
Könsstympning – Visuell retorik för att 
upplysa om ett känsligt ämne 

 

Miranda Deligianni 

För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign 
med inriktningen informativ illustration 

Ett examensarbete på grundnivå, 15 hp 
Examinator Yvonne Eriksson 
Handledare Lasse Frank 
Akademin för Innovation, design och teknik  
Mälardalens högskola 
2017-06 
  



 2 

 

Sammanfattning 

Kvinnlig könsstympning är en djupt rotad tradition som förekommer i flera delar 
av världen. I och med invandringen har antalet könsstympade inom landets 
gränser ökat. Könsstympning kan innebära problem både fysiskt och psykiskt.  
Elevhälsans medicinska del i Linköpings kommun arbetar aktivt med att upplysa 
skolungdomar om könsstympning. De är i behov av en broschyr 
som ska vara tillgänglig för skolsköterskor i deras arbete samt i väntrum i 
anslutning till skolsköterskornas mottagning i grund- och gymnasieskolor i 
Linköping.  
 
Det här arbetet går ut på att praktisera principer för visuell retorik och 
informationsdesign, i syfte att informera om könsstympning samt mana drabbade 
att söka hjälp. Intervjuer, utprovningar och teorier har resulterat i ett designförslag 
till broschyren.  

 

Abstract 

Female genital mutilation is a deep rooted tradition that occurs in many parts of 
the world. Immigration has increased the number of genital mutilation within the 
country's borders. Genital mutilation can present problems both physically and 
mentally. The student health department in Linköping municipality actively works 
to educate schoolchildren about genital mutilation. They need a brochure which 
will be available to school nurses in their work and in waiting rooms in 
connection with the school nurses' reception in primary and secondary schools in 
Linköping. 

This work is about practicing principles of visual rhetoric and information design, 
in order to inform about genital mutilation as well and motivate they in need, to 
seek help. Interviews, tests and theories have resulted in a design proposal for the 
brochure. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 3 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning	..........................................................................................................	2	

Abstract	......................................................................................................................	2	

Innehållsförteckning	....................................................................................................	3	

1.Inledning	..................................................................................................................	5	
1.1	Bakgrund	..................................................................................................................	5	
1.2	Syfte	..........................................................................................................................	5	
1.3	Informationsdesign	...................................................................................................	6	
1.4	Frågeställningar	.......................................................................................................	6	
1.5	Målgrupp	..................................................................................................................	6	
1.6	Avgränsning	..............................................................................................................	7	

2	Teori	.........................................................................................................................	7	
2.1	Retorik	–	konsten	att	övertyga	.................................................................................	7	

2.1.1	Argumentation	..................................................................................................	8	
2.2	Dramaturgi	–	Konsten	att	berätta	fängslande	.........................................................	9	
2.3	Tolka	bilder	...............................................................................................................	9	

2.3.4	Symbol,	metafor,	ikon	.....................................................................................	10	
2.3.5	Bild	och	text	.....................................................................................................	10	

3	Metod	....................................................................................................................	11	
3.1	Resultat	metod	.......................................................................................................	11	

3.1.1	Informantintervju	med	experter	.....................................................................	11	
3.1.2	Urval	utvärdering	............................................................................................	12	
3.1.3	Utvärdering	.....................................................................................................	12	
3.1.4	Resultat	Del	1	Fånga	uppmärksamhet.............................................................	14	
3.1.3.2	Resultat	Del	2	Berätta	fängslande	................................................................	15	
3.1.3.3	Resultat	Del	3	–	Informativa	illustrationer	...................................................	17	

3.2	Metoddiskussion	.....................................................................................................	18	

4	Resultat	och	gestaltning	.........................................................................................	18	
4.2	Framsidan	...........................................................................................................	22	
4.3	Första	sidan	........................................................................................................	23	
4.4	Sidan	två	.............................................................................................................	29	
4.5	Sidan	tre	.............................................................................................................	35	
4.6	Informativa	bilder	...............................................................................................	38	

5	Diskussion	och	slutsats	...........................................................................................	40	
5.1	Etik	......................................................................................................................	40	

6	Slutsats	...................................................................................................................	41	

7	Källförteckning	.......................................................................................................	43	
7.1	Elektroniska	källor	..................................................................................................	43	
7.2	Tryckta	källor	..........................................................................................................	43	



 4 

7.3	Intervju	...................................................................................................................	44	

8	Bilagor	....................................................................................................................	45	
8.1	Bilaga	1	...................................................................................................................	45	
8.2	Bilaga	2	...................................................................................................................	49	
8.3	Bilaga	3	...................................................................................................................	53	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1.Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kvinnlig könsstympning är en djupt rotad tradition som förekommer i flera delar 
av världen, främst i Afrika men också områden i mellanöstern. Idag arbetar flera 
organisationer för att förbjuda sedvänjan världen över, men trots det är det många 
som fortsatt blir utsatta (Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och 
sjukvårdens arbete, 2016, s.15–17). I och med invandringen idag, finns problemet 
såväl inom som utom Sveriges gränser. Sverige har en hård lagstiftning som 
förbjuder sedvänjan, men utlandsfödda kan ha blivit utsatta innan de kommer till 
Sverige (Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete, 
2016, s.7). Somalier är den största invandrargruppen i Sverige, som har 
könsstympning som tradition (Asylsökande – de största länderna, 2017).  
98% av flickor och kvinnor, i åldrarna 15–49, i Somalia har genomgått någon 
form av könsstympning (Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern, 
2016). 
 
Könsstympning kan innebära fysiska och psykiska problem. I tonåren kan 
problemen bli mer framträdande (Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- 
och sjukvårdens arbete, 2016, s.21). Den som blivit utsatt för könsstympning vet 
inte alltid om det, då ingreppen ofta sker på små barn (Kvinnlig könsstympning – 
ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete, 2016, s.16). Information om vad 
sedvänjan innebär, vilka problem, fysiska som psykiska det kan orsaka är ofta 
bristande hos de som blivit utsatta. Könsstympning diskuteras sällan inom 
familjen och är en stark tradition som varken anses fel eller negativ inom 
kulturen, vilket står helt i kontrast till barnkonventionen och Sveriges lagstiftning 
(Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete, 2016. s.21). 
 
Elevhälsan i Linköpings kommun har ett projekt i syfte att upplysa om 
könsstympning för de som är utsatta. Elevhälsan är ibland annat i behov av att 
förmedla information om ämnet i form av en broschyr. Broschyren ska vara 
tillgänglig för skolsköterskor i deras arbete, samt i väntrum i anslutning till 
skolsköterskornas mottagning i grund- och gymnasieskolor i Linköping. 

1.2 Syfte  
Syftet är att ungdomarna som blivit utsatta för könsstympning ska få till sig 
tillräckligt med information för att veta om de är könsstympade och om de är i 
behov av ytterligare hjälp. De ska bli medvetna, intresserade och känna sig 
manade till att undersöka sin kropp. Syftet är inte att skuldbelägga eller att påvisa 
att det strider mot lagen. Fokus kommer ligga på att ge målgruppen tillräckligt 
med förståelse för könsstympning för att förstå sitt eget behov av hjälp.  
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1.3 Informationsdesign  
Informationen som förmedlas berör ett område som är väldigt privat och känsligt, 
då underlivet är en väldigt privat del av kroppen. Det är också ett ämne som anses 
både skamligt och tabu. Könsstympning i Sverige, involverar kulturskillnader i 
samhället och sedvänjan är starkt hedersrelaterad (Kvinnlig könsstympning – ett 
stöd för hälso- och sjukvårdens arbete, 2016, s.26). För att få rätt hjälp behöver 
målgruppen förstå och ta till sig ifall de är utsatta eller inte, och det är här kärnan 
ligger. Genom att skapa ett intresse för att undersöka den egna kroppen, samtidigt 
tillgå vetskapen om att det finns hjälp att få vid behov, kan syftet uppnås.  
 
Problematiken handlar också om att skapa förståelse för vad som kännetecknar ett 
könsstympad underliv. Det ska framgå tydligt vilka delar av underlivet som är 
berörda. Genom visuell retorik ska målgruppen bli övertygad om att de behöver 
undersöka sin kropp och vid behov uppsöka hjälp. Samtidigt ska broschyren 
förmedla vad könsstympning anatomiskt innebär.  

1.4 Frågeställningar  
 

Vad behöver illustreras i ett retoriskt bildberättande för att motivera 
könsstympade att söka hjälp?  
 
Hur kan informativa illustrationer skapa förståelse för vad som är ett könsstympat 
underliv?  

1.5 Målgrupp  
Primär målgrupp; Flickor och unga kvinnor mellan 13 – 18 år med härkomst från 
områden där könsstympning förekommer. Målgruppen talar och läser inte 
självklart svenska flytande. De har inte självklart tagit del av liknande information 
och kan sakna kunskaper om ämnet helt. Målgruppen är etniskt blandad och 
härstammar från olika kulturer med olika religiös bakgrund (Kvinnlig 
könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete, 2016, s.28,31). 
Målgruppen befinner sig i skolan, och är främst första generationens invandrare, 
men kan även vara andra generationens invandrare. Tendenser inom målgruppen 
är en rädsla av att familjen ska drabbas om de söker hjälp eller berättar att de 
blivit utsatta till utomstående (Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och 
sjukvårdens arbete, 2016, s.30).  
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1.6 Avgränsning  
Könsstympning är ett världsproblem som berör många kontexter. Arbetet är 
begränsat och anpassat till skolvärlden. Det innebär att målgruppen är avgränsad 
till ungdomar som befinner sig i skolmiljö. Informationen som förmedlas är 
avgränsad och anpassas för att ge relevant information till de utsatta, och utesluter 
därför andra perspektiv och kontexter. Det är inte en kampanj för att förhindra 
könsstympning, inte heller att skapa skuldkänslor eller skrämma målgruppen.  
 
Som nämnts är målgruppens språkkunskaper varierande men eftersom arbetet 
syftar till att utforma retoriska och informativa illustrationer, berörs därav inte de 
lingvistiska aspekterna av informationen. Illustrationerna kommer kompletteras 
med tillhörande text som utformats i samråd med uppdragsgivarna. Storlek och 
vikning av broschyren har diskuterats med uppdragsgivarna och valen redovisas 
inte i arbetet.  

 

2 Teori 	

I den här delen redovisas teorier kring visuell retorik, bildtolkning och 
berättarteknik för att besvara hur information kan påverka och skapa intresse hos 
målgruppen.  

