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Abstract
The girls aid Meja is an organization that, among other things, works to inform
young people between the ages of 13-18 in Eskilstuna municipality of the
meaning of sexual consent and mutual sex. The purpose of their work is to spread
knowledge that can affect how young people view sex and what is okay in a
sexual situation. That includes information of what signals induviduals can give
that communicates whether they want to have sex or not and that sex, to be
mutual, requires a good feeling for all parties.
In this thesis research has been conducted with the aim of finding principles that
can clarify the difference between mutual sex, non-mutual sex and sexual abuse in
illustrated information. The research also includes strategies for creating
sympathy by using illustrated information, and how signals of consent and nonconsent can be visualized. This thesis has been carried out in collaboration with
the girl´s aid Meja with the goal of strengthening their message with illustrations.
This research includes theories in the fields of rhetorics, visual narratives,
semiotics and visualization of invisible communication. Methods used during this
research was an interview and an image analyzes to gather fact´s about the thesis
subject. A survey was conducted to test a illustrated prototype on the target
audience.
The result of the thesis was that image sequences can be used as a visual
communication method to present the distinctness between different chains of
events in a memorable manner. The characters in the illustrations should feel
relatable and their feelings should be emphasized with facial expressions, body
language, words, tone of voice and visual methaphors to create sympathy with the
target audience. Further in order to enhance the sympathy of the target audience
the images frames in a sequence should be non-traditional and the strongest
argument in the information should be placed last. To clarify distinctness between
different image sequences may symbolic signs and color be used. Specific design
witihin speech bubbles, text, body language and facial expression can be used to
communicate signales and reinforce what characters mean.

Sammanfattning
Tjejjouren Meja är en organisation som bland annat arbetar med att informera
ungdomar mellan 13–18 år i Eskilstuna kommun om vad sexuellt samtycke och
ömsesidigt sex innebär. Detta i syfte att sprida kunskap som kan påverka ungas
syn på sex och vad som är acceptabelt i en sexuell situation. Det inkluderar vilka
signaler individer kan sända för att visa att de antingen vill eller inte vill ha sex
och att sex för att vara ömsesidigt kräver en bra känsla hos alla parter.
I det här examensarbetet utfördes en undersökning med syfte att finna grepp och
principer som förtydligar illustrerad information om skillnaderna mellan
ömsesidigt-sex, icke-ömsesidigt sex och sexuellt övergrepp. Även strategier för
att skapa medkänsla hos en målgrupp genom ett illustrerat informationsmaterial
undersöktes samt hur signaler på samtycke eller icke-samtycke kan visualiseras.
Det här arbetet utfördes i samarbete med Tjejjouren Meja med mål att förstärka
deras budskap med illustrationer.
I arbetet undersöktes teorier inom retorik, visuellt narrativ, semiotik och
visualisering av osynlig kommunikation. De metoder som användes för att samla
fakta om ämnet var en intervju med en informant på Tjejjouren Meja samt
bildanalyser av illustrerad information om sex och samtycke riktat mot unga. För
att testa den gestaltningsprototyp som undersökningen resulterade i utfördes en
enkätundersökning.
Examensarbetet resulterade i slutsatsen att bildsekvenser kan användas som
visuellt kommunikationssätt för att på ett minnesvärt sätt presentera skillnaden
mellan olika förlopp. För att skapa medkänsla hos en målgrupp bör karaktärer i
bildsekvenserna efterlikna målgruppen. Det kan tydliggöras vad karaktärerna
känner med hjälp av minspel, kroppsspråk, ord, tonfall och bildliga metaforer av
känslor. För att förstärka medkänslan hos målgruppen bör även bildsekvenserna
frångå en traditionell inramning och det starkaste argumentet i informationen bör
vara placerat sist. Symboliska tecken och färger kan användas för att förtydliga
skillnader mellan olika bildsekvenser. För att kommunicera signaler på att
karaktärerna ger eller inte ger sitt samtycke till sex kan pratbubblor, textstil,
kroppsspråk och minspel illustreras för att förstärka vad karaktären menar.
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1. Inledning
Nedan behandlas grunden för det här forskningsarbetet. Det som ingår i
inledningen är en förklaring av de begrepp som används i rapporten, bakgrund
och samarbetspartner till arbetet, problemformulering, syfte, frågeställningar,
målgrupp och avgränsningar.

1.1 Begreppsförklaring
1.1.1 Samtycke
När två eller fler personer är överens om att ha sex och visar det med signaler eller
ord kallas det samtycke. Samtycke är något individuellt som en person kan ge till
andra men även välja att ta tillbaka (Riksförbundet för sexuell upplysning 2017).

1.1.2 Ömsesidigt sex
När både samtycke och Bra-känsla finns hos alla deltagande parter inom sex eller
förspel kallas det ömsesidigt sex (Riksförbundet för sexuell upplysning 2017).

1.1.3 Ja-signal och Nej-signal
För att antingen ge sitt samtycke eller inte ge sitt samtycke till sex till en annan
person kan olika signaler användas. Dessa kan kallas Ja-signaler, som indikerar att
en person samtycker till sex, och Nej-signaler, som indikerar att en person inte
samtycker till sex. Dessa signaler kan sändas genom kroppsspråk, minspel, ord,
tonfall, ljud och text (Tjejjouren Meja 2018).

1.1.4 Bra-känsla
Bra-känsla beskriver känslan som personer kan uppleva när de vill ha sex med
varandra och inte på något vis gör det mot sin vilja. För att uppnå ömsesidigt sex
bör denna känsla finnas både innan, under och efter sex hos alla parter. Vid
tillfällen när personer tjatar till sig sex eller har någon typ av beroendeställning
kan Bra-känsla fattas även om det finns samtycke till sex mellan olika parter
(Riksförbundet för sexuell upplysning 2017).

1.1.5 Sexualbrott och Sexuella övergrepp
Sexualbrott är det svenska lagliga namnet på de handlingar där en eller flera
personer kränker någon genom att utsätta den för en sexuell handling mot sin
vilja. Det inkluderar bland annat våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt ofredande och
köp av sexuell tjänst. Dessa handlingar kan även kallas sexuella övergrepp (1177
Vårdguiden 2017).
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1.1.6 Medkänsla
I det här arbetet används ordet medkänsla för att beskriva känslouttrycken
medlidande, sympati och förståelse för en annan persons situation.

1.1.7 Informationsdesign
Informationsdesign är ett fält som innefattar principer för att analysera, planera,
presentera och förstå information. Inom fältet anses det att information kan
designas för många olika mediekanaler men god design formges i förhållande till
estetiska, ergonomiska och ekonomiska krav (Pettersson 2002, s. 2).

1.2 Bakgrund och Samarbetspartner
Sexualbrott är vanligt förekommande i det svenska samhället. År 2016 anmäldes
det enligt en undersökning av Brottsförebyggande rådet (Brottsförebyggande
rådet 2018) 20 300 sexualbrott i Sverige. Enligt undersökningen är kvinnor i
åldern 16–24 den mest utsatta gruppen för brott av sexuell karaktär som
inkluderar sexuellt ofredande, tvång, utnyttjande och våldtäkt. Det här är ett
allvarligt problem som påverkas av många sociala och samhälleliga faktorer men
även av bristen på information samt hur informationen är utformad. I den här
undersökningen har fokus legat på den del av problemet som berör visuell
information om vad som krävs för att sex ska vara ömsesidigt. Undersökningen
utfördes i samarbete med Tjejjouren Meja.
Tjejjouren Meja är en feministisk organisation som tillsammans med
Kvinnojouren Moa i första hand riktar sig till tjejer som bor i eller i närheten av
Eskilstuna. De är medlemmar i Sveriges kvinno-och tjejjourers riksförbund
Unizon. Organisationen är religiöst-och partipolitiskt obunden med mål att bidra
till ett jämställt samhälle fritt från våld. Sedan 2006 har Meja gett stöd till unga
tjejer genom samtal och information. Jouren riktar sig främst till personer som
definierar sig som tjejer men de har även killgrupper och skapar föreläsningar för
icke-könsindelade grupper (Tjejjouren Meja, 2015).
Tjejjouren Meja arbetar för att informera ungdomar i Eskilstuna kommun om
samtycke och ömsesidigt sex. De gör det genom att föreläsa för klasser, grupper
på fritidsgårdar eller inför föreningar. I Tjejjouren Mejas existerande
föreläsningsmaterial beskriver de muntligt och skriftligt skillnaden mellan
ömsesidigt sex, icke-ömsesidigt sex och sexuella övergrepp. De beskriver detta
med hjälp av tre olika ekvationer:
•
•
•

Samtycke + Bra-känsla = Ömsesidigt sex
Samtycke + Ingen Bra-känsla = Icke-ömsesidigt sex
Inget samtycke + Dålig-känsla = Sexuellt övergrepp
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I Tjejjourens föreläsningsmaterial beskriver de även olika signaler personer kan
ge för att visa att de ger sitt samtycke eller inte ger sitt samtycke till sex. Dessa
signaler är:
•
•
•
•
•
•

Tal
Text
Ljud
Kroppsspråk
Minspel
Tonläge

I det här arbetet har jag undersökt hur informationen i Tjejjourens ekvationer,
samt hur det som Tjejjouren beskriver som Ja-signaler och Nej-signaler till sex,
kan illustreras för att bli förståelig och påverka ungdomars medkänsla. Målet med
undersökningen är att med hjälp av bilder förklara Tjejjourens budskap och öka
dess inverkan.

1.3 Problemformulering
Den information som Tjejjouren Meja jobbar med att sprida gällande
ömsesidighet och samtycke är av vikt då den kan påverka ungas förståelse för vad
som är rätt och fel i sexuella situationer. Att nå ut med denna information på ett
sätt som är förståeligt och kan påverka ungdomars attityder är komplicerat. Det
informationsdesignproblem som det här forskningsarbetet undersöker är hur
Tjejjouren Mejas budskap kan illustreras för att förklara vad skillnaden mellan
olika sexuella scenarion är samt förtydliga vad som gör dessa olika scenarion
antingen positiva eller negativa för involverade parter. Problemet inkluderar en
kartläggning över hur visuella beskrivningar av känslor och mänskliga signaler
kan utformas för att bli förståeliga. Hur dessa illustrationer kan utformas för att
skapa medkänsla hos en målgrupp i syfte att påverka deras attityder gällande vad
som är acceptabelt i en sexuell situation är också en del av undersökningens
informationsdesignsproblem.

1.4 Syfte
Syftet med undersökningen är att med hjälp av illustrationer förklara för
ungdomar vad som är skillnaden mellan ömsesidigt sex, icke-ömsesidigt sex och
sexuellt övergrepp och att utforma denna förklaring på ett sätt som kan påverka
attityder genom att frammana medkänsla hos ungdomar. Målet är alltså inte
endast att förklara informationen utan även att med hjälp av grepp och principer
påverka målgruppen till att bete sig ”schysst” i sexuella situationer i framtiden.
Syftet är även att illustrera hur individer kan signalera att de antingen vill eller
inte vill ha sex. Detta med mål att upplysa ungdomar om hur de kan signalera sitt
samtycke eller icke-samtycke och att förstå andras signaler i sexuella situationer.
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1.5 Frågeställning
•

Hur kan information i ett föreläsningsmaterial illustreras för att förklara
skillnaderna mellan olika förlopp samt öka förståelse och medkänsla hos
ungdomar?

•

Hur kan Ja-signaler och Nej-signaler i sexuella situationer illustreras?

1.6 Avgränsning
Information vars mål är att minska mängden sexualbrott i samhället är något som
berör alla oavsett ålder, kön och nationalitet. I det här arbetet har fokus dock
endast legat på ungdomar i Eskilstuna kommun i och med arbetets
samarbetspartners målgrupp.
Undersökningen har inte berört hur ungdomar inhämtar information om samtycke
och ömsesidigt sex. Jag har alltså inte undersökt om en eventuell brist på
information kan påverka att problemet med sexualbrott är så utbrett idag. Fokus
har istället legat på hur specifik information som ungdomar får via föreläsningar
är utformad och kan utformas.
Inom ämnet finns ett flertal aspekter som Tjejjouren Meja informerar ungdomar
om i sina föreläsningar men som inte har undersökts i det här arbetet. Jag har inte
gått djupare i att undersöka hur rättsliga processer vid sexualbrott kan gå till eller
vad som idag räknas som olagligt eller inte i ett sexuellt sammanhang. I
Tjejjouren Mejas existerande föreläsningsmaterial tar de även upp en lista på
situationer där samtycke krävs. Exempelvis att individer behöver samtycka till sex
även om de är i ett förhållande, är berusade, är medvetslösa eller inte gör
motstånd. Den här listan har inte undersökts vidare och är inte inkluderad i
arbetets gestaltning. Detta dels på grund av arbetets begränsade omfattning och
dels att tjejjouren i nuläget visar en film i samband med denna information som
belyser många av listans punkter.
Texterna som illustrationerna kommer att presenteras i samband med är skrivna
av Tjejjouren Meja. I arbetet undersöktes inte teorier inom formgivning av dessa
texter. Tjejjouren Mejas nuvarande sätt att beskriva ämnet via ekvationer är också
en avgränsning som applicerades i arbetet. Undersökningen har alltså inte gått
vidare med studier kring andra sätt som denna information skulle kunna förklaras
genom.

