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Abstract  

Mental illness in today’s society has grown tremendously during the past 

decade, particularly among youths. Psychological problems often arise during 

the teenage years and if not addressed can increase in severity. The aim with 

this work is to visualize psychological problems and encourage youths to seek 

out help before the problems transform into a mental illness. To achieve this, 

visual metaphors were used and illustrated into identifiable emotions and 

feelings for affected youths to relate to.  

The work is made of both theoretical and practical parts. In the theoretical part, 

theories within classical rhetoric, visual rhetoric, semiotics and existing 

research within the topic were explained. Two methods, qualitative interviews 

and a site analysis, were used to develop a baseline for context to which the 

design would affirm to. The theoretical part laid the ground for the practical 

part of the work. Many sketches were designed with help of visual metaphors to 

concretize and shape the feelings which portray the psychological problems. 

The strategy to bring forth and optimize the message was to make identifiable 

visual metaphors. To study how the metaphors were understood, interviews 

were carried out on subjects who could relate to the psychological problems. 

The result was that all the participants could both identify and relate to the 

metaphors and implement their own experiences and feelings.  

The practical part of the thesis included design suggestions of three different 

informational posters to exemplify how a series of these posters could exist to 

touch the entirety of the spectrum.  Even though the posters were not tested 

within the target group, a conclusion was drawn that the resulting series of 

informational posters carried weight which could urge the affected to seek out 

help.  

  



Sammanfattning 

I dagens samhälle har den psykiska ohälsan ökat det senaste decenniet, och 

speciellt bland ungdomsgrupperna – tidigt i tonåren samt hos unga vuxna.  

Oftast uppstår psykiska besvär under tonåren och om detta inte behandlas ökar 

risken att det förvärras. Visionen med detta arbete var att visualisera psykiska 

besvär och uppmana ungdomar att söka hjälp i tid innan det övergår till 

psykiska sjukdomar. För att uppnå detta behandlar detta examensarbete inom 

informationsdesign, hur visuella metaforer kan gestaltas och vara 

identifieringsbara för gymnasieungdomar drabbade av psykiska besvär.  

Arbetet består av en teoretisk – och praktisk del. I den teoretiska delen redogörs 

teorier inom klassisk retorik, visuell retorik, semiotik, samt tidigare forskning 

om hälsomeddelanden. Här används även två metoder; kvalitativa intervjuer i 

två omgångar samt en platsanalys för de kontexter gestaltningen skall befinna 

sig inom. Den teoretiska delen lade en grund för den praktiska delen av arbetet. 

Ett flertal skisser utformades med hjälp av visuella metaforer för att 

konkretisera och gestalta känslorna som hänger ihop med psykiska besvär. 

Strategin för att framhäva samt effektivisera budskapet var att skapa 

identifierbara visuella metaforer. För att undersöka hur metaforer uppfattades 

och tolkades av personer som kan relatera till psykiska besvär utfördes 

kvalitativa intervjuer. Resultatet var att alla deltagare hade möjligheten att 

identifiera sig själva i metaforen och dessutom implementera sina egna 

erfarenheter och känslor som en utgångspunkt.  

Den praktiska delen inkluderade ett gestaltningsförslag med tre olika 

informationsaffischer för att exemplifiera hur en hel serie av uppmanade 

affischer kan utformas. Även om affischernas målgruppspåverkan inte kunde 

testat i arbetets omfattning, påvisar resultatet en god grund att de kan uppmana 

drabbade personer till hjälpsökande.  

  



Förord 

Detta examensarbete baseras, i grund och botten, på viljan att hjälpa andra som 

är i samma sits som min kära vän. Efter flera kämpiga år fick du äntligen hjälp. 

Så tack för att jag fick ta del av din historia, muchacho! 

Hoppet med detta arbete är därmed att leda vägen framåt för hjälpsökande och 

främja vårt samhälles psykiska hälsa och välbefinnande.  

 

 

Slutligen vill jag bara säga, Tack!  

Tack, till er alla som förgyllt dessa år på högskolan – både i och utanför skolans 

lokaler.  
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1. Inledning  

I denna introducerande del förklaras grunderna för forskningsarbetet. Det som 

ingår i introduktionen av detta arbete är: bakgrund, problemformulering, syfte, 

frågeställningar, målgrupp, kontext och avgränsningar.  

1.1 Problembakgrund  

Psykisk ohälsa är ett återkommande samtalsämne och folkhälsoproblem i 

dagens samhälle. Enligt statistik från organisationer som övervakar 

befolkningens välbefinnande har den psykiska ohälsan ökat kraftigt under det 

senaste decenniet (Socialstyrelsen & Folkhälsomyndigheten). Den största 

ökningen av psykiska problem kan ses bland ungdomsgrupperna– både tidigt i 

tonåren samt hos unga vuxna där 25 % upplever psykiska problem 

(Folkhälsomyndigheten). Beteckningen psykisk ohälsa är ett väldigt omfattande 

ämne och verkar som ett paraplybegrepp för lindriga psykiska problem och 

besvär samt mer allvarliga psykiatriska tillstånd som uppfyller kraven för 

diagnos (Folkhälsomyndigheten, 2018). Då psykisk ohälsa innefattar flera 

begrepp är det viktigt att anpassa förhållningsättet samt insatsnivåerna för att 

främja, förebygga och behandla psykisk hälsa och ohälsa (Mind, 2018). Figur 1 

visar visuellt hur begreppen förhåller sig till varandra inom psykisk ohälsa.   

 

I denna studie kommer de psykiska besvären – oro, ångest, nedstämdhet och 

lindrigare depressiva symptom – att vara fokus. Dessa psykiska besvär är oftast 

sammanlänkade och svåra att åtskiljas vilken gör det svårare att identifiera när 

Figur 1 - Psykisk ohälsa och insatsnivåer - sammanställd illustration av Elina 
Larsson. (källa: FORTE 2015; Bremberg, 2018). 
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lätta besvär övergår till allvarligare former av psykisk ohälsa. Valet för detta 

forskningsarbete grundar sig även på det faktum att psykiska besvär är vanligast 

bland ungdomsgrupperna och om det inte tidigt identifieras och förebyggs ökar 

risken att det utvecklas till psykiska sjukdomar senare i livet 

(Folkhälsomyndigheten & Mind, 2018). Psykiska besvär är även något som de 

flesta upplever någon gång under livets gång, dock i olika utsträckning – 

fokuseringen kommer därmed primärt att vara på de individer som har åter-

kommande besvär eller som är drabbade under en längre period vilket ökar 

risken för psykiska sjukdomar.  

1.1.1 Ungdomsmottagning 

Ungdomsmottagningen är yrkesverksam när det gäller hälsofrämjandet av 

psykisk hälsa bland unga och unga vuxna. Nationalencyklopedin (2019) 

beskriver ungdomsmottagningar som en rådgivningsbyrå som ”stödjer och 

hjälper i frågor av medicinsk, psykologisk och social karaktär”. Utbyggnaden 

av ungdomsmottagningar är ett frivilligt åtagande av kommuner och landsting 

och för att hålla mottagningarna enhetliga bildades Föreningen för Sveriges 

Ungdomsmottagningar, FSUM, för att bidra med stöd och utveckla 

kompetensen kring ungdomsmottagningar. FSUM har skapat flera väldefini-

erade målsättningar och riktlinjer som ungdomsmottagningen skall följa 

(Handbok för Sveriges ungdomsmottagningar, FSUM, 2018).  

Eskilstunas ungdomsmottagning  

Denna studie kommer att utgå från Eskilstunas psykologer och kuratorer 

anställda på ungdomsmottagningen som avsändare av informationsmaterialet. 

Ungdomsmottagningen i Eskilstuna är en av många mottagningar som finns 

runt om i Sverige som följer FSUM:s riktlinjer. Efter en intervju med en av 

psykologerna på Eskilstunas ungdomsmottagning, Karolina Kulin, fick jag en 

större inblick hur verksamheten fungerar och når ut med information. 

Mottagningen är även tätt sammankopplad med den information som fördelas 

ut hos skolhälsovården – det vill säga kuratorer på de läroverk som innefattar 

ungdomsmottagningen målgrupp. I båda dessa kontexter har jag både 

observerat samt fått information i samtal med anställda i dessa hälsofrämjande 

kontexter att information om psykisk ohälsa inte existerar eller behöver 

utvecklas.  

Ungdomsmottagningen framförde även explicit viljan att innehava en affisch 

om psykisk ohälsa för att ha en kongenialitet med nuvarande informations-

material vilket är affischer och broschyrer.  
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1.2 Problemformulering  

Eskilstunas ungdomsmottagning hjälper ungdomar med allt från sex och 

samlevnad till främjandet av psykisk hälsa. Det praktiska problemet som finns i 

nuläget är att det inte finns något som explicit påvisar att de faktiskt kan få 

psykologisk hjälp och stöd på mottagningen. Detta arbete behandlar därmed 

informationsdesignsproblemet om hur en affisch kan gestaltas för att uppmana 

ungdomar med psykiska besvär att söka hjälp hos ungdomsmottagningen eller 

snarlika verksamheter.  

1.3 Syfte 

Detta arbete har syftet att undersöka hur psykiska besvär kan visualiseras med 

hjälp av visuella metaforer. Dessa metaforer syftar till att förklara psykiska 

besvär på ett sätt som skapar igenkänning för att uppmana målgruppen till 

hjälpsökande.  

Syftet är därmed att skapa en informationsaffisch för att uppmana målgruppen 

att söka hjälp innan besvären utvecklas till psykiska sjukdomar.                  

Denna informationsaffisch skall ha möjligheten att befinna sig i väntrummet i 

anslutning med ungdomsmottagningen samt skolhälsovården som är yrkes-

verksam i möten med gymnasieungdomar. Målet med gestaltningsförslaget är 

att hjälpa personer med psykiska besvär att få en ökad kännedom och uppmana 

till att ta kontakt med hjälpande verksamheter. Det viktigaste målet är att påvisa 

att det är okej att inte alltid vara okej, samt att det är möjligt att få hjälp att 

hantera besvären så det inte utvecklas till ett allmänt tillstånd av psykisk ohälsa.  

1.3 Frågeställningar 

Den frågeställning som lagt grund för detta forskningsarbete är följande: 

▪ Hur kan psykiska besvär gestaltas i form av identifierbara visuella 

metaforer? 

1.4 Målgrupp & Kontext 

Den valda målgruppen är gymnasieelever, ca. 16–19 år, som kommer i direkt-

kontakt med de verksamheter som är involverade inom hälsofrämjande insatser 

angående psykisk hälsa: ungdomsmottagningen samt skolhälsovården på gymn-

asieskolor. Målgruppen blir därmed mer avgränsad till de som har – eller 

misstänker att de har psykiska besvär som inte vågat söka hjälp eller är 

ovetande om var de kan få hjälp.  
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De ovannämnda verksamheterna, ungdomsmottagningar och skolkuratorer, har 

en väletablerad kontext med väntrum där målgruppen befinner sig i samband 

med besök eller informationsinsamling. I dessa väntrum har besökare tillgång 

till affischer, broschyrer och flyers varav de två senare är medtagbara. I ett 

samtal med en yrkesverksam skolkurator1 blir affischerna frekvent sedda av 

målgruppen samt att många tog med sig av det väsentliga informations-

materialet som befann sig i väntrummet.  

1.5 Medium  

I den valda kontexten anser jag att en anpassning till den väsentliga miljöns 

informationskanal, vilket är ett tryckt format, samt de situationerna som 

målgruppen besöker dessa kontexter påverkar medievalet. Det valda mediet 

kommer därmed bli en adaption till kontexten, d v s i tryckt format i form utav 

en affisch. Medievalet påverkades även av ungdomsmottagningen som explicit 

framförde att de ville ha en affisch och en broschyr. I arbetets omfattning togs 

dock beslutet att endast fokusera på affisch som det valda mediet.  

1.6 Avgränsningar  

Flera avgränsningar som har gjorts för att underlätta detta arbetes omfång.     

Den första avgränsningen jag genomförde var är att fokusera på psykiska 

besvär som är mest återkommande bland ungdomar. Då dessa psykiska besvär 

ska beskrivas visuellt kommer de medicinska aspekterna inte att inkluderas.  

En avgränsning blir även för kontextvalet – d v s hälsofrämjande verksamheters 

väntrum. Gestaltningsförslaget kommer således inte anpassas efter andra 

kontexter eller miljöer – dock så exkluderas inte möjligheten att det kan 

användas utanför den valda kontexten.   

På grund av kontexten som gestaltningsförslaget ska befinna sig inom, är det ett 

aktivt val att inte göra en anpassning till sociala kanaler. Även om majoriteten 

av alla unga och unga vuxna vistas på sociala kanaler anser jag att en adaption 

till den väsentliga kontexten är mest gynnsam. Mediekanalen baserades även på 

ungdomsmottagningens framförda önskan. Detta hindrar inte möjligheten att 

utvecklat material kan användas på sociala kanaler.  