2.1 Retorik – konsten att övertyga   
För att övertyg sin publik, bör man först ta reda på de budskap man vill framföra. 
Budskapet eller påståendet, som mottagarna ska ta till sig, kallas tes. En tes kan 
vara explicit eller implicit, beroende på hur tesen framförs. Med explicit tes, 
menas det uttalade påstående och är ofta utskrivet. Men tesen kan också framföras 
implicit, vilket blir motsatsen – ett outtalat budskap. Budskapet kommer dock 
fram, men genom andra metoder. Det mest effektiva sätt att framföra sin tes, 
explicit eller implicit, beror till stor del på hur målgruppen lättast tar till sig 
(Lindqvist Grinde, 2008, s.68).  
 
Ethos, logos och pathos är tre begrepp som lägger grunden i hur argumentationen 
bör vara uppbyggd för att övertyga målgruppen (Lindqvist Grinde, 2008, s.100–
101). Ethos är förmedlaren av budskapet och att inneha starkt ethos är den samma 
som att mottagarna har förtroende för förmedlaren (Lindqvist Grinde, 2008, ss.79 
– 81).  Mottagaren ska inte ifrågasätta trovärdigheten på grund av avsändaren 
(Wærn, Yvonne, Pettersson, Rune & Svensson, Gary, 2004, s.59). Logos är det i 
argumenten som anses tala mer rationellt till mottagarna och ger ”sakskäl” till 
övertygelse (Lindqvist Grinde, 2008, ss.79 – 81). Vad som är rationellt hos 
mottagarna, beror på hur de uppfattar världen, därför krävs det förståelse för 
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mottagarnas synsätt (Wærn, Yvonne, Pettersson, Rune & Svensson, Gary, 2004, 
s.58). Pathos förmedlar budskap genom känslor. När publiken känner samma sak 
som förmedlaren, kan de bli övertygade (Lindqvist Grinde, 2008, ss. 79 – 81).  
Bilder kan påverka mottagaren att känna på ett visst sätt, och det är främst genom 
pathos som bilder påverkar oss (Wærn, Yvonne, Pettersson, Rune & Svensson, 
Gary, 2004 s.69).  

 

2.1.1 Argumentation 
Entymem och paradigm är två former att framföra sin argumentation på. 
Entymem bygger på principiella uppfattningar och överenskommelser av åsikter 
hos publiken (Lindqvist Grinde, 2008, s.100). Ett exempel är Olof Palmes tal där 
han uttryckte sig ”Man bör kalla saker vid deras rätta namn, det som sker i 
Vietnam idag är tortyr” (Ordet är makt 1997, s. 73 citerad av Lindqvist Grinde, 
2008, s.101). Där ges en liknelse mellan händelserna i Vietnam och den 
förutfattade meningen om att tortyr är något hemskt. 
 
Inom det visuella spektret av retorik, tar vi ofta del av dolda budskap, speciellt 
inom reklam. Ett dolt budskap bygger på värderingar i samhället. Ett exempel 
som tas upp i Bild och föreställning – om visuell retorik (2004), är all den 
rengöringsreklam som visar hur blankt och rent det blir i hemmen om man 
använder deras produkter. Reklamen utgår från föreställningen och den 
gemensamma uppfattningen om att rent är samma sak som bra (Wærn, Yvonne, 
Pettersson, Rune & Svensson, Gary, 2004, s.130).  
 
När argumenten framställs som paradigm, ges enskilda exempel som ska få 
publiken att hålla med. En bild på ett barn som svälter är ett exempel för en hemsk 
tillvaro. Barnet (exemplet) fungerar som ett bevis för att barnen lider i fattiga 
länder. Paradigm och entymem i samverkan blir den mest effektiva 
argumentationsformen (Lindqvist Grinde, 2008, s.102). 
 
För att argumentera effektivt med mottagarna kan man dela in de olika 
argumenten i huvudargument och stödargument (Bergström 2015, s.72). 
Huvudargumentet är det som hela budskapet bygger på. Stödargument används 
för att lyfta huvudargumentet. Att börja med det starkaste är mest effektfullt, det 
näst starkaste sist och resterande där emellan. Precis som läran av retorik, bör 
argumenten innefatta starkt ethos, logos och pathos för att så effektiv som möjligt 
påverka sin publik (Bergström, 2015, s.72).  
 
Instrumentella budskap innebär att en produkt presenteras som ”lösningen” på ett 
problem. Att presentera negativa motiv i en bild kan få mottagaren att känna igen 
sig och återkalla en jobbig upplevelse som de sedan känner behov av att lösa –
med hjälp av produkten som presenteras (Bergström, 2015, s.73–75).  
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2.2 Dramaturgi – Konsten att berätta fängslande   
För att skapa intresse hos mottagaren kan man använda många knep.  
Dramaturgi behandlar konsten att få mottagaren att följa en berättelse, från början 
till slut. Intresset ska aldrig sloka. Bergström (2016) sammanfattar tre olika 
metoder att framföra berättelser; den dramatiska berättartekniken, den 
ickedramatiska berättartekniken och slutligen den digitala berättartekniken (s.17–
19).  
 
Dramatiskt berättande, bygger på att tidigt väcka intresse, vilket kan göras med 
tydlig början, mitten och slut. För att trollbinda publiken presenteras tidigt i 
berättandet, i det så kallade anslaget, ett offer. Mottagarna tar oftast parti för den 
utsatte och det blir ett sätt att få mottagarna att vilja ”lösa” konflikten. I anslaget 
ges mottagaren en introduktion i konflikten, där offret presenteras. Med en 
huvudkaraktär som utgår från ett underläge engagerar sig mottagaren. Efter 
anslaget följer presentation och fördjupning. Den delen av berättandet återger 
relationer mellan människor och bakgrundskonflikten. Själva klimax nås vid 
konfliktlösningen – där det framgår hur konflikten löses (Bergström 2015, s.19–
21).  
 
För att ytterligare skapa fängslande spänning för mottagaren, talar man om den 
dramatiska triangeln. Den dramatiska triangeln består av tre parter; offer, 
förföljare och räddare. Exempel på hur den dramatiska triangeln framställs, är alla 
de kampanjer som uppmanar folk att skänka pengar till exempelvis cancerfonden, 
där är cancer är förföljaren, cancerpatienter är offren, cancerfonden blir räddaren 
(Bergström 2015, s.23).  

2.3 Tolka bilder   
Det finns grundläggande begrepp som beskriver hur bilder analyseras, denotation 
och konnotation. Denotation, innefattar enbart det objektiva bilden visar. 
Konnotation står för alla de associationer en bild kan framkalla, och 
konnotationen av en bild är högst subjektiv. Varje bild har flera betydelser och 
kommunicerar olika saker till olika personer. Det kan dock finnas, genom 
konventioner och kulturer, en riktning i vad en bild kan betyda för mottagarna, 
och få en kulturell mening (Fiske, 1997, s.119). Redundans är det som hos 
målgruppen redan är känt, det är genom redundans som konventioner och kultur 
bekräftas. Redundans är nödvändigt för att nå ut till målgruppen (Fiske 1997, ss. 
23–25).  
 
För att tolka bilder kan man utgå från olika perspektiv; Perceptionspsykologisk, 
estetisk och semiotiskt perspektiv. Perceptionspsykologiskt perspektiv står för hur 
vi uppfattar olika streck som en avbild av något. Estetiskt perspektiv handlar 
istället om effekten bilder har på våra känslor. Det semiotiska perspektivet 
innefattar hur bilden tolkas (Wærn, Yvonne, Pettersson, Rune & Svensson, Gary, 
2004, s.15). Enligt Monroe Beardsley (1982), behöver bilden innefatta delar som 



 10 

gör att mottagaren länge kan begrunda bilden, för att med framgång få mottagaren 
att bli berörd. Det är viktigt att objektet drar till sig mottagarens uppmärksamhet 
(Citerad av Wærn, Yvonne, Pettersson, Rune & Svensson, Gary, 2004, s. 22). 
Det estetiska perspektivet behöver inte nödvändigtvis vara vackert, det som 
kännetecknar estetiskt perspektiv innefattar allt som berör (Wærn, Yvonne, 
Pettersson, Rune & Svensson, Gary, 2004, s. 23). 

2.3.4 Symbol, metafor, ikon 
En symbol är en bild på något, vars betydelse representerar något annat. Det är 
konventioner och gemensamma föreställningar som skapar symboliken, där av 
blir kontexten väldigt viktig för att få fram det symboliska värdet (Wærn, Yvonne, 
Pettersson, Rune & Svensson, Gary, 2004, s.25). Bilder som är symboliska med 
konventionell funktion är exemplet på hur ett hjärta avbildas. En illustration av ett 
hjärta, i västvärlden betyder något helt annat än själva avbilden (Wærn, Yvonne, 
Pettersson, Rune & Svensson, Gary, 2004 s.66). Symbol och metafor ligger 
varandra nära, men med metaforisk bild menas en likhet mellan olika saker. 
Exempel på en metaforisk bild kan vara en avbild av något farligt som ska skapa 
en liknelse med budskapet – att man ska akta sig, eller att något är farligt 
(Bergström, 2015, s.165). Ikon är en mer konkret likhet mellan budskapet och 
representationen, det är en avbild av budskapet (Wærn, Yvonne, Pettersson, Rune 
& Svensson, Gary, 2004 s.24). Ikoniska bilder kan ha olika funktioner. Ikoniska 
bilder kan ha syftet att anspela på känslor, beroende på vad det är en avbildning 
av. När ikonen påminner mottagaren om något som skapar känslor, kallas det 
emotionell ikon. Ikoner har egenskapen att förmedla funktioner och information 
till hur saker fungerar eller ser ut (Wærn, Yvonne, Pettersson, Rune & Svensson, 
Gary, 2004 s.63–65). 

2.3.5 Bild och text 
Bild och text i samklang skapar meningsfullt innehåll. En bildtext kan ha olika 
funktioner; antingen för att sätta etikett på bilden, eller som en upprepning av det 
bilden visar. I flera fall kan bildtext användas för att komplettera sådant som 
bilden inte kan visa, eller ge en förklaring som kan användas för att ge stämning 
till bilden. En etiketterande funktion kan begränsa eller styra mottagarens tolkning 
av bilden (Holsanova, 2010 s.53). När bild och text beskriver liknande innehåll får 
mottagaren större förståelse för det som ska framföras (Holsanova, 2010 s. 61). 
 
Lexivisuell berättarteknik, skapat av Sven Lidman (1950) används för att ge 
förståelse för svåra och abstrakta sammanhang där bild och text är i nära 
samarbete. Både text och bild bör besvara syftet och passa ihop innehållsmässigt 
(Citerad av Holsanova, 2010 s. 54).     
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3 Metod 

Att använda sig av kvalitativ metod innebär att söka förståelse för vissa faktorer. 
Kvalitativ metod har ofta öppna frågor, som besvaras av utfrågade, som sedan 
analyseras av forskaren. För att förstå sociala processer eller tolka motiv, är en 
kvalitativ metod att föredra. Kvantitativ metod har istället som syfte att finna 
strukturer och som gärna omvandlas till siffror (Holme Solvang, 2006, s.76).  
 