1.7 Målgrupp
Det här arbetet har följt den målgrupp Tjejjouren Meja riktar sig mot när
organisationen sprider information om samtycke. Den primära målgruppen är
ungdomar mellan 13–18 år som går i skolan, besöker fritidsgårdar eller är med i
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föreningar i Eskilstuna kommun. Denna målgrupp inkluderar alla kön, etniciteter
och språk. Materialet kommer dock inte anpassas för andra språk än svenska då
samarbetspartnern alltid föreläser på svenska men i vissa fall tar hjälp av en tolk.
Personer i målgruppen kan inneha olika förkunskap om ämnet samtycke och
ömsesidigt sex men informationen i visualiseringarna komma ligga på en
grundläggande nivå.
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2. Teori
De teorier som undersöktes i forskningsarbetet i syfte att besvara dess
frågeställningar redogörs för nedan. Dessa teorier har lagt en grund för de
designbeslut som resulterat i arbetets gestaltning. De teorier som redogörs för
innefattar grepp inom retorik och visuellt narrativ, principer inom semiotik samt
strategier för att visualisera osynlig kommunikation.

2.1 Retorik
Retorik är ett verktyg för att både skapa och analysera ord eller symboler som kan
användas för att förklara, övertyga och övertala. (Lindqvist Grinde 2008, s. 25).
Nedan följer en redogörelse över ett antal begrepp inom retoriken. Begreppen
förklaras dels ur en klassisk retorisk synvinkel och dels med hänvisningar till
litteratur om visuell retorik.

2.1.1 Pathos
Enligt Lindqvist Grinde (2008, s. 82) är Pathos ett av retorikens bevismedel som
används för att påverka mottagarens känslomässiga inställning till en bild, en text
eller ett tal. Lindqvist Grinde (2008, s. 86) hänvisar till Aristoteles som har gett
exempel på olika känslor som kan användas för att påverka en publik. En av dessa
känslor är medlidande som Aristoteles, enligt Lindqvist Grinde, hävdar kan
skapas genom att framställa en drabbad person som oskyldig och lik, bekant eller
närstående till publiken. Lindqvist Grinde (2008, s. 87) påpekar att det inte endast
räcker med att säga att en person far illa utan publiken behöver även se det för att
kunna förstå och påverkas känslomässigt. Mral, Geland och Bröms (2016, s. 39)
hävdar att bilder är effektiva känsloväckare som ofta blir svåra att värja sig mot
som publik.

2.1.2 Doxa
Lindqvist Grinde (2008, s. 48) beskriver Doxa som föreställningar som upplevs
som självklara hos en publik. Det handlar om det som publiken uppfattar som rätt
och sant och genom att kartlägga det finna det som kan övertyga dem. Lindqvist
Grinde hänvisar till Aristoteles som beskriver Doxa som de föreställningar en
publik uppfattar som sanning. En publik består av skilda individer men för att nå
ut med ett budskap kan en undersöka vad de har gemensamt och använda det för
att lyckas övertyga dem om en tes (Lindqvist Grinde 2008, s. 209). Genom att
fastställa målet med informationen kan specifika delar av en publiks Doxa belysas
för att uppnå detta mål (Lindqvist Grinde 2008, s. 210).
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2.1.3 Disposition
Wærn, Pettersson och Svensson (2004, s. 62) beskriver olika avväganden som kan
göras för att skapa en retorisk disposition av olika element i en bild. När en bild
ska vara informationsgivande kan dess olika delar undersökas efter vad som bör
dra mest uppmärksamhet i bilden, vilka delar som kan definieras som bakgrund
och hur de olika delarna bör förhålla sig till varandra. Beslut kan tas gällande
disponering med kulturella aspekter som läsriktning i åtanke (Wærn, Pettersson
och Svensson 2004, s. 62). Lindqvist Grinde (2008, s. 221) beskriver hur en med
mål att väcka känslor kan disponera information genom att börja med mindre
känsloskapande exempel och sedan stegra informationen med starkare och
starkare argument. Publikens entusiasm kan öka genom att disponera de mest
känsloväckande och upprörande argumenten i slutet av informationen (Lindqvist
Grinde 2008, s. 2).

2.1.4 Evidentia
Mral, Gelang och Bröms (2016, s. 86) hänvisar till en beskrivning av Kurt
Johannesson, professor i retorik, när de beskriver det retoriska begreppet
Evidentia som den åskådlighet en person strävar efter att ge sin framställning.
Evidentia är ett bevismedel som läggs fram genom att skapa en utförlig
beskrivning av exempelvis ett händelseförlopp och på så vis få publiken att känna
sig som ögonvittnen till en odiskutabel sanning. Enligt Mral, Gelang och Bröms
(2016, s. 86) är en bild som visar en situation det starkaste argumentet som kan
framföras för att stödja en tes. Enligt Lindqvist Grinde (2008, s. 87) är det viktigt
att visa en målande beskrivning av något och inte endast information i form av
siffor eller statistik för att väcka sympati.

2.1.5 Entymem och Paradigm
Retoriska argument kan delas upp i två olika typer enligt Lindqvist Grinde (2008,
s. 98). Det ena kallas entymem och inom en sådan argumentation ligger grunden i
generella påståenden. Argument som läggs fram med visuella medel är generellt
entymem då de har förmågan att komprimera ett budskap till just ett generellt
påstående (Mral, Gelang, Bröms 2016, s. 88).
Lindqvist Grinde förklarar även den andra typen av argumentation kallas
paradigm och med den ligger grunden i ett exempel. Paradigmatiska argument
kan ofta få en känslomässig effekt medans entymemiska argument istället upplevs
som starkt logiska (Lindqvist Grinde 2008, s. 98–99).

2.1.6 Ikonisk illustrativ funktion
Wærn, Pettersson och Svensson (2004, s. 63–65) beskriver att en bildskapare kan
välja mellan olika retoriska funktioner att fokusera på i en visualisering. En av
dessa funktioner är den ikoniska där avsikten med bilden är att den ska likna något
annat. Den ikoniska funktionen kan delas in olika delar, en av dessa delar kallas
för den illustrativa där bilden blir en informativ redogörelse genom att visa hur
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något ser ut i exempelvis en sekvens (Wærn, Pettersson och Svensson 2004, s.
65). Den ikoniska funktionen i en bild kan hjälpa publikens förmåga att minnas
information om ett skeende eller något komplext (Wærn, Pettersson och Svensson
2004, s. 66).

2.1.7 Metafor
En Metafor är en retorisk trop som är baserad på likhet men skiljer sig från en
liknelse (Lindqvist Grinde 2008, s. 257–258). Ett exempel på en metafor är “han
är ett lejon” medans en liknelse är “han är som ett lejon”. En liknelse innehåller
en jämförelse medans en metafor är aningen mer komplex och används med tillit
till att publiken inte kommer tolka den bokstavligt. Metaforer kan användas av
pedagogiska anledningar för att beskriva något komplext på ett enklare sätt. De
kan även användas för att väcka en specifik känsla hos en publik (Lindqvist
Grinde 2008, s. 258–259). Eriksson och Göthlund (2012, s. 127) hävdar att en
bildlig metafor måste vara möjlig att tolka av målgruppen för att vara slagkraftiga
och uppnå sin avsedda effekt. Om metaforen är långsökt och otydlig krävs en
förklarande text i samband med den. Ett exempel som Eriksson och Göthlund
(2012, s. 127) tar upp är känslan av att det knyter sig i magen som i en
visualisering endast blir tolkningsbar för publiken om de upplevt känslan själv
och är bekanta med metaforen.

2.2 Visuellt narrativ
Gripsrud (2002, –243) beskriver ett narrativ eller en berättelse som en kausal
kedja av händelser som berör ett mänskligt eller människoliknande subjekt. Att
denna kedja är kausal betyder att stegen i kedjan förhåller sig till varandra med
orsak och verkan. Har dess steg eller händelser inte ett kausalt samband kan det
inte kallas ett narrativ (Gripsrud 2002, s. 247). Bildserier är en typ av narrativ som
enligt Ware (2008, s. 142) är väldigt likt filmsekvenser då båda varianterna
förlitar sig på hjärnans förmåga att förstå sammanhanget mellan olika bilder.
Enligt Eriksson (2009, s. 157) är bildsekvenser som illustrerar ett förlopp
tydligare för en betraktare än en film som visar samma förlopp. I en bildsekvens
som beskriver ett förlopp är vissa utvalda faser representerade i bilder vilket ger
betraktaren en överblick av informationen och minskar hens minnesbelastning
(2009, s. 157–158).
Nedan följer en redogörelse av olika begrepp och principer inom visuellt narrativ
som har applicerats i arbetets gestaltning.

2.2.1 Sammanhängande bildsekvenser
McCloud (1995, s. 63) beskriver begreppet Slutning som syftar till fenomenet av
att uppfatta en helhet av att titta på olika delar som exempelvis olika rutor i en
serie. Slutningen görs i vad McCloud (1995, s. 66) beskriver som seriens Kanaler
vilket syftar till mellanrummet mellan olika bilder i en bildsekvens där betraktaren
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med sin fantasi skapar ett samband. McCloud (1995, s. 67) hävdar att människor
tack vare slutning har förmågan att länka ihop olika scener och mentalt konstruera
en avsedd berättelse. Eriksson och Göthlund (2012, s. 181) förklarar att en serie
av bilder för att upplevas som sammanhängande bör innehålla samma karaktär,
objekt eller miljö i samma bildstil genom varje bild.

2.2.2 Focalizers
Eriksson och Göthlund (2012, s. 176) beskriver begreppet Focalizers som syftar
till det som styr uppmärksamheten hos publiken till att betrakta en specifik
händelse i en bild. Focalizers i en bild kan vara karaktärers gester, bildens
komposition och ljussättning som leder betraktarens öga att börja läsa av bilden
vid ett specifikt ställe och då skapar ett visuellt narrativ.

2.2.3 Framing
För att styra vad betraktaren fokuserar på i ett visuellt narrativ kan olika scener
ramas in så endast det som bör synas syns, detta kallas för Framing (Ware 2008,
s. 139). Eisner (1985, s. 41) hävdar att det som visas i en ram kan ha narrativa
konsekvenser som exempelvis om en karaktär är beskuren vid midjan så skapar
betraktaren en egen tolkning av utseendet på karaktärens ben. Vidare beskriver
Eisner (1985, s. 46) att formen en ram kan påverka narrativets känslomässiga
klimat och hur den upplevs av betraktaren. Om en ram är formgiven som en
konventionell ruta kommer den enligt Eisner (1985, s. 46) att hålla betraktaren på
avstånd medans en annorlunda ram kan bjuda in betraktaren och involvera hen i
narrativet. En icke-konventionell ram kan exempelvis vara en taggig form eller en
ram där delar av innehållet går utanför ramens gränser (Eisner 1985, s. 46).
Övergångarna mellan inramade scener kan formges för att leda publikens
uppmärksamhet genom den avsedda berättelsen (Eisner 1985, s. 46).

2.3 Semiotik
Semiotiken är vetenskapen som undersöker hur människor kommunicerar via
tecken som i det här sammanhanget innebär bilder, texter och visuella uttryck som
är budskap-eller meningsbärande (Eriksson och Göthlund 2012, s. 41–42). Enligt
Mral, Gelang och Bröms (2016, s. 91–92) handlar begreppet Tecken inom
semiotik om något som representerar något annat och begreppet kan delas in i tre
olika typer:
•

Ikoniska tecken som är lika och avbildande av objekt de representerar som
exempelvis ett fotografi.

•

Symboliska tecken som är konventionellt överenskommet inom en viss
kultur som exempelvis stjärntecken.
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•

Indexikala tecken som har en nära relation till objektet de representerar
men inte liknar det rent visuellt. Ett exempel på ett indexikalt tecken är en
blodfläck som indikerar att ett brott har begåtts.

Färger kan användas i symboliskt syfte då de, beroende på kulturen de
förekommer i, kan skapa konnotationer till exempelvis värme eller kyla (Ware
2008, s. 84). Ware nämner ett antal färger och vad de symboliserar inom
västerländsk kultur:
•
•
•
•

Blått: Kyla
Rött: Fara, värme, stopp
Grönt: Åk, säkerhet
Vitt: Renhet

2.4 Osynlig kommunikation
McCloud (1995, s. 130–131) tar upp konsten att avbilda något osynligt som
känslor och ljud. Han förklarar att det finns vedertagna symboler för vissa
känslotillstånd inom olika kulturers gränser som exempelvis hjärtan som svävar
över en karaktärs huvud för att visa att den är förälskad. McCloud (1995, s. 132–
133) hävdar även att en bilds bakgrund kan användas som ett verktyg för att
förmedla en känsla och mer specifikt en karaktärs känslotillstånd.
McCloud beskriver hur en abstraktion av ett riktigt minspel förmedlar känslor
som exempelvis hur en grafisk avbildning av en arg karaktärs ansiktsuttryck
förmedlar ilska. Tack vare den mänskliga förmågan att kunna tolka nyanser i
andras ansiktsuttryck har små förändringar i ett avbildat minspel har en stor effekt
på hur betraktaren tolkar bildens berättelse (Eriksson och Göthlund 2012, s. 182).
Karaktärers kroppsspråk är även det tolkningsbart för människor i en bildserie när
kroppen ändras från bild till bild och då påverkar om karaktären avläses som till
exempel glad eller ledsen i förhållande till hur den såg ut tidigare (Eriksson och
Göthlund 2012, s. 184). Eisner (1985, s.103) påstår att karaktärers kroppsspråk
har en större inverkan på vad en bild kommunicerar än vad tillhörande text har då
kroppen kan definiera hur betraktaren läser av känsla och tonfall i text.
Gällande ljud beskriver McCloud (1995, s. 134) olika metoder för att få fram ett
specifikt tonläge eller läte. Det finns olika vedertagna symboler för läten som
exempelvis snarkningar eller svärord. Olika typsnitt och textstilar samt storleken
på dem kan påverka hur ett tonläge uppfattas av publiken. En bildskapare kan
även utnyttja pratbubblors form för att signalera olika tonlägen (McCloud 1995, s.
134).
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2.5 Källkritik
Booth, Colomb och Williams (2004, s. 83) tar upp ett antal kriterier en kan
undersöka för att se om en källa är tillförlitlig. Dessa kriterier inkluderar att titta
på av vem källan är utgiven och när den gavs ut samt om författaren är en erkänd
forskare och texten är granskad av experter inom området den publicerades inom.
Dessa kriterier har varit i åtanke vid urval av källor till arbetets teoriavsnitt.
Samtlig litteratur som hänvisas till i arbetet är författad av professorer eller
universitetslektorer och majoriteten används som kurslitteratur på
informationsdesignsprogrammet på Mälardalens Högskola. Något som kan
kritiserats gällande litteraturval är att källornas utgivningsår varierar från år 1995
till år 2017. Majoriteten av källor är skrivna under tvåtusentalet men även dessa
kan anses som daterade. Booth, Colomb och Williams (2004, s. 84) hävdar att en
källas tillförlitlighet gällande utgivningsår beror på källans art samt vad den berör
för område. Enligt Booth, Colomb och Williams (2004, s. 83) är en källa aktuell
under en längre tid om den innehåller teorier som en merpart av områdets forskare
accepterar. Jag anser att vissa av arbetets äldre källor kan ses som tillförlitliga
trots sin ålder då de berör vedertagna teorier inom exempelvis kognition eller
retorik. Will Eisners bok Comics and Sequential art gavs ut 1985 och kan
kritiseras för sin ålder. Jag har valt att använda denna bok trots det men i ett mer
utförligt arbete skulle ytterligare källor inom dessa teorier undersökas.
Vissa stycken i mitt teoriavsnitt kan kritiseras då källorna hänvisar till andra
författare och deras beskrivning av en teori. Det gör att information kan var
återberättad med en egen tolkning av styckets författare vilket kan påverka
huruvida informationen stämmer. I ett mer utförligt arbete skulle dessa
grundkällor undersökas vidare.