En avgränsning görs även för manéret som inte kommer att testas eller 

utforskas vidare utöver dess implementering i metodavsnittet. Detsamma gäller 

                                                           
1 Christel Bengtsson (Skolkurator). Rinmangymnasiet, Eskilstuna. Samtal den 9/4–2019. 
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för textinnehållet. Det anpassas endast för att kopplas samman med de utvalda 

visuella metaforerna. 

Den slutgiltiga avgränsningen för detta arbete är för pappret för den tryckta 

affischen som inte kommer att specificeras mer än att läsbarheten skall förbli 

optimal. Således kan affischen tryckas upp på alla papper – bestrukna till 

obestrukna.  
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2. Teori  

I följande del redogörs det vilka teorier som valdes ut för detta forsknings-

arbete för att besvara frågeställningen och lägga en teoretisk grund för 

gestaltningen. Som avslut på denna delen kommer även en sektion med 

källkritik.  

2.1 Retorik  

Retorik är ett samlingsbegrepp för de verktyg en avsändare använder i form 

utav ord och symboler för att övertyga och övertala – det vill säga att 

”påverka”, i enlighet med Lindqvist (2016, s. 15). Inom retoriken är ett 

effektfullt verktyg stilfigurer, vilket innefattar troper och figurer. Stilfigurer är 

när ord och uttryck avviker från dess vedertagna betydelse och är vridna i 

förhållande till sitt normala sammanhang (Lindqvist, 2016, s. 277–278).        

För detta forskningsarbete anses stilfiguren troper mest relevant; figurer 

kommer således inte att tas upp eller förklaras.  

Nedanför beskrivs begrepp som återfinns inom retoriken som är relevanta för 

denna studie. Detta inkluderar både en redogörelse av begrepp från den 

klassiska retoriken men även om visuell retorik och hur bilder formges med 

retoriska verktyg.  

2.1.1 De tre övertygelsemedlen  

Det finns tre typer av övertygelsemedel för att beröra eller påverka en publik; 

ethos, logos och pathos. Ethos är påvisandet av avsändarens karaktär varav 

logos är de argument som framläggs. Pathos har syftet att påverka en publik 

genom deras känslor. De emotionella argumenten påverkar en publik i större 

mån genom att få dem att bli känslomässigt involverade (Lindqvist, 2016, s. 74, 

82–83).  

Ethos, logos & pathos i bild  

Retoriska begrepp kan implementeras i det visuella skapandet för att påverka 

betraktaren och uppnå en önskad effekt, i enlighet med Wærn, Pettersson & 

Svensson (2004, s. 55). Övertygelsemedlen - ethos, logos, pathos - kan 

tillämpas i bildskapandet vilket påverkar hur bilden komponeras, visualiseras 

och avläses (s. 61). Ethos är det övertygelsemedlet som påvisar att det som 

framläggs är sant samt värt att ta till sig. I bild kan ethos framkomma i visuali-

seringens/bildens utformning; att bilden är genomtänkt med syftet att förklara 

något på ett överskådligt vis. Ett väletablerad ethos i bilden gör att åskådaren 
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inte ifrågasätter bildskaparens kunskap. (Wærn, Pettersson & Svensson, 2004, 

s. 59).  

Logos. de logiska argumenten som tilltalar åskådarens förnuft i bild är vanligare 

än vad man kan tro, i enlighet med Wærn, Pettersson & Svensson (2004, s. 57). 

Inom informationsdesign som har syftet att informera är logos flitigt använt för 

att t.ex. uppmana, förklara eller påvisa ett fenomen. Ett exempel på logos i bild 

är kostcirkeln med de uppdelade bitarna med ingredienser som tillsammans blir 

en balanserad kost (Wærn, Pettersson & Svensson, 2004, s. 57).  

Pathos framkommer tydligt i bild genom att associera till åskådarens föreställ-

ningar och kunskaper för att påverka känslor. I bilder är det huvudsakligen 

pathos som berör genom att tilltala mottagaren emotionellt, i jämförelse med 

ethos och logos (Wærn, Pettersson & Svensson, 2004, s. 60). 

2.1.3 Metafor 

Metaforer baseras på likhetsförhållandet till det man egentligen menar – […] 

”att bildledet liknar sakledet.” (Lindqvist, 2016, s. 280). Metaforer är den mest 

välbekanta tropen som även används i det vardagliga språket. Med metaforer är 

det dock viktigt att vara tydlig och begriplig så åhöraren inte tror att det är 

bokstavligt menat. Däremot så upplevs en metafor mer effektfull jämfört med 

till exempel en liknelse. Liknelser har både ett likhetsförhållande till det som 

beskrivs men innehåller även en jämförelseled. Exempel på metafor och 

liknelse och skillnaden i effekten den har på ett uttryck; en liknelse är 

exempelvis ”han är som ett lejon” varav metaforen lyder ”han är ett lejon” 

(Lindqvist, 2016, s. 281).  

Metaforer ger möjligheten att pedagogiskt beskriva något svårt med enkla 

termer vilket gör denna trop till ett effektfullt retoriskt verktyg. I enlighet med 

Lindqvist, kan en väl vald metafor påverka i den mån att verkligheten ses med 

nya ögon. Det finns dock negativa sidor av metaforer då de kan förvirra och 

främmandegöra något som tidigare ansågs bekant (Lindqvist, 2016, s. 281–

282).  

2.3 Semiotik  

Den grundläggande definitionen av semiotik är hur tecken tolkas och kommun-

iceras i vår omvärld för att bli något meningsfullt (Ekström, 2008, s. 17). 

Tecken återfinns inom alla kommunikationsformer och är fundamentala för 

hela samhället. Tecken kan vara bilder, texter eller visuella uttryck (Eriksson & 

Göthlund, 2012, s. 42), och dessa tecken kan uppmärksammas i en mängd 

variationer och former (Coates & Ellison, 2014, s. 32). På grund av att tecken 

aldrig ses individuellt utan alltid ses i olika kontexter blir tolkningar och 
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förståelsen varierande (Coates & Ellison, 2014, s. 32). Därmed är det viktigt att 

ha i åtanke hur kontexten påverkar förståelsen och hur det tolkas.  

Nedanför förklaras relevanta aspekter inom semiotiken som är betydande för 

denna studie. Semiotikens väsentliga delar i bildskapande, betydelseskapande 

samt semiotikens koppling till visuella metaforer redogörs nedanför.   

2.3.1 Semiotik i bilden 

Semiotik i bilder är vad bilden ”säger” – vad det underliggande budskapet är 

(Wærn, Pettersson & Svensson, 2004, s. 38). Barthes (ur Ekström & Moberg, 

2008, s. 23) beskriver hur bilder kommunicerar flera lager av betydelser som 

grundas i sociala, politiska och kulturella sammanhang. Han menar således att 

utan en kännedom om dessa faktorer kan bildernas budskap inte avkodas. 

Eriksson & Göthlund skriver liknande genom att beskriva de koder som 

tecknen baseras på, både bildliga- och språkliga, påverkas av kulturella konven-

tioner som ger tecknen dess mening (2012, s. 43). Barthes och Eriksson & 

Göthlund påvisar därmed vikten att ha en förståelse om den kulturella 

kontexten när det involverar tecknens visuella budskap.  

De djupare lagren som ett tecken eller bild kommunicerar baseras på kulturens 

gemensamma föreställningar vilket påverkar de associationer, känslor och idéer 

som uppkommer. Dessa djupare lager går under benämningen konnationer. 

Konnotationer står i relation till denotationer som är det konkreta och uppen-

bara innebörden från ett språkligt eller visuellt tecken (Ekström & Moberg, 

2008, s. 24). Det denotativa innehållet ger således upphov till konnotationer.  

2.3.2 Färgens betydelse  

Även färg anses som ett semiotiskt tecken med grund i kulturella konventioner. 

Ware (2008, s. 84) beskriver hur färg oftast används symbolisk för att förstärka 

ett budskap. Han betonar även att färgens betydelse kan variera från kultur till 

kultur vilket gör det viktigt att göra medvetna färgval (Ware, 2008, s. 84). En 

kulturs konventioner skapar gemensamma ”regler” angående hur och i vilka 

sammanhang vissa tecken – t.ex. färg, skall användas och tolkas (Ekström & 

Moberg, 2008, s. 26).  
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2.4 Källkritik 

Booth (2004, s. 83) beskriver ett fåtal kriterier för att bedöma en källas tillför-

litlighet: var källan är publicerad, om källan är expertgranskad, vem som är 

författaren, och när källan är publicerad.  

Av samtliga använda källor för detta forskningsarbete är den äldsta från 2004 – 

även om den inte är avsevärt gammal så har den några år på nacken. De äldre 

källorna som redogörs i arbetet behandlar perception, kognition och visuell 

retorik vilket jag fortfarande ansåg relevant i den mån att det inte förändrats 

avsevärt under åren. Majoriteten av författarna är även sakkunniga med 

erfarenheter inom deras respektive ämnesområden. Litteraturen som detta 

arbete inkluderar och refererar till är publicerade via välkända bokförlag för 

studentlitteratur eller så är de välanvända inom ramen av min utbildning inom 

informationsdesign. För att få en ytterligare bredd för varje teoretiska 

ämnesområde användes minst två olika källor för att säkerställa att beskriven 

information anses trovärdig.  

Sammanfattningsvis så anser jag att litteraturen är relevant för detta forsknings-

arbete. Vissa må vara en aning äldre men de har fortfarande en viss aktualitet 

för detta ämne som inte förändrats avsevärt. Även om jag anser dem som 

trovärdiga har jag kontinuerligt haft ett kritiskt förhållningsätt.  
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3. Tidigare forskning  

I följande del presenteras en studie som jag anser relevant för detta 

forskningsarbete. Avslutningsvis redogörs en källkritik. 

3.1 Visuella metaforer i hälsomeddelanden  

Den studie som jag har läst och anser relevant för mitt forskningsarbete är 

“Using visual metaphors in health messages: A strategy to increase 

effectiveness for mental illness communication” som är utförd av Allison J. 

Lazard (et.al) vid University of North Carolina samt University of Texas, 2016.  

Syftet med forskningen var att studera hur visuella metaforer kan användas som 

en strategi för att stärka hälsomeddelanden till högskole-, och universitets-

studenter om psykisk ohälsa. Studien gick ut på att utföra empiriska tester för 

att analysera om visuella metaforer kunde främja informationsintaget samt även 

minska stigmatiseringen som befinner sig runt psykisk ohälsa.  

Lazard et.al (2016) beskriver hur visuella metaforer är vanligt förekommande 

inom reklambranschen med avsikten att betona tillfredställande attribut med det 

huvudsakliga syftet att marknadsföra. Lazard et.al (2016) behandlar därmed hur 

knep från marknadsföring kan appliceras inom kommunikation om allvarligare 

ämnen som bland annat hälsoproblem. Visuella metaforer kan användas för att 

framhäva budskapet samtidigt som det engagerar åskådaren att avläsa och tolka 

det underliggande budskapet. Svårigheten enligt Lazard et.al. är att ha en tydlig 

visuell metafor som är anpassad till den kulturella kontexten samt att den inte är 

för kognitivt överbelastande eller lätt att misstolka (2016). 

I studien utfördes två tester. Den första för att införskaffa kunskaper om mål-

gruppens syn på psykisk ohälsa och hur budskapet skulle förmedlas visuellt. 

Den andra testen var på flera utformade designförslag för att undersöka hur och 

om implementeringen av visuella- och språkliga metaforer påverkade hur de 

tolkade budskapet. Testet inkluderade olika variationer med eller utan visuella 

och språkliga metaforer för att se skillnaden.  

Resultatet som Lazard et.al. (2016) kom fram till var att de designförslag som 

hade någon form av metafor påverkade respondenterna i högre mån än utan. 

Angående stigmatiseringen runt psykisk ohälsa kom de fram till att implement-

eringen av både visuella – och språkliga metaforer resulterade i en ökning av en 

faktor: bekvämlighet. Respondenterna var mer bekväma med ämnet och en mer 

öppna att vara med personer med psykisk ohälsa. Lazard et.al. (2016) tar även 
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upp hur studien har vissa begräsningar i dess omfattning och iteration. En 

itererad process och utprovning som inkluderar en längre tidsperiod av 

exponeringen av designförslaget anser Lazard et.al. skulle ge en tydligare bild 

på beteendeförändringarna. Dock så indikerades en högre bekvämlighet efter en 

exponering vilket påvisar att denna kommunikations-strategi vara funktionell 

som, i minsta fall, en konversationsstartare (Lazard et.al., 2016).  

3.2 Källkritik  

Denna studie hittades via sökmotorn Academic search elite och är expert-

granskad. Författarna av denna studie är Allison J. Lazard, Benita A. 

Bamgbade, Jennah M. Sontag & Carolyn Brown och var stöttad av Health 

Communication Scholars Program (HCSP). De påvisar även att studiens 

innehåll endast går under författarnas ansvar och i viss mån inte samspelar med 

HCSPs ståndpunkt. Studien är även publicerad i Journal of Health 

Communication som sedan 1996 kvartalsvis presenterar de senaste studierna 

inom hälsokommunikation. Denna publikationssida upplevs trovärdig då den 

ständigt uppdateras med nya studier som är expertgranskade. Studien gavs ut 

2016 men jag anser att den fortfarande är tillförlitlig då den fortfarande upplevs 

aktuell.  