Utvärdering, i form av intervjuer, används för att ta reda på hur olika 
kommunikationsmaterial kan uppfattas. En viktig aspekt i utförandet av 
utvärdering, är att de intervjuade kan bete sig på ett annorlunda sätt, som de 
förväntas göra, istället för vad de annars hade gjort utan forskarens närvaro 
(Martin, Hanington, 2012, s.92, 94). Metoden utvärdering som använts för att 
styrka designvalen, klassas främst som kvalitativ. Metoden har genomförts 
kvalitativt men delvis hanterats kvantitativt i och med att resultaten har jämförts 
för att finna likheter och dra slutsatser. Utvärdering och intervjuer, har utförts i 
syfte att skapa förståelse för hur olika bilder tolkas och vad som ligger till grund 
tolkningen. 
 
Uppdragsgivarna, som också arbetar som experter inom området för 
könsstympning-och hedersrelaterade frågor har bidragit med sin kunskap i form 
av informantintervjuer. Informantintervju, innebär att de som blir intervjuade står 
utanför den konkreta målgruppen, men kan ha ett intresse i ämnet som studeras 
(Holme Solvang, 2006, s.104).  

3.1 Resultat metod   

3.1.1 Informantintervju med experter 
Intervjuer har förts med uppdragsgivarna vid ett flertal tillfällen både i form av 
möten och via mailkontakt. Uppdragsgivare är Elevhälsans medicinska del i 
Linköpings kommun. Ansvarig är verksamhetschefen för Elevhälsans medicinska 
del och uppdraget har utformats i dialog med verksamhetschefen och den 
arbetsgrupp som arbetar med hedersrelaterade frågor och könsstympning. 
Gruppen består av en skolläkare, en kvalitetsansvarig skolsköterska och en 
skolsköterska som har ett övergripande ansvar i Linköpings kommun att handleda 
personal i hedersrelaterade frågor. Intervjun har handlat om de önskemål de har 
om vilken information som ska till målgruppen och vilken relation målgruppen 
har till ämnet könsstympning. Jag har fått ta del av socialstyrelsens material kring 
könsstympning för att jag själv ska få sätta mig in i vad könsstympning innebär 
och den fakta som kan vara relevant i arbetet. 
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Eftersom könsstympade kommer från många olika delar av världen och inte är ett 
religiöst påbud är det viktigt att framhäva det1. Vid ett möte fick jag kritik för ett 
motiv, i en av de första visuella förslagen. Motivet var grupptillhörighet, i form av 
religiösa kvinnor (se bild skissförslag 1).  

 
Skissförslag 1  

3.1.2 Urval utvärdering  
På grund av etiska aspekter valdes personer från målgruppen bort (13–18 år, 
personer med härkomst från de drabbade områden). Som nämnt är könsstympning 
ett ämnesområde som är känsligt och hedersrelaterat. Personlig kontakt med 
målgruppen kan bli obekväm och risken att de känner sig kränkta eller på annat 
sätt utpekade kan påverka resultatet.  
 
Val av antal kvinnor i utvärderingen grundades på behovet av att se mönster, 
mönster som utkristalliseras i olika tolkningsriktningar och preferenser.  
I det här fallet räckte det med sex stycken utvärderingar. De utvalda personerna 
var inte en del av den primära målgruppen, utan bestod av kvinnor som varken 
blivit utsatta för könsstympning eller kommer från områden där det utförs. 
Personerna var i 20–30 års åldern. Som tidigare nämnt skapas en mer effektiv 
argumentation genom att anpassa sig till målgruppens kunskaper, det motiverar 
mitt val att utgå från kvinnor inte är pålästa kring ämnet. Eftersom broschyren i 
slutändan kommer rikta sig till kvinnor och flickor, har män uteslutits i 
utvärderingen. Män/pojkar och flickor/kvinnor har olika relation till ämnet 
könsstympning vilket troligtvis skulle påverka resultaten av utvärderingen. 

3.1.3 Utvärdering  
Utvärderingen syftade till att ge förståelse för hur olika bilder uppfattas, vilka 
känslor de väcker och vilka av bilderna som är mest intressant samt kunna 
analysera olika bilders informationsvärde. Personerna fick i enrum beskriva sina 
tankar kring olika bildmaterial. De fick ingen förklaring eller introduktion mer än 

                                                
1 Shohreh Valikhany, 2017-04-20 Skolsköterska - konsultativt stöd i 
hedersrelaterade frågor 
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de frågor de skulle besvara kopplat till bilderna (se bilaga 1–3). Frågorna skiftade 
beroende på bild, men alla de utfrågade personerna fick samma frågor och se 
samma bilder. De frågor som ställdes var få, men de var öppna, dvs utformade så 
det krävdes mer än ett ja eller ett nej. Svaren på frågorna behövde vara så pass 
utvecklade att kunskaper och förståelse för personernas tankegångar kunde 
inhämtas. Resultaten från varje individ jämfördes för att finna mönster och 
likheter mellan de utfrågades svar. Med ökad förståelse ges en ökad möjlighet att 
göra kvalitativa designval i utformningen av illustrationer och resultatet ger en 
fingervisning i hur skisserna kan utvecklas. Som intervjuare, skrevs svaren ned i 
samband med att de reflekterade. Utformningen av utvärderingen delades in i tre 
delar, Del1, Del2 och Del3. Nedan ges en förklaring till de olika delarnas syften 
och vilken roll de har för designprocessen.  
 
Del 1 – Fånga uppmärksamhet 
I teoridelen presenteras olika sätt att skapa intresse hos mottagarna. Ett sätt att 
skapa intresse är fängslade bilder med starkt pathos. Pathos talar med känslor till 
mottagarna, och enligt teorier kan både symboliska, ikoniska och metaforiska 
bilder tala känslomässigt till oss. Vad en bild konnoterar, associeras till, beror på 
vem avläsaren är, men även här spelar konventioner in på vad mottagaren 
upplever. Det finns med andra ord ingen sanning i vad som är symboliskt eller 
vad som inger starkt pathos hos målgruppen. I kontexten, att målgruppen behöver 
lockas av att vilja ta en broschyr, behövs en ingång som skapar intresse. 
Illustrationen kommer därför vara en estetisk bild. Syftet med Del1, är att få fram 
ett resultat som kan styra och grunda valen till framsidan av broschyren. 

 
Del 2 – Berätta fängslande 
För att berätta fängslande behövs enl. Bergström (2015 s. 23) ett offer, en 
förövare och en räddare den s k dramatiska triangeln. Redan i anslaget, den första 
delen av berättandet, presenteras den dramatiska triangeln, och det är så vi fångar 
mottagarna till vidare läsning. Syfte med del 2 är att få fram passande manér samt 
utvärdera om bilderna tolkas som det är tänkt – tydligt offer och förövare. Som 
nämnt, är det olika hur bilder uppfattas och konnoteras.  
 
Del 3 – Informativa illustrationer  
I realiteten, när målgruppen ska ta del av materialet, är det inte säkert att det finns 
någon expert som kan förklara vad bilderna visar. Den primära målgruppen, som 
broschyren är skapad för, behöver förstå hur /vad ett könsstympat underliv ser 
ut/är. Del 3 går ut på att sätta sig in i målgruppens kunskapsnivå och tolkning av 
informativa illustrationer.  
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3.1.4 Resultat Del 1 – Fånga uppmärksamhet 
 
Bilderna som personerna har fått analysera har i andra sammanhang använts som 
retoriskt medel för att effektivt nå ut med budskapet att könsstympning är något 
negativt, alla bilder har använts i kampanjer i kampen om att förhindra 
förekomsten. De fick se sex olika bilder. Bilderna var utan text, för att fokus 
skulle ligga på motivet. De fick besvara frågorna ”Berätta vad du känner inför 
varje bild och beskriv vilken bild som berör dig mest och minst” (se bilaga 1). 
 
Bild 1d var den som berörde flest starkast, dock var det några som menade att den 
bilden var väldigt vanlig, och associerade bilden till att man ska skänka pengar till 
välgörenhet. Bild 1c ansågs vara den mest symboliska eller metaforiska som de 
direkt kopplade till ämnet könsstympning. Alla berördes på ett eller annat sätt av 
bilden. Flera associerade bilden till något vackert som skadas ”Jag fastnade för 
den här, fick ont när jag såg den. Något så vackert som förstörs.” 
 
Bild 1a, var den som gjorde minst intryck på personerna. Ingen fastnade för den, 
”Rakbladet, kan betyda så mycket. Associerar inte till så mycket, känner inte så 
mycket. Berörs inte av den. Rakblad används till allt”.  
 
Eftersom det visade sig att en ros med stygn fick alla sex deltagare att känna 
något, och intressera sig för bilden, betyder att det är en estetisk bild, med andra 
ord mycket pathos i sin retorik. Jag valde att utveckla motivet vidare också för att 
de flesta relaterade bilden till könsstympning. Rosen står för något vackert, som 
man inte rör enligt flera deltagare av utvärderingen. 
 
Berörde flest starkast: Bild 1d 
 
 bookshop.theguardian.com/catalog/product/view/id/296770/ 
 
Den mest symboliska : Bild 1c 
 
 designandviolence.moma.org/female-genital-mutilation-fgm-awareness-poster-
campaign-amnesty-international-volontaire/ 
 
Berörde minst : Bild 1a 
 
theguardian.com/society/2014/may/23/us-female-genital-mutilation-petition-
signatures 
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3.1.3.2 Resultat Del 2 Berätta fängslande 
 
Personerna fick se två bilder 2a och 2b som båda ska illustrera ett övergrepp, det 
finns vissa skillnader i bilderna. Ena bilden har ett ansikte och här jämförs känslan 
av hur det kan påverka intrycket i det illustrationerna vill berätta. Intresset ligger 
också i den förklarande delen av illustrationens budskap, hur informativ är den? 
De fick jämföra och diskutera utifrån frågan ”Vilken av bilderna tycker ni är mest 
intressant?” ”Beskriv vad som händer i bilden, vad handlar det om?” ”Om ni ska 
beskriva bilden med en känsla, vilken väljer ni då?” 
 

 
2a                                                         2ab 
 
Alla utfrågade fick en obehaglig känsla av bilderna och att det är ett barn som 
råkar illa ut. Nallen verkar ha en avgörande roll i uppfattningen av känslan “(…) 
Nallen berör mig. Hon får inte vara barn. Känns som hon är i tonåren, och nallen 
är med som säkerhet”. 
 
