skulle vara uppmärksammande samt ge den vuxna läsaren variation. Detta kan 

därför visa att färger har en större påverkan på människans känslor och upplevelser då de 

återges i större utsträckning. Det som framgick tydligast var att sju av åtta deltagare skulle 

inte läst broschyren om den inte vart i färg, enbart en deltagare menade att färgen egentligen 

inte hade någon betydelse eftersom det ändå är samma text. Med detta kan vi även dra 

slutsatsen att färger har en stor betydelse till att få folk motiverade att läsa en broschyr.  

5.2.2 På vilket vis kan broschyren vara motiverande? 

Eftersom den här broschyren delvis berättar för den vuxna läsaren varför en fysisk aktivitet är 

bra och att det bör strävas efter att leva ett aktivt liv tror vi att broschyren kan upplevas som 

motiverande. Detta för att den vuxna läsaren behöver veta nyttan av varför något ska 

genomföras (Ozuah, 2005). Vidare framgick det i fokusgrupperna att de upplevde det bra att 

få en beskrivning om exempelvis varför magen skulle vara spänd under övningarna, de fick då 

en tydligare mening med att göra det som stod i broschyren.  

En viktig faktor inom andragogik är att vuxna individer inte vill bli påtvingade en kunskap, 

om detta händer blir ofta resultatet att de inte tar till sig det som sägs (Ozuah 2005). Resultatet 

från vår undersökning visar att ingen deltagare kände att broschyren var på något vis var 

påtvingande. Detta är en viktig faktor till varför broschyren kan fungera som motiverande. Att 

deltagarna inte känner att broschyren är påtvingande kan bero på att de inte befinner sig i 

förnekelsestadiet eller begrundarstadiet (Faskunger, 2001).  

Däremot handlar dock inte motivation endast om att ge kunskap till individer när dem vill. 

Enligt Faskunger (2001) är det viktigt att reflektera var någonstans i Prochaska och 

DiClementes förändringsteori personerna befinner sig i. Vilket även betonas av Granbom 

(1998) att det är viktigt att ha i åtanke att det finns en speciell tid för var och en då individen 

kommer till en förändring. Detta kan därför medföra att denna broschyr kan upplevas som 

motiverande för en individ men inte alls motiverande för någon annan. Detta var något som 

fokusdeltagarna fokuserade på, att individer som inte tränar kanske inte kommer ta till sig det 

som står i broschyren. Flera deltagare menade på att om det är en individ som aldrig varit 

fysiskt aktiv i hela sitt liv, så kommer en broschyr inte ändra på det och då har inte broschyren 

någon större påvekan, även om broschyren är bra. Även Ozuah (2005) menar att då vuxna 

individer ska lära sig något måste de känna sig redo. Detta visar att det aldrig går att veta när 

en vuxen individ tar till sig av de kunskaper som ges. En deltagare associerade inom detta 

område och beskrev att det inte går att avgöra om en individ tar till sig det som står i 

broschyren oavsett om individen är fysiskt aktiv eller fysiskt inaktiv. Deltagaren menade att 

broschyren kan starta igång en tankegång som Prochaska och DiClimente skulle beskriva som 

begrundandestadiet. 

Ozuah (2005) beskriver att för att en vuxen individ är motivationen som högst då de får 

kunskap om saker som de finner nödvändiga för dem själva att kunna, för att exempelvis 

kunna lösa personliga problem. Detta anser vi att broschyren ger dem, då de får en ökad 

kunskap om hur de kan utföra olika styrkeövningar för att få en ökad fysisk aktivitet vilket 

leder till en mer hälsosam livsstil. Vilket också är något som visade sig gett resultat i 
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undersökningen då många deltagare kommenterade delar i broschyren som vart i muskeln det 

ska kännas när du tränar och de texter som beskriver vad du bör tänka extra på gav en extra 

motivation.  

En fokusdeltagare menade att det inte går att säga om en individ blir direkt motiverad av 

broschyren, deltagaren menade att om broschyren ligger i ett väntrum så kan en individ läsa 

och sen gå hem och begrunda den. Detta tror vi speglar det Ozuah(2005) menar om att vuxna 

individer motiveras framförallt av inre motivation, detta är något som framgår i det sjätte 

antagandet inom andragogiken. En vuxen individ som står inför en inlärningsprocess 

motiveras av själva strävan efter kunskapen, detta på grund av att den vuxna individen 

ständigt söker efter en god självkänsla samt känslan att uppfylla de mål de satt för sig 

själva(Ibid.). Dock kan den inre motivationen bli påverkad av vart i förändringsstadiet 

individen befinner sig i (Faskunger, 2001).  Revstedt (2002) beskriver den inre motivationen 

som den motivation som driver människan starkast. Revstedt(2002) beskriver vidare att den 

inre motivationen är en strävan efter att leva det meningsfullaste livet som individen kan 

tänka sig, individen vill självförverkliga sig själv. Detta påstående visar på varför individer 

går från förnekelsestadiet till begrundarstadiet och så småningom får en livsstilsförändring.  