Lazard och Sontag har studiebakgrund från School of Media and Journalism; 

University of North Carolina, varav Bamgbade och Brown har sin studie-

bakgrund från College of Pharmacy; The University of Texas. Således har de en 

jämn fördelning av kompetenser från både kommunikation och farmaceutisk. 

Studien har även många källor vilken jag anser som ett gott tecken att 

författarna är pålästa och har en stadig grund för arbetet.  
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4. Metod  

I följande del redogörs det vilka metoder som används i detta forskningsarbete 

för att stödja gestaltningsförslagets utformning. Varje metod avslutats med 

metodkritik.  

4.1 Kvalitativ intervju  

Under arbetets gång har kvalitativa intervjuer utförts i två omgångar med olika 

syften. Sammanlagt blev det sex kvalitativa intervjuer. I enlighet med 

Denscombe (2016, s. 263), är intervjuer en kvalitativ datainsamlingsmetod med 

direktkontakt med individer för att införskaffa deras personliga åsikter och 

uppfattningar. För att få en grund för forskningsarbetet utfördes en kvalitativ 

intervju med en ansedd expert inom psykisk ohälsa, nämligen en av 

psykologerna på Eskilstunas ungdomsmottagning: Karolina Kulin. Intervjun 

hade syftet att få en grundläggande förståelse angående mitt framtida forskning-

sarbete och få en större inblick på hur ungdomsmottagningen fungerade. 

Utförandet av intervjuer på nyckelpersoner kan ge värdefulla insikter och 

kunskaper baserade på erfarenheter eller position – som Denscombe beskriver 

som priviligierad information (2016, s. 265). Wikberg-Nilsson et.al (2015, s. 

83) skriver likande att intervjuer kan användas som informationsinsamling från 

experter inom något område.  

Den andra intervjuomgången hade syftet att undersöka hur de framtagna 

visuella metaforerna tolkades och hur väl drabbade personen kunde känna igen 

sig. Fem deltagare var med i utprovningsgruppen.  

Denscombe (2016, s. 266) beskriver tre variationer av intervjuer beroende på 

flexibilitet och utrymme för sidospår: strukturerad, semi-strukturerad och 

ostrukturerad. I samma ordningsföljd går utformningen av intervjuerna från 

väldigt kontrollerade och exakta svarsmöjligheter till visst utrymme för 

utveckling men med vissa bestämda frågor, och slutligen till helt frigående 

intervjuer med ett förutbestämt ämne (Denscombe, 2016, s. 266).  

För den första intervjun ansågs en semistrukturerad intervju som lämpligast för 

att både få svar på specifika frågor men fortfarande ge den intervjuade plats att 

utveckla sina svar. Den andra intervjuomgången utformades intervjustrukturen 

mer strukturerat på grund av färre frågeställningar för respondenten att besvara. 

Intervjun blev således mer som en enkät med möjligheten att själv välja hur 

utförliga svar som skall ges. Detta gav intervjudeltagarna väldigt mycket 
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utrymme att själva bestämma hur mycket och hur utförligt de besvarade 

frågorna.  

I enlighet med Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor, finns det bestämmelser angående medverkan inom forskning som 

skall skydda människovärdet. Lag (2003:460) syftar till att skydda den enskilda 

människan genom att informeras följande aspekter och få ett godkännande: 

▪ Förklara syftet med forskningen och hur forskningspersonens medverkande 

påverkar forskningen.  

▪ Vem som är forskningshuvudman. 

▪ Att deltagandet är frivilligt och medverkan kan när som helst avbrytas. 

För den första intervjun utförde jag en muntlig redogörelse om forsknings-

arbetet i samband med min introduktion, samt en förklaring om intervjuns 

påverkan på mitt arbete. Därmed blev det ett muntligt godkännande. För de 

andra intervjuerna för intervjuomgång två gavs ett samtyckesformulär (Bilaga 

1) som intervjudeltagarna frivilligt fick godkänna genom att signera, datera och 

skriva staden. I samtyckesformuläret förklarades hur deras medverkan påverkar 

mitt arbete, vad som skall undersökas samt tidsomfång för intervjun. Utöver det 

nämnda innehållet inkluderades även de etiska kraven inom Lag (2003:460) om 

etikprövning, såsom att det är frivilligt och de har möjligheten att avbryta, samt 

att de förblir anonyma, med mera.  

4.1.1 Intervjuomgång 1 

Den första intervjun hade syftet att tydliggöra problemområdet samt få en 

djupare förståelse om hur Eskilstunas ungdomsmottagnings verksamhet 

fungerar och förhåller sig till FSUM:s riktlinjer. Dessutom så avstämdes 

information från ungdomsmottagningens hemsida för att verifiera dess 

trovärdighet och korrekthet. Den intervjuade var en sakkunnig inom psykologi 

och främjandet av psykisk hälsa på mottagningen: psykologen Karolina Kulin. 

Intervjun spelades in och transkriberades. Intervjufrågorna som intervjun utgick 

från samt den transkriberade intervjun kan ses i sin helhet under Bilaga 2. 

4.1.2 Intervjuomgång 2 

För den andra omgången av intervjuer testades skisser på visuella metaforer för 

att undersöka hur de togs emot och tolkades (Fig. 2 – större bilder kan ses under 

6.2.2 Skisser eller i Bilaga 6).  

Figur 2: Skisser (visuella metaforer) 
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Dessutom undersöktes det om metaforerna var relaterbara för personer 

drabbade av psykiska besvär. 

För att få relevanta svar som överensstämmer med den primära målgruppen 

handplockades fem respondenter som utprovningsgrupp. Detta var ett aktivt 

urval för detta forskningsarbete för att samla in värdefulla insikter. På grund av 

etiska skäl tog jag även beslutet att endast intervjua personer över 18 år som 

kan känna igen sig i psykiska besvär. Utprovningsgruppen var således inte 

primärmålgruppen när det gäller i ålder men det är fortfarande närliggande och 

relevant när det gäller den gemensamma nämnaren att ha erfarenheter angående 

psykiska besvär. Denscombe (2016, s. 74) beskriver detta som ett subjektivt 

urval där personer avsiktligt väljs ut baserad på deras relevans för det ämne 

som undersöks. Subjektiva urval används när forskningens syfte är klargjort 

och det redan finns en viss kännedom om det som skall undersökas och vilken 

data som ska samlas in. Urvalet ska således återspeglas i respondenternas 

relevans för undersökningen (Denscombe, 2016, s. 75). De frågor som ställdes 

för varje skiss var: 

▪ Hur tolkar du skissens innehåll? 

▪ Känner du igen dig? (från erfarenheter eller nuvarande) 

Och sedan ställdes en avslutande fråga för att undersöka vilken/ vilka skisser 

och visuella metaforer som tilltalade varje intervjudeltagare personligen: 

▪ Av alla skisser, vilken talar till dig mest? Och varför? 

Utöver frågorna angavs en muntlig betoning att det inte fanns några rätt eller fel 

med deras svar. Därmed baserades deras förståelse endast på deras individuella 

tolkningar och erfarenheter angående psykisk ohälsa utan någon markant 

styrning från mitt håll – det vill säga forskaren. Intervjumallen med frågor och 

skisserna som utprovades kan ses i Bilaga 3. Alla intervjuer kan läsas i sin 

helhet i Bilaga 4. 

4.1.3 Metodkritik och etik  

Under arbete har sex intervjuer utförts, varav en av dem på en sakkunnig inom 

psykisk hälsa och ohälsa. På grund av tidsbrist både från min sida och 

ungdomsmottagningen fanns det endast möjlighet att intervjua en anställd 

psykolog. 

Av etiska skäl tog jag beslutet att endast intervjua fem personer som kan 

identifiera sig och känna igen sig i psykiska besvär som var över 18 år. I 

arbetets omfång fanns det inte utrymme att utöka antalet intervjudeltagare 

speciellt med en så nischad utprovningsgrupp. För att samla in relevant 

information gjordes ett aktivt urval. Då det är ett känsligt ämne var intervju-
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deltagarna handplockade genom att ha en koppling till mig personligen. Detta 

för att intervjudeltagarna skulle känna sig bekväma nog att besvara frågorna 

utifrån deras erfarenheter. Även om de inte var i den primära mål-gruppen var 

de närliggande och som jag anser gav tillförlitliga svar.  

Intervjuer baseras på självrapportering – vad de säger att de gör, tror och de 

åsikter de har (Denscombe, 2016, s. 263). På grund av att intervjun är baserad 

på intervjudeltagarnas erfarenheter och åsikter går det inte att verifiera svarens 

korrekthet. Därmed skulle ett högre antal intervjudeltagare påvisa ett mer 

påtagligt och generaliserande mönster och således stärka gestaltningens 

utformning. Även om intervjuerna gav snarlika svar påvisades även en variation 

som påvisar hur förståelsen av visuella metaforer skiljer sig från person till 

person.  

4.2 Praktiskt metod - Platsanalys  

För att få en konkret inblick i kontexten för gestaltningsförslaget (affischen), 

besöktes tre olika gymnasieskolor samt Eskilstunas ungdomsmottagning för att 

sedan utföra en platsanalys. Denna platsanalys har syftet att belysa de 

möjligheter och hinder som befinner sig vid respektive väntrum. Platsanalysen 

avgränsas endast till väntrummet i angränsning till kuratorn på gymnasie-

skolorna. Denna avgränsning baseras på kontextobservationen på platserna 

samt direktkontakt med elever som explicit uttryckte att de inte uppmärk-

sammade affischer utanför den valda kontexten – skolkuratorns väntrum.  

Metoden kan även klargöra de specifikationer och riktlinjer som affischen 

måste förhålla sig till för att vara optimal i kontexten. Resultatet från denna 

platsanalys kommer därmed påverka hur gestaltningsförslaget utformas för att 

vara kompatibel med den bestämda kontexten. 

De aspekter som ansågs relevanta att analysera för att få en djupare förståelse 

av kontexten som affischen ska befinna sig inom är följande:  

▪ Det rumsliga (storlek och tillgänglig plats)  

▪ Ljussättning och färg.  

▪ Visuella konkurrenter.  

För att kunna utföra platsanalysen dokumenterades varje väntrum i form utav 

fotografier, anteckningar och samtal med tillgängliga kuratorer och kontakt med 

studenter på plats. 
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4.2.1 Platserna  

De väntrum som är med i denna platsanalys är Eskilstunas ungdomsmottagning 

samt tre gymnasieskolor i Eskilstuna. Gymnasieskolorna går under benämn-

ingen A, B och C för att inte sätta fokus på själva skolan utan på väntrummens 

likheter respektive olikheter. Genom att utforma platsanalysen följande är målet 

att gestaltningen kunna appliceras i väntrum oberoende på gymnasieskola eller 

ungdomsmottagning.  

I bilaga 5 presenteras bilder och den fullständiga platsanalysen från ungdoms-

mottagningen samt de tre gymnasieskolornas väntrum i anslutning till skol-

kuratorn. Varje plats beskrivs utifrån de tre aspekterna som kan ses ovan: det 

rumsliga, ljussättning samt visuella konkurrenter.  

4.2.2 Metodkritik 

Angående platsanalysen finns det flera aspekter som kan kritiseras. För det 

första så besöktes endast tre gymnasieskolor vilket är relativt få. Dock så var 

det en variation i skolornas storlek och utformning vilket gav en insyn på de 

likheter och olikheter som kan ses på skolkuratorns väntrum. Sedan kan man 

även kritisera hur platserna analyserades och observerades då det endast utgick 

från personliga förutsättningar och erfarenheter. Analysen skulle således variera 

från person till person – detta kan både anses positivt eller negativt beroende på 

läsare. Förhoppningen var även att få en djupare förståelse angående varje plats 

som analyserades genom att föra ett samtal med anställd kurator. Dock så var 

detta väldigt beroende på kuratorns möjlighet och vilja att föra ett kort samtal – 

vilket det inte fanns på alla platser.  

Då uppdraget utgår från Eskilstunas ungdomsmottagning är det en stor 

möjlighet att andra mottagningar är utformade olika. Ungdomsmottagning är, 

som nämnt tidigare, en insats av landsting och kommun vilket ger upphov till 

variationsmöjligheter i väntrumsmiljön och vad de erbjuder för hjälp.  
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5. Resultat  

I följande del förklaras resultatet från de kvalitativa intervjuerna och 

platsanalysen som stödjer utformningen av gestaltningsförslaget.  

5.1 Kvalitativa intervjuer 

Sammanlagt genomfördes sex kvalitativa intervjuer under detta 

forskningsarbete med syftet att samla in information samt samla belägg för det 

beslut som togs under arbetet som sedan resulterade i ett slutgiltigt gestaltnings-

förslag. Intervjuerna skedde i två omgångar; den första intervjuomgången på 

ungdomsmottagningens ena psykolog och den andra intervjuomgången på fem 

intervjudeltagare närliggande till primärmålgruppen. Varje intervjuomgång 

kommer redovisas och sammanfattas.  