Resultaten av de utprovade visade inget tydligt mönster i vilken av bilderna som 
var mest intressant, ”Den utan ansikte, 2a, påverkar mig mer, känns som att hon 
representerar alla flickor i världen”. En annan ansåg att det var tvärt om 
”Hemskare med 2ab, den med ansikte känns mer seriös och verklig”. 
 
Resultatet visade att det stod jämnt i vilken illustration som var mest gripande av 
den med eller den utan ansikte. Resultatet av utvärderingen visade också att de 
flesta föredrog ett realistiskt manér. Så för att upprätta hålla ett mer realistiskt 
manér och upprätthålla enhetlighet genom berättandet, valde jag att utveckla den 
illustrationen som visar ett ansikte. 
 
De fick sedan diskutera ytterligare en illustration som ska representera maktlöshet 
och grupptryck. Det är en utveckling från den förra skissen som skulle 
representera grupptryck (se s.12 skissförslag 1). Den utvecklade skissen de fick 
utvärdera (se bilaga 2) framhäver främst offret istället för förövarna. Ansiktet är i 
fokus och förövarnas händer är det enda som ses och kan därför inte kopplas ihop 
med nationalitet. De fick besvara frågorna ”Beskriv vad som händer i bilden, vad 
handlar det om?” ”Om ni ska beskriva bilden med en känsla, vilken väljer ni 
då?” 
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2b 
 
Resultatet visade att illustrationen ingav ”offer-känslor” och sympati.  Alla såg en 
utsatt situation där händerna spelade en tydlig roll för ”offer-känslan” och de 
utfrågade fick en känsla av sorg. Nallen är en viktig komponent för att skapa 
trygghet, känsla och ”barn”-sympatier. ”Sorgset, nallen gör det mer sorgligt, 
armarna som ”bestämmer”. ”Barnet blir fasthållen, tycker det kan vara två 
saker, antingen att barnet blir fasthållen, eller att de tar på ett barn som inte vill. 
Den håller i en nalle och därför är det ett barn, händerna kommer ovanifrån och 
därför är det en mindre person”.  
 
Därefter fick de diskutera och jämföra två andra bilder med olika manér. Bild 2c 
har rakare linjer och en mindre realistisk stil, färre skuggor. Bild 2cd där emot har 
en mer realistisk framtoning, med mer kurvor och skuggor. De fick besvara frågan 
”Vilken av bilderna tycker ni är mest intressant? ” 
 
 
 

 
Bild 2c                                                             Bild 2cd 
 
Majoriteten av de utfrågade föredrog bild 2cd.  
”Det är en kvinna, som tittar sig i underlivet. Gillar 2cd mest. Den är 
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kontrastrik”. En annan menade att hon kunde se ett ansikte i 2cd vilket hon 
föredrog ”2cd den tilltalar mig mest för hon har ögon. Känns mer human. 
Mjukare. Syns mer att det är en människa”. 
 
Resultatet visade att ett realistiskt manér är att föredra, där skuggor och kontraster 
ger ett intressantare intryck. Jag valde bygga vidare och utveckla bild 2cd.  

3.1.3.3 Resultat Del 3 – Informativa illustrationer 
Personerna i utvärderingen fick ta del av fem olika bilder som illustrerar hur 
könsstympning kan se ut. Alla illustrationer har olika sätt att förmedla 
informationen (se bilaga 3). Personerna fick besvara frågorna ”Vad är det ni tittar 
på?” ”Vilken/vilka bild/er är lättast att förstå”. För att veta vilken av bilderna 
som är enklast att förstå utan förkunskaper, valde jag att inte ge någon 
introduktion eller förklaring av vad bilderna ska illustrera, utan de skulle skapa sig 
en uppfattning av vad de såg och sedan beskriva för mig.  
 
Det tog lång tid för de intervjuade att förstå skillnaderna och vad bilderna innebar 
rent anatomiskt. Flera gissade även fel på vad de gav för information. Den mest 
informativa bilden enligt resultatet, var den som genom färg markerar området 
som berördes. Dock säger inte den informationen något om hur de olika typerna 
ser ut. Målgruppen ska kunna jämföra med sitt eget underliv och finna likheter, 
vilket de testpersonerna inte är i behov av. Resultatet visade att det behövs något 
som markerar området som förändras/skärs bort, annars framgår det inte vilken 
förändringen är eller vad förändringen innebär 
 
Ett sätt att öka förståelsen för bilderna är även tillhörande text som beskriver vad 
som händer i bilden. Mest informativ och minst informativ presenteras nedan.  
 
Minst informativ – Bild 3b 3bc 3bcd 
 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20282/2016-6-
59.pdf (s.13) 
 
Ingen kunde se direkt vad som var skillnaden mellan bilderna, flera gissade 
dessutom fel, därav blir den minst informativ. ”Är det här samma 3bc och 3bcd? 
Det är något borttaget, blygdläpparna kanske.” 
 
 
Mest informativ – Bild 3E 
 
sciencephoto.com/media/704656/view 
 
 
Eftersom illustrationerna visar ett normalt underliv, var det enklare enligt 
personerna, att se vad som var skillnaderna på underliven. Texten hade en 
betydande roll för förståelsen. ”Tydligare för det finns en ”normal” att jämföra 
med, mycket bättre med text också ”. Nästan alla föredrog att det område som var 
drabbat vid könsstympning var markerat med en utstickande färg.   
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3.2 Metoddiskussion 
I min metod Del 1, har jag utgått från ett antal olika bilder som alla använts i syfte 
att förmedla ett budskap att stoppa kvinnlig omskärelse. I mitt arbete har det 
aldrig handlat om att stoppa någonting, utan att upplysa. Därför kan man kritisera 
de bilder jag valt, då de egentligen har olika syften. Men eftersom syftet samtidigt 
är att förmedla sympatier och känslor kring samma tema, är bilderna mer än 
relevanta att diskutera kring. 
 
Hade jag haft möjlighet, hade det varit givande att göra observationer på en skola. 
Att lägga fram en retorisk bild på ett synligt ställe där många dagligen passerar, 
och sedan observera hur de reagerar och vilka bilder som skapar intresse och inte, 
hade varit relevant för att få en inblick i hur reaktionen kommer att bli i realiteten. 
Men på grund av etiska aspekter, som att de krävs målsmans underskrift för 
deltagande av tester, så har den metoden uteslutit.  
 
Av etiska skäl har målgruppen inte varit med under utvärderingen. Eftersom det 
berör ett ämne som är smärtsamt för den som blivit utsatt, av respekt har jag 
undvikit det. Inte heller är det säkert att resultatet hade blivit helt sanningsenligt 
då målgruppen kan känna skam eller obehag som leder till att de hanterar 
intervjuerna annorlunda. När jag utförde utvärdering Del 3, valde nästan alla den 
sista bilden som mest informativ. Resultatet kan delvis ha berott på att de fått 
”öva” ögat, på bilderna som de fick bedöma innan, och uppfattningen blev att den 
sista bilden var enklast att förstå.  

 
4 Resultat och gestaltning 

Frågeställning: 
Vad behöver illustreras i ett retoriskt bildberättande för att motivera 
könsstympade att söka hjälp?  
 
Teorier kring visuell retorik och berättarteknik samt metoderna Utvärdering och 
informantintervju med expertgrupp har lagt grunden för de designval som 
besvarar frågeställningen.   
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4.1 Layout 
 

För att styra mottagarnas blick, används färger eller former som sticker ut från sin 
kontext. En färg som skiljer från sin bakgrund ”poppar” och fångar mottagarens 
uppmärksamhet, så kallad pop-out effekt. Färgens styrka ska skiljas i förhållande 
till sin omgivning, men även former som skiljer sig från omgivningen drar till sig 
uppmärksamhet (Ware, 2008, s.28). Bilder som är kontrastrika i form av ljus och 
mörker, eller objekts olika storlekar i förhållande till varandra skapar 
uppmärksamhet, spänning och dynamik. Färgbilder bjuder in mottagaren till 
läsning (Bergström, 2015, s.184, 259).                                                       

Färger kan effektivt användas för att hjälpa hjärnan att kategorisera och 
strukturera information, det kallas färgkodning. Färgen får representera ett annat 
objekt, och allt inom samma kategori får samma färg. Då vet mottagarna att de 
finns ett samband. För att så effektivt som möjligt utnyttja färgernas möjlighet till 
att styra mottagarna till vissa objekt, bör färgen vara distinkt och sticka ut från sin 
bakgrund. Det görs genom en homogen bakgrund och distinkt färg på objekten. 
Färger som röd, grön, gul och blå används mest effektivt för att skapa 
uppmärksamhet från mottagaren. Men det är viktigt att inte använda allt för 
många färger när man färgkodar eftersom många färger kan få motsatt effekt och 
istället föra mottagaren förvirrad (Ware, 2008, s.84). 
 
Text och bild som samverkar bör vara nära varandra för att förtydliga 
samhörigheten och skiljas från andra element. Rektangulära och tydliga former 
skapar struktur för användaren /Cairo 2013, s.171). Objekt som befinner sig nära 
varandra uppfattas höra ihop även de objekt som är lika till utseendet (Holsanova 
2012 s. 92,93) 
 
Upplägget i broschyren har utgått från de retoriska medlen. Att fånga intresse, 
sedan bakgrundinformation kring ämnet. Där efter ska mottagarna fastna för ett 
offer och ett problem som ska vilja lösas, bilderna ska spela på pathos. På mitten 
sidan framställs mer logiska argument, som ska ge tillräcklig med kunskap och 
förståelse för att mottagaren ska vilja uppsöka hjälp, här är symtomen av 
könsstympning i fokus. På tredje sidan av uppslaget framställs lösningen på 
problemet s.k. instrumentellt budskap, där finns en ikonisk illustration som ger 
bild vad man kan göra.  
 
Med tydlig följriktning och få dekorativa inslag framhävs det väsentliga och på så 
sätt blir informationen som tydligast. De vita rutorna ska skapa tydlighet och gör 
det enkelt att navigera sig och skapar struktur. Den vita rutan på förstasidan i 
uppslaget samlar all information som har med bakgrunden att göra, och allmän 
information som kan vara viktig att ta del av. Den vita rutan som är på tredje sidan 
av uppslaget innehåller illustrationen med det främsta syftet att vara informativa 
och det är därför viktigt att den typen av information är så pass tydlig och korrekt 
som möjligt.  
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En av de tidigare skisserna i layoutprocessen gav ett rörigt intryck. Kartan som 
jag ville ha med från början tog upp för mycket fokus och gav inte tillräckligt med 
relevant information i förhållande till den uppmärksamhet den tog. Jag valde att 
utveckla en mer strikt layout med raka linjer för att lättare lokalisera sig på 
uppslaget. Röd är en färg som fångar uppmärksamhet. Färgkodning är inget jag 
använt mig av i den mening att kategorisera i broschyren. Där emot har det fått 
användas som ett sätt att ”följa” berättelsen, och styra mottagarna till det som ska 
framhävas i illustrationerna.  
 