11

3. Metod
Nedan beskrivs metoderna som har använts i arbetet samt etiska
ställningstaganden och kritik till dessa metoder. Två av metoderna, intervju och
bildanalys, utfördes i en förstudie i syfte att utveckla kunskap om forskningens
ämne, hur ämnet tidigare har blivit visualiserat samt behov hos arbetets
samarbetspartner. Den tredje metoden, utprovning, utfördes i syfte att testa en
illustrerad prototyp av gestaltningen. Detta gjordes genom en enkätundersökning
där målet var att undersöka målgruppens tolkning av informationen i prototypen.

3.1 Intervju
Med mål att samla information och konkretisera vissa faktorer i arbetet utförde
jag i ett tidigt skede en kvalitativ informantintervju med Sofia Liedberg,
projektledare på Tjejjouren Meja. Hon valdes som informant då hon kunde svara
på vad Tjejjouren Meja som samarbetspartner hade för behov av bilder. Hon
kunde även bidra med kvalitativ information gällande föreningens
tillvägagångssätt för att förmedla kunskap om samtycke och ömsesidigt sex till
just ungdomar. En kvalitativ metod skiljer sig från en kvantitativ på så sätt att den
inte samlar in data i siffror och mängder utan istället ligger fokus på forskarens
tolkning av information som inte kan eller bör omvandlas till siffror (Holme och
Solvang 1996, s. 76). Vidare beskriver Holme och Solvang (1996, s. 92) att en
med kvalitativa metoder strävar efter att sätta sig in i personen som undersöks
situation och genom studier inifrån den situationen öka förståelsen för sådant som
inte är mätbart i siffror. I en informantintervju intervjuas en person som står
utanför den företeelse som studeras men som är på något vis insatt i ämnet och har
mycket att säga om det (Holme och Solvang 1996, s. 104).
Innan intervjun ägde rum formulerade jag tre olika mål med samtalet. Detta med
mål att konkretisera vad intervjuns syfte var men också för att skapa en struktur
för del 3.1.2 Resultat av intervju.
•

Intervjumål ett: Att etablera kontakt med Tjejjouren Meja som
samarbetspartner och öka förståelsen för båda parter om hur samarbetet
skulle se ut.

•

Intervjumål två: Att ta reda på information som skulle komma att smalna
av arbetet och sätta riktlinjer för den slutgiltiga gestaltningen. Riktlinjer
som undersöktes var föreningens önskemål om bildstil, informationskanal
och målgrupp.

•

Intervjumål tre: Att undersöka vilken information som skulle förmedlas i
arbetets gestaltning, alltså vad organisationen tar upp i samtal om
samtycke och ömsesidigt sex med ungdomar.
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För att kunna styra över samtalet och försäkra mig om att den information som
kom fram var relevant för målen så skrev jag en manual med frågor innan
intervjun. Holme och Solvang (1996, s. 100–101) rekommenderar att en forskare
skriver en manual för en intervju innan den sker för att styra över vilka områden
som samtalet kommer beröra. Manualen bör följas flexibelt och inte resultera i ett
standardiserat frågeformulär vilket kan hämma informantens personliga svar och
egna uppfattningar (Holme och Solvang 1996, s. 100–101). Intervjufrågorna
formulerades med mål att ge öppna svar där informanten kunde berätta och
förklara. Frågor som endast kunde besvaras med ”Ja” eller ”Nej” undveks och i de
fallen då det var nödvändigt uppföljdes de av en följdfråga. Intervjun spelades in
för att sedan bli skriftligt återgiven. Denscombe (2017, s. 279–280) skriver att en,
på grund av det opålitliga mänskliga minnet, bör spela in och anteckna vad som
sägs under en intervju.

3.1.1 Metodkritik och etik
Informantintervjun utfördes inte med mål att undersöka resultatet av arbetet utan
istället att skapa en kunskapsgrund som skulle förstärka arbetets generella syfte.
Att intervjun innehöll förberedda frågor istället för att utföras i form av ett samtal
kan kritiseras då dess syfte inte stod i direkt anslutning till ett svar på
forskningsfrågan. Jag valde dock att göra intervjun semistrukturerad med
förberedda frågor för att försäkra mig om att målen med intervjun uppfylldes.
Intervjun planerades och genomfördes med etiska aspekter i åtanke. Forskning
måste, när den berör människor, innehålla ett godkännande från alla involverade
personer (Lag 2003:460). De måste informeras om studiens syfte, vem som står
bakom forskningen, att deltagande är frivilligt och att de när som helst kan
avbryta sitt medverkande. Det här godkännandet ska dokumenteras vanligtvis i
skriftlig form (Lag 2003:460). När jag och informanten bokade tid för intervjun
klargjorde jag att samtalet skulle utföras i form av en intervju där jag skulle ställa
förbestämda frågor. Jag bad henne att godkänna denna samtalsform för att
försäkra mig om att hon skulle känna sig bekväm med situationen. Informanten
fick även på plats läsa och skriva under ett samtyckesformulär (Bilaga 1
Samtyckesformulär) med information om vad forskningen skulle handla om, att
den skulle spelas in, var den skulle publiceras och att hon hade rätt att avbryta när
som helst.
Under intervjun bad jag om ett godkännande av informanten att hennes fulla
namn skulle användas i denna redogörelse samt frågade vilket pronomen som hon
ville hänvisas som.
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3.1.2 Resultat av Intervju
Nedan beskrivs resultatet av intervjun i sammanställd form, kategoriserad under
rubriker som berör de olika målen som sattes upp i förberedelse för metoden.
Samtliga intervjufrågor och svar kan läsas i Bilaga 2 Intervju.
Intervjumål ett:
Det första målet med intervjun var att öka förståelsen för hur samarbetet skulle se
ut för båda parter. Vi kom fram att vi skulle ha kontinuerlig kontakt främst via
mail och att jag skulle återkoppla under arbetsprocessen för att bland annat visa
skisser på gestaltningen för godkännande av dem.
Intervjumål två:
Det andra målet med intervjun var att undersöka avgränsningar från
samarbetspartnerns sida och på så vis sätta tydligare riktlinjer på arbetet. Sofia
Liedberg berättade om arbetet som Tjejjouren Meja gör för att informera
ungdomar om samtycke och ömsesidigt sex. Hon förklarade att de sprider
information genom att föreläsa på skolor, fritidsgårdar och inför föreningar.
Under dessa föreläsningar använder Meja ett föreläsningsmaterial som berör
många ämnen där samtycke och ömsesidigt sex utgör en del. Tjejjouren vänder
sig till personer mellan 13–18 år men när det kommer till samtal om sex och
samtycke träffar de främst personer som är 14–16 år. De jobbar för att inte
exkludera någon och föreläser med samma grundmaterial till alla oavsett kön,
etnicitet och språk. Informanten förklarade att det var viktigt att allt visuellt
material som Tjejjouren använder bör följa deras policy om att inkludera alla.
Alltså att illustrationerna, om de innehöll människor, skulle visa en variation på
sådant som kön och hudfärg och inte vara heteronormativa. Vid frågan om
illustrationernas bildstil var hon öppen för olika stilar men att illustrationer gärna
skulle vara färgglatt likt det existerande materialet på Tjejjourens hemsida.
Intervjumål tre:
Det tredje målet med intervjun var att undersöka vad samarbetspartnern brukar
säga i föreläsningar inför målgruppen gällande samtycke. Detta i syfte att sätta en
grund för vilken information som skulle visualiseras. Informanten sammanfattade
vad som brukar tas upp under föreläsningar och visade även det underlag som
Meja använder idag i form av en powerpoint-presentation. Underlaget visade att
de vid föreläsningar om sex och samtycke brukar börja med att förklara vad
samtycke betyder. De brukar presentera en lista över situationer då samtycke
krävs och det följs av en animerad film om ämnet. Sedan pratar de om hur
personer kan signalera att det antingen vill eller inte vill ha sex. Signalerna de tar
upp är ord, ljud, tonläge, kroppsspråk, minspel och skriven text. Efter det går de in
på vad ömsesidigt sex är och visar tre olika ekvationer där summan antingen är
ömsesidigt sex, icke-ömsesidigt sex eller övergrepp. Efter det kommer de in på att
prata om sexuella övergrepp och våldtäkt. De visar två olika filmer om ämnet,
öppnar för diskussion och de berättar även om vad lagen säger om övergrepp.
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Presentationen innehåller idag text, tre korta filmer och tre dekorativa
illustrationer.

3.2 Bildanalys
För att få en djupare förståelse kring vilka bilder som målgruppen kan exponeras
för i nuläget gällande ämnet sexuellt samtycke och ömsesidigt sex har jag utfört
tre bildanalyser. Med denna metod undersökte jag om större förmedlare av
information kring ämnet använder bilder och i sådant fall hur dessa bilder ser ut,
dess komposition och vad de berättar. Detta med mål att undersöka vilka sätt som
används idag för att förmedla informationen visuellt samt att kunna finna
gemensamma nämnare eller faktorer som skulle påverka arbetets gestaltning. De
informationsförmedlare som har analyserats är Ungdomsmottagningens hemsida
umo.se, Riksförbundet för sexuell upplysnings hemsida rfsu.se och Tjejjourens
hemsida tjejjouren.se. Dessa tre sidor är de källor som Tjejjouren Meja hänvisar
till när de uppmanar ungdomar att söka mer information om samtycke (Se Bilaga
2 Intervju). Alla tre sidor har både information i text och bild om ämnet och
innehåller mycket information gällande just sex och samlevnad riktat mot
ungdomar.
Det finns många olika sätt att analysera bilder men i det här arbetet har principer
inom semiotik använts som analysmetod. En semiotisk bildanalys är användbar
när bilders påverkan och samverkan med betraktare ska undersökas (Eriksson och
Göthlund 2012, s. 42). Enligt Wærn, Pettersson och Svensson (2005, s. 38–41) är
fokus i en semiotisk analys bildens innehåll och vad som faktiskt sägs med den.
Inom semiotiken skiljs två olika meningsnivåer åt i en bild. Den ena nivån kallas
denotation och där analyseras det som finns i bilder som objekt och personer. I
den denotativa nivån undersöks det som syns i en bild och analysen går inte
djupare än så. Enligt Mral, Gelang och Bröms (2016, s. 95) är en denotativ analys
av en bild nödvändig för att komma förbi den selektiva perceptionen som
generellt sker när vi läser av en bild och då omedvetet väljer vad som är viktigast
att lägga på minnet. I den andra nivån analyserades meningen som uttrycks i
bilden, denna nivå kallas konnotation. Vad en bild konnoterar är helt beroende av
vilken kultur den analyseras ur och personliga tolkningar (Wærn, Pettersson och
Svensson 2005, s. 38–41). Enligt Eriksson och Göthlund (2012, s. 45) bör olika
kontexter tas i åtanke vid en bildanalys. Det inkluderar inre kontext där
arrangeringen av bildens grundelement tas i åtanke och yttre kontext där
exempelvis förhållandet mellan bild och tillhörande texter beaktas. En tredje
kontext som bör undersökas är den som bilder förekommer inom som till exempel
ifall den publiceras på internet eller i tryckt form (Eriksson och Göthlund 2012, s.
45).