5.1.1 Intervjuomgång 1 

Den första intervjun genomfördes på Eskilstunas ungdomsmottagning. Den 

intervjuade var en av psykologerna på mottagningen; Karolina Kulin. Under 

intervjun framkom det att de flesta som besöker mottagningen generellt är 

ungdomar i gymnasiet och att den största andelen, med 85%, är tjejer på besök 

till barnmorskorna. Däremot så är det en minimalt jämnare fördelning för 

samtal hos psykolog eller kurator, där det är 75% tjejer och 25% killar. Det som 

även framkom under intervjun var att de åker ut till skolor och förläser om 

ungdomsmottagningen som verksamhet – däremot så är fokus inte lagd på att 

informera om psykisk (o)hälsa utan på sexualkunskap. Karolina Kulin var 

väldigt tydlig med att de på mottagningen vill utvidga den generella uppfatt-

ningen om vad de erbjuder för hjälp – speciellt angående psykisk ohälsa. 

” […] vi vill nå ut mer och jobba med de bitarna också, för alla vet inte om 

det.” 

Mottagningens riktlinjer angående psykisk ohälsa är att jobba förbyggande 

vilket psykologen beskrev som behovs- och intresseanpassning för stunden. 

Dock så var detta inte någon prioritet i stunden. Däremot var det tydligt att de 

har en vilja och vision att bredda sin information om psykisk ohälsa för att nå ut 

till fler ungdomar. Dock så är problemet för mottagningen tidsaspekten och 

personalbrist. Dessa brister är ett hinder för deras försök att utveckla ett 

material om psykisk ohälsa och dessvärre även deras möjlighet att föreläsa på 

skolor.  
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5.1.2 Intervjuomgång 2 

I den andra intervjuomgången var det fem deltagare varav alla kan identifiera 

sig med psykiska besvär – antingen från tidigare erfarenheter eller nuvarande 

besvär. Av intervjudeltagarna var det fyra som identifierar sig som kvinnor och 

en som identifierade sig som man. Åldrarna var mellan 22 till 27 år. Skisserna 

kommer att redovisas i kronologisk ordning med respektive svar från alla 

deltagare för varje skiss. Avslutningsvis kommer deltagarnas svar på den sista 

frågan att redovisas.  

Skiss 1 – Moln 

Alla intervjudeltagare beskrev deras tolkning av den första skissen som en 

manifestation av depressiva känslor såsom nedstämdhet, ledsenhet och det 

mörker som ständigt svävar över en. Av intervjudeltagarna delgav alla att de 

kan relatera till den visuella metaforens budskap antingen nu eller tidigare i 

deras liv.  

Skiss 2 – Virrvarr  

Den andra skissen tolkade intervjudeltagarna som ett rörigt virrvarr av tankar 

som är överallt samt att metaforen påvisade stress och förvirring. En av 

intervjudeltagarna formulerade sin personliga tolkning av skissen på följande 

vis:  

”I skissen ser jag det virrvarr av känslor och tankar som man kan 

uppleva om man lider av olika psykiska sjukdomar. Jag tänker 

särskilt på olika former av ångest och hur tankarna rusar när den 

blir överväldigande eller man får en ångestattack.” 

Denna tolkning sammanfattar även vad de följande fyra deltagarna 

formulerande i sina svar. Alla explicit förklarade att de kan relatera till känslan, 

dock i olika utsträckning och under olika tidsperioder i deras liv.  

Skiss 3 – Förvriden  

Den tredje skissen tolkades olika beroende på individuella erfarenheter. Två 

deltagare beskrev och tolkade budskapet som ensamhet – att man känner sig 

ensam fast man är omringad av andra människor. En deltagare tolkade det som 

en massa negativa tankar eller aspekter som trycker ner figuren. De resterande 

två deltagarna tolkade det som ångest eller social ångest. Alla intervjudeltagare 

kände igen sig i metaforen utefter hur de individuellt tolkade skisserna.  

”Precis som i bilden så skyddar man sig själv genom att vända 

ryggen mot andra. Man finner trygghet i isolering men tillvaron 

blir till slut väldigt ensam.” 
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Skiss 4 – Storm  

För det fjärde skissen var svaren uppdelade i två olika variationer: två deltagare 

tolkade det som nedstämdhet och hur omvärlden kan vara överväldigande. Två 

av de återståendes deltagarna tolkade skissen som tomhet och hur någon blir 

nedtryckt. Den femte deltagaren beskrev båda variationerna genom att beskriva 

det som följande:  

”Tung – fast tom. Men också nedstämd” 

Fyra deltagare av fem kände igen sig i det budskap som skissen förmedlade.  

Skiss 5 – Ballong 

Alla intervjudeltagare beskrev den femte skissen som en figur/person men en 

glad fasad som döljer sin mentala ohälsa – detta sammanfattades med den 

återkommande frasen: fejk. Nedanför är två citat från två deltagare:  

”Jag ser en person som inombords mår väldigt dåligt men 

presenterar ett glatt yttre för sin omgivning.”  

”Man ser ju glad ut när man inte är det. Det känns väldigt 

vanligt att sätta upp en glad fasad när man egentligen inte är 

glad.” 

En av intervjudeltagarna tolkade även denna skiss som en representation 

av hopp – att det kan bli bättre. Ballongen representerar därmed en 

omgivning som försöker lyfta upp en från sin nedstämdhet dock utan 

framgång. Intervjudeltagaren beskrev det följande:  

”Jag försökte hålla många glada saker omkring mig när jag 

mådde dåligt, och även om jag inte mådde bättre av det så 

fortsatte jag bara ifall det skulle kännas lite bättre.”  

Alla intervjudeltagare kunde relaterade till denna metafor. Däremot 

ansåg en av deltagarna att ballongen var otydlig – dock så kunde 

deltagaren tolka innehållet rationellt genom formmässiga hintar för att 

sedan förstå budskapet.  

Sammanfattning av intervjuerna  

I följande tabell redovisas en kortfattad sammanfattning av varje intervju-

deltagares muntliga tolkningar. Alla utförliga och individuella svar kan ses 

under Bilaga 4.  
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 Skiss 1: Moln  Skiss 2: Virrvarr Skiss 3: Förvriden  Skiss 4: Storm  Skiss 5: Ballong  

Deltagare 1 Ledsen, ångest Förvirring, 

ångest 

Panik, ensamhet Vertigo, 

ensamhet 

Fejk, hopp 

Deltagare 2 Depression, 

ledsen 

Virrvarr, ångest Social ångest Nedstämd, 

överväldigad  

Fasad, fejk  

Deltagare 3 Oro, mörker  Tankar överallt  Nedstämd, 

nedtryckt  

Nedtryckt  Fejk 

Deltagare 4 Nedstämd Rörigt, tankar 

överallt  

Ensamhet  Tomhet Fasad, fejk  

Deltagare 5 Nedstämd, ledsen  Rörigt, stressad  Ångest, stressad Tung, tom  Ensam, ledsen  

 

Figur 3 : Sammanfattande resultat 

Som ett avslut på varje intervju ställdes deltagarna frågan: 

Av alla skisser, vilken talar till dig mest? Och varför?  

Såsom resterande svar i intervjun valde deltagarna själva hur utförligt svaret 

blev. I stapeldiagrammet (fig. 4) redovisas resultatet om de visuella metaforer 

som tilltalade dem mest och som de även påpekade att de kunde relatera mest 

till.  

Fyra av de fem intervjudeltagarna kände igen sig i 

två visuella metaforer. Deras val varierade dock 

mellan varje individ. Skiss 3 – Förvriden, var det tre 

av fem som valde som representativ av deras 

psykisk ohälsa. Två deltagare valde Skiss 5 – 

Ballong och Skiss 4 – Storm. En valde Skiss 2 – 

Virrvarr och en valde Skiss 1 – Moln. Alla skisser 

blev således valda minst en gång som representativ 

för individernas psykiska ohälsa.  

5.2 Platsanalys 

Resultatet från platsanalysen påvisade de likheter och olikheter som befann sig 

på ungdomsmottagningen samt de tre gymnasieskolorna. De likheter som 

observerades var att alla väntrum hade ljusa väggar; antingen vita eller en 

närliggande ljuskulör. Ljussättningen varierade dock både i styrka och i sin ton 

mellan respektive väntrum. Detta gav, i vissa fall, en stark slagskugga och 

oönskade dunkla platser i rummet. Av de gymnasieskolor som besöktes var det 

en påtaglig relation mellan storleken på skolan och storleken på väntrummet. 

De större väntrummen hade mer tillgängliga sittplatser i jämförelse med den 

mindre. Detta var även tydligt i mängden affischer och tillgängligt 

informationsmaterial som varierade beroende på storleken på väntrummet. 

Figur 4: Resultat fördelning 
mellan skisserna 
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Varje väntrum hade dock en potential i form utav tillgänglig plats för en 

utökning i form utav affischer.  

5.2.1 Riktlinjer från platsanalysen  

Från platsanalysen fick jag några riktlinjer som ansågs viktiga att ha i åtanke för 

gestaltningen och dess utformning.  

▪ Storlek – runt A3 för att ha potentialen att rymmas både vid små 

väntrum och stora. Vid stora väntrum kan flera affischer sättas upp om 

samma ämne.  

▪ Färg – Mörka toner med tydliga kontraster till intilliggande vägg. Av de 

som besöktes tar jag beslutet att anpassa affischen efter en vit eller 

närliggande vit färg.  

▪ Kontrast – viktigt att ha en tydlig och markant kontrast i själva affischen 

om en ljuskälla inte belyser väggen som affischen befinner sig på. 

▪ Mängd – för att ha en variation i materialet med olika visuella metaforer 

för att upprepa budskapet. Detta för att det ska kunna befinna sig flera 

affischer i samma omgivning.  
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6. Gestaltning 

Under följande del förklaras min designprocess till färdig gestaltning. Hela 

processen synliggörs med en redogörelse för de beslut som togs som påverkat 

den slutgiltiga gestaltningen.  

6.1 Designprocessen 

I en designprocess genomgås flera aktiviteter och metoder för att utveckla en 

lösning som uppfyller användarnas behov (Wikberg-Nilsson, Ericson & 

Törlind, 2015, s. 10). I enlighet med Wikberg-Nilsson et.al (2015, s. 11) 

inkluderar designbegreppet en medvetenhet i lösningens utformning av form 

och funktionalitet. Designprocessen har flera itererande steg och aktiviteter för 

att utveckla en lösning. Stegen i processen behöver inte genomföras linjärt i 

kronologisk ordning utan anpassas efter given situation och projekt. Det 

viktigaste är att användarbehoven uppfylls. Oftast måste vissa steg itereras, 

upprepas flera gånger, för att i största mån tillgodose att användarnas behov 

tillfredsställs (Wikberg-Nilsson et.al, 2015, s. 28–31). 

6.1.1 Min process 

Såsom Wikberg-Nilsson et.al (2015) är designprocessen anpassad efter just 

detta forskningsarbete för att tillgodose målgruppens behov. Varje steg i 

designprocessen har itererats i olika utsträckning samt i en varierande 

ordningsföljd. Fig. 5 visualiserar designprocessens olika steg för detta arbete.  

Figur 5: Visualisering av designprocessen 
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Definiera projektet  

Hela arbetet påbörjades med en lös tidsplanering om vad som skulle utföras 

samt de aspekter som behövdes för att påbörja arbete i sin helhet. Då hela 

arbetet utgick från en intention och vision att hjälpa ungdomar som lever med 

psykisk ohälsa att få hjälp i tid togs beslutet att etablera en kontakt med en 

hälsofrämjande verksamhet – detta resulterade i en kontakt med 

ungdomsmottagningen i Eskilstuna som blev detta arbetets avsändare. Efter en 

intervju med mottagningens ena psykolog kunde syfte, problemformulering 

samt ett utkast till en frågeställning utformas. För denna första del av 

forskningsarbete skedde flera iterativa omgångar som även fortsatte genom hela 

arbetet. I början ville jag göra mycket, nästan för mycket, på den begränsade tid 

som vi blev tilldelade vilket ledde till många motstridiga avgränsningar som jag 

fortsatte sätta under arbetets gång. Med hjälp från de avgränsningar som jag 

satte underlättades urvalet av informationsinnehållet samt de beslut som togs 

under arbetes gång.  

Utforska kontext 

Tidigt i arbetet gjorden även utförliga förstudier angående det ämnesområde 

detta forskningsarbete behandlar – d v s psykiska ohälsa – vilket resulterade i 

avgränsningen till psykiska besvär. I detta steg skedde även en litteraturöversikt 

för att finna relevanta teorier för att stödja arbetet och frågeställningen. Efter en 

grund för projektet utforskades kontexten för forskningsarbetet och det 

gestaltningsförslag som utformades. Kontexten gav även en relevant 

informationskanal – det tryckta mediet och affisch. Informationskanalen 

grundades både från kontexten men även intervjun som utfördes på 

mottagningens ena psykolog. Här utfördes även en platsanalys på mottagningen 

samt hos gymnasieskolors kuratorer.  