Jag har valt en bakgrund som är homogen, och sval för att skapa ”pop out” och få 
fram det väsentliga i broschyren. Rosen på framsidan är röd, och texten är röd, 
element på flickan är röd vilket skapar kongenialitet.  
 

 
Första utkast 
 
Resultat Layout  
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Resultat Layout baksida 

 
 

Ont att kissa

Är man könsstympad kan 
det innebära problem att 
kissa. Det kan ta lång tid 
för urinen att komma ut.  
Återkommande urinvägs- 
infektioner och urinläckage
kan förekomma.

Underlivssmärtor 

Smärtor i samband med  
mens är vanligt. Smärtan  
kan bero på att blodet inte  
kan komma ut ordentligt. 
Återkommande 
svampinfektioner och 
andra gynekologiska  
besvär kan förekomma.

Smärtsamma samlag 

Problem att föda barn 

Könsstympning kan leda 
till problem i samband 
med förlossning. 

Att vara könsstympad kan leda till långsiktiga problem  
och flera av dem kan uppstå i tonåren

Smärta vid samlag kan 
bero på ärrbildning och 
nervknutor som skapats 
på grund av könsstymp-
ningen.

Misstänker du att du är könsstympad?  
Det du kan börja med är att undersöka ditt underliv själv!

Med hjälp av en spegel 
kan du se och känna efter 
hur ditt underliv ser ut. 
Det syns inte alltid att 
man är könsstympad.  

Ta hjälp av en spegel

De tre vanligaste typerna av könsstympning

Få hjälp Symtom 

Delar av flickans könsorgan skärs bort eller 
skadas med något vasst föremål, ofta utan 
bedövning. 

Könsstympning är en 
gammal tradition. Ofta 
utförs könsstympning 
på yngre flickor.

orörd slida Typ I

Typ II Typ III

Klitoris 
Urinrörsmynning

Slidöppning

Yttre blygdläppar

Inre blygdläppar

Borttagande av klitoris

Borttagande av klitoris 
och de inre blygdläpparna

Ihopfästande av de inre eller  
de yttre blygdläpparna

Könsstympning
Kvinnlig könsstympning innebär att kvinnliga  
könssdelar skadas av kulturella skäl  
 
Traditionen förekommer främst i delar av Afrika,  
men också i vissa områden i mellanöstern 
 
Det finns flera olika typer av könsstympning   
 
Könsstymning kan få långsiktiga komplikationer 
 
Man kan vara könsstympad utan  
att veta om det

...finns på www.1177.se 
eller telefonnummer 1177.  

 
Behöver du hjälp och tips kan du vända 

dig till skolsköterskan på din skola. 
 

Skolsköterskan når du via skolans  
hemsida eller via kommunens växel på 

telefonnummer +13-20 660 60 

Mer information...
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4.2 Framsidan 
Enligt teorierna kring visuell retorik, krävs tilltalande bilder som spelar på pathos, 
känslor, för att fånga publiken. Problematiken här ligger i att alla konnoterar olika 
till olika bilder och sammanhang. Därför genomfördes metoden utvärdering, för 
att få en förståelse för vilken typ av motiv som kan anses tilltalade och 
intresseväckande i sammanhanget.  
 
Det är blandning av symbol och metafor för könsstympning, metafor i och med att 
det finns en tydlig liknelse mellan hur könsstympning utförs, och rosen med 
stygnen. Rosen får i det här fallet stå för underlivet, och rosen blir symbolisk. 
Samtidigt har bilden ett ikonisk emotionellt värde, då det är en avbild av en ros, 
rosen associeras till något som är vackert. Motivet står för argumentet att 
könsstympning är förstörande och fel. Det här kan också tolkas som ett entymem 
– ett argument som bygger på principiella åsikter – man förstör inte rosor/det 
vackra, därför är det fel med könsstympning.  
 
Jag valde att illustrera en ros med stygn och en utan. Rosen och den hopsydda 
rosen i kontrast, skapar dynamik i sin betydelse. Den orörda rosen får stå för vad 
den hopsydda rosen en gång var, eller vad den hade kunnat vara. 
 
Framsidan, det första mottagarna ser, kommer illustreras oberoende av text. Det 
för att motivet ska få tala för sig, och på ett sätt innehar motivet en implicit tes. 
För att argumentera väl med målgruppen bör man förstå deras världsuppfattning 
och av respekt till de utsatta har ordet könsstympning valts bort eftersom det kan 
uppfattas som skrämmande.  
 
Färger har valts utifrån vad som är kontrastrikt, och ”poppar”, kontraster skapar 
känslor och dynamik, vilket ökar intresset. Den röda färgen har många betydelser, 
men i det här fallet används den på rosen för att rosor ofta är röda, men också för 
att röd är en färg med egenskapen att sticka ut och väcka uppmärksamhet.  
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Resultat Framsidan 

 
 

4.3 Första sidan 
På första sidan av uppslaget, ska anslaget presenteras, här ska målgruppen bli 
intresserad och vilja veta hur konflikten löses. Det illustreras genom bilden som 
ska representerar utförandet av könsstympning (se bild1). Bilden har flera 
funktioner; den ska ge informationsvärde i hur det går till och vad ”att 
könsstympa” innebär, som bidrar till bakgrundinformation till problemet och ger 
en helhetsbild av sedvänjan. Samtidigt illustreras en förövare och ett offer. 
Målgruppen ska ha möjlighet att känna igen sig i flickan, ”offer-känslan” ska få 
målgruppen att engagera sig. Bilden kan också fungera som ett argument till att 
det är fel, det är ett övergrepp. På så sätt blir illustrationen ett paradigm. Paradigm 
som visar ett exempel på en flicka som är ledsen för hur det går till – därför är det 
fel. I det här sammanhanget har text kompletterat illustrationen för att öka 
informationsvärdet, och styra och begränsa tolkningen av illustrationen.  
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Bild 1 
 
Under designprocessen valdes flera skisser bort. Jag skapade illustrationer som 
visade olika vinklar av ett könsstympnings-utförande, där kvinnor stod runt 
omkring offret, men jag valde bort dessa illustrationer eftersom jag tidigare gjort 
valet att skapa ett berättande som fokuserar på offret, det för att bevara 
kongenialiteten i berättandet och för att undvika att skuldbelägga. Offret är det 
som målgruppen ska känna sympati för, de ska inte skapa sig en relation till 
förövarna. Att illustrera flickan i profil ger möjlighet att få fram ansiktsuttryck 
samtidigt som händelsen som illustrerats kan framhävas tydligt. I en alltför 
komplicerad vinkel, ökas risken för att de viktiga elementen (instrument som 
används, känslor hos offret, den försvarslösa positionen offret befinner sig i) blir 
otydliga.   
 
 

 
Skissförslag  
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Resultat bild 1 
 
 

 

 
 
Bild 2 
Båda Illustrationerna på förstasidan hör ihop i berättandet, utseendet och att nallen 
är med i båda illustrationerna tolkas som samhörighet, liknande element hör ihop. 
Nallen har ett ikoniskt, emotionellt värde enligt resultatet av utvärderingen. 
Nallen är en avbildning, men ger associationer och känslor till något annat. 
 
Anledningen till att flickan har händer på axlarna är för att det ska ge känslan av 
att det här är något som är kopplat till grupptryck. Att få fram budskapet att 
sedvänjan upprätthålls av ett socialt tryck, görs dels i illustrationsform men också 
i textform för att förtydliga. I och med ”offer och förövarkänslan” kommer 
mottagaren att kunna känna igen sig, och känna sympati för flickan, som innehar 
huvudrollen i berättandet. För att det tydligt ska framgå att det är samma flicka 
har hon fått ett karaktäristiskt hår och samma kläder genom hela berättandet i 
broschyren. För att förstärka en dramatisk känsla har skisserna utvecklats genom 
att öka kontrasterna och framhäva händerna. Bakgrunden bakom flickan är 
mörkare vilket lägger fokus på henne. Händerna har fått skarpare konturer vilket 
gör att ögat dras till den delen. Händernas betydelse ger möjlighet för publiken att 
begrunda bilden länge, och skapar därför ett estetiskt värde av bilden, vilket är 
viktigt i konsten att övertyga – skapa intresse. Ansiktsuttrycket har utvecklats från 
skisserna och flickan ser uppåt, för att framhäva hur maktlös hon är i 
sammanhanget.   
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Skissförslag                                        Skissförslag 
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Resultat Bild 2 
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Resultat sida 1 uppslag 

 

Delar av flickans könsorgan skärs bort eller 
skadas med något vasst föremål, ofta utan 
bedövning. 

Könsstympning är en 
gammal tradition. Ofta 
utförs könsstympning 
på yngre flickor.

Könsstympning
Kvinnlig könsstympning innebär att kvinnliga  
könssdelar skadas av kulturella skäl  
 
Traditionen förekommer främst i delar av Afrika,  
men också i vissa områden i mellanöstern 
 
Det finns flera olika typer av könsstympning   
 
Könsstymning kan få långsiktiga komplikationer 
 
Man kan vara könsstympad utan  
att veta om det
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4.4 Sidan två 
På sidan två i broschyren presenteras argumenten med logos. Tanken med 
illustrationerna här är inte att de ska väcka känslor som sitt primära syfte, utan 
snarare informera om de symtom som könsstympning kan ge. 
Menstruationssmärtor, problem att urinera, problem att ha samlag och att föda 
barn är argument som är logiska att uppsöka hjälp för. Den här delen talar mer i 
nutid, till skillnad från sidan 1 i uppslaget som fokuserade på förståelse och 
bakgrund till sedvänjan.  
 
Illustrationerna är kopplade till bildtext och utan bildtexten förloras lite av deras 
värde. Bildtexter, i det här avseendet ska förstärka och ge förklaringar som bilden 
inte kan ge.  
 
Bild Underlivssmärtor 
Bilden som representerar underlivssmärtor visar händer vid underlivet. Händerna 
pekar mot det område där smärtan sitter. Genom att illustrera en hållning som är 
kopplad till smärta skapas förståelse för att det är en obehaglig situation. Även de 
röda trosorna ska få målgruppen att dra uppmärksamheten dit och förstå vilket 
område det rör sig om.                              