3.2.1 Metodkritik och etik
Mral, Gelang och Bröms (2016, s. 98) förklarar att det finns många olika metoder
för att tolka en bild och att valet av metod påverkas av kunskapsintresse,
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akademisk disciplin samt vilka teorier tolkningen grundar sig i. Jag valde att
använda en semiotisk bildanalys då jag ville undersöka budskap i bilder som
presenteras i samband med information om samtycke och ömsesidigt sex.
Förutom det ville jag även kategorisera bildens alla delar för att eventuellt finna
gemensamma nämnare. I ett mer utförligt arbete hade denna metod gynnats av en
utveckling där även bildernas retoriska grepp undersöktes. I en retorisk bildanalys
ligger fokus på att undersöka hur bildens visuella meddelanden används av
avsändaren för att övertyga betraktaren om något (Mral, Gelang och Bröms 2016,
s. 98). En retorisk analys skulle ha gynnat undersökningen då dess
forskningsfråga bland annat centrerar runt retorik och en undersökning av
existerande retoriska angreppssätt i bilder kunde ha påverkat den slutgiltiga
gestaltningen.
Urvalet av vilka bilder som skulle analyseras i arbetet baserades på information
från Tjejjouren Meja om vilka sidor de rekommenderar ungdomar att söka
information på. Jag gjorde även en egen granskning på dessa sidor och valde
bilder utifrån kriteriet att de skulle visas i samband med information om samtycke
och ömsesidigt sex. För att stärka metodens resultat hade fler bilder kunnat
analyserats enligt samma semiotiska struktur. På de utvalda webbplatserna som
bilderna togs från fanns fler exempel på visualiseringar av samtycke och
ömsesidighet som hade varit intressanta att undersöka. Det hade även varit
gynnsamt för undersökningen att granska bilder som har förekommit i kampanjer
och rörlig media gällande ämnet.
I ett kritiskt perspektiv på metodvalet anser jag också att tillförlitligheten i
metodens resultat skulle ha ökat om analysen utfördes av fler personer. I och med
att jag valde en semiotisk bildanalys så har jag undersökt vad analysens bilder kan
besitta för budskap och vad den konnoterar. Detta utfördes med en subjektiv
tolkning som var baserad på min egna förförståelse och mina åsikter. I ett
utförligare arbete hade ett flertal personers individuella tolkning undersökts i
metoden för att kunna jämföra dessa olika tolkningar och på så vis stärka arbetets
reliabilitet.
I ett etiskt ställningstagande angående upphovsrätt är de analyserade bildernas
illustratörer namngivna i rapporten. Jag hörde även av mig till Tjejjouren, Rfsu
och Ungdomsmottagningen för att be om rätten att använda deras bilder i det här
arbetet. Jag informerade dem om vad bilderna skulle användas till och var
rapporten skulle publiceras. Under det här forskningsarbetets gång uppdaterade
Rfsu sitt bildmaterial och den bild som jag redan analyserat slutade användas. I
och med att detta gjordes i ett sent skede i mitt arbete hade jag inte möjlighet att
justera min undersökning. Bilden beskrivs dock i detalj i bildanalysen.

3.2.2 Resultat av Bildanalys
Nedan redovisas tre bildanalyser av illustrationer som förekommer i samband
med information om samtycke och ömsesidigt sex riktat mot ungdomar. Varje
analys innehåller först en beskrivande del av bildens objekt, sedan en förklaring
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av bildens olika kontexter och till sist en egen tolkning av bildens budskap. Alla
analyser sammanställs sedan i ett gemensamt resultat där illustrationernas bildstil,
bildobjekt samt sätt att förmedla budskapet kartläggs.
Tjejjouren Meja
Bilden föreställer två personer som sitter med ryggarna mot betraktaren (Se Bild
1). Personen till vänster i bilden (Person A) är klädd i en ljusrosa t-shirt, en vit
underdel och ett gult armband. Denna person har svart hår som är uppsatt i en
hästsvans. Personen till
höger i bilden (Person B)
är klädd i en mintgrön
huvtröja och vita byxor.
Denna person har svart
kortklippt hår. Person A
och person B har olika
hudfärger. Person A sitter
med vänster arm nedåt
Bild 1 – Illustratör Sofie Kindahl. Källa: Tjejjouren Meja
och höger arm över ryggen på
person B som en omfamning. Personen A lutar även sitt huvud mot person B.
Person B sitter rakt med huvud och rygg, det är inte synligt i bilden hur personen
håller armarna. Vid person A finns en blå pratbubbla med texten “Är det okej att
jag håller om dig?”. Vid person B finns en gul pratbubbla med texten “Absolut!”.
Illustrationen av personerna har svarta konturlinjer, den blå pratbubblan har en
mörkblå konturlinje och den gula pratbubblan har en mörkgul konturlinje.
Texterna i pratbubblorna är i en sans-serif och svarta. Texten i den gula
pratbubblan är i större storlek än den andra. Illustrationen har inga skuggningar
eller tonövergångar utan varje färglagd yta har en färgton. Det är få detaljer i
bilden, person A har två streck som indikerar hens armbåge och person B har
detaljer på byxorna som visar fickor och sidsömmar.
Gällande den inre kontexten i bilden så är bildobjekten placerade på ett sätt så att
en enligt västerländsk läsriktning (vänster till höger) först skulle läsa den blå
pratbubblan med frågan och sedan den gula pratbubbla med svaret. I den yttre
kontexten samverkar bilden med ett textstycke där Tjejjouren Meja har punktat
upp vad samtycke betyder. Textstycket är snett ovanför bilden som ligger i ytans
nedre högra hörn. Bilden förekommer i en powerpoint-presentation som
projektledare på Tjejjouren Meja har utformat. Denna presentation visas för
ungdomar i skolklasser, på fritidsgårdar eller i föreningar tillsammans med
övningar och förklaringar av Tjejjourens Mejas projektledare Sofie Liedberg.
Min tolkning av bildens syfte är att avsändaren strävar efter att visa en situation
där en person ber om en annans persons samtycke och får det. Detta för att stödja
informationen som kommer fram i den tillhörande texten och talet till
presentationen. Valet av att ha större teckenstorlek i den ena pratbubblan tolkar
jag som en val för att betona svaret på frågan hos person B. Min tolkning av
kroppsspråket i bilden är att person A har ett tillgivet kroppsspråk, det indikeras
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av det lutade huvudet och armen som håller om person B. Person B tolkar jag som
relativt sluten i sitt kroppsspråk då hen ser ut att hålla fast benen med sina armar
och inte följer den andres lutade huvudrörelse. Utan pratbubblan tror jag att
person B skulle kunna tolkas som obekväm med situationen och inte samtyckande
till omfamningen.
Ungdomsmottagningen
Bilden föreställer två personer som
är sedda från midjan och uppåt.
Personen till vänster (Person A) är
naken och har brunt hår i en kort
frisyr. Personen till höger (Person B)
har ett ljusblått linne på sig och blont
hår i en medellång frisyr. Personerna
ser ut att ha samma hudfärg. Person
A står vänd mot person B med
armarna utsträckta och händerna om
hens midja. Person A har rak kropp
men huvudet är aningen framåtböjt
Bild 2 – Illustratör Cecilia Birgerson. Källa: www.umo.se
mot person B. Person A har lite
öppen mun och ser varken nöjd eller upprörd ut, hen tittar på person B. Person B
står med sidan mot person A och håller upp sin arm med handen mot bröstet på
person A. I övrigt har hen en rak kropp och andra armen ned längst sidan. Person
B ser aningen arg ut i och med ögonbrynen och munnens form. Hen har något
öppen mun och tittar snett på person A. Vid person B är en pratbubbla med texten
“Nej, nu vill jag inte mer.”. Texten är en antikva och grå. Bakom personerna och
pratbubblan är ett cirkelformat färgfält med två toner av rosa-orange. Personerna i
bilden har svarta ojämna konturlinjer, pratbubblan och färgfältet har inga
konturlinjer. Bilden har låg detaljnivå och en färgläggning utan skuggor.
Gällande den inre kontexten i bilden så upplevs personerna som förgrundselement
i bilden medans färgfältet upplevs som bakgrund. Tillsammans med bilden i den
yttre kontexten finns det text under rubriken “Sex fast du inte vill”. Texten
förklarar att sex ska kännas bra och inte påtvingat eller stressat. Den går in på hur
en kan säga nej till sex och beskriver även hur en dålig känsla efter sex kan
upplevas. Informationen med bilden förekommer på en sida under rubriken ”Sex”
på Ungdomsmottagningens hemsida.
Min tolkning av bildens syfte är att den ska visa ett exempel av en person som
säger nej men även visar det med kroppsspråk och minspel. Person B ser upprörd
ut och handen mot den andra personens bröst ser ut att vara en handling för att
putta bort Person A. Att person B inte är vänd mot person A kan även det ses som
en signal att hen inte vill ha närhet. Jag tolkar pratbubblan som en betoning av
personens Nej-signaler och även ett förslag till betraktare av bilden i vilka ord
som kan användas. Att den ena personen är naken och den andra inte tolkar jag
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som ytterligare ett tecken som illustratören försöker få fram att den ena vill ha sex
medans andra inte vill det.
Rfsu
Illustrationen (Riksförbundet för sexuell upplysning 2017, Illustratör Vendela
Vrensk) föreställer två nakna personer sedda snett uppifrån som ligger i en säng.
Personen till vänster i bilden (Person A) har brunt hår i en relativt kort frisyr med
mittbena. Personen till höger i bilden (Person B) har svart hår i en kort frisyr.
Personerna är nakna och har olika hudfärg. Person A ligger på sidan med ryggen
vänd mot person B. Benen på person A är uppböjda och hen håller upp armarna så
de döljer överkroppen och händerna är placerade under hens haka. Person A
blundar och ser ut att ha en missnöjd min i och med ögonbrynens placering och
hur munnen är ritad. Person B håller om ryggen på person A och har ena benet
uppdraget över kroppen på hen. Vänsterarmen på person B ligger över person A
och handen är placerad på hens axel. Person B blundar och ser ut att ha en nöjd
min med ett leende och en smilgrop som förtydligar leendet. Sängen som
personerna ligger i är grå med vita lakan. Personerna har varsin kudde under
huvudet men täcket ligger vid sängens fotända. Över sängen finns två vita
vägglampor. Personerna har varsin tankebubbla över deras huvuden. I
tankebubblan till person A står det ordet “SEX” med versaler. Ordet har ett rött
kryss över sig. I tankebubblan över person B står ordet “SEX” med versaler utan
ett rött kryss över sig. Under bilden står orden “Gabi och Kit”. Objekten i
illustrationen har svarta konturlinjer som inte är helt jämna i tjocklek. Bilden har
låg detaljnivå men den innehåller inre skuggning på personernas kroppar och
fallskugga från dem och sängen.
Gällande bildens inre kontext så är pratbubblan vid person A den första som läses
enligt västerländsk läsriktning. Gällande yttre kontext så ses bilden tillsammans
med en annan bild där samma personer står upp, håller om varandra och har
kläder på sig. Bilden är skapad för att visas under en övning om hur en kan visa
och förstå Ja-signaler och Nej-signaler. Syftet med bilden är att den ska betraktas
och sedan diskuteras utifrån frågor om vilka signaler betraktarna ser från de olika
personerna att de vill och inte vill ha sex. Denna övning ingår i ett samlat
informationsmaterial som rfsu Göteborg producerat för att sprida kunskap om hur
samtal om sex och relationer kan utformas. Övningen finns i en nedladdningsbar
pdf på organisationens hemsida.
Min tolkning av bilden är att den visar ett scenario där den ena personen
signalerar att hen vill ha sex medans den andra personen signalerar att hen inte
vill ha sex. Detta på grund av bildens kontext och personernas kroppar, minspel
och tankebubblor. Jag tolkar person A som obekväm med situationen även utan
bildens tankebubblor. Det ihopdragna kroppsspråket tillsammans med personens
min ger ett intryck av att hen inte har en bra-känsla och inte vill ha sex. Person B
kan dock tolkas som nöjd över situationen då hen ler och har både ben och arm i
en omfamning över person A. Att bilden har tankebubblor ser jag som en
betoning av budskapet.
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Sammanställt resultat av bildanalys
Nedan följer en sammanställning av gemensamma nämnare som noterades i
bildanalyserna. Det inkluderar val inom bildstil, bildobjekt samt hur Ja-signaler
och Nej-signaler illustrerades.
Gemensamma nämnare i samtliga bilder från bildanalysen:
•
•
•
•
•
•
•

Svarta konturlinjer som inte är jämna
Låg detaljnivå
Få skiftningar i färgtoner på färglagda fält
Två människor i bilden som på något vis rör vid varandra
Alla människor ser unga ut och har ingen skäggväxt eller rynkor
Pratbubblor eller tankebubblor med text
Illustrationer i färg och inte gråskala

Min tolkning av samtliga bilder är att de illustrerar olika Ja-signaler och Nejsignaler som personer kan ge i en fysisk situation. Detta gör de genom att
illustrera tal, tonfall, kroppsspråk och minspel.
Gällande tal används pratbubblor eller tankebubblor för att visa vem det är som
talar eller tänker. För att visa olika tonfall i tal kan texten skrivas med versaler
eller gemener och teckenstorleken på texten kan variera.
Gällande kroppsspråk kan Ja-signaler visas med att en person har händerna på en
annan eller sträcker sig mot den. Det kan även visas genom att kroppen är vinklad
mot en annan person istället för ifrån samt att huvudet är böjt mot den andre. Nejsignaler kan illustreras med att kroppen vänder sig bort från den andre. Armarna
kan antingen vara uppdragna och skyla kroppen, hänga längst sidorna eller hållas
upp mot den andra personen i en stoppande rörelse.
Ja-signaler i minspel kan visas med ett leende och skrattgropar för att förstärka
detta. Det kan även visas med ögonbrynens form och att personen tittar på den
andre och kanske böjer huvudet mot den. Nej-signaler i minspel kan visas med en
ledsen, arg eller upprörd min med en sned mun, ögonbrynens form och att ögonen
antingen tittar bort eller tittar med intensiv blick på den andre när ilska ska visas.