Generera idéer  

Med grunden fastställd för att skapa ett målgruppsanpassat material påbörjade 

jag skissarbetet som fokuserades på visuella metaforer för psykiska besvär (läs 

mer under 5.3 Skisser). Budskapet och metaforerna baserades på en lång 

tankeprocess och ett iterativt bollande mellan medstuderande. De få skisser som 

togs fram visades sedan upp och diskuterades på ungdomsmottagningen för att 

både visuellt visa vad jag tänkt samt diskutera om det påvisade psykiska besvär 

på ett korrekt vis. Dessa skisser utgick från förstudien om psykisk ohälsa samt 

min teoretiska grund som redogörs under 2. Teori samt de designprinciper som 

är inkluderade i min utbildning.  

Utforska lösningar 

De framtagna skisserna som visualiserade psykiska besvär ingick sedan i 

metoden kvalitativa intervjuer för att samla in empiri angående de visuella 

metaforernas påverkan och tolkningsmöjligheter hos respondenterna (tas upp 
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under 4.1 Kvalitativa intervjuer och 5.1 Kvalitativa intervjuer). Resultatet från 

utprovningen användes sedan för att skapa tre uppmanande affischer som 

explicit framförde ungdomsmottagningens intention att offentliggöra deras 

kompetens inom hälsofrämjande insatser. De resultat och lösningar användes 

sedan för att skapa en diskussion och slutsats.  

6.2 Informationsurval  

Informationsurvalet baserades på information från samtal med ungdomsmot-

tagningens psykolog samt arbetets teoretiska grund vilket resulterade i en lista 

med riktlinjer för informationsinnehållet.  

▪ Inkluderande! 

Ska vara inkluderande i den mån att alla ska kunna känna igen sig 

oberoende kön, etnicitet, sexuella preferenser eller läggning med mera.  

Fokus skall således vara på hur det känns med psykiska besvär.  

▪ Visuella metaforer för psykiska besvär.  

Förklara psykiska besvär med visuella metaforer som är så pass 

generaliserade att det bibehåller sin inkluderade design.  

▪ Samhörande text. 

En text som förtydligar den visuella metaforen så budskapet inte misstolkas 

utan tydliggörs.  

▪ Ta kontakt!  

Uppmana drabbade ungdomar att ta kontakt med hälsofrämjande 

verksamheter för att få hjälp i ett tidigare skede. Önskan var att inkludera 

kontaktuppgifter till ungdomsmottagningen men detta var ej möjligt i och 

med att logotypen inte fick inkluderas i materialet. Därmed inkluderades 

endast en generell uppmaning till hjälpsökande med en hänvisning till 

respektive skolas kurator samt närmsta ungdomsmottagning. Utöver det 

lades en webbadress till UMO.se med för att hänvisa till ett digitalt medium 

som kan besvara individuella frågor.  

▪ Logotyp  

Som tidigare nämnt fanns inte möjligheten att inkludera logotypen i 

materialet för ungdomsmottagningen inom ramen för detta arbete samt de 

riktlinjer som skulle behöva följas med ett kommunalt informationsmaterial. 

Logotypen skulle etablera ett ethos för affischens innehåll och verka som en 

redundans om var de kan få hjälp.  
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6.2.1 Visuella metaforer 

Visionen med metaforerna var att visuellt visa på de dåliga känslorna som 

uppstår med psykiska besvär. Dessutom skall metaforerna vara identifierbara av 

målgruppen för att kunna uppmana dem att söka hjälp. Under arbetet har jag 

utvecklat parallella metaforer för psykiska besvär för att inkludera flera 

perspektiv. Först utvecklades metaforerna skriftligt med en grund i nämnd teori 

(mer under 2. Teori) för att förmedla och förstärka det underliggande 

budskapet. I enlighet med Lindqvist (2016, s. 281–282) kan metaforer användas 

för att pedagogisk förklara något svårt med enkla termer. De inre känslorna vid 

psykiska besvär är svåra att konkret beskriva utan att använda retoriska verktyg 

såsom metaforer. Därmed försökte jag att skapa visuella metaforer som både 

var enkla i dess formgivning men även tydliga i dess budskap. Lazard et.al 

(2016) tar upp vikten att visuella metaforer måste vara anpassade till den 

kulturella kontexten för att minimera tolkningsmöjligheterna så betraktaren inte 

misstolkar budskapet. Under denna process att utforma visuella metaforer hade 

jag en kontinuerlig kontakt med medstuderande samt en nära vän som handskas 

med psykiska besvär och problem, för att diskutera och säkerställa att 

metaforerna var förståeliga. Av de tänkbara metaforerna ansågs dessa fem 

nedanför relevanta och tydliga i deras relation till den representerade känslan 

(ses även visuellt under 5.2.2 Skisser).  

1. Ett mörkt moln som svävar över en figur. Molnet påvisar att det uppstår 

från personens huvud. Metaforen blir då hur nedstämdhet/ depression är 

ett mörkt moln som ständigt svävar över en. Det blir således en 

vädermetafor.  

2. En figur med ett huvud som består av ett virrvarr. Metaforen är hur 

stress, oro och ångest blir så övermäktigande och för mycket att hantera. 

3. En figur som sitter ner med förvrängda ansikten och mönster som 

svävar runt kroppen. Detta är en representation av stress, ångest och oro 

i form av monsterliknande figurer som omgiver och trycker ner 

personen.  

4. En storm som omger en sittande figur. Det är en vädermetafor för den 

förlamande och nedtryckande känslan vid stress, oro och ångest.  

5. En figur med nedstämt uttryck i ansiktet som håller en glad ballong. 

Ballongen är personens yttre – det speglar hur man kan verka glad när 

de egentligen mår psykiskt dåligt. Detta ska anspela på hur psykisk 

ohälsa inte alltid explicit syns på en person.  

De ovannämnda beskrivningarna samt skisserna (6.2.2 Skisser) på de visuella 

metaforerna avstämdes även med ungdomsmottagningens psykolog för att få 
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ytterligare ett perspektiv från en yrkesverksam anställd för främjandet av 

psykisk hälsa.  

6.2.2 Skisser 

Skissarbetet inkluderade både den iterativa bearbetningen av metaforerna 

skriftligt samt de frimärkskisser som baserades på de skriftliga metaforerna.   

Då metaforerna skulle förmedla och visualisera inre känslor var mycket av 

tankeprocessen lagd på den skriftliga beskrivningen. Frimärksskisserna (Fig. 6) 

visualiserade beskrivningarna (dessa kan ses under 6.2.1 Visuella metaforer) 

och hjälpte designprocessen framåt genom att klargöra vad som visuellt kunde 

visas. De fem slutförda skisserna (Fig. 6) utprovades sedan genom intervjuer 

för att undersöka om personer med psykiska besvär kunde förstå skisserna och 

de visuella metaforerna (mer under 4. Metoder och 5. Resultat). 

 

 

 

Figur 6: Manér och metafor skisser 

1 2 3 

4 5 
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6.2.3 Manérval 

Manéret är tänkt att vara enkelt genom att inte ha så mycket detaljer. Detta är 

för att behålla den grundläggande riktlinjen att vara inkluderande. Jag valde att 

basera huvudfiguren på ett tidigare arbete som fick många anmärkningar om 

hur dessa illustrationer var väldigt relaterbara2. Figuren som är en del av 

manéret kan anses vara ett semiotiskt tecken; den tolkas som en människa även 

om den saknar visuella ledtrådar som påvisar detaljerande drag. Figuren har 

således mänskliga drag utan att explicit framföra kön, etnicitet, sexuella 

preferenser eller läggning. Detta samspelar med riktlinjen från mottagningen att 

vara inkluderande. I jämförelse med det tidigare arbetet som lade grunden för 

den relaterbara figuren, har detta forskningsarbete ett välutformat och konkret 

budskap och en konkret kontext.  

Från utprovningsintervjuerna kom det fram att alla av de fem intervjudeltagarna 

kände igen sig i en eller flera visuella metaforer. Det var också tydligt att de 

kunde identifiera sig med figuren och därmed satte mer fokus på de visuella 

metaforer som visades och budskapet som förmedlades.  

6.3 Layout  

Layouten på affischen kommer att utgå från de erfarenheter och teorier 

inkluderade i min utbildning gällande hierarki, färg, och typografi. Andra 

aspekter gällande formgivning kommer inte explicit nämnas men de appliceras 

på affischens utformning.  

Nedanför visas frimärksskisser på layouten av affischen med de komponenter 

som skall vara inkluderade i informationsaffischen (Fig. 7). Det som ska 

innefattas i affischen kan även ses under 6.2 Informationsurval.  

                                                           
2  Affisch-serie i samarbete med Navii Communications benämnt Creepy-family. 

Anmärkningarna kom från medstuderande samt anställda på Navii. 

 

Figur 7: Layoutskisser 



28 
 

Layouten för affischernas innehåll var att placera illustrationen – det vill säga 

den visuella metaforen – i mitten med den tillhörande rubriken ovanför. 

Rubrikerna varieras beroende på illustrationen och är i förstapersonsperspektiv 

(mer under 6.3.3 Typografi).  

På den undre delen är en uppmaning genom att påvisa att de inte behöver gå 

igenom allt själva, och dessutom information om var det kan söka hjälp. Tyvärr 

kunde inte ungdomsmottagningens kontaktuppgifter inkluderas i arbetet men 

det var tillåtet att skriva en generell uppmaning att hjälp kan finnas hos dem och 

hos skolhälsovården, d v s kuratorn.  Dessutom inkluderades webbadressen till 

UMO.se för att hänvisa till ytterligare hjälp. Den slutgiltiga layouten kan ses 

nedanför i Fig. 8. 

6.3.1 Hierarki  

Hierarki är ett samarbete mellan alla inblandande element för att skapa en 

organiserad och harmonisk helhet som når ut med sitt budskap, i enlighet med 

Gärde (2007, s. 216). Bergström (2016, s. 233) skriver liknande genom att 

påvisa vikten att attrahera och orientera (A&O) för att framhäva budskapet med 

formgivningen. Att attrahera en mottagare kan göras via delar såsom en stor 

bild eller en framstående rubrik eller helheten. Helhetsupplevelsen påverkas av 

dess kongenialitet och hur väl formgivningen är strukturerad. Förutom att 

attrahera ska mottagaren orienteras genom materialet. Det ska tydligt fram-

komma i vilken ordning materialets språkliga och visuella element skall avläsas 

(Bergström, 2016, s. 233). Att strukturera och vägleda en mottagare är således 

väsentligt för hierarkin av ett material.  

Hierarkin för att vägleda mottagaren i detta arbete kommer att vara via storleks-

skillnader och relationen mellan text och bild. Illustrationen kommer att vara 

störst och ha funktionen att attrahera mottagaren. Rubriken som kommer att 

samspela med illustrationerna för att framhäva och förtydliga budskapet. 

Figur 8: Slutgiltig layoutskiss 
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Dessutom ska en uppmanande text befinna sig i anslutning till rubriken och 

illustrationerna som tydligt påvisar att om de anser helheten identifierbar så 

borde de söka hjälp eller stöd. Detta kan både vara att gå till skolhälsovården, 

det vill säga kuratorn, ungdomsmottagningen eller andra snarlika verksamheter.  

6.3.2 Färg och kontrast  

För att förstärka budskapet går det, i enlighet med Ware (2008, s. 84) att 

använda färg – detta är även starkt kopplat till kulturella konventioner. 

Bergström (2016, s. 260) skiljer på funktionella och icke-funktionella färger. En 

funktionell färg stödjer och förbättrar den kommunikativa funktioner, varav en 

icke-funktionell färg endast försämrar och förvirrar mottagaren (Bergström, 

2016, s. 260). Detta arbete skall kommunicera ett budskap och funktionell färg 

är därmed relevant. I enlighet med Bergström (2016, s. 261) har en funktionell 

färg flera uppgifter; att attrahera, skapa stämning, informera, strukturera och 

pedagogisera. På grund av innehållet som både skall informera och tilltala 

målgruppen på det känslomässiga planet anses aspekten om att skapa stämning 

relevant – dock fortfarande med ett förhållningsätt till de andra aspekterna. När 

det kommer till färg som ett sätt att skapa stämning kan det främja att budskapet 

kommuniceras på bästa sätt. För att förstärka budskapet med de visuella 

metaforerna och för att skapa stämning ansågs därmed kalla, dova färger 

relevant. Tanken var att det ska finnas flera informationsaffischer samt flera 

olika färger vilket användes för att skapa en variation men fortfarande vara 

tillräckligt lika i tonalitet för att visa en samhörighet. Dock så var tanken att 

dessa färger skall vara nedtonade för att skapa en färglös känsla som samspelar 

med hur det kan kännas med psykiska besvär och problem. Blått är en av de 

färger som kan förstärka budskapet på grund av bl.a. det engelska ordspråket – 

”feeling blue” – vilket betyder att man känner sig ledsen eller nedstämd. Detta 

ordspråk är även baserat på kulturella överenskommelser och konventioner. 