De flesta i fokusgrupperna ansåg att broschyren riktade sig mest till de som redan var fysiskt 

aktiva. De menade att personer som inte var fysiskt aktriva med största sannolikhet inte skulle 

öppna en träningsbroschyr. Detta är något som Faskunger(2001) menar är vanligt eftersom 

dessa individer då skulle befinna sig i förnekelsestadiet. De innebär då att individerna inte 

själva anser att de behöver fysisk aktivitet för att må bra.  

Det har visat sig i denna studie att broschyren är en bra yttre påverkan på vuxna individer. 

Resultatet visar att broschyren upplevs som att texten är lättläst, att färgerna lockar ögat till 

broschyren och det faktum att övningarna kan utföras överallt tror vi bidrar till att broschyren 

blir motiverande. Detta utgör då den yttre motivationen eftersom den lockar personerna att 

använda sig av broschyren för att börja leva ett mer aktivt liv.  

6. Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka om den egenproducerade träningsbroschyren kunde 

motivera människor till fysisk aktivitet. För att få fram detta användes empiri inom 

motivation, analysverktyget träningsbroschyren och även kunskap inom hur analysverktyget 

skulle framställas. För att få fram ett resultat användes två fokusgrupper. Det som framgick i 

denna studie var att analysverktyget, träningsbroschyen, delvis fungerade som motiverande 

för fysisk aktivitet. För personer som befinner sig i förnekelsestadiet är broschyren inte 

motiverande till fysisk aktivitet. Den kan däremot vara mer motiverande för individer som 

befinner sig i de andra stadierna, eftersom de vill utveckla sin fysiska aktivitet. Det framkom i 

studien att den gröna rutan, framför allt, som beskrev syftet med övningen var viktigt för 

broschyren då detta gav läsaren en anledning till varför övningen skulle utföras, och därför en 

förståelse. Det ligger då en stor tyngd till andragogik perspektivet där grunden bland annat är 

att ge förståelse till den vuxna individen varför något är viktigt att lära sig. I resultatet visade 
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det sig även att det gav läsaren motivation att läsa broschyren då den var i färg, en majoritet 

av fokusdeltagarna menade att de inte hade upplevt broschyren som motiverande om den varit 

svart-vit. Det visade sig även att för mycket text utan bilder och färg är omotiverande, även att 

texten bör innehålla enkla ord så läsaren får en god förståelse för vad texten menar.  

7. Förslag på vidare forskning 
Då den egenproducerade broschyren i denna studie visade ett gott resultat anser vi att det bör 

göras en vidare undersökning. Denna undersökning bör ha som syfte att undersöka hur 

broschyren uppfattas ute i samhället. Detta för att då få en större bild av hur broschyren 

upplevs och då få en högre reliabilitet.  

 

Denna studie skulle även kunna ligga som en grund till flera liknande studier som vill visa hur 

en informationsbroschyr bör vara utformad för att flest antal människor tar till sig av 

innehållet. Detta är viktigt då en större produktion av broschyrer kan delas ut till samhällets 

invånare, detta kan medföra en minskad ohälsa pågrund av okunskap.  

 



34 

 

Referenser 

 

Codex. (2011). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Elanders Gotab 

 

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2000). Research Methods in Education. London: 

Routledge 

 

Faskunger, J. (2001) Motivation för motion. Hälsovägledning steg för steg. Elanders Skogs 

Grafiska.  

 

Frank, L. (2007). Grafisk form. I R. Pettersson(Red.), Bild & form: För informationsdesign.( 

ss. 201-224). Danmark: Studentlitteratur 

 

Granbom, A – K. (1998). Att motivera till hälsa: en teoretisk och praktisk framställning om 

motivationens roll för förändring. Lund: Studentlitteratur  

 

Henriksson, K., Sundberg, C-J. (2008). Allmänna rekommendationer för fysisk aktivitet. I A, 

Ståhle. (Red.), Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (s. 38 – 46). 

Stockholm: Elanders.  

Håglin, Becker, Andersson och Hagren (2006). Kost och hälsa i Sverige och världen. I L, 

Abrahamsson., A, Andersson., W, Becker och G, Nilsson. (RED.), Näringslära för högskolan 

(s. 29-57.) Stockholm: Liber  

Jansson, E., Anderssen, S-A. (2008). Allmänna effekter av fysisk aktivitet. I A, Ståhle. (Red.), 

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (s.11-37). Stockholm: 

Elanders.  

