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Abstract
Men commit more suicide than women all over the world. They commit more violent 
crimes and are more inclined to alcohol abuse. There are studies that relate this 
behaviour to the hegemonic image of masculinity.

My work focuses on Switzerland. The suicide rate in Switzerland is worrying, for men 
between 15 and 44 years suicide is the most common cause of death. There is no national 
suicide prevention and no information or prevention that highlights the connection bet-
ween the hegemonic image of masculinity and the suicide rates. Men are not encouraged 
to seek help when they face emotional or psychological problems. In my work I have 
studied how to reach the risk group (men between 15 and 44 years) with both visual and 
text based information. With this knowledge I have designed a campaign with the goal 
to inform about the hegemonic image of masculinity and its possible consequences, the 
suicide rates, and to encourage the risk group to seek help.

The preparatory study consisted of a literature study on the theme in order to find a 
promising approach, a competitor analysis of other preventive campaigns and an expert 
interview to ensure that the chosen approach was in line with the chosen goals. Finally 
I interviewed different people on how they reacted to the posters; with their feedback I 
implemented the final changes in text and layout. 

My work resulted in five posters that are designed after five typical male character traits: 
courage, independence, leadership, assertiveness and facing a challenge. These male 
characteristics are questioned trough text and picture and are used to encourage men to 
seek help. Additionally the posters inform about the suicide statistics.



Abstrakt
Mer män än kvinnor tar livet av sig världen över. De begår mer brott och har mer alko-
holproblem. Det finns studier som ser ett sammanhang mellan detta beteende och den 
idealiserade mansbilden.

Mitt arbete är riktat till situationen i Schweiz. I Schweiz är självmordsstatistiken 
oroväckande, för män mellan 15 och 44 år är självmord den största dödsorsaken. Det 
finns ingen statlig prevention mot självmord. Det finns inte heller någon information 
eller prevention som skulle uppmärksamma om sammanhanget mellan den idealiserade 
mansbilden och självmordsstatisktiken. Män uppmuntras inte att söka hjälp när de mår 
dåligt. Genom att studera på vilket sätt man kan nå riskgruppen (män mellan 15 och 44 
år), både visuellt och med text, har jag utformat en kampanj med målet att informera om 
den idealiserade mansbilden och dess möjliga följder, om självmordsstatistiken, samt 
uppmuntra riskgruppen att söka hjälp.

Förstudien bestod av en områdesöversikt för att hitta en approach, en konkurrentanalys 
av andra preventionskampanjer och en expertintervju för att säkra att approachen var rätt. 
Till slut gjorde jag en utprovning med målet att se hur olika personer reagerade på affi-
scherna; deras feedback använde jag till att justera texten och layouten. 

Resultatet av arbetet är fem affischer som är utformade efter fem typisk manliga karaktär-
segenskaper: mod, självsäkerhet, självständighet, ledare och att acceptera en utmaning. 
Dessa manliga egenskaper ifrågasätts både genom bild och text och används för att upp-
muntra män att söka hjälp. Dessutom informerar affischerna om självmordsstatistiken.
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Förord
Årets tema för examensarbetet inom informationsdesign är ”inkludering/exkludering”. 
Jag associerade detta direkt med målgruppen. Jag såg fram emot att hitta en randgrupp 
att designa för. När jag läste Walter Hollsteins Artikel om hur mycket mer män än 
kvinnor tar livet av sig blev jag intresserad av ämnet och såg en relevans att målgruppsan-
passa preventionen. 

Tack vare min handledare Sven Holmberg vågade jag att göra ett större bildarbete. Jag 
tackar även Sociologen Walter Hollstein som är expert inom området och tittade på mitt 
arbete. 

Jag valde att göra mitt arbete i och riktat mot Schweiz. Detta för att jag, efter mina studier 
på Mälardalens högskola återvänder till mitt hemland Schweiz. Slutresultatet av mitt 
arbete är därför gjort både på svenska och tyska. 

Jag ber läsaren av denna rapport att ta hänsyn till att mitt modersmål inte är svenska.