Färgerna i detta arbete är således väldigt beroende av färg som ett semiotiskt 

tecken för att kommunicera det visuella budskapet. I samhörighet med Ware 

(2008, s. 84) som beskriver hur färg används symboliskt för att förstärka ett 

budskap, används dova, kalla färger i detta arbete för att förstärka den visuella 

metaforens budskap och affischens helhet. I kontexten som affischen skall 

befinna sig inom påverkar både den inre- och yttre kontexten hur färgen tolkas 

och förstås. Färgen är således beroende av innehållet i affischen samt den 

omgivande kontexten som affischen befinner sig inom.  
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En av riktlinjerna från platsanalysen var att 

affischen skall vara kontrastrik för att bibehålla 

både illustrationens tydlighet och textens 

läsbarhet. För att testa kontrasten gjordes två 

alternativ – en med ljus bakgrund och mörka 

illustrationer och texter och en med vice versa 

(fig. 8). Jag tog beslutet att inte fortsätta med den 

med mörk bakgrund på grund av att illustrationen 

inte förmedlade budskapet lika väl genom att 

fokus blev på bakgrunden istället. Dessutom gav 

den vita figuren fel intryck då den blev mer positiv mot den mörka bakgrunden.  

6.3.3 Typografi 

Tanken är att den visuella metaforens budskap ska förstärkas med hjälp av en 

tillhörande text. Bergström (2016, s. 292), beskriver hur text och bild i samspel 

kan lyfta fram budskapet bättre – helheten lyfts således till att få ett enhetligt 

och kraftfullt budskap. När det kommer till textutformning är det viktigt att 

texten kontrasterar mot bakgrunden. Teckensnitten som valdes för affischen är 

en sanserif. Sanserifer har oftast en jämntjock konstruktion vilket anses bättre 

för rubriker eller korta texter som ska kunna läsas på avstånd (Bergström, 2016, 

s. 130). Då textinnehållet inte kommer att vara så omfattande för att dirigera 

mer fokus på illustrationen, ansågs en sanserif mest relevant för just detta 

arbete. Texten kommer även att vara svart för att ha en god kontrast mot den 

ljusa och dova bakgrunden. Den svarta kommer även samspela med 

illustrationerna också är svarta.  

Det valda teckensnittet för informationsaffischen är sanserifen:  

Textinnehåll 

Rubrikerna för affischen var tänkt att anspela på mottagarens känslor, pathos, 

genom att ha ett personligt uttrycksätt och i jag-form – det vill säga i 

förstapersonsperspektiv. Rubrikerna ska varieras och anpassas efter den visuella 

metaforen i affischen för att ha en kongenialitet innehållsmässigt. Resterande 

texter är mer utformade för att uppmana och betona på vikten att målgruppen 

söker hjälp eller stöd och är lika för varje affisch (Fig. 10) samt en hänvisning 

till ungdomsmottagningen eller skolkuratorn, samt en hänvisning till UMO.se 

för ytterligare information.  

Figur 9: Test - bakgrund och illustration. 

Figur 10: Uppmanande text. 
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6.4 Färdigställd gestaltning   

Tre affischer färdigställdes för att exemplifiera hur layout, färgval och manér 

samspelar för att framföra budskapet (Fig. 11). Dessa kan även ses i större 

format i Bilaga 7. Förhoppningen är att flera affischen kan utformas som 

samspelar med dessa för att få ytterligare en bredd på visualiseringen av 

psykiska besvär och psykisk ohälsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De tre affischerna lades till i ungdomsmottagningens väntrum för att visa hur de 

kan se ut i sin primära kontext (Fig. 12). Tanken är att flera varierande 

affischer, som i bilden (Fig. 12), skall kunna befinna sig i samma kontext – vare 

sig det är på ungdomsmottagningen eller hos en skolkurator.  

 

 

 

 

  

Figur 11: Färdigställda affischer 

Figur 11: Affischerna i sin kontext. 
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7. Diskussion och slutsats 

I denna avslutande del besvaras forskningsarbetes frågeställning med en 

tillhörande slutsats och diskussion.  

Syftet med detta forskningsarbete var att utforska hur visuella metaforer kan 

användas för att gestalta psykiska besvär. De visuella metaforerna syftar till att 

förklara psykiska besvär på ett identifierbart och applicerbart vis för 

målgruppen för att uppmana till hjälpsökande. Arbetet har utgått från 

Eskilstunas ungdomsmottagning för att utöka deras informationsmaterial och 

för att påvisa för målgruppen att de erbjuder psykologisk hjälp.  

Arbetet har bestått av en teoretisk- och praktisk del för att kunna besvara 

frågeställningen. Den teoretiska delen har utgått från teorival som grundas i 

klassisk- och visuell retorik, semiotik samt tidigare forskning inom 

hälsomeddelanden. Metodvalen grundades i teorin och formades efter arbetets 

omfång; därmed valdes metoderna kvalitativa intervjuer och platsanalys. Detta 

lade grunden för arbetets praktiska del – att skapa identifierbara metaforer och 

tillslut sammanställa dem till uppmanande informationsaffischer.  

Nedanför diskuteras de valda metoder och teorier samt deras relation till 

resultaten som framkom. Därefter diskuteras frågeställningen i relation till 

resultatet.   

Metod och teori 

Intervjuer skedde i två omgångar i olika skeden av arbetet; den första för att 

etablera en kontakt med ungdomsmottagningen och den senare för att testa 

tolknings- och identifieringsmöjligheterna för de visuella metaforerna. Den 

senare kvalitativa intervjun var för att säkerställa att budskapet tydligt framkom 

utan explicit styrning. Intervjudeltagarna tolkades således de visuella 

metaforerna endast utifrån deras tidigare erfarenheter. Resultatet bevisade att 

alla visuella metaforer var relaterbara och kunde återspeglas i 

utprovningsgruppens individuella liv. Dessutom blev det tydligt i vilken 

utsträckning deras tidigare erfarenheter påverkade hur de tolkade metaforernas 

budskap och deras preferens av metaforerna som tilltalade dem mest. Det 

sammanfattande resultatet påvisar att de framtagna metaforerna var 

framgångsrika som identifieringsmetaforer. Dessutom påvisade den empiriska 

insamlingen att deras tolkningar var snarlika även med olika bakgrunder och 

erfarenheter.  

Arbetets validitet kan ifrågasättas då ett målgruppsanpassat material har skapats 

utan att inkludera primärmålgruppen i processen eller utprovningen. Detta var 
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dessvärre en konsekvens av de etiska ställningstaganden som togs då det är ett 

känsloladdat ämne med en utsatt primärmålgrupp. Argumentationen kan dock 

föras att den signifikanta skillnaden endast är åldern då detta arbete utforskar 

huruvida visuella metaforer kan skapa igenkänning och ge upphov till en 

identifiering. Därmed ansågs det att en adaption till erfarenhet och anknytning 

till psykiska besvär gick före ålder; detta var mer gynnsamt och mer relevant 

för detta arbete och undersökningen av de visuella metaforerna. Däremot kan 

åldern vara en avgörande faktor när det gäller affischens utformning och hur 

effektfull den uppmanar målgruppen till hjälpsökande. Att utforska detta 

ytterligare rymdes dessvärre inte inom den begränsade tiden för arbetet.  

Teorivalet grundades i den tidigare forskning som behandlar hälsomeddelanden 

och visuella metaforer. Detta ansåg jag som en relevant inriktning som även 

kunde implementeras i detta forskningsarbete och därmed valde jag att fokusera 

på bildretorik och semiotik.  

Implementering av retorik 

För att skapa illustrationer som skapade relaterbara känslor togs beslutet att ha 

en figur, som skulle vara inkluderande, och lätt att tillämpa på sig själv. 

Manéret var även tänkt att vara lite obehagligt för att få ett bestående intryck 

och anspela på mottagarens känslor – det vill säga pathos. Utöver manéret 

skulle pathos framhävas genom de visuella metaforerna och representationen av 

de känslorna som inbegrips i psykiska besvär. Dessutom ska den 

sammanhörande rubriken till illustrationerna även där spela på mottagarnas 

känslor genom att använda ett förstapersonsperspektiv. Även om det inte 

explicit framkommer i illustrationerna så lutar de mer åt det informativa hållet 

istället för att endast vara estetiskt tilltalande och dekorativ. Alla delar är 

således utvalda för att visualisera och konkretisera metaforernas budskap. Detta 

ger gestaltningen ett logos – en argumentation som är baserad på 

representationen av faktiska känslor. Då ungdomsmottagningen i Eskilstuna var 

utgångspunkt för hela arbetet var det planerat att deras logotyp skulle befinna 

sig på affischen och därmed etablera ett ethos. Dessvärre kom förutbestämda 

regler och en generell tidsbrist i vägen vilket omöjliggjorde att logotypen inte 

kan implementeras i gestaltningen i nuläget.  

Av alla stilfigurer inom retoriken valdes just metaforen på grund av de utförliga 

litteraturöversikter inkluderade under teori samt den tidigare forskningen om 

hälsomeddelanden som använde visuella metaforer som en strategi. Det finns 

således ett flertal andra troper som detta arbete inte tar upp som kan uppnå 

likande effekt som metaforen. Dock så applicerades inte andra troper i 

undersökningen på grund av arbetets omfång.  
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Visuella metaforer 

Problematiken med detta arbete var inte endast att skapa visuella metaforer för 

psykiska besvär utan det var att skapa identifierbara visuella metaforer som var 

målgruppsanpassade. Detta skapade en problematik då inga personliga 

erfarenheter kunde användas som stöd för innehållet. Mycket tillförlit har 

således hamnat på faktainsamling och diskussioner med kunniga och erfarna 

personer. Metaforerna var inte komplicerade, i sig, men om personer utanför 

målgruppen skall tyda budskapet är det troligt att deras svar skulle åtskiljas 

avsevärt. Detta skulle kunna utforskas i en mer utförlig studie för att få en 

jämförelse i tolkningsmöjligheterna mellan drabbade, lindrigt drabbade och 

icke-drabbade personer av psykiska besvär. Det kan argumenteras att endast de 

som har besvär har möjligheten att tyda och tolka budskapet och borde 

definitivt söka hjälp. Dock så uppstår problemet att metaforen måhända inte 

tilltalar alla som har psykiska besvär.  

För att minimera denna eventualitet togs flera visuella metaforer fram med ett 

varierande utförande samt med olika perspektiv av likande besvär. Variationen i 

perspektiv är exempelvis: nedstämdheten, när allt är i ett virrvarr, eller hur allt 

kan kännas tomt eller hur allt känns oäkta och krystat. Dessa omfattar, i alla 

fall, vissa perspektiv när det kommer till psykiska besvär. Förhoppningen var 

däremot att minst en av alla visuella metaforer ska tilltala varje drabbat person. 

Då psykiska besvär känns och upplevs olika från person till person, är det 

uppemot omöjligt att utforma en individanpassad metafor som tilltalar många. 

Avsikten med alla visuella metaforer var att både påvisa att det handlade om 

psykiska besvär men inte specifikt vilka besvär det handlade om. Detta ger 

dock målgruppen många alternativa tolkningar men även möjligheten att 

relatera till dem på ett individuellt plan utan att vara för specifik i metaforens 

utformning. Grundförutsättningen för detta arbete styrs av hur väl målgruppen 

påverkas av de visuella metaforerna vilket styrs av deras motivation att avläsa 

budskapet. Om ingen motivation finns att avläsa eller tolka budskapet så kan 

det varken skapa igenkänning eller långsiktigt uppmana till hjälpsökning. 

Däremot så skall gestaltningarna befinna sig i en så etablerad kontext och 

antagandet kan tas att mottagarna har motivationen att bli bättre vilket är 

essentiellt för att budskapet framkommer. Detta leder till frågeställningen: 

Hur kan psykiska besvär gestaltas i form av identifierbara visuella metaforer? 

De slutsatser som kan dras från detta forskningsarbete och de resultat som 

framkommit är att psykiska besvär kan visualiseras och offentliggöra de inre 

känslorna för drabbade personer genom att använda metaforer. Intervjuerna 

klargjorde även att visuella metaforer kan användas för att anknyta till 

individers erfarenheter och de är därmed vara identifierbara med psykiska 

besvär. De kopplingar intervjudeltagarna gjorde till deras personliga 
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erfarenheter framkallades av de visuella metaforerna. Detta påvisar därmed att 

metaforerna är identifieringsbara utan en styrning från forskarens håll.  

Vidare forskning  

Sammanhängande med studien om hälsomeddelanden går det att anta att 

resultatet från detta arbete kan, i minsta mån, användas som en 

konversationsstartare för ett fortsatt samtal med gymnasieungdomar och 

besökare på ungdomsmottagningen. Informationsaffischerna har goda chanser 

uppmana målgruppen att ta det viktiga steget att söka hjälp men detta behöver 

utforskas ytterligare och skulle kräva en utökad och mer omfattande studie. 

Detta skulle inkludera en längre tidsperiod och en förundersökning som 

statistiskt mäter förändringen innan affischen implementeras i sin kontext och 

efter en avsedd tidsperiod. 

Sammantaget kan det antas att visuella metaforer både kan öppna upp till 

konversation och relatera till de känslorna drabbade personer upplever. Detta är 

en god grund till en fortsatt studie som undersöker de långvariga effekterna det 

har på ett samhälle och synen på psykisk ohälsa. Dock så är det nödvändigt att 

utveckla ett bredare och mer omfångsrikt material med långsiktiga och hållbara 

mål med stöttning från landstinget och kommunen.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – Samtyckesformulär  

 

SAMTYCKESFORMULÄR 
 

Du ombeds att medverka i en frivillig intervju som du har rätten att 

avsluta när du vill. Intervjun kommer att ta max. 15 minuter och kommer 

återges skriftligt. Det material som samlas in under intervjun kommer att 

användas i ett examensarbete vid Mälardalens Högskola. Syftet med 

intervjun är att utforska hur skissernas visuella metaforer tolkas.  