Efter metoden utvärdering kunde jag fastslå att ett mer realistiskt manér skapade 
mer igenkänning och signalerade starkare känslor. Teorier pekar mot att en bild 
ska vara något som mottagaren kan begrunda länge. Därför utvecklades de första 
skisserna till en ställning som istället inger en känsla av att något händer, en 
ställning som är ovanlig i ett tillstånd utan smärta.  
 
För att öka känslan och trovärdigheten i att det är något som ”händer” i bilden, 
och få det att se naturligt ut, inspirerades jag av Alexandra Kamis (2005) konsten 
att teckna rörelse (s.22) Att hitta tyngdpunkten utgår man från magpartier och 
nedåt. Det ska finnas en balans i hur det är möjligt att stå.  
 

 
Strecket symboliserar tyngdpunkten 



 30 

 
skissförslag  
 
 
Resultat Underlivssmärtor 
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Bild Ont att kissa 
Flickan på toastolen är en ikonisk bild, målgruppen ska förstå att symtomen 
framträdande vid toabesök. I texten som är kopplad till bilden ökas förståelsen för 
bildens betydelse. Uttrycket i ansiktet indikerar på att hon är bekymrad, även 
ställningen indikerar på att det kan ta lång tid att kissa eller att det gör ont. 
Armens position är förenad med känslan av att något tar tid. 

 
Skissförslag 
 
Resultat Ont att kissa 
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Smärtsamma samlag 
Samlag kan vara problematiskt att illustrera utan att det blir för pornografiskt.  
Av den anledningen har jag valt att framhäva en känsla av närkontakt. Två nakna 
personer, en man och kvinna, som håller om varandra, utan att visa de privata 
delarna. Den konstellationen mellan två människor sker främst i samband med sex 
men det är upp till betraktaren att göra den tolkningen. Sex mellan en man och en 
kvinna är normativt. I det här avseendet blir associationen till sex starkare om den 
bygger på sociala konventioner, redundans, och därför har jag valt det olikkönade. 
Det första skissen var en stelare och mindre realistisk illustration som istället 
byggde på det symboliska värdet av hjärtats betydelse. Men för att skapa mer 
trovärdighet och en starkare känsla för att det är något som sker, en process i 
bilden, utvecklades den mer statiska skissen. 
 

 
 
Skissförslag 
 
Resultat Smärtsamma samlag 
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Resultat ”smärtsamma samlag” 
 
Problem att föda barn 
Bilden på den gravida kvinnan, är ikonisk och står för det som kan hända vid en 
graviditet. De flesta kvinnor tänker sig någon gång att vara gravid, och jag har 
därför tagit fasta på målgruppens syn på världen, och kan så framföra argument 
som anses logiska. Bildtexten bör läsas i förhållande till bilden för att skapa 
förståelse för den exakta innebörden även här. I första skissförslaget är bilden 
ikonisk men ger inte någon indikation på om bilden är positiv eller negativ, den 
anspelar inte på känslor. För att skapa förståelse för karaktären/offret, utvecklades 
ett ansiktsuttryck som indikerar på smärta.  

 
Skissförslag 
 
Resultat Problem att föda barn 
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Resultat Uppslag sid 2 

 
 
 
 
 
 

Ont att kissa

Är man könsstympad kan 
det innebära problem att 
kissa. Det kan ta lång tid 
för urinen att komma ut.  
Återkommande urinvägs- 
infektioner och urinläckage
kan förekomma.

Underlivssmärtor 

Smärtor i samband med  
mens är vanligt. Smärtan  
kan bero på att blodet inte  
kan komma ut ordentligt. 
Återkommande 
svampinfektioner och 
andra gynekologiska  
besvär kan förekomma.

Smärtsamma samlag 

Problem att föda barn 

Könsstympning kan leda 
till problem i samband 
med förlossning. 

Att vara könsstympad kan leda till långsiktiga problem och 
flera av dem kan uppstå i tonåren

Smärta vid samlag kan 
bero på ärrbildning och 
nervknutor som skapats 
på grund av könsstymp-
ningen.

Symtom 

Delar av flickans könsorgan skärs bort eller 
skadas med något vasst föremål, ofta utan 
bedövning. 
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4.5 Sidan tre 
På sidan tre presenteras lösningen på problemet (symtomen), – titta sig i 
underlivet. För att spinna vidare på det instrumentella budskapet, kan man säga att 
det är här blir ”produkten” som ska tillfredsställa deras behov. Det är ingen 
produkt i den meningen, men en handling som ger lösningen. Lösningen är också 
att höra av sig till 1177.s eller skolsköterskan som blir ett slags ethos. De besitter 
en yrkesroll och anses därför kunniga inom sitt område, där av höjs trovärdigheten 
för broschyrens budskap.  
 
Bild Ta hjälp av en spegel 
I utvecklingen av designprocessen, utvecklades den första skissens manér, men 
också en mer trovärdig position. En position som tydligt visar hur man kan 
använda en spegel och se sig i underlivet. Den första skissen hade ett manér med 
raka linjer och en onaturlig kropp. Den utvecklades sedermera till en stil som var 
mer realistisk, med en muskulatur som var mer trovärdig. Men ställningen var 
fortfarande stel och genom att skapa en mer naturlig hållning, som ger en antydan 
till att det inte är en statisk position utan något som sker i bilden, utvecklades 
positionen. Här handlar det också om tyngdpunkten och hur kroppen rör sig.  
 
 
 
 

 
Skissförslag                                          Skissförslag 
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Resultat Ta hjälp av en spegel 
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Resultat Uppslag sid.3 

 

Är man könsstympad kan 
det innebära problem att 
kissa. Det kan ta lång tid 
för urinen att komma ut.  
Återkommande urinvägs- 
infektioner och urinläckage
kan förekomma.

Misstänker du att du är könsstympad?  
Det du kan börja med är att undersöka ditt underliv själv!

Med hjälp av en spegel 
kan du se och känna efter 
hur ditt underliv ser ut. 
Det syns inte alltid att 
man är könsstympad.  

Ta hjälp av en spegel

De tre vanligaste typerna av könsstympning

Få hjälp 

orörd slida Typ I

Typ II Typ III

Klitoris 
Urinrörsmynning

Slidöppning

Yttre blygdläppar

Inre blygdläppar

Borttagande av klitoris

Borttagande av klitoris 
och de inre blygdläpparna

Ihopfästande av de inre eller  
de yttre blygdläpparna
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Frågeställning 
 
Hur kan informativa illustrationer skapa förståelse för vad som är ett könsstympat 
underliv? 

 
4.6 Informativa bilder 
Informativa bilder har bland annat som syfte att underlätta inlärning, förklara och 
förtydliga någonting (Wærn, Yvonne, Pettersson, Rune & Svensson, Gary, 2004 
s.63). I en informativ bild bör all typ av estetiskt värde uteslutas. Hur realistisk 
och detaljrik bilden behöver vara beror på vilken typ av information som ska 
förmedlas. Linjeteckningar kan exempelvis vara relevant för att belysa något 
specifikt (Wærn, Yvonne, Pettersson, Rune & Svensson, Gary, 2004 s.149). 
 
En effektiv informationsbild skapas utifrån att man förstår målgruppens 
kunskapsbehov och hur insatta de är i ämnet (Wærn, Yvonne, Pettersson, Rune & 
Svensson, Gary, 2004 s.154).  

För att besvara frågeställningen har de flesta designval grundats utifrån resultatet 
av metoden utvärderingen. Jag har därför pekat ut de områdena på ett normalt 
underliv, som påverkas av könsstympning. Att kunna relatera bilderna till en 
”orörd” slida, hjälper även förståelsen för vad könsstympning innefattar, enligt 
resultatet av metoden.  
 
En effektiv informationsbild skapas som sagt när man förstår målgruppens 
kunskapsbehov. För att styra mottagaren till de mest informativa delarna av 
illustrationen har kontraster ökats, med tydliga konturer och linjer för att 
framhäva det väsentliga. Färgerna är mer distinkta och färgstarka i underlivet. De 
omliggande kroppsdelarna som benen, är inte lika tydliga i färg eller kontur, just 
för att framhäva den mest väsentliga informationen.  
 
Jag har utgått från referensbilder för att bilderna ska vara korrekt rent medicinskt 
samt i dialog med uppdragsgivarna.  
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Är man könsstympad kan 
det innebära problem att 
kissa. Det kan ta lång tid 
för urinen att komma ut.  
Återkommande urinvägs- 
infektioner och urinläckage
kan förekomma.

Misstänker du att du är könsstympad?  
Det du kan börja med är att undersöka ditt underliv själv!

Med hjälp av en spegel 
kan du se och känna efter 
hur ditt underliv ser ut. 
Det syns inte alltid att 
man är könsstympad.  

Ta hjälp av en spegel

De tre vanligaste typerna av könsstympning

Få hjälp 

orörd slida Typ I

Typ II Typ III

Klitoris 
Urinrörsmynning

Slidöppning

Yttre blygdläppar

Inre blygdläppar

Borttagande av klitoris

Borttagande av klitoris 
och de inre blygdläpparna

Ihopfästande av de inre eller  
de yttre blygdläpparna
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5 Diskussion  

5.1 Etik 
Som nämnt har jag försökt att undvika kontakt med målgruppen. Det här är 
såklart på gott och ont och mycket information har jag gått miste om. Hade det 
funnits möjlighet hade jag velat göra en kunskapskontroll på målgruppen – vad de 
vet om ämnet, vilka tankar de har. Det hade givit mig verktygen att argumentera 
enligt deras världsuppfattning. Jag har istället fått använda mig av mina 
uppdragsgivares erfarenhet av målgruppens kunskaper. Det finns alltså en risk att 
jag missar viktig information, eller ger för grundläggande information, som inte 
bidrar till något informationsrikt till målgruppen.  
 
Det finns också en risk, att materialet som jag skapat pekar ut folkgrupper eller 
individer som onda eller dåliga. Jag skapade illustrationer som framhäver offer 
och förövare, i syfte att fånga läsaren. Men det innebär också att vara ute på 
”djupt vatten”, då flera kan känna sig kränkta, eftersom förövarna oftast är 
föräldrarna. Det kan ge motsatt effekt – att de stöter ifrån sig informationen. Det 
är en balansgång i att förmedla att seden strider mot mänskliga rättigheter utan att 
skuldbelägga stora delar av befolkningen. Mitt sätt att balansera problemet har 
varit genom att undvika identifiering av vem eller vilka ”förövarna” verkligen är. 
Förövarna är ansiktslösa och jag har uteslutit att ge förklaring till vilka exakt det 
är som utför seden. Det jag valt att belysa som bakgrunden till sedvänjan, är att 
det utförs är på grund av sociala konstruktioner och grupptryck i vissa områden av 
världen.  
 