3.3 Utprovning
Som utprovningsmetod i arbetet utfördes en enkätundersökning. Denscombe
(2017, s. 27) beskriver en enkät som en metod där ett lämpligt urval av
respondenter ger information genom frågeformulär eller intervjuer. En
enkätundersökning kan utföras genom telefon, internet, post, sociala medier eller
ansikte mot ansikte (Denscombe 2017, s. 29). Valet av teknik behöver göras med
åtanke till forskningens natur gällande sådant som syfte, resurser, omfattning och
respondenternas förmågor (Denscombe 2017, s. 30–31). Jag valde att göra en
digital enkät som skulle kunna spridas via en länk på internet. För att öka

20

svarsfrekvensen i undersökningen riktade jag den mot personer mellan 13–19 år
trots att arbetets målgrupp var personer mellan 13–18 år.
Enkäten utformades som ett
frågeformulär där respondenterna fick
en illustrerad prototyp av arbetets
gestaltning och besvara tillhörande
frågor om denna (Se Bilaga 4).
Bild 3 – Sekvens 1 Grön
Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind
(2016, s. 154–155) beskriver en
prototyp som en modell som kan
användas bland annat för att testa hur
idéen till en gestaltning upplevs av en
målgrupp. Prototypen som användes i
Bild 4 – Sekvens 2 Gul
enkätundersökningen utformades efter
de teorier och metoder som
undersöktes och utfördes i det här
arbetet. Processen bakom prototypen
förklaras närmare i 4. Gestaltning. För
att förenkla sammanställningen av
enkätens resultat delades prototypen upp i Bild 5 – Sekvens 3 Röd
tre olika namngivna delar (Se Bild 3–5 samt Bilaga 4).
Enkätens frågor utformades med åtanke till forskningsarbetets frågeställningar
och syfte som handlar om att skapa förståelse hos ungdomar och påverka deras
attityder gällande sex och vad som krävs för att det ska vara ömsesidigt. Fokus i
enkätens frågor låg därför på att finna svar på huruvida målgruppen förstod
informationen i den illustrerade prototypen samt om informationen kunde väcka
känslor hos dem. Som forskningsmetod är enkäter användbara när målgruppens
känslor, beteende, tankar och attityder ska undersökas (Hanington och Martin
2012, s. 172) Vidare beskriver Hanington och Martin (2012, s. 172) olika stilar på
enkätundersökningar och dess frågor. I det här arbetet har en kombination av
följande stilar används vid utformning av en enkät:
•

Öppna frågor där respondenten har möjlighet att diskutera och ge långa
svar.

•

Jämförande frågor där respondenten ges möjligheten att välja mellan olika
alternativ.

Utformningen av frågorna i enkäten gjordes med åtanke till målgruppens unga
åldrar. Frågorna formulerades med ett förenklat språk, exempelvis: ”Vad tror
du…” istället för ”Vad upplever du…”. Frågorna anpassades även efter att
utprovningen skulle ske på internet och inte ansikte mot ansikte med
respondenterna. En fördel med enkätundersökningar som utförs ansikte mot
ansikte är att det finns en möjlighet för den som undersöker att validera svaren
direkt och avgöra om respondenten verkar uppriktig eller inte (Denscombe 2017,
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s. 32). I och med min bristande möjlighet att utföra undersökningen ansikte mot
ansikte med målgruppen valde jag istället att minimera antalet öppna frågor i
enkäten och istället ge svarsalternativ i kryssrutor eller skalor. Detta i syfte att
förenkla svarsprocessen för de medverkande och minska antalet svar som inte
kunde räknas som seriösa.

3.3.1 Metodkritik och Etik
Utprovningen utfördes i syfte att undersöka målgruppens tolkning av den
illustrerade prototypen och på så vis inkludera deras åsikter i svaret på arbetets
frågeställningar samt den slutgiltiga gestaltningen. Majoriteten av respondenterna
på enkätundersökningen var 18 år. Det är något som kan kritiseras då målgruppen
innefattar individer mellan 13–18 år. Det kan finnas stora skillnader på en 13-årig
och en 18-årig persons tolkning av prototypen. För att öka undersökningens
validitet hade det varit fördelaktigt att tillfråga en jämnare fördelning av
respondenter i olika åldrar att besvara enkäten.
I utprovningen ställdes en fråga med formuleringen: ”Hur mycket på en skala från
1–5 påverkade bilderna i den här enkäten dina känslor?”. Frågan ställdes med mål
att undersöka ifall den illustrerade prototypen skapade en känslomässig reaktion
hos målgruppen. Frågan är problematisk då känslor kan innefatta så pass många
olika variationer och nyanser som är individuella. Jag anser att frågan kan
kritiseras då dess resultat var av stor vikt för att besvara det här forskningsarbetets
ena frågeställning. För att öka förståelsen för målgruppens uppfattning om den
illustrerade prototypen hade denna fråga gynnats av en följdfråga där
respondenterna fick beskriva vad för eventuella känslor som uppstod av
illustrationerna.
Det kan anses att arbetet hade gynnats av fler utprovningar med olika metoder för
att besvara frågeställningarna. Hanington och Martin (2012, s. 172) påstår att
enkäter inte alltid kan antas ge ett helt korrekt svar av respondentens verkliga
känslor och åsikter. De påstår att det finns fördelar med att kombinera
enkätundersökningen med andra forskningsmetoder som exempelvis
observationer (Hanington och Martin 2012, s. 172). Ett exempel på ytterligare en
metod som skulle ha gynnat arbetets resultat hade varit diskussion i en fokusgrupp
med individer från målgruppen. En diskussion om den illustrerade prototypen
hade kunnat resultera i en bredare förståelse för målgruppens förståelse och
tolkningar av dess budskap. Jag valde dock att endast utföra en
enkätundersökning som utprovning på grund av min begränsade möjlighet att få
tag på testpersoner i målgruppens åldrar.
I ett etiskt ställningstagande har jag anpassat utprovningen till att majoriteten av
målgruppen är minderåriga. I ett forskningsarbete ska vårdnadshavare till
forskningspersoner under 15 år informeras och samtycka till att forskningen utförs
(Lag 2003:460). Är forskningspersonen 15 år och uppåt behöver endast denna
person informeras och samtycka innan hen medverkar i en
forskningsundersökning (Lag 2003:460). På grund av att min forskning berör
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ämnet sex och samlevnad vilket kan anses vara ett känsligt ämne så valde jag att
informera samtliga föräldrar till minderåriga testpersoner om undersökningen och
inte bara föräldrar till barn mellan 13–14 år. För att försäkra mig om föräldrarnas
godkännande valde jag att inte dela enkäten öppet utan att skicka den direkt till
föräldrar med barn i målgruppens åldrar.
I början av enkäten skrev jag ett avsnitt där respondenterna och dess
vårdnadshavare informerades om forskningens tema, syfte, hur enkätens resultat
skulle granskas samt att alla medverkande var anonyma. För att försäkra mig om
respondenternas samtycke fick de även klicka en ruta för att visa att de var villiga
att medverka i undersökningen.

3.3.2 Resultat av Utprovning
Det resultat som beskrivs nedan är en sammanställning av svar i en enkät. För att
få en större förståelse för enkätens resultat rekommenderas läsaren att se över
Bilaga 4 – Prototyp och Bilaga 5 – Enkätundersökning.
Enkätundersökningen fick 20 svar av respondenter med varierande åldrar från
målgruppen samt ytterligare två svar från 19-åriga personer som också kommer
räknas med i resultatet. Samtliga respondenter klickade i att de frivilligt godkände
sin medverkan i undersökningen. Nedan redogörs resultatet av
enkätundersökningens olika frågor och efter det följer en sammanställning av
resultatet och dess inverkan på det här forskningsarbetet.

Bild 6 – Diagram: Ja-signaler och Nej-signaler

I enkäten fick respondenterna besvara en fråga med kryssrutor om hur de
upplevde att karaktärerna i bilderna visar att de antingen vill eller inte vill ha sex.
Detta fick de göra efter att först ha läst en beskrivning av olika signaler människor
kan visa sitt samtycke eller icke-samtycke på. Frågan ställdes för att besvara
huruvida Ja-signaler och Nej-signaler var tydliga i prototypen. Resultatet av
svaren var att samtliga signaler kunde uppfattas i alla bilder. Den signal som var
minst tydlig i samtliga bilder var ljud. Något som var märkvärt i resultatet var att
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signalen tonfall i Sekvens 1 Grön inte uppfattades lika tydligt som övriga signaler.
Resultatet visas i Bild 6.

Bild 7 – Diagram: Karaktärers känslor

Nästa frågedel i enkäten handlade om karaktärerna känslor på den andra bilden i
varje bildsekvens som ska föreställa Bra-känsla eller ingen Bra-känsla. Denna
fråga ställdes för att undersöka om de grepp som används för att beskriva känslor
i bilder gjorde prototypen tydlig och förståelig för målgruppen. Respondenterna
fick svara med fritext vad de upplevde att karaktärerna i bilderna känner. Svaren
var väldigt varierande där vissa endast svarat med ett ord medans andra besvarade
frågan med längre meningar. För att sammanställa dessa svar skapade jag elva
kategorier av känslor som respondenternas svar sedan delades in i. Vissa ord som
exempelvis ”Ledsamhet” och ”Nedstämdhet” placerades inom samma kategori
och sedan bröts respondenternas svar ned i delar utifrån dessa kategorier.
Resultatet visas i Bild 7.

Bild 8 – Diagram: Positivt eller negativt intryck

Nästa frågedel handlade om hur positiv eller negativ känsla de olika sekvenserna i
protypen gav respondenterna. I denna fråga fick respondenterna se varje sekvens
och på en skala mellan ett till fem besvara huruvida den kändes positiv eller
negativ. Denna fråga ställdes för att undersöka hur helheten av varje bildsekvens
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och då även dess färgindelning tolkades. Resultatet blev som synes i Bild 8 att
Sekvens 1 Grön upplevdes som mest positiv medans Sekvens 3 Röd upplevdes
som mest negativ. Sekvens 2 Gul tolkades olika men majoriteten av
respondenterna upplevde den som väldigt negativ.
Respondenterna fick besvara en fråga om hur mycket bilderna i enkäten
påverkade deras känslor på en skala från ett till fem. Syftet med denna fråga var
att undersöka huruvida de grepp och principer som applicerats i formgivningen
utifrån teori åstadkommit ett
känsloväckande resultat.
Frågans resultat syns i Bild 9.
Tio personer påverkades
neutralt och svarade i mitten
på skalan, nio personer
påverkades antingen mycket
eller väldigt mycket medans 3
personer påverkades lite eller
Bild 9 – Diagram: Respondenters känslor
väldigt lite.
Respondenterna fick besvara en Ja eller Nej-fråga om huruvida de upplevde att de
efter att ha sett prototypen förstod skillnaderna mellan ömsesidigt sex, ickeömsesidigt sex och sexuellt övergrepp. Frågan ställdes i syfte att undersöka om
formgivningen återgav
informationen tydligt och
förståeligt. Resultatet av
frågan blev som synes i Bild
10 att samtliga respondenter
förstod skillnaderna efter att
ha sett prototypen.
Bild 10 – Diagram: Förståelse av skillnader

Sammanfattat resultat
Utprovningen visade på att respondenterna hade möjlighet att uppfatta de Jasignaler och Nej-signaler jag strävat efter att förmedla i prototypen. Ljud var en
signal som inte kunde uppfattas tydligt. Denna signal var dock egentligen inte
inkluderad i prototypen då den främst handlar om ljud personer kan avge gällande
njutning eller icke-njutning. Signaler i form av tonfall var något som jag strävade
efter att kommunicera i samtliga bilder med hjälp av pratbubblornas form och
textens stil och storlek. Resultatet visade dock att den gröna bildsekvensen inte
signalerade tonfall lika tydligt som övriga vilket ledde mig till slutsatsen att detta
behövde förtydligas i gestaltningen.
Gällande de illustrerade känslorna i prototypen fick enkäten ett positivt resultat
där respondenterna kunde avläsa ett flertal olika känslor hos karaktärerna som
stämde överens med bildernas mål. Majoriteten av respondenterna uppfattade
karaktären i Sekvens 1 Grön som kär, karaktären i Sekvens 2 Gul som orolig och
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att ångest var den starkaste känslan i Sekvens 3 Röd. Respondenterna såg
signalerna ”Nervositet och Pirrighet” i samtliga sekvenser. Min tolkning av svaren
är dock att de upplevde att det fanns en skillnad mellan att vara positivt nervös
och negativt nervös. Något som jag granskade vid sammanställningen av dessa
svar var huruvida respondenterna verkade förstå bildernas metaforer som
illustrerade fjärilar i magen, sten i bröstet och knut i magen. Min tolkning av
resultatet var att fjärilar i magen var en igenkänningsbar metafor för målgruppen.
De övriga metaforerna tolkar jag som mindre tydliga då färre personer använde
metaforernas ord för att beskriva känslan. Min uppfattning är dock att målgruppen
har möjlighet att tolka känslorna till viss grad ändå då stor del svarade ångest och
oro till Sekvens 2 Gul och Sekvens 3 Röd.
Utprovningen visade att respondenterna tolkade bildsekvensernas positiva och
negativa ton som eftersträvat. Sekvens 1 Grön som visar ömsesidigt sex upplevdes
som mest positiv medans Sekvens 3 Röd som visar sexuellt övergrepp upplevs
som mest negativ. Majoriteten av respondenterna tolkade Sekvens 2 Gul som
väldigt negativ. Det ledde mig till tolkningen att helheten av bilderna uppnår det
eftersträvade intrycket och att den applicerade färgsemiotik som beskrivs i 4.6
Färg hjälper budskapet. Något som dock kan diskuteras är att Sekvens 2 Gul
tolkades av majoriteten som väldigt negativ men att ett flertal respondenter även
uppfattade sekvensen som neutral. I vidare tester hade det varit fördelaktigt att
undersöka närmare om bildsekvensernas färger påverkar tolkningen eller om det
finns en risk att den gula färgen kan skapa positiva konnotationer hos delar av
målgruppen.
En av frågeställningarna som undersöks i det här arbetet handlar om hur
medkänsla kan väckas hos en målgrupp. Enligt enkätundersökningen svarade
majoriteten att de varken påverkades mycket eller lite av bilderna. Det
sammanställda resultatet visar dock att fler blev påverkade av bilderna än inte
påverkade alls.
Hur enkätundersökningens resultat har påverkat arbetets gestaltning beskrivs
under 4.3 Skissarbete.
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4. Gestaltning
I det här stycket beskriver jag den arbetsprocess som har lett till fram en
gestaltning och ett svar på undersökningens frågeställningar. En sammanfattad
redogörelse av hela designprocessen beskrivs för att sedan följas upp av en
sammanställning av det informationsurval och skissarbete som ledde till
gestaltningen. Sedan beskrivs val som har gjorts i designprocessen med
anknytning till teori (2. Teori) och metoder (3. Metod).