Resultatet kommer att användas i en rapport som kommer läsas av 

studenter, handledare och lärare vid Informationsdesignprogrammet i 

Eskilstuna. Arbetet kommer sedan att publiceras på databasen DiVa.  

 

Din identitet förblir anonym.  

 

 

 

 

Jag godkänner härmed dessa uppgifter. 

 

Namn: 

 

Datum & ort: 
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9.2 Bilaga 2 – Intervjuomgång 1 

 

Kvalitativ intervju  
Ungdomsmottagningen Eskilstuna 

4/4–2019 kl. 11:00 – 11:30 

Psykolog – Karolina Kulin  

 

Del 1 – informera om intervjun  

Du ombeds att medverka i en frivillig intervju som du har rätten att avsluta när 

du vill. Intervjun kommer att ta ca. 20–40 minuter och kommer spelas in och 

sedan återges skriftligt. Det material som samlas in under intervjun kommer att 

användas i ett examensarbete vid Mälardalens Högskola. Syftet med intervjun 

är att få en djupare inblick på ert förhållningsätt till psykisk ohälsa. Samt vilken 

tillgänglig information som finns på er ungdomsmottagning.  

Resultatet kommer att användas i en rapport som kommer läsas av studenter, 

handledare och lärare vid Informationsdesignprogrammet i Eskilstuna. Arbetet 

kommer sedan att publiceras på databasen DiVa.  

Fråga: Vill du vara anonym eller är det möjligt att namnge dig som en källa i 

detta examensarbete? 

Muntligt samtycke samt att det gick bra att använda henne som 

källa.  

 

(I: Intervjuarens följdfrågor) 

 

Del 2 – Intervjufrågor 
 

1. Vilka åldrar riktar ni er till för just denna mottagning? 

13–23 år. 

 

2. Hur är fördelningen mellan åldrarna? Är det någon åldersgrupp som besöker mottagningen 

mer? 

 

För tänker just när det gäller samtal så har vi 13–23 år. Vi psykologer och kuratorer har 13–23 

år - barnmorskorna har nu att tjejer får komma till de året till de är 20.  

De flesta som kommer är i gymnasieåldern skulle jag säga. Generellt så ligger killar på 15 %, 

den största andelen besök är ju till barnmorskorna. Men i samtal är det ungefär 25 % killar så 

det är mest tjejer som kommer hit. Många kommer i gymnasieåldern men många kommer 

även på samtal upp till 23 år.  
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Men det är många ungdomar som kommer – det är ett stort söktryck hela tiden.  

 

3. Brukar den här mottagningen ha klassbesök? 

 

Nej vi har inga klassbesök just nu – för länge sen hade vi klassbesök men då behövde man 

stänga hela mottagningen så nu har vi mer att vi försöker gå ut till skolor. Och det ser lite olika 

ut år för år men just nu är vi ute i gymnasier och föreläser om ömsesidigt sex.  

 

I: Ingenting om psykisk ohälsa? 

 

Inte just nu…vi har haft förut har vi haft föreläsningar om psykisk ohälsa i gymnasier och förut-

tidigare var vi ute hos 8: or och då pratade vi också om psykisk hälsa och sexuell hälsa 

Så det varierar lite grann vad vi föreläser om och pratar om i perioder. 

 

4.Vet du om det är stor skillnad på er mottagning och andra mottagningar i länet? 

 

Skillnaden här att vi är det största mottagningen i länet och vi har två psykologer - ingen annan 

mottagning i Sörmland (Södermanland) som har psykologer utan de är ofta mindre – en eller 

två barnmorskor, och en kurator eller så de andra mottagningarna är mindre. 

 

I: Vid de mindre mottagningarna brukar de hänvisa till någon annan mottagning eller BUP om 

någon har psykiska problem? 

 

Ja – det tror jag de gör och de gör ju vi också vi brukar skicka många remisser både till BUP och 

vuxenpsykiatrin om vi tänker att någon behöver mer hjälp än vad vi kan hjälpa med just 

här…mm absolut.  

 

5. Var ligger fokus om vad ni vill förmedla med mottagningen? Både visuellt och 

informationsmässigt? 

 

Där har vi försökt och om man ser historiskt så förknippas ungdomsmottagningen med sex och 

samlevnad och dom typen av frågor så har vi försökt sprida material för att visa att vi håller på 

med psykisk ohälsa t.ex. även nu när vi pratar om ömsesidigt sex så berättar vi alltid om vad vi 

gör och då berättar vi att man kan komma hit och prata om dom delarna. Sen om man ser i 

väntrummet så är det nog mer om sex och samlevnad. Men jag vet när vi har gjort eget nytt 

material - vi hade någon folder förut för föräldrar där vi först försökte lyfta fram att hit kan de 

komma för samtal och dom här bitarna att vi försöker. Förut har vi gjort lite klassbesök att 

kanske börja med dom delarna eller förra åren(t) var vi också ute i skolor så vi försöker väl. 

Förut har vi haft föreläsningar om psykisk ohälsa också mot gymnasiet och vi har visat filmer 

och så vi vill nå ut mer och jobba med de bitarna också för alla vet inte om det… 

 

 

6. Har ni några riktlinjer som ni måste följa när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? 
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Alltså vi har inga riktlinjer eller vi har egentligen bara att vi ska jobba förbyggande med det och 

sen formar vi arbetet ganska mycket här på mottagningen utifrån vilka behov vi ser för 

stunden - kanske vilket intresse som finns så där kan det vara att vi provar olika saker också för 

att se vad som funkar och t.ex. nu kör vi föreläsningar och förut hade vi föreläsningar om 

stress då har vi haft grupper här och provat att ha grupper ute på skolan. När det var många 

ensamkommande så hade vi en grupp för ensamkommande…vi har gjort en film om oss förut 

som visas i alla 8or så nu träffar vi inte alla åttor utan vi skickar ut material till dom, och även 

att de får visa en film och dela ut ett material så det kan mer att vi försöker hela tiden utforma 

det utåtriktade arbetet sen kan det va tyvärr att ibland när det är personalbrist här så blir det 

att man drar ner på för då är man kanske mer mån att ta emot besök här så i vissa perioder 

gör vi mer och i perioder har det legat mer på is - när vi har haft personalbrist. 

 

 

 

7. Vad anser du, personligen, behövs för att förebygga psykisk ohälsa här på er mottagning?   

 

På vår mottagning - ja förbygga. Det var en jättebra fråga. Jag tänker att det är bra när vi är ute 

i skolor – det är något vi vill kunna göra mer…vi vill synas mer ute i skolor och prata. Nu var 

några kolleger på hbtq-equal Finns det en samlingspunkt för  hbtq, ja och då vi har varit ute på 

någon meja grupp på något gymnasium…när vi kan vistas ute i miljöer och möta ungdomar 

svara upp på frågor eller ge information tycker vi är bra…liksom att förbygga. Sen också har vi 

tänkt att det här att hålla föreläsningar att man då ska komma och få strategier själv liksom 

sen tycker jag också något som är bra är att våra barnmorskor nu fångar upp många nu när de 

frågar många sådana saker nu hur man mår - vi har som ett frågebatteri som alla får fylla i som 

heter sexit det är lite fokus på sexuell hälsa där man också får frågor om man upplevt våld eller 

psykisk våld eller utsatts för något sexuellt någon gång eller så dom tycker jag är bra på att 

kolla av så dom fångar också upp väldigt många som kommer till mottagningen eftersom dom 

träffar så väldigt många ungdomar, då är det främst tjejer de träffar eller mer tjejer  och då 

kan  man hjälpa vidare till samtal på ett bra sätt.  

 

I: när du sa det här om att ni åker till skolor och informerar och ger ut material – skulle det 

vara intressant att ha ett visuellt informationsmaterial om psykisk ohälsa som kan både 

befinna sig på mottagningen och delas ut till skolorna? 

 

Ja, men absolut! För nu har vi bara haft nån affisch – som du vet där det bara står 

ungdomsmottagningen och sen att vi finns på Facebook och instagram. Jo men absolut det 

skulle vara intressant att ha en affisch där det var mer riktat mot psykisk ohälsa eftersom det 

är det som inte alla vet om. Jag tänker - vi har haft någon affisch – undrar om den finns kvar på 

toan (obs! fanns på en dörr också…) om massa ansikten på ungdomar och en massa frågor 

som jag tycker är väldigt bra såhär ”tänk om …blabla” – mycket sådana vilket man lätt skulle 

kunna ha något liknande om psykisk ohälsa…t.ex. ”jag kan inte sova” ,”jag är så stressad..” för 

att visa att vi jobbar med sådana frågor.. eller någonting annat, men absolut det skulle 

verkligen behövas mer material för att nå ut med det… 
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Vi finns ju på instagram och facebook men de flesta som följer oss på instagram är andra 

verksamheter och det är ju inte ungdomarna (skratt) som följer oss alla gånger men vi 

försöker. Vi vill ju nå ut till ungdomarna på något sätt.  

Både en affisch (estetiskt tilltalande) och en broschyr skulle vara bra både för att lämna till 

andra verksamheter / samarbetsparter för att visa det här håller vi på med och det här kan vi 

hjälpa med.  
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9.3 Bilaga 3 – Intervjuomgång 2 mall 
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9.4 Bilaga 4 – Intervjusvar omgång 2 

 

Intervjusvar  
………………………………………………………………….. 

Man, 23 
 

Skiss 1 

1. Jag skulle säga att den försöker visa ensamhet, ångest, motsatsen till 

självförtroende, rädsla och ledsenhet 

2. Ja, speciellt ensamheten, och att det inte känns som att det skulle vara någonting 

mannen kunde göra för att komma ifrån regnet, eftersom den alltid skulle följa efter 

honom.  

 

Skiss 2 

1. Förvirring, ledsenhet och ångest. 

2. Jag kanske känner igen mig lite grann med förvirringen, mest för att när jag var som 

mest deprimerad så visste jag inte hur jag kunde ta mig ut från det. 

 

Skiss 3 

1. Ensamhet, ledsenhet, panik 

2. Och jag tror att paniken kommer mest ifrån hur jag identifiera mig med den, bilden 

visar den inte exakt men det är så jag tolkar det. Eftersom den personen i mitten är 

rädd för att har gjort någonting och bli utesluten från gruppen eller rädd för att bli 

utpekad. Och att veta att där inte finns så mycket man kan göra åt det. I alla fall att 

man inte kan göra så mycket för rädslan.  

 

Skiss 4  

1. Vertigo, ensamhet och ledsenhet 

2. Jag känner inte igen mig så mycket i den här skissen. 

 

Skiss 5 

1. Hopp, men också känslan av att vara fejk eller att försöker att må bättre men att 

inte klara av det 
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2. Jag känner igen men väldigt mycket i den där. Jag försökte hålla många glada saker 

omkring mig när jag mådde dåligt, och även om jag inte mådde bättre av det så 

fortsatte jag bara ifall det skulle kännas lite bättre 

Av alla vilken talar till dig mest? Och varför? 

Skiss nr. 5 känner jag igen mig mest i.  

………………………………………………………………….. 

Kvinna, 22 
 

Skiss 1 

1. Jag tolkar skissen som en skildring av depression och hur det känns för en individ 

som lider av det. Jag tolkar molnet som en symbol för hur det känns som att man har 

ett moln som konstant hänger över en. Molnet representerar det mörker som tagit 

över ens sinne. Jag ser regnet som en symbol för den ledsamhet som ofta går hand i 

hand med depressionen.  

2. Jag kan definitivt känna igen mig i bilden. För mig känns det ofta som att ett moln 

hänger över mig, eller kanske mer som en dimma som dövar mina sinnen och känslor. 

Det kan ofta vara svårt att se igenom både dimman och regnet. Ofta stannar hela livet 

upp och allting störs precis som samhället kan göra vid en storm. Inget fungerar 

längre. 

 

Skiss 2 

1. I skissen ser jag det virrvarr av känslor och tankar som man kan uppleva om man 

lider av olika psykiska sjukdomar. Jag tänker särskilt på olika former av ångest och hur 

tankarna rusar när den blir överväldigande eller man får en ångestattack. Jag tänker 

även att det skulle kunna symbolisera de okontrollerade och intensiva tankar och 

känslor man har under en manisk episod.  

2. Jag kan känna igen mig i det intensiva virrvarr av tankar som ångest och mani kan 

orsaka. Det kan ibland vara svårt att identifiera vad som orsakat tankarnas uppkomst. 

Det skapas vanligtvis en snöbollseffekt. Tankarna orsakar snabbt överväldigande 

känslor som i sin tur skapar fysiska symptom. Ofta kan tankarna gå i ett men det är 

möjligt att tänka sig ur det hela om man har rätt verktyg. Tyvärr har många inte det 

och då fortsätter den onda cirkeln och tankarna tar över vilket jag tycker skissen tyder 

på. 