Jag har försökt att så väl som möjligt inte peka ut folkgrupper eller etniciteter 
genom illustrationerna, men samtidigt finns det en fördel när man gör det -  
redundans, som skapar större igenkänning och trygghet för målgruppen. 
 
Jag valde bort en bild som illustrerade kvinnor i slöja (se sida 15). Majoriteten av 
alla könsstympade kommer från muslimska länder, och därför finns det en stor 
relevans i att ha med kvinnor med slöja och skapa igenkänning genom att rikta in 
sig till majoriteten av målgruppen. Men samtidigt finns det en väldigt stor risk att 
bilden ger alltför starka associationer mellan religion och könsstympning. Den 
informationen är fel då det inte är ett religiöst påbud. Jag anser att det inte värt att 
skapa felaktiga fördomar kring islam. Snarare är det vara ett argument, att det inte 
är religiöst, och därför finns det ingen anledning att utföra seden. 
 
Hur kan en flicka illustreras utan att bli för stereotypisk? Ska hon ha klänning och 
långt hår för att förtydliga könstillhörighet? I det syftet har jag försökt att skapa en 
så neutral bild som möjligt, men samtidigt få med känslan av att det är en flicka. 
Om hon har en klänning, eller en stor t-shirt på sig blir upp till beaktaren att 
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avgöra. Hon har heller ingen typisk flick-eller pojkfrisyr.  
 
Självklart kan sex mellan homosexuella ge problem för de som är könsstympade. 
Min bild som illustrerar ”smärtsamma samlag” är rent av heteronormativ, och på 
det sättet upprätthåller jag den normativa föreställning vi har kring sex och 
samlevnad. Men jag har helt enkelt valt att fokusera på huvudsyftet - att 
målgruppen ska ta hjälp. Därför har illustrationerna fått representera majoriteten 
av målgruppens sexualitet. Hade det varit två kvinnor istället, finns risken att det 
ger fel budskap, kanske hade det fått mer uppmärksamhet, just för att det är mer 
kontroversiellt. Det finns inte en sanning om hur illustrationerna tolkas, vi alla är 
olika och konnoterar olika.  
 
Tyvärr kommer jag inte kunna nå ut till alla som behöver det, men 
förhoppningsvis till majoriteten. Tyvärr, när det kommer till normer och 
konventioner, så är det lättare att nå ut till den större delen av målgruppen genom 
att upprätthålla föreställningar. 
 

 

6 Slutsats 

För att nå ut med sitt budskap som designer blir den viktigaste komponenten att 
förstå målgruppen. Informationen behöver anpassas efter den kunskapsnivå de 
besitter och deras syn på världen för att på ett känslomässigt sätt beröra. 
Målgruppen har låga kunskaper och där av behöver informationen vara 
grundläggande. Utan att ge bakgrundinformation i ämnet skulle mottagaren 
förloras.  
 
Att illustrera känslor i ansiktsuttryck och förmedla det mottagaren ska känna är ett 
knep att skapa övertygelse. Eftersom känslor är subjektiva kan det aldrig finnas 
någon garanti för att kommunikationen mellan förmedlare och mottagare blir som 
avsedd. Men att framhäva tydliga ansiktsuttryck och med ett mer realistiskt manér 
ökar chans att påverka känslomässigt, det handlar om att illustrera det mottagarna 
ska känna. Ett sätt att hålla fast vid intresset är att anspela på den dramatiska 
triangeln, där ett offer framställs, och en konflikt som behöver lösas. I det här 
fallet är mottagarna offret och därför är den berättartekniken väldigt relevant att 
använda sig utav.  En dramatisk berättarteknik fungerar i det här avseendet 
eftersom målgruppen är i behov av grundläggande information och det finns ett 
kronologiskt tidsspann i berättandet, från barn (dåtid) till ungdom(nutid) där 
många symtom är framträdande, och slutligen problemlösningen som eventuellt är 
framtiden och lösningen. 
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Men det är inte bara förmedling av känslor som övertygar utan det är lika viktigt 
att illustrationerna har ett informationsvärde. Ikoniska illustrationer har en mer 
informationsbärande funktion och fungerar i det sammanhanget bättre.  

Men alla de här medlen för att övertyga publiken måste vara förenligt med de 
informationsdesigns-principer som finns. Med genomgående tydlig struktur och 
tydliga kontraster mellan bakgrunden och det av informationsvärde ger det en 
tydligare uppfattning och förståelse för budskapet.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1  
 
Utvärdering Del 1 
”Berätta vad du känner inför varje bild och beskriv vilken bild som 
berör dig mest och minst.” 
 
Bild: 
1a  
 
Person1: Rakbladet, kan betyda så mycket…Associerar inte till så 
mycket, känner inte så mycket. Berörs inte av den. Eftersom rakblad 
används till allt.  
 
Person2: Den signalerar mycket olika saker. Associerar till väldigt 
många olika saker.  
 
Person3: Jag tänker på självskadebeteende 
 
Person4: Alltså, jag har ingen kunskap i hur det går till, så det tar inte 
lika hårt. Det kan betyda massor saker tycker jag  
 
Person5: Får ingen känslomässig koppling, vet inte riktigt innebörden 
av bilden 
 
Person 6: nja, den fångar mig inte, känner inget speciellt, ganska 
tråkig bild 
 
Bild: 
1b 
 
Person 1: Budskapet går fram men får ingen känslomässig koppling. 
Känner inget speciellt.  
 
Person 2: Den här är nog tydligast faktiskt.  
 
Person 3: Försöker förstå, med text. Gjorde det mer intressant, 
eftersom den är klippt och man börjat fundera på meningen.  
 
Person 4:  Reflekterar inte. Det är inte på riktigt känns det som. Det är 
bara mönster och en toaskylt typ.  
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Person 5: Det är ett tydligt budskap men man tar inte in det, tror det 
beror på den är som en toasymbol  
 
Person 6: Känns som bilden vill säga att det är en kvinna som inte får 
bestämma över sig själv 
 
Bild:  
1c 
 
Person 1: Får ont av den, den är väldigt tydlig. Lite som med 
saxen(1e).  
Någon som har skadat. Tydligt vad den ska visa. Den fick mig att fatta 
vad det handlade om.  
 
Person 2: Jag fastnade för den här fick ont när jag såg den. Något så 
vackert som förstörs. 
 
Person 3: Tydligt vad den vill visa, starka kopplingar mellan 
könsstympning då. 
 
Person 4: Den berör mig mest, för att det är stygn. Skör och vacker 
ros, blir igen-sydd av onödig anledning. 
 
Person 5: Jag gillade den här mest, eller alltså jag tycker nog den är 
mest intressant på något sätt. Tror det är att den är så talande, man 
tänker på hur fel det är.  
 
Person6: Den här är också väldigt stark, jag tänker att det är snippan 
som blivit hopsydd. 
Förstod nu att det var könsstympning. 
 
Bild:  
1d 
 
Person 1: Bilden på ansiktet, är mest intressant. För att jag vill förstå 
varför hon är ledsen.  
Känner mest sympati för den här bilden. Jag känner sorg, smärta, 
hopplöshet, ensamhet 
Finns inget yttryck för något. Jag dras mest till den. 
 
Person 2: alldeles för vanligt. Har sett förut, ointressant. Våld mot 
kvinnor.  
 
Person 3: Typiskt för FN. Mänskliga rättigheter.  
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Person 4: Tycker den var värst, för att det är så tom blick och jag 
undrar vad hon varit med om. Känns som hon förlorat hoppet. 
 
Person 5: Tycker den är hemsk, ska man skänka pengar passar den 
bilden bättre. Känns väldigt personligt. 
 
Person 6: En ledsen kvinna, som varit med om något hemskt 
 
 
Bild: 
1e 
 
Person 1: Något vackert förstörs, man vet att ingen förstör bladen med 
en ros, det är så fel.  
 
Person 2: Tänker på trädgård, dags att klippa rosor.  
 
Person 3:   Jag tänker på trädgårdarbete, haha 
 
Person 4: Här sker det, in action så känner ja, som att det ska beskriva 
händelsen, den andra rosen är när det redan hänt.  
 
Person 5: Ja, den är också talande men inte riktigt så stark som den 
rosen med stygn.  
 
Person 6: Det känns som någon tagit något, bland det finaste vi har 
och klippt av det. Något fint kan bli förstört så lätt med bara en sax. 
Den fångar mig lite mer än de andra bilderna 
 
Bild: 
1f 
 
Person 1: Förstår att det sker i Sverige också, det är närmre än vad 
man tror 
 
Person 2: Läskig. Svenska flaggan associerar jag till nationalistisk. 
 
Person 3: Jag tänker ju på Sverige, alltså något negativt med Sverige, 
smutsigt svenskt 
 
Person 4: Trodde först det var sverigedemokraterna, eller är det ett 
underliv? 
 
Person 5: Jag tolkar det som att det sker i Sverige mer än vad man 
tror. Vi är blåögda svenskar 
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Person 6: fångar mig inte, den gör inget intryck, vet inte varför… 
 
 
 Bildreferens Del 1 
 
 
Bild: 
 1a 
 The guardian Us female genital mutilation petition passes 100,000 
signatures (2014)  theguardian.com/society/2014/may/23/us-female-
genital-mutilation-petition-signatures hämtad 2017-05-12 
 
Bild: 
1b  
Together we can change female genital mutilation 
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/4600
03/FGM_Poster_v9_Sept15.pdf  hämtad 2017-05-12 
 
Bild: 
1c Amnesty international 
designandviolence.moma.org/female-genital-mutilation-fgm-
awareness-poster-campaign-amnesty-international-volontaire/ 
hämtad 2017-05-12 
 
Bild: 
1d  
Hilary burrage  
 bookshop.theguardian.com/catalog/product/view/id/296770/ 
hämtad 2017-05-12 
 
Bild: 
1e 
 Civil society  
https://www.civilsociety.co.uk/news/plan-uk-launches-fgm-
campaign.html  
hämtad 2017-05-12 
 
1f Advertolog 
 advertolog.com/28-too-many/print-outdoor/sweden-20308755/ 
hämtad 2017-05-12 
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8.2 Bilaga 2 
 
 
Utvärdering del 2  
”Vilken av bilderna tycker ni är mest intressant? ”Beskriv vad som händer i 
bilden, vad handlar det om?” ”Om ni ska beskriva bilden med en känsla, vilken 
väljer ni då?” 
 
Bild;  
2a och 2ab 
 
Person 1: Något elakt händer, en elak gör något elakt. Sovande barn. Dött barn? 
Skräck och sorg. Oskyldigt för att det är barn och sovande. Hemskare med 2ab, 
den med ansikte känns mer seriöst och verkligt. 
 