4.1 Designprocess
Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2016, s. 28) beskriver en designprocess
som en serie av steg som leder till målet av ett uppdrag. Designprocesser kan
skilja sig åt från fall till fall men något de har gemensamt är att det alltid består av
en utveckling av något (Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind 2016, s. 28–29).
Min designprocess började med en planeringsfas av arbetet där jag satte upp en
tidsplan med olika delmål. Efter detta undersöktes informationsdesignproblemet
och den kontext som arbetet skulle komma att centrera runt. Denna del utfördes
till stor del i samband med informantintervjun som utfördes första veckan i arbetet
(3.1 Intervju). Från intervjun kunde arbetets målgrupp, avgränsningar och syfte
definieras. I nästa steg i processen utfördes tre bildanalyser (3.2 Bildanalys) som
resulterade i ett antal riktlinjer för gestaltningens manér samt idéer på hur
gestaltningens budskap skulle kunna visualiseras. Vidare så undersöktes teorier
inom retorik, visuellt narrativ, semiotik och osynlig visuell kommunikation (2.0
Teori). Information som kom fram ur teorisökningen utvecklade skissarbetet, en
process som skedde löpande under hela arbetet. Skisserna utvecklades till en
prototyp av en gestaltning som jag sedan testade på målgruppen genom en
enkätundersökning. Utifrån enkätens resultat utvecklades sedan prototypen till
arbetets slutgiltiga gestaltning och även svaret på arbetets frågeställningar.
Genomgående i min designprocess strävade jag efter att vara vad Wikberg
Nilsson, Ericson och Törlind kallar processorienterad. Wikberg Nilsson, Ericson
och Törlind (2016, s. 31) skiljer på att vara lösningsfokuserad och
processorienterad där det senare handlar om att ständigt utforska alternativa vägar
istället för att rikta sig in mot en första lösning på ett problem. I och med att
arbetet utvecklades ändrades även mina idéer på en potentiell lösning på
informationsdesignproblemet vilket ständigt påverkade hela processen.

4.2 Informationsurval
Urvalet av vilken information som skulle visualiseras i arbetet gjordes i samband
med informantintervjun (3.1 Informantintervju). Under intervjun visade
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informanten de presentationsmaterial som Tjejjouren Meja idag använder för att
förklara vad samtycke och ömsesidigt sex är för ungdomar i Eskilstuna.
Presentationen bestod bland annat av information om vad skillnaden mellan
ömsesidigt sex, icke-ömsesidigt sex och sexuellt övergrepp är samt hur personer
kan signalera Ja-signaler och Nej-signaler till samtycke. Denna information
presenterades utan bilder i endast i skriftlig och muntlig form. Vad som är
ömsesidigt sex beskrev Tjejjouren Meja i form av ekvationer:
•
•
•

Samtycke + Bra-känsla = Ömsesidigt sex
Samtycke + Ingen Bra-känsla = Icke-ömsesidigt sex
Inget samtycke + Dålig-känsla = Sexuellt övergrepp

De beskrev även sex olika sätt som personer kan signalera att de antingen vill
eller inte vill ha sex:
•
•
•
•
•
•

Tal
Text
Ljud
Kroppsspråk
Minspel
Tonläge

I dialog med samarbetspartnern kom vi fram till att det fanns behov av
visualiseringar av denna information för att förtydliga budskapet samt öka dess
inverkan på målgruppen. Jag valde att fokusera på endast fyra av de sex Jasignalerna och Nej-signalerna som Tjejjouren beskriver. De jag valde bort var
text-signaler, då det kan göras i exempelvis chattform och jag ansåg att det var av
större vikt att illustrera människor som interagerar ansikte mot ansikte samt ljudsignaler som Tjejjouren Meja beskrev som signaler individer kan ge under samlag
och inte innan.

4.3 Skissarbete
Genom hela arbetet har jag kontinuerligt skissat på olika lösningar av en
gestaltning både på detaljnivå och som en helhet. Enligt Wikberg Nilsson, Ericson
och Törlind (2016, s. 155) är skisser ett hjälpsamt verktyg för att ta fram olika
lösningar på en formgivning och visuellt visa tankeprocessen hos en formgivare.
Efter att informationsurvalet av vad som skulle gestaltas fastställdes började jag
skissa på enkla layoutskisser på gestaltningens bildkomposition. I det här stadiet
fanns ingen teoretisk grund till skisserna och jag hade inte heller utfört
undersökningens bildanalyser. Det som det här tidiga skissarbetet gav till min
designprocess var att jag med hjälp av det kunde kartlägga de begränsningar som
arbetets gestaltning skulle komma att ha. Jag kunde i denna fas fastställa att det
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var nödvändigt att göra tre sekvenser av bilder baserat på den ekvationsform som
Tjejjouren Meja presenterade sin information i. Denna fastställning ledde till att
jag i min litteratursökning undersökte teorier inom visuellt narrativ då
gestaltningen skulle visa ett förlopp uppdelat i olika bilder.
Under skissprocessen hade jag kontakt med en projektledare på Tjejjouren Meja
som löpande godkände beslut gällande skisser av gestaltningen. Denna
projektledare kom även med förtydliganden om informationens budskap och
förslag på utvecklingar i formgivningen som skulle stötta detta budskap.

Bild 11 – Sammanställning av metoder och teorier (Se i större format i Bilaga 3)

För att förenkla skissarbetet valde jag att löpande under processen kategorisera
upp det som jag utifrån mitt teorisökande och mina metoder kunde fastställa som
väsentligt för den blivande gestaltningen (Se Bild 11). Denna kategorisering
begränsade skissarbetet och hjälpte mig att ta beslut mellan olika versioner av
lösningar. Skisserna utvecklades till en illustrerad prototyp som användes i
arbetets enkätundersökning (3.3 Utprovning).
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Utifrån utprovningens resultat och
dialog med handledare utvecklades
prototypen till en slutgiltig gestaltning.
Prototypen utvecklades med vidare
arbete med konturlinjer och skuggor för
att ytterligare separera bildobjekten från
bakgrunden. Enkätundersökningen gav
resultatet att en av karaktärernas tonfall
inte var tydligt i illustrationen. Det ledde
till justeringen av en förändrad
pratbubbla och stil på teckensnitt (Se
Bild 12). Stenen som illustrerats för att
påvisa känslan av ångest hos en av
karaktärerna i bilderna utvecklades efter
dialog med handledare (Se Bild 13).
Detta för att förtydliga att objektet skulle
föreställa en sten i syfte att förstärka
metaforens mening. Ytterligare en
förändring mellan prototyp och
gestaltning var att vissa karaktärers
ansiktsuttryck förstärktes med syfte att
betona deras känslor (Se Bild 14).

Bild 12 – Förändring från prototyp (till vänster) till
gestaltning (till höger)

Bild 13 – Förändring från prototyp (till vänster) till
gestaltning (till höger)

Bild 14 – Förändring från prototyp (till vänster) till
gestaltning (till höger)

Den slutgiltiga gestaltningen i arbetet som förändringar i prototypen resulterade i
visas i Bild 15. Gestaltningen visas även i sin helhet i Bilaga 6. Gestaltningens
layout, format, bildobjekt, bildstil och färg förklaras i följande stycken.

Bild 15 – Gestaltning
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4.4 Layout och Format
Gällande gestaltningens layout har avväganden gjorts i syfte att skapa en retorisk
disposition av informationen. Enligt Lindqvist Grinde (2008, s. 221) bör det mest
känsloväckande argumentet i en retorisk disposition placeras i slutet av
informationen för att uppnå starkast effekt hos publiken. På grund av det gjordes
valet att den tredje och sista bildsekvensen skulle vara den som beskriver vad som
krävs för att något ska kallas sexuellt övergrepp. I och med denna disposition
eftersträvar jag att skapa en obehagskänsla hos betraktaren som kan bidra till hens
övertygelse om budskapets riktighet. Retorikens grepp att placera känsloladdade
argument i slutet av en disposition påverkade även ordningen som bilderna i
ekvationerna presenterades i. En ekvation läses naturligt enligt ordningen
”1+1=2” men kan även presenteras som ”2=1+1”. En disposition av bilderna
enligt dessa olika versioner prövades men i och med det retoriska syftet att
framkalla känslor i gestaltningen landade beslutet på den traditionella ordningen. I
enlighet med Wærn, Pettersson och Svensson (2004, s. 62) har den retoriska
dispositionen av bilden varit i åtanke vid ett avvägande av vad i bilderna som bör
dra mest uppmärksamhet och vad som ska definieras som bakgrund. Det som
avses fånga uppmärksamheten hos betraktaren i illustrationerna är främst
personerna som medverkar i varje del av varje bildsekvens. Dessa karaktärer kan
kallas bildsekvensernas huvudpersoner då det är de som antingen ger sitt
samtycke eller inte ger sitt samtycke till sex samt vars känslor illustreras. För att
betona dessa karaktärer i bilderna har deras kläder mer dominant färg än
karaktären de samspelar med. I syfte att förtydliga vad i bilderna som är bakgrund
och förgrund har karaktärerna fallskuggor och konturlinjen runt dem som är
bredare än övriga konturlinjer.
Med åtanke till teorier om visuellt narrativ och hur en betraktares uppmärksamhet
och tolkning kan vägledas genom en layout är de olika bilderna i gestaltningens
sekvenser inramade. Under arbetet skissade jag på olika typer av ramar gällande
form, färg och innehåll. Gällande form prövades både stereotypiskt rektangulära
former och mindre konventionella varianter. Den slutgiltiga gestaltningen landade
på en cirkulär form där delar av det inramade bildobjektet visas utanför ramens
gränser. Överskridandet av ramens gränser gjordes i enlighet med Eisner (1985, s.
46) som beskriver hur en sådan formgivning kan upplevas som mer inbjudande
för betraktaren och involvera hen i narrativet. Genom att involvera målgruppen i
gestaltningens bilder eftersträvar jag att förstärka deras reaktion till budskapet.
Vidare så gjordes även val kring vad som skulle ramas in i bilderna. Enligt Eisner
(1985, s. 41) har innehållet i en inramning betydelse på hur narrativet kommer
tolkas av betraktaren. I formgivningen av gestaltningens layout valde jag att ge
varje del av ekvationerna egna ramar och beskära karaktärerna vid benen. Ett
alternativ på en inramning hade kunnat vara att de första två bilderna i varje
sekvens fick dela ram för att förtydliga att deras samband med varandra. Jag valde
dock bort den versionen då jag upplevde att det var viktigt att särskilja
karaktärernas Ja-och Nej-signaler med deras bra eller dåliga känsla för att
förtydliga skillnaderna mellan dessa för betraktaren.
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Illustrationernas liggande format fastställdes med åtanke till informationskanalen
som de främst skulle visas inom enligt Tjejjouren Mejas önskemål. Tjejjouren
Meja kommer främst att visa bilderna i powerpoint-format i storleken: 1920 pixlar
bredd och 1080 pixlar höjd. Gestaltningens liggande layout inom formatet valdes
med åtanke till att bilderna skulle vara i läslig storlek för betraktare.
Samarbetspartnern kan även använda illustrationerna i sociala medier och på
deras webbsida. Dessa kanaler har dock inte tagits i åtanke vid formgivningen då
de inte är de primära kanalerna för spridning av informationen.