 

Skiss 3 

1. Jag ser i skissen någon som är överväldigad av sin sociala omgivning. Tänker särskilt 

på social ångest och hur det kan få en att vilja dra sig tillbaka och undvika människor 
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och sociala situationer generellt. Ofta vill man förminska sig och sin närvaro. Genom 

att inte synas och höras skyddar man sig från sina rädslor vilket förenklar livet. För 

mig symboliserar personen som kurat ihop sig i skissen det.   De omgivande ansiktena 

ser jag som omvärlden och/eller människorna i den.    Den behöver inte nödvändigtvis 

vara farlig i sig men upplevs som det för personen i fråga som är färgad av sina 

tidigare upplevelser. 

 2. Social ångest, vilket jag anser att skissen skildrar, är något jag definitivt kan känna 

igen mig i. Precis som i bilden så skyddar man sig själv genom att vända ryggen mot 

andra. Man finner trygghet i isolering men tillvaron blir tillslut väldigt ensam. Det 

ända sättet att ta sig ur det är exponering. Man måste steg för steg utsätta sig för 

sociala sammanhang och interaktioner. Genom att göra det lär man sig lita på 

människor igen och man känner sig mer säker i sociala situationer. 

 

Skiss 4 

1. Jag tolkar skissen som en representation av känslan av att vara överväldigad.  Det 

kan vara av antingen världen, vardagen eller ens psykiska hälsa, eller någon 

kombination av dem. Jag ser en person som är väldigt nedstämd och konfunderad 

över sin situation. Genom att kura ihop sig och titta ner försöker individen skydda sig 

själv och minska påverkan av problemen.  

2. Jag kan känna igen mig i hur överväldigande psykisk ohälsa kan vara. Ofta känns det 

som för mycket att hantera och man försöker sluta ute allt för att få lite sinnesfrid. 

För mig kopplar jag att titta bort till distraktioner. Det är lätt att fly från sina problem 

genom att distrahera sig med hjälp av olika medel; exempelvis alkohol, mat, spelande, 

sociala medier osv. Dessa är alla tillfälliga lösningar och förlitar man sig på dem för 

länge kan man utveckla ett beroende. Problemet är att detta undvikande bara 

förvärrar situationen och leder till sämre mående. 

 

Skiss 5 

1. Jag ser en person som inombords mår väldigt dåligt men presenterar ett glatt yttre 

för sin omgivning. Individen verkar ha skapat en fasad för att skydda sig själv från 

andras reaktioner och fördomar. Det är enklare att låtsas må bra än att möta 

verkligheten. Låter man folk tro att allt ät bra slipper man möta deras reaktioner vilka 

kan förvärra situationen bland annat för att andra påminner en om något man helst 

vill glömma. Skissens symbolik fick mig att tänka på Mona Lisas Leende. I målningen 

så ler hon diskret men hennes ansiktsuttryck tyder på att något annat döljer sig under 

ytan. Skissen väcker frågan: kan man verkligen förstå det inre baserat på en tolkning 

av det yttre?  

2. Jag målade upp en fasad av välmående som jag gömde mig bakom många år. Det 

var ett sätt att skydda mig själv, men även mina nära och kära från den smärtsamma 
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verkligheten. Det är lätt att falla i fällan av att tro att man kan låtsas tills fasaden blir 

verklighet. Problemet med detta är att man inte kommer må bättre om man inte 

möter och bearbetar sina problem. I skissen ser jag mig själv i personen och fasaden 

jag skapade i ballongen som individen håller. 

 

Av alla skisser, vilken talar till dig mest? 

Ettan är nog det som varit mest påtaglig i mitt liv. Femman tycker jag om för den tar 

upp något som många inte tänker så mycket på men som sker hela tiden. Tror dock 

att trean talar mest till mig eftersom det är något som jag funnit väldigt svårt att 

hantera och jag gillar särskilt den skissen. 

 

………………………………………………………………….. 

Kvinna, 26 
 

Skiss 1 

1. Orosmoln – mörker som överväldigar. 

2. Ja. Känner igen mig i alla fast i olika tidpunkter i mitt liv.  

 

Skiss 2 

1. Liknar ADHD – tankar överallt.   

2. Ja. Känner igen mig i alla fast i olika tidpunkter i mitt liv.  

 

Skiss 3 

1. Känns som att det är saker utanför som trakasserar en på ett negativt vis. Att man 

sitter och bara tar emot dåliga saker som inte är så bra.   

2. Ja. Känner igen mig i alla fast i olika tidpunkter i mitt liv.  

 

Skiss 4 

1. Uppsvept av en tornado. Lite otydlig fast det verkar som det är stora tunga saker 

som trycker ner en som man inte kan göra något åt. 

2. Ja. Känner igen mig i alla fast i olika tidpunkter i mitt liv.  
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Skiss 5 

1. Känns lite som något fejkat. Ballongen är svårtolkad. Men formmässigt så 

samspelar ansiktet och ballongens form vilket får dem att kopplas samman. Men, ja 

att något är på låtsas.  

2. Ja. Känner igen mig i alla fast i olika tidpunkter i mitt liv.  

 

Av alla skisser, vilken talar till dig mest? 

Skiss 2 och 3 för jag känner igen mig mest i dom.  

 

………………………………………………………………….. 

Kvinna, 27 
 

Skiss 1 

1. Väldigt nere, en tyngd som är över en.  

2. Ja, både förr och nu. 

 

Skiss 2 

1. Rörigt – mycket att tänka på. Det kan både vara positivt och negativt. 

2. Ja, känner igen mig i denna. 

 

Skiss 3 

1. Person som är nära andra människor men som ändå känner sig ensam. Att den 

känner sig utstött och ensam när man är omgiven av människor. Ensamhet! 

2. Ja och nej! Jag kan känna så när jag börjar känna killar men inte med vänner för jag 

har väldigt bra vänner.  

 

Skiss 4 

1. Tomhet  

2. Ja men det kan jag.  
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Skiss 5 

1. Man ser ju glad ut när man inte är det. Det känns väldigt vanligt att sätta upp en 

glad fasad när man egentligen inte är glad.  

2. Ja verkligen.  

 

Av alla skisser, vilken talar till dig mest? 

Skisserna 4 och 5. Kan känna igen mig i dom skisserna då jag känner mig osäker och 

otillfredsställd och inte visa det utåt. 

 

………………………………………………………………….. 

Kvinna, 27  
 

Skiss 1 

1. Ledsen, nedstämd,  

2. Den känner jag igen mig i.  

 

Skiss 2 

1. Stressad, rörigt,  

2. Jag känner igenom mig i det.  

 

Skiss 3 

1. Ångest, stressad,  

2. Den känner jag igen mig i. 

 

Skiss 4 

1. Tung, fast tom. Men också Nedstämd.  

2. Ja, jag känner igen mig.  

 

Skiss 5 

1. Ensam, ledsen  

2. Ja, jag känner igen mig.  
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Av alla skisser, vilken talar till dig mest, och varför? 

Jag skulle nog ta skiss 4 och 3. Skiss 4 för att jag kan relaterad er till den – att det är 

mycket med ändå inte. Skiss 3: det är för att jag tänker mycket på ångest och 

människor också för att jag kan relatera mycket till den. Jag blir stressad av den.  
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9.5 Bilaga 5 – Platsanalys 

 

Platsanalys  

Ungdomsmottagningens väntrum 

 

Det rumsliga 

Väntrummet var väldigt stort med mycket yta att röra sig på. Sittplatser fanns i 

form av stolar mot väggar och pelare samt vid ett bord i mitten av rummet. Två 

pelare befann sig på vardera sida av rummet och agerade som affischplatser. 

Mot en vägg befann sig en bokhylla med broschyrer, flyers och visitkort med 

information. Många affischer var uppsatta på en anslagstavla i närhet till hallen. 

På väggarna fanns även stora färgglada konstverk. På dörrarna till små 

behandlings och samtalsrum satt även affischer med olika teman och innehåll.  

Ljussättning och färg 

Ljussättningen i väntrummet var belägna utåt sidorna av rummet på ett sätt som 

fick det att indirekt och svagt belysa resten av rummet. Ljuset var även neutralt 

med en variation av varmare och kallare toner beroende på ljuskälla. Rummet 

hade vita väggar och grått golv vilket fick ljuset att upplevas kallare.  

Visuella konkurrenter 

På grund av de vita väggarna tog konstverken mycket uppmärksamhet både på 

grund av deras färgstarkhet och starka konstrast men även dess storlek i 

jämförelse med andra konkurrenter.  
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 Gymnasieskola A’s väntrum 

Det rumsliga  

Kuratorns väntrum är en del av en relativt bred och lång uppdelad korridor där 

även andra delar av elevhälsan befinner sig. För kuratorns väntrum befann sig 

två fåtöljer ståendes mellan kuratorernas rum samt framför två hyllor fyllda 

med broschyrer och flyers. Ett fåtal affischer befann sig i anslutning till 

hyllorna och resterade fanns utspridda på väggarna och korridorsdörrar. Dock 

så fanns det mycket tom väggyta som är potentiella affischplatser.  

Ljussättning & färg 

Den belysning som befann sig i hela korridoren och kuratorns väntrum 

upplevdes väldigt neutral vilket förstärktes av de vita väggarna. Ljuset kom 

uppifrån och gav hårda skuggor där objekt hindrar ljuset. På grund av de vita 

väggarna upplevdes dock skuggorna inte som dunkla då ljuset studsade i 

rummet. Ljussättningen var även väldigt jämn i hela korridoren vilket fick 

korridoren att upplevas rymlig och jämt belyst. De visuella komponenterna på 

väggarna kan således få mer uppmärksamhet.  

Visuella konkurrenter 

Väntrummet upplevdes väldigt sterilt och grått på grund av både de vita 

väggarna och vita belysningen och gråa golv vilket skapade väldigt lite visuell 

distraktion. Däremot får de visuella element som har färg eller stark kontrast 

mot det vita stor uppmärksamhet. De väsentliga affischerna är relativt små 

utöver ett par som är lite större. Affischerna i sig varierar i färg och kontrast 

mot omgivningen. Tydligast framkommer de affischer som är mörkare eller 

utstickande färger.  
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Gymnasieskola B’s väntrum 

Det rumsliga  

Väntrummet för kuratorerna var ett eget, relativt stort rum. Längst in i rummet 

finns ett stort träbord med sex klarröda stolar. På vänster sida av rummet finns 

en hylla för broschyrer och flyers tillhörande kuratorn. Bredvid hyllan står en 

trästol som ett äldre mönstrat tyg. Till höger finns en anslagstavla där små 

affischer finns upphängda. Utöver anslagstavlan hänger flera inramade svart-

vita fotografier runt omkring rummet.  

Ljussättning och färg   

Väggarna var ljusgula och golvet beige och upplevdes väldigt varma i 

tonsättningen.  Ljussättningen kommer endast från ett ljusrör och ljuset upplevs 

väldigt varm på grund av de varma tonerna som befinner sig i väntrummet. 

Ljuset hamnar mestadels över den högra sidan och anslagstavlan medan den 

vänstra sidan förblev i skuggan.  

Visuella konkurrenter  

Den största komponenten som drar till sig uppmärksamheten är den stora 

mängden stolar som står ut på grund av deras klarröda färg. Dessutom tar 

fotografierna mycket uppmärksamhet på grund av deras kontrast mot väggen. 

Anslagstavlan har även en del affischer varav några står ut mer än andra pga. 

deras färg.  

 

Gymnasieskola C’s väntrum 
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Det rumsliga  

Väntrummet på gymnasieskolan C var i princip icke-existerande – det var mer 

en korridor. Här framkommer det tydligt relationen mellan gymnasiets storlek 

och kuratorns tillgängliga plats. Tillgängliga möbler var en liten pall i ett hörn. 

Hörnet skapas utav en bred pelare. Bredvid pallen befann det sig ett ställ för 

tidningar och broschyrer – dock inte med ett sammanhang till kuratorn. På 

kuratorns dörr fanns en större affisch. På väggen bredvid kuratorns rum fanns 

tre affischer och en ljuskälla på en annars tom vägg. På denna vägg finns det en 

stor möjlighet att utöka antalet affischer. På pelaren bredvid pallen fanns även 

en möjlighet att sätta upp en affisch.  

Ljussättning och färg   

Väggarna var vita med ett mörkgrått golv. Korridoren i sig var väldigt gråskalig 

förutom de färgglada affischerna på väggen. Det finns en ljuskälla på väggen 

med ett vitt ljus med hint av varma toner. Mycket dagsljus kommer även 

igenom dörren i slutet på korridoren.  

Visuella konkurrenter  

De största visuella konkurrenterna är de färgglada affischerna som sitter på 

väggen. Gentemot den vita väggen står affischerna ut väldigt mycket. Dessutom 

får affischen på kuratorns dörr mycket Affischerna är väldigt simpla i sin 

utformning med få komponenter vilket gör att innehållet står ut mer. 
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9.6 Bilaga 6 – Skisser  
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9.7 Bilaga 7 – Färdiga affischer  
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