 

Kools, M., Ruiter, R., Van de Wiel, M., och Kok, G. (2007). Testing the usability of access 

structures in a health education brochure. British Journal of Health Psychology 12, 525-541.  

 

Leijon,M., Kallings, L., Faskunger, J., Lærum, G., Börjesson, M & Ståhle,A. (2008). Främja 

fysisk aktivitet I A, Sthåle. (Red.) Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling (s. 47-64). Stockholm: Elanders. 

Nilsson, S. (1996). Allt du bör tänka på när du gör tryck saker. Malmö: Liber - Hermods AB.  

 

Nationalencyklopedin. (2011). Broschyr Hämtad den 26 maj, 2011, Från 

Nationalencyklopedin http://www.ne.se/broschyr  

 

Olsson, H., Sörensen, S. (2007) Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 

Stockholm: Liber AB. 

http://www.higgins.hig.se/opac/opac/show_holdings.aspx?bokid=1712&wichpage=2&NumberOfHits=3&Paging=True&RadioDisplayResult=1&host_nr=
http://www.higgins.hig.se/opac/opac/show_holdings.aspx?bokid=1712&wichpage=2&NumberOfHits=3&Paging=True&RadioDisplayResult=1&host_nr=


35 

 

 

Ozuah, O-P. (2005). First, there was pedagogy and then came andragogy. Einstein J. Biol. 

Med 21, 83-87. 

 

Pettersson, R. (1998). Information i informationsåldern. Stockholm: Elanders Gotab. 

 

Revstedt, P. (2002). Motivationsarbete. Stockholm: Liber  

 

Ridderstad, R-S. (2011). Typografi. Hämtat den 25 maj, 2011, från Nationalencyklopedin: 

http://www.ne.se/kort/typografi   

 

Sandström, S.(2011). Färglära. Hämtat den 25 maj, 2011, från Nationalencyklopedin: 

http://www.ne.se/kort/färglära  

Schelling, S., Munsch, S., Meyer, A-H., Newark, P., Biedert, E., Margraf, J. (2009). 

Increasing the Motivation for Physical Activity in Obese Patients. International Journal of 

Eating Disorders 42:2, 130-138  

Sällström, P. (1979) Goethes färglära. Järna: Kosmos  

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur: Lund 

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 

Lund: Studentlitteratur.  

 

Ödman, P-J. (2007) Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teorier och praktik. Finland: 

WS Bookwell.  

Öhman, A (2011) Motivation. Hämtat den 25 maj, 2011, från Nationalencyklopedin: 

http://www.ne.se/lang/motivation  

 

 

 

 

http://www.ne.se/search/hits.jsp?i_author_id=PSRd
http://www.ne.se/search/hits.jsp?i_author_id=SvSm


36 

 

Bilaga 1 - träningsbroschyren 
Broschyren bifogas som den färdiga träningsbroschyren i ett annat format.
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Bilaga 2 – Frågor under fokussamtalen 

 

1. Förklara hur er övergripande uppfattning är om denna broschyr. Både bra och mindre 

bra aspekter. 

 

2. Försök förklara hur ni uppfattar typografin. Det vill säga textens layout och förståelsen 

av texten. 

 

3. Om ni tänker på färgerna i broschyren, vad kan ni säga om dem?  

 

4. Hur uppfattar ni den här broschyren som en motiverande broschyr?  
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Bilaga 3 – Brevet till fokusdeltagarna 
 Hej! Du har blivit utvald till att delta i en undersökning!  

Undersökningen handlar om att du tillsammans med tre stycken andra personer kommer läsa 

en träningsbroschyr, försöka göra övningarna utefter vad det står i broschyren och sedan 

diskutera med de andra i gruppen samt svara på några få frågor.  

Ni kommer alltså vara med i något som kallas för fokusgrupper. Fokusgrupper är ett sätt för 

en forskare att samla in data genom diskussion mellan deltagaren. Forskaren (moderatorn) 

kommer också delta men i en mer passiv roll för att anteckna det som sägs, lyssna och sedan 

leda in samtalen på rätt spår igen om det skulle behövas. 

Det som krävs av dig är helt enkelt att du tar med dig oömma kläder och att sitter med och 

diskuterar.  

När: Fokussamtalet kommer ske den 13/5 – 2011.  

Tid: 13.00 - 16.00 

Var: Hemma hos en moderator 

Du får när som helst avbryta ditt deltagande under studiens gång och insamlingen av data 

kommer inte lämnas ut till obehöriga. 

Tack för ditt deltagande! 

Med vänlig hälsning 

Sandra och Camilla 

 