4.5 Bildobjekt och bildstil
Karaktärerna i gestaltningen formgavs med åtanke till att målgruppen skulle
kunna känna igen sig i deras utseende. Tanken bakom detta var att förmedla
informationen på ett sätt som publiken skulle känna sig träffad av. Enligt
Lindqvist Grinde (2008, s. 209) kan ett budskap bli mer övertygande för en publik
om det innehåller något som de har gemensamt. Vidare så beskriver Lindqvist
Grinde (2008, s. 86) att medlidande hos en publik kan framställas genom att visa
en drabbad karaktär som lik publiken. Vilka aspekter av en publiks gemensamma
föreställningar, även kallas Doxa, som en kan anspela på bör bero på vad en har
för mål med informationen (Lindqvist Grinde 2008, s. 209–210). Målet med
gestaltningen var bland annat att den skulle påverka målgruppens känslor och
genom att skapa medlidande och förståelse övertyga dem om informationens
budskap. Därför valde jag att formge karaktärerna utan föråldrande detaljer som
rynkor för att säkerställa att informationen talade till dem och deras Doxa. Det
beslutet stärktes även av resultatet från det här forskningsarbetets bildanalyser
som visade på att unga människor representeras i bilder som beskriver samtycke
och ömsesidigt sex (3.2.2 Resultat av Bildanalys).
I enlighet med önskemål från Tjejjouren Meja som kom fram under metoden
intervju (3.1 Intervju) har ett normkritiskt perspektiv varit i åtanke under
designprocessen gällande de mänskliga karaktärerna. Projektledaren som
intervjuades tidigt i arbetet förklarade att det ingår i Tjejjouren Mejas policy att
inte exkludera utan inkludera och att det även bör gälla i deras bildmaterial. Detta
innefattar att inkludera karaktärsgestaltningar av olika etniciteter,
könstillhörigheter och sexualiteter i syfte att motverka normer. Dessa kriterier var
något som jag vid framställningen av gestaltningens karaktärer arbetade mycket
kring och något som krävde ett flertal skisser. Jag upplevde en problematik med
det begränsade antalet karaktärer som skulle formges och hur jag skulle fördela
par med olika sexualiteter i olika bildsekvenser. Detta då olika uppdelningar
riskerade att föra med sig en värdering av parens sexualitet i förhållande till den
negativa eller positiva känslan i bilderna. Problemet löste jag genom att göra
minst en karaktär i varje par mer könsneutral och då möjlig att tolka som vilket
kön som helst. Det säkerställdes genom att jag tillfrågade personer i min
omgivning om deras tolkning av karaktärernas könstillhörighet.
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För att visualisera Ja-signaler och Nej-signaler har jag tagit stort stöd i Scott
McCloud (1995) och Will Eisner (1985) och deras teorier kring hur känslor och
ljud kan illustreras. Dessa teorier har lagt den största grunden för den här
undersökningens andra frågeställning som handlar om just hur dessa signaler kan
illustreras. Även resultatet av metoden bildanalys (3.2 Bildanalys) påverkade hur
vissa signaler har illustrerats. De signaler som främsta fokus har legat på i
gestaltningen är kroppsspråk, minspel, tonläge och tal. Kroppsspråket hos
karaktärerna är anpassat efter de känslor som påvisas. Exempelvis så har
karaktären med en Bra-känsla ett väldigt öppet kroppsspråk med utsträckta armar
medans de utan en Bra-känsla har ett mer slutet kroppsspråk med armarna nära
kroppen och huvudet hängandes. Detta baserat på bildanalysernas resultat. För att
förstärka signalerna som karaktärerna ger med sina kroppsspråk valde jag att inte
visa dem i samma posering i de första bilderna i sekvenserna som i de andra. I
enlighet med Eisner (1985, s. 103) vill jag hävda att karaktärernas kroppsspråk till
stor del påverkar hur tonfallet i deras pratbubblor uppfattas. Exempelvis i den
röda ekvationen där karaktären som säger nej har ett väldigt defensivt kroppsspråk
med händer uppe mot den andra. Denna persons tonfall anser jag är möjligt att
avläsa som upprört både på grund av textstilen och kroppsspråket. Tonfall är en
kommunikationsform som kan framställas genom olika typsnitt, stilar på texter
samt genom formen på en pratbubbla (McCloud 1995, s. 134). Detta applicerades
på gestaltningen där pratbubblorna har olika form beroende på om karaktärens
tonfall är bestämt, glatt eller osäkert. Även texten i pratbubblorna har olika stil
beroende på tonfall där exempelvis karaktären i den andra bildsekvensen talar
med mindre bokstäver och endast
gemener medans hens medkaraktär
talar i bokstäver med en större
teckenstorlek (Se Bild 16). Minspel
illustrerade jag med åtanke till
kunskap från Eriksson och Göthlund
(2012, s. 182) som beskriver att personer
lätt kan tolka en bilds budskap baserat på
små nyanser i karaktärers ansiktsuttryck.
Karaktärerna i gestaltningen visar med
sina ansiktsuttryck om de är glada,
arga eller ledsna.

Bild 16 – Tonfall i pratbubblor och teckensnitt
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Bild 17 – Bildliga metaforer

I syfte att illustrera karaktärernas känslor innehåller gestaltningen bildliga
metaforer i form av fjärilar i magen, en sten i bröstet och en knut i magen (Se bild
17). Valet av att illustrera metaforer gjorde för att förstärka karaktärernas känslor
och säkerställa att målgruppen kunde förstå hur det känns att ha en Bra-känsla
eller icke Bra-känsla. Enligt Lindqvist Grinde (2008, s. 257–259) kan metaforer
användas för att tydligt beskriva något komplext och för att väcka
igenkänningsbara känslor hos en publik. Att metaforen är igenkänningsbar för
publiken är ett krav för att informationen den presenteras inom ska bli möjlig att
tolka (Eriksson och Göthlund (2012, s. 127). För att undersöka huruvida de valda
metaforerna var tolkningsbara för målgruppen bads respondenterna i
enkätundersökningen (3.3 Utprovning) att beskriva vad de trodde att personerna i
bilderna känner. För att ytterligare betona känslor
illustrerades hjärtan över huvudet på huvudkaraktären i
den gröna sekvensen som syftar i att visa en Bra-känsla
(Se bild 18). Detta i enlighet med McClouds (1995, s.
130) beskrivning av att det finns vissa känslotillstånd som
har olika vedertagna symboler inom visuellt berättande. Bild 18 – Hjärtan
För att leda betraktarens uppmärksamhet i bildsekvenserna har jag begrundat vad
av bildobjekten som kan belysas som Focalizers. Detta i enlighet med Eriksson
och Göthlund (2012, s. 176) som hävdar att en bilds Focalizer styr var betraktaren
tittar först och då även hur narrativet upplevs. I syfte att direkt skapa en känsla
hos målgruppen om bildsekvensernas positiva eller negativa ton ville jag att det
mest uppmärksamhetsdragande skulle vara de mittersta bilderna som beskriver
olika känslor. För att skapa Focalizers i dessa bilder valde jag att göra
bildmetaforerna, exempelvis fjärilar i magen, i andra färger än resterande objekt i
sekvenserna. Bakom dessa metaforer lade jag även en förstärkande färg i syfte att
få objekten att kontrastera ytterligare från andra delar i bilden.
Under designprocessen prövade jag att skissa på olika bildobjekt som kunde stå
för ömsesidigt sex, icke-ömsesidigt sex och sexuellt övergrepp och alltså beskriva
varje ekvations summa och den tredje bilden i varje sekvens. Resultatet blev en
användning av olika symboliska tecken som kunde betona bildernas budskap
inom den kultur de skulle presenteras inom. Detta med åtanke till principer inom
semiotik som jag redogör för i 2.3 Semiotik. I gestaltningen används vedertagna
symboler för positivt och negativt i form av tummar. Dessa symboler kan anses
vara vanliga då de används aktivt i flera olika kontexter i samhället som
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exempelvis på sociala medier. För att förstärka
den negativa tummen i den tredje bildsekvensen
och illustrera sexuellt övergrepp är den ena
karaktärens hand fasthållen av den andra med röda
märken vid greppet (Se Bild 19). Detta i enlighet
med Lindqvist Grinde (2008, s. 87) som beskriver
hur en för att väcka medlidande hos en publik bör
visa en persons smärta och inte endast tala om det.
Enligt Mral, Gelang och Bröms (2016, s. 86) är
bilder som visar olika situationer starka argument
Bild 19 – Sexuellt övergrepp
inom visuell retorik. Det kallas Evidentia och är
ett bevismedel som leder till att en publik kan se på en visuell beskrivning av ett
händelseförlopp och uppleva att detta är en sanning som inte går att diskutera
(Mral, Gelang och Bröms 2016, s. 86). Tidigt i designprocessen funderade jag
kring olika version på hur Tjejjouren Mejas budskap skulle kunna visualiseras.
Exempelvis så fanns det en tanke på att inte visa människor i en situation utan att
istället endast visa ansiktsuttryck eller symboler som skulle stå för olika känslor
och signaler. Beslutet togs dock att visa informationen i form av ett
händelseförlopp där de olika stegen i bildsekvensen har ett kausalt samband. Detta
med syfte att öka budskapets inverkan på målgruppen och framställa det som en
odiskutabel sanning.
I gestaltningen finns ett fåtal textobjekt vars syfte är att förstärka informationen
och skapa en koppling mellan bilderna i varje sekvens. I pratbubblorna är texten i
ett tunt teckensnitt medans övrig text har en grövre stil. Båda teckensnitten har en
stil som kan upplevas som handritad, ett val som gjordes för att ge texten en
personlig karaktär. Valet av teckensnitt gjordes med upphovsrätt i åtanke och
båda versionerna är öppna och tillgängliga för fri användning både kommersiellt
och privat.
Beslut gällande bildstil i illustrationerna gjordes med åtanke till resultatet av
bildanalyserna (3.2 Bildanalys). Bildanalyserna utfördes delvis i syfte att finna
gemensamma nämnare gällande bildstil i visualiseringar om sexuellt samtycke
och ömsesidigt sex. Detta för att öka bildernas igenkänningsfaktor hos
målgruppen och att inte till för stor del frångå en existerande stil hos
undersökningens samarbetsparter. Resultatet av metoden var att de analyserade
bilderna hade låg detaljnivå och starka färger. Bilderna hade även svarta
konturlinjer och om de hade skuggningar var dessa skuggor diskreta. Dessa
kriterier har applicerats i utformningen av gestaltningens bildstil.