Person 2: Den utan ansikte(2a) påverkar mig mer, känns som att hon representerar 
alla flickor i världen. 
 
Person 3: Jag föredrar 2a, jag gillar att man inte ser ansiktet. Det kan vara alla 
flickor. Känns värre att det kan vara vem som helst. Hon förnekas sin rättighet. 
 
Person 4: Obehaglig, hemska bilder, oacceptabelt. Den utan ansikte berör 
mer(2a). 
 
Person 5: Jag känner att 2ab är lite värre, jag tolkar det som att det är innan och 
efter. Knyter händerna, blundar och tänker. Det finns inga känslor i 2ab, det har 
hänt förut.  
Ser fruktansvärt ut med kniven. Ser ut som hon är utan underkläder.  
Nallen berör mig. Hon får inte vara barn. Känns som hon är i tonåren, och nallen 
är med som säkerhet.  
 
Person 6: Den utan ansikte är mer tilltalande(2a), den är mer spännande.  
Man kan diskutera mer om bilden, vem det är hur barnet mår och sådär. 
En liten pojke, som blir hotad med en kniv. Kan både vara pojke eller flicka, det 
är ett barn.  
Tror det är en kniv, den blir hotad eller övergrepp. Man ser att barnet inte mår bra, 
den gillar det inte. Den utan ansikte, 2a är tom. 
 
”Beskriv vad som händer i bilden, vad handlar det om?” ”Om ni ska beskriva 
bilden med en känsla, vilken väljer ni då?”	
 
 
Bild  
2a 
 
Person 1: Föräldrarna försöker göra någon, när hon kramar nallen. Känslan är oro.  
 
Person 2: Något med föräldrar. Familj, mamma och pappa. Hon är ledsen, de 
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håller fast henne. Nallen gör att det är ett barn och nallen känns som barnet 
trygghet. 
 
Person 3: Att händerna kommer uppifrån gör att man tänker att barnet blir 
nedtryckt. Trycker ned? Trygghet samtidigt som obehag. 
 
Person4 Oroskänsla, vuxna håller tillbaka den. Många vuxna bakom. 
 
Person5 Tänker att det är ett barn, för nallen är med. De vuxna är större och 
bakom. Sorgset, nallen gör det mer sorgligt, armarna som ”bestämmer”. 
 
Person6 Barnet blir fasthållen, tycker det kan vara två saker. Antingen att barnet 
blir fasthållen, eller att de tar på ett barn som inte vill. Den håller i en nalle och 
därför är det ett barn, händerna kommer ovanifrån och därför är det en mindre 
person. 
 
 
”Vilken av bilderna tycker ni är mest intressant?” 
 
Bild:  
2c och 2cd 
 
Person 1: 2cd. Mer som en riktig kropp. Den andra är mer lik ett barn. 
 
Person 2: 2cd den tilltalar mig mest för hon har ögon. Känns mer human. 
Mjukare.  
Syns mer att det är en människa. 
 
Person 3: 2c Gillar den mer, för att den är rakare i strecken. 
 
Person 4: 2c och 2cd Något är fel i underlivet, hon tittar i skrevet. Den med 
ansiktet, 2cd. 
 
Person 5: Hon verkar må sämre på ena. Ingen lårmuskel ingenting på 2c. Ena ser 
mer frisk ut.  
 
person 6: Det är en kvinna, som tittar sig i underlivet. Gillar den 2cd mest. Den är 
kontrastrik. 
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Bildreferenser del 2 
 
 
 

 
 
 2a    Illustration av Miranda Deligianni                                                                       

 
2ab Illustration av Miranda Deligianni 
 

 
2b Illustration av Miranda Deligianni 
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2c Illustration av Miranda Deligianni                                                                                              
 
 

 
 
2cd Illustration av Miranda Deligianni 
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8.3 Bilaga 3  
 
 
Utvärdering del 3: 
Vad är det ni tittar på? Vilken av bilderna är lättast att förstå? 
 
Bild:  
3a, 3ab, 3abc 
 
Person 1: Nån är dum i huvudet och förstör en annan människas kropp.  
Dumma som tror man kissar ur hålet. På 3bc Man har sytt igen helt sytt igen helt, 
så klitoris och kisshålet är borta. 3ab är sytt igen mindre. På 3a kan det ha hänt 
någonting men vet inte vad. Vet inte vad det gråa föreställer. 
 
Person 2: Förstår inte varför det är grått på 3a. Har dom tagit bort klittan här? 
Sista, 3abc har dom tagit bort allt.  
 
Person 3: De har sytt igen på 3abc och 3ab. På 3a, har de tagit bort klitoris, eller 
blygdläpparna? Vet inte, ser ut som man har tagit bort blygdläpparna…hur ser 
man ut egentligen? 
 
Person 4: Stympat mycket på 3abc, stympat lite på 3a 
3a är normal. Oklart om man har gjort något där.  
 
Person 5: Tror dom har tagit bort klitoris på 3a. På de andra bilderna har de tagit 
de sytt igen. Väldigt dåliga bilder. 
 
Person 6: Jag tror det är könsstympning, vad som försvinner liksom. Lilla 
bäret(klitoris) försvinner, klitoris är borta. Slidmynningen är borta. Steg för steg 
vad de tar bort först. 
 
Bild: 
3b, 3bc 3bcd 
 
Person 1: Har blygdläpparna kvar, känns som det saknas delar, känns inte korrekt. 
3bcd, den hopsydda, är tydligare med färg, ser mer verklighetstroget, resultatet 
blir tydligare, de andra däremot, 3b och 3bc är mycket otydliga.  
 
Person 2: Är det här samma 3a och 3bc? 
Det är något borttaget, blygdläpparna kanske. Den svartvita (3a,3ab, 3abc) är 
lättare att förstå. 
 
Person 3: Vet inte vilken som är orörd, ser inte vart klitoris är.  
Lätt att förstå den hopsydda bara. Svårare att förstå de här bilderna än de innan. 
 
Person 4: Man har sytt ihop allt på 3bcd. 
Men jättedåliga alla bilder. Jag ser ingen skillnad på dom- kan inte säga exakt vad 
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som har hänt. Den är otydligare än första (3a, 3ab, 3abc) 
 
Person 5: Ser skillnad men kan inte säga exakt vad. De andra bilderna var 
tydligare (3a, 3ab, 3abc).  
 
Person 6: Är det ens någon skillnad mellan 3b och 3bc? Den har inga yttre 
blygdläppar. Eller är det dem inre? Den första bilden, 3b är en vanlig, den andra 
bilden, 3bc har de tagit bort de inre blygdläpparna, sista bilden, 3bcd, är hopsydd. 
Tydligare med färg än utan.  
 
Bild: 
3c 3cd 
 
Person 1: Båda bilderna ser tydligare ut än de tidigare. Men jag ser inte stygnen, 
bättre med stygn, förstår lättare.  
 
Person 2: Klitoris finns inte på 3c, den andra 3cd, har de ju sytt ihop allt. 
Tydligast med text till. Enklare manér. Känns som det saknas en förklaring bara.  
 
Person 3: Urinröret är väck. Man har sytt ihop slidan, gjort den mindre på 3cd, 
oklart vad de gjort med 3c 
 
Person 4: sytt ihop och läkt på 3cd. Inget på 3d 
 
Person 5: Jag tror den första är läkt, och att de sytt ihop delar, det är text så den 
blir tydligare än de tidigare jag såg. 
 
Person 6: Jag ser samma sak som de tidigare bilderna, en hel snippa och en 
hopsydd snippa.  
 
Bild:  
3d typ I, typ II typ III 
 
Person1: Tror bilderna försöker visa att det finns olika sätt att könsstympa på. Det 
som är markerat är där som förändringen görs. Olika sätt att skära bort. Svårt att 
tänka hur det skulle se ut. Skulle se tomt och konstigt ut…Bakterievänligt… 
 
Person 2: Den visar olika saker som man tar bort, först klitoris, typ I. Den andra 
visar att den tagit bort klitoris och de yttre blygdläpparna, typ II finns i olika 
format. Typ III tar man bort allt som hänger ut. Typ III är alltså allt man har sytt 
ihop.  
 
Person 3: Jävligt bra att den visar med färg. Då blir det tydligt var man ska 
fokusera. Man ser hur den ska se ut. Då blir det tydligare. Typ III ännu värre, 
delux, då har man sytt ihop jättemycket. 
 
Person 4: Tydligare för att det är färgat. Det gröna betyder att man tar bort det tror 
jag. 
Men jag tycker 3c-3cd är tydligare fortfarande För den är bättre anatomiskt ritad. 
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Person 5: Den är tydligare, man fattar vilka områden som är berörda. 
 
Person 6 
Det är könsstympning, hur det går till, till punkt och pricka, steg ett steg två steg 
tre.  Den gröna färger står för det som ska åka bort.  Den är tydligare än dom 
tidigare alternativen…Eller är det olika typer av snippor kanske...? Vet inte vad 
typ I typ II osv, betyder. 
 
Bild 
3e 
Person 1: Den här var enklast att förstå, texten gjorde det tydligare.  
 
Person 2: Tycker den är tydlig. Ännu tydligare för den har en förklaring för vad 
det är. Och för man har en normal att jämföra med. 
 
Person 3: Tydligare för den finns en ”normal” att jämföra med, mycket bättre med 
text också. 
 
Person 4: Det är ju inte lätt att veta skillnaden mellan normal och tagit bort 
klitoris. Man undrar ju hur det ska se ut för dem. Nu är det ju bara färg för att 
markera området, inte utseendet. Det är bra att texten hjälper till. Men den lila är 
absolut tydligast.  
 
Person 5: Tydligast för att man förstår vad som är normalt. Texten hjälper mycket 
också 
 
Person 6:  Det är fortfarande en könsstympning. Det står precis vad det är. Så den 
är tydligast. Den innebär att man vill ta bort klitoris, den innebär att man vill ta 
bort resten, det som är markerat. Man kan göra på det sättet och man kan göra på 
flera olika sätt. 
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Bildreferenser del 3 
 
 
3a, 3ab, 3abc 
WHO klassificering sös södersjukhuset 
 
3b, 3cb, 3bcd 
Kvinnlig könsstympning- Ett stöd för häläso- och sjukvårdens arbete 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20282/2016-6-
59.pdf 
 
3c, 3cd Könsstympning - omskärelse 
umo.se/Kroppen/Snippan/Konsstympning---omskarelse/ 
hämtad 2017-05-10 
 
 
3d typ I typ II typ III 
https://whobroughttheblonde.files.wordpress.com/2014/08/3-types-of-fgm.jpg  
hämtad 2017-05-10 
 
3f Female circumcision  
sciencephoto.com/media/704656/view 
hämtad 2017-05-10 
 
 
 