4.6 Färg
I syfte att förmedla gestaltningens budskap har bildsekvenserna delats in i tre
olika färgtoner med skilda symboliska meningar. Enligt (Ware 2008, s. 84) har
färger semiotiska egenskaper då de inom vissa kulturer kan skapa konnotationer
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till exempelvis känslor eller påbud. I designprocessen prövade jag flera olika
varianter av färgläggningar med syfte att skapa symbolik som skulle stärka
gestaltningens budskap. Ett exempel på det var versioner av gestaltningen där
karaktärernas tröjor hade olika färger som skulle symbolisera deras humör. I detta
exempel undersökte jag om grönt kunde indikera glädje, blått sorg och rött ilska.
Jag anser att dessa färgkombinationer hade fungerat i designen men valde bort
versionen på grund av problematiken som färgerna skapade för gestaltningen som
helhet då karaktärerna inte alltid behöll samma känsla genom samtliga bilder. I
den slutgiltiga designen valde jag att använda färgsymbolik som skapar
konnotationer till trafikljus. Denna symbolik anser jag som vedertagen då även
unga barn generellt får lära sig hur ett trafikljus fungerar och att grönt innebär
”gå” och rött innebär ”stopp”. Den gula färgen i ett trafikljus har olika meningar
beroende på om den visas när rött går över till grönt eller när grönt går över till
rött. I och med att bildsekvenserna visas i en ordning där gult kommer före rött så
betyder färgen i det här sammanhanget ”stanna”. Färgernas syfte i gestaltningen
är att påvisa samma mening som trafikljusen och då öka budskapets kraft och
inverkan. Färgernas inverkan i gestaltningen kan inte räknas med i den del av
målgruppen som är färgblinda. Detta dels på grund av att färgernas toner inte är
anpassade för särskiljning hos färgblinda. Det är även på grund av att inte heller
färgordningen i gestaltningen stämmer överens med ett trafikljus då gestaltningen
går från grönt överst till rött underst, till skillnad från trafikljus som visar rött
överst och grönt underst.
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5. Slutsats
Undersökningen som har redogjorts för i denna rapport utfördes i syfte att besvara
följande frågeställningar:
Hur kan information i ett föreläsningsmaterial illustreras för att förklara
skillnaderna mellan olika förlopp samt öka förståelse och medkänsla hos
ungdomar?
Hur kan Ja-signaler och Nej-signaler i sexuella situationer illustreras?
Utifrån teorier och metoder har följande slutsatser dragits:
För att beskriva skillnaden mellan olika förlopp på ett förståeligt sätt kan grepp
inom visuellt narrativ användas. Att visa bilder i en sekvens kan påverka hur lätt
information är att minnas för målgruppen. Betraktare skapar en samband mellan
bilder med sin fantasi, därför bör en illustratör av en bildsekvens ha i åtanke att
även mellanrum mellan bilder är väsentliga för historien. För att stödja
betraktarens förståelse bör en bildsekvens innehålla samma objekt eller miljö
genom alla delar. Betraktarens uppmärksamhet kan styras genom att betona något
i en bildserie med exempelvis kontrast, gester eller bildkomposition. Bilder som
visar händelseförlopp kan användas som starka argument för att förklara en tes.
För att skapa bilder som frammanar medkänsla hos ungdomar kan bilderna
innehålla karaktärer vars känslor är tydliga att avläsa. Ett exempel på det är om en
karaktär far illa bör detta betonas i bilden. Karaktärerna bör efterlikna målgruppen
i utseende för att upplevas som övertygande i sitt budskap. För att involvera
målgruppen i informationen ytterligare i bilderna kan karaktärerna särskiljas från
bakgrunden och om möjligt frångå en traditionell inramning. För att öka
informationens inverkan på målgruppen bör det starkaste och mest känsloladdade
argumentet i en bildsekvens vara sist. Färg kan användas i symboliskt syfte för att
påverka betraktares tolkning av en bild. Grönt, gult och rött kan tillsammans
skapa konnotationer till trafikljus och det som färgen symboliserar i det
sammanhanget. Symboliska tecken kan även användas för att förtydliga om en
bild har ett positivt eller negativt budskap. Symboliska tecken kan vara ”Tummen
upp” eller ”Tummen ned”.
För att visa karaktärers känslor i bilder, i syfte att stärka budskapet om vad som är
ömsesidigt eller inte, kan bildliga metaforer användas. Dessa metaforer måste
vara förståeliga för målgruppen för att uppnå en eftertraktad effekt.
För att visa att en karaktär i en illustration ger sitt samtycke till sex med Jasignaler kan dennes kropp och blick vara vänd mot den andre personen och
karaktärens ansiktsuttryck kan vara glatt eller förväntansfullt. Signalerna kan
förstärkas med ord i pratbubblor. Pratbubblans form kan vara mjuk eller formad
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som en symbol för kärlek exempelvis ett hjärta. Text i pratbubblan kan ha stil som
förstärker ett mjukt tonfall.
För att visa att en karaktär i en illustration inte ger sitt samtycke till sex med Nejsignaler kan dennes kropp vara vänd från den andra personen med händer som
skyler kroppen eller hänger lealöst längst karaktärens sidor. Karaktären kan även
vara vänd mot den andra personen men i en offensiv posering med händerna
uppsträckta som för att stoppa den andra. Karaktärens ansiktsuttryck bör vara
ledsamt, oroligt eller upprört. Ord i pratbubblor kan förstärka signalerna och dessa
ord kan skilja i teckenstorlek och vara i endast gemener eller versaler för att visa
upprört eller ledset tonfall. Upprört tonfall kan även förstärkas med en kantig
pratbubbla och ledsamt tonfall med en pratbubbla med kontur i små vågor.
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6. Diskussion
I det här forskningsarbetet har fokus legat på en kartläggning av grepp och
principer som kan användas för att förklara känslor och signaler i syfte att skapa
medkänsla, förståelse och möjligheten att sända och tolka signaler. Denna
kartläggning har skett i sammanhanget av illustrerad information om sexuellt
samtycke och vad som gör sex ömsesidigt eller inte. I följande redogörelse
diskuterar jag det här arbetet med ett kritiskt förhållningssätt.
Tjejjouren Meja utför arbete med mål att stärka kunskapen hos ungdomar om
bland annat sex och ömsesidighet för att förbättra klimatet i samhället gällande
ämnet. Genom samarbetet med dem har jag strävat efter att till en liten del bidra
till deras budskaps inverkan på målgruppen. Vissa slutsatser som det här
forskningsarbetet har lett till kan dock appliceras inom andra kunskapsfält som
har med återgivning av känslor och signaler att göra. Exempelvis vid formgivning
av annan information vars syfte är att skapa medkänsla hos en målgrupp. Jag
anser dock att det här arbetets reliabilitet hade kunnat vara högre då valet av
metoder och teorier var baserade på mina egna intentioner och förkunskap. Med
det menar jag att arbetets resultat hade kunnat se annorlunda ut ifall exempelvis
andra teorier inom retorik eller visuellt narrativ undersöktes. Därför valde jag att
formulera frågeställningarna efter vilka grepp och principer som ”kan” användas
och inte vilka som ”bör” användas. Jag anser att jag, med arbetets omfattning, inte
kan påstå att mina valda strategier för att få fram gestaltningens budskap har valt
det enda rätta tillvägagångssättet.
Även arbetets validitet kan ifrågasättas i och med att målgruppen inte
inkluderades i fler delar av processen. Frågeställningarna och undersökningens
syfte handlar om att skapa ett illustrerat material som är förståeligt och
känsloväckande för målgruppen. För att mäta detta tillfrågades målgruppen i
arbetets utprovning om deras känslor påverkades av gestaltningen (Se 3.3
Utprovning). Resultatet av utprovningen visade att majoriteten av målgruppen
varken påverkades mycket eller lite av arbetets bildsekvenser. För att vidare
undersöka detta resultat och mäta huruvida gestaltningen uppnådde målet med att
väcka känslor anser jag att fler metoder där målgruppens åsikter kunde
undersökas hade varit gynnsamma. Att testa den illustrerade prototypen på fler
sätt än enkätundersökning var ett mål i arbetet som var tänkt att uppnås genom
samtal med en grupp ungdomar. För att komma i kontakt med villiga personer i
målgruppen vars målsmän godkände medverkandet i en undersökning hörde jag
av mig till lärare samt till arbetets samarbetspartner. Det visade sig dock att det
inte var möjligt att åstadkomma deltagande från målgruppen i mer
samtalsorienterade testmetoder. Jag tog även beslutet att inte testa prototypen
genom exempelvis intervjuer på en skolgård med ungdomar som inte var
informerade i förväg om arbetet. Detta av etiska skäl då arbetet berör ett ämne
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som kan anses som känsligt och deltagande i en sådan testmetod kan upplevas
som påtvingat. Även om fler metoder för utprovning vad önskvärda anser jag att
det resultat som den använda utprovningsmetoden gav kan anses som lyckat då
det resulterade i en viss insikt i målgruppens tolkning av gestaltningen.
Det finns många olika sätt att visa känslor och visa de Ja-signaler och Nej-signaler
som beskrivs i arbetet. I gestaltningen visas några få exempel på detta för att nå
fram med informationens budskap. Jag anser dock att det finns en risk med
gestaltningen att olika sätt att visa känslor och olika situationer kan exkluderas.
Ett exempel på det är i den tredje bildsekvensen som visar sexuellt övergrepp där
huvudkaraktären i den första bilden visar Nej-signaler på ett väldigt offensivt sätt
med ilska. Denna illustration hade kunnat leda till att vissa personer i målgruppen
får en felaktig tolkning av bildens information att sexuellt övergrepp endast sker
när en förövare fått ett muntligt och tydligt nej och sedan ignorerar det. En sexuell
situation är ett övergrepp eller en våldtäkt även när offret inte visat lika tydliga
Nej-signaler som huvudkaraktären i gestaltningen. Risken med att gestaltningen
skulle misstolkas anser jag dock som minskad i och med att bildsekvenserna
kommer presenteras tillsammans med muntliga beskrivningar av projektledare på
Tjejjouren Meja. Projektledarna kan med ord förtydliga att gestaltningen endast
föreställer exempel på signaler och känslor.
I det här arbetet har jag undersökt teorier som kan väcka medkänsla hos
målgruppen i syfte att påverka deras attityder om ämnet och om möjligt deras
handlingar i sexuella situationer. Jag anser att även om arbetets gestaltning är
utformad med detta syfte så är det svårt att säga att bilderna kommer kunna skapa
medkänsla hos ungdomarna i målgruppen. Känslor är subjektiva och huruvida en
person känner exempelvis medlidande tror jag kan påverkas av flera olika faktorer
som bakgrund och grupptryck. Min förhoppning med arbetet är dock att
gestaltningen kan ses som en utveckling av Tjejjouren Mejas informationsmaterial
och att bilderna kan öka förståelsen hos vissa inom målgruppen. Huruvida deras
attityder gällande vad som är acceptabelt i en sexuell situation påverkas utav
gestaltningen eller inte är inte en självklarhet men en förhoppning.

6.1 Vidare forskning
I det här arbetet undersöktes ett urval av grepp och principer inom specifika
teorier för att besvara forskningsfrågan. I vidare forskning hade fler teorier även
inom andra kunskapsområden, som exempelvis kognitionsvetenskap, kunnat
undersökas i syfte att ytterligare utforska ämnet. Forskningsarbetet utfördes även
med hänsyn till avgränsningar och strategier från samarbetspartnern som
exempelvis ekvationsformen som informationen i gestaltningen presenteras inom.
För att vidare undersöka andra kommunikationsmöjligheter gällande ämnet vore
fler varianter av utformningar fördelaktigt att testa.
Vidare skulle även distributionen av information om sexuellt samtycke och
ömsesidigt sex kunna förbättras genom forskning av olika strategier för
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informationsspridning i ett informationsdesignperspektiv. Detta skulle kunna
inkludera undersökningar av vilken mediekanal som är bäst lämpad att sprida
information riktat mot ungdomar och hur denna information kan utformas för att
åstadkomma en stark inverkan.
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8. Bilagor
8.1 Bilaga 1 – Samtyckesformulär

SAMTYCKESFORMULÄR
Du ombeds i egenskap av projektledare på Tjejjouren Meja att medverka i en
frivillig intervju som kommer ta cirka 20-40 minuter och spelas in.
Ljudinspelningen kommer sedan att transkriberas innan den raderas. Du har rätt
att avbryta intervjun när som helst.
Intervjuns syfte är att finnas som stöd i ett vetenskapligt arbete som handlar om
att visualisera information om sexuellt samtycke. Den transkriberade intervjun
kommer att förekomma i ett arbete som kommer att läsas av studenter, handledare
och lärare på informationsdesignsprogrammet i Eskilstuna. Arbetet kommer också
läggas upp på databasen DiVa.

Godkänner du dessa uppgifter:

Namn:

Datum och ort:

44

8.2 Bilaga 2 – Intervju
Fråga 1: Vad är din roll på Tjejjouren Meja?
Jag är projektledare som jobbar med jourens utåtriktade arbete. Är ute på skolor,
fritidsgårdar, föreningar. Alla ställen där ungdomar kan befinna sig och vi kan nå
ut med material och föreläsningar
Fråga 2: Berätta om hur ni på Meja arbetar för att informera ungdomar om
samtycke. Exempelvis om ni informerar via event, föreläsningar, workshops,
sociala medier eller utskick.
Jag skulle säga att det främst är genom föreläsningar. Vi har också kill- och
tjejgrupper där vi kör mycket övningar om ämnet. Vi lägger ut bilder på sociala
medier men där är det främsta syftet att informera om vad vi gör och inte om
sådant som samtycke. De sociala medier som vi använder är Instagram, Facebook,
Twitter och Snapchat.
Fråga 3: Vad för bilder använder ni på Tjejjouren Meja i nuläget i samband med
information om samtycke och ömsesidigt sex?
I en standardpresentation som jag använder har vi bland annat en bild på två
personer som håller om varandra där en ställer frågan ”Är det okej att jag håller
om dig” varpå den andra svarar ”Absolut”. Sen brukar vi visa en film där de
jämför samtycke med att dricka te. Den filmen brukar vara väldigt uppskattad.
Det är ganska få bilder i presentationen.
Fråga 4: Vad har ni för behov och kriterier gällande bilder till information om
samtycke och ömsesidigt sex?
Om det ska vara människor med i bilderna så är det väldigt viktigt att det är
sådant vi står för. Att det till exempel inte är väldigt heteronormativt, att personer
med olika hudfärger och kön representeras.
Fråga 5: Bör bilder till er organisation anpassas efter något specifikt medium,
sociala medier, Powerpoint, utskrift?
Det kanske är bäst om det är lösa bilder så kan vi använda dom som vi vill. Jag
brukar också plocka ihop föreläsningarna lite olika från gång till gång och då blir
det väldigt enkelt att bara plocka med bilderna till var det passar.
Fråga 6: Bör bilder till er organisation anpassas efter någon specifik bildstil,
färg, form eller layout?
Nej, det tror jag inte. De får gärna vara bilder som liknar de vi använder nu med
mycket färger så de bryter av mot texten
Fråga 7: Vilken målgrupp brukar du föreläsa för? Ålder, kön, elever, föreningar,
språk, etnicitet?
Generellt har Tjejjouren personer i åldrarna 13-18 som målgrupp. Just när de
kommer till sex och samtycke så skulle jag säga att majoriteten är mellan 14 och
16 år. Men skulle till exempel årskurs tre vilja att vi kommer och pratar så skulle
vi ju göra det. Alla kön är med i målgruppen, vi jobbar mycket för att inte
exkludera. Vi anpassar inte våra föreläsningar efter andra kulturer, det enda där
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som vi har gjort är att vi har haft med en tolk på vissa föreläsningar. Men vi säger
exakt samma information med samma bilder och anpassar det inte.
Fråga 8: Berätta om hur du brukar prata om samtycke på dina föreläsningar?
Ord, argument, ordning?
Vi beskriver vad samtycke är för något, att man inhämtar information och
bekräftelse från den andra att man vill ha sex. Vi pratar mycket om rätten, att det
är bara du som har rätt till ditt samtycke, du har alltid rätt att ta tillbaka det och
ingen kan hålla dig till svars för ditt samtycke. Sen går vi in på att prata om hur
man kan visa att man vill ha sex och inte vill ha sex. Vi slänger ut frågan och
pratar om att använda ord, visa med kroppen, med tonläge, med ljud, via chatt etc.
Att ömsesidighet både handlar om samtycke och bra känsla. Sen kommer vi in på
våldtäkt, när samtycke inte finns, vad är en våldtäkt, vart sker det. Då tar vi dels
upp lagen vad som står där om våldtäkt, vad man förknippar med ordet våldtäkt
utifrån media och vad som egentligen stämmer alltså vad man ser i anmälningar.
Sen så visar vi två filmer från RFSU där det i den ena sker ett sexuellt övergrepp
där en tjej runkar av en person men tydligt visar att hon inte vill. I den andra är det
två killar där den ena visar tydligt att han inte vill och då stannar den andra. Sen
pratar vi utifrån dessa filmer om vad som skedde och när gränser överskreds, vad
kan man göra när man märker att någon inte vill.
Fråga 9: Upplever du att bilder bidrar till dina föreläsningar och i sådant fall på
vilket sätt?
Vissa bilder bidrar mer än andra, som bilden på två personer som håller om
varandra bidrar medans de som visar en glad person mest ger en härlig känsla. I
dagsläget så fungerar bilderna mest för att visa variation, att Meja vänder sig till
alla. Men vi skulle vilja ha mer bilder som verkligen kan vara ett stöd och att
mycket att texten hade kunnat bytas ut mot bilder. Jag upplever att när man pratar
med de yngre som exempelvis fjortonåringar så behöver de mer stimulans som
bilder än de äldre som går på gymnasiet.
Fråga 10: Upplever du någonsin att det är svårt att få ungdomarna att förstå och
ta till sig informationen?
Nej, det brukar gå bra.
Fråga 11: Om du uppmanar ungdomarna att söka mer information om samtycke
någonstans, i sådant fall var?
Främst på tjejjouren.se men också på andra lokala tjejjourer och att man kan
vända sig till. Annars Ungdomsmottagningen och Rfsu. Det är de tre som är de
största utifrån dessa frågor.
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8.3 Bilaga 3 – Sammanställning av Teori och Metod
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8.4 Bilaga 4 – Prototyp
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8.5 Bilaga 5 – Enkätundersökning
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8.6 Bilaga 6 – Gestaltning

55

56

57