Anja Lemcke



Inledning



Bakgrund
De senaste decennierna har man arbetat mycket med kvinnobilden i västvärlden. På det 
sättet har kvinnor lyckats bryta sig ur den traditionella kvinnorollen. Mansbilden har 
däremot knappast ändrats. 

Bilden av den ideala mannen liknas med: styrka, resurser och auktoritet. Även om denna 
bild har varierat genom tiden. Mannen anses dessutom vara den som försörjer familjen 
(Courtenay 2000, citerad i Oliffe et al. 2011 s 776). Manlighet definieras också som „inte 
kvinnligt“ (Brannon 1985, citerad i Kilmartin 2005 s 96). I många kulturer är det värsta 
man kan säga till en pojke att han är, ser ut, springer osv. som en flicka (McPherson 2003, 
citerad i Kilmartin 2005 s 96). Tidigt lär sig pojkar alltså att inte agera som en flicka för 
att det skulle leda till socialt utstötthet från föräldrar, andra män, syskon osv. Att inte 
framstå som någon med kvinnligt beteende återfinns även i massmedia som framställer 
socialt attraktiva män som icke emotionella, oberoende och fysiskt starka. På samma sätt 
framställs kvinnligt beteende som svagt, neurotiskt och underkastande. Den stereotypa 
kvinnan agerar genom att gråta, vara orolig och pratar om sina känslor när en psykologisk 
konflikt uppstår. Män ska reagera tvärt om; stoiskt, undertrycka problem, hålla känslor 
ifrån sig eller omvända ledsenhet till ilska (Kilmartin 2005 s 96). 

Därför är det ofta svårt för män att erkänna att de har psykiska problem, eller att söka 
hjälp. Manlighet associeras med känslokontroll och osårbarhet. Motsatsen till det är en 
depression, som ofta kännetecknas av kraftlöshet och okontrollerat uttryck av känslor 
(Emslie et al. 2005 s 2246). 

Problembeskrivning
I Schweiz begår mellan 1 300 och 1 400 personer per år självmord. Det är 4 per dag. 
Ungefär 1 000 av dem är män: det är 3 gånger mer än kvinnor. Hos ungdomar är det även 
4 gånger mer killar än tjejer. För män mellan 15 och 44 år är självmord den vanligaste 
dödsorsaken (Greyerz 2005 s. 4, 10). 

Mäns självmordsfrekvens är högre världen över förutom i Kina (Hawton 2000, ONS 
2005, citerade i Emslie et al. 2005 s 2247). Även om självmord inte räknas som ett 
psykiskt problem ligger svår depression i botten till mer än hälften av alla självmord 
(Moller- Leimkuhler 2003, citerad i Emslie et al. 2005 s 2247). Nästan alla patienter 
tycker att det är svårt att söka hjälp. Men för män är detta mer utpräglat, eftersom den 
stereotypa mansbilden vill undvika introspektion och känslor som kan anses svaga. 
Därför inser många män inte att de har ett psykiskt problem som behöver behandlas 
(Kilmartin 2005 s 97). Warren (1983 citerad i Emslie et al. 2005 s 2247) anser att 
depression är inkompatibel med manlighet. 

Diagnosen av en stark depression kännetecknas av symptom som beskriver det 
kvinnliga mönstret av sjukdomen (American Psychiatric Association 1994, citerad i 
Kilmartin 2005 s 96). Hos män uttrycker sig en depression ofta med kronisk ilska, 
självdestruktivt beteende som till exempel att inta droger, vara spelberoende eller att fly 
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ur vardagen (som överdrivet arbete eller sport) (Lynch, Kilmartin 1999, citerad i Kilmartin 
2005 s 96). 

I samband med depression reagerar män under inflytande av den stereotypa mansbilden 
(Chuick et al. 2009, citerade i Oliffe et al. 2011 s 776). Emslie et al. (2005 s 2246) ser 
ett sammanhang mellan den idealiserade mansbilden och mäns beteende inför en svår 
situation, vilket medför att de förnekar att de är deprimerade och vägrar att söka hjälp. 

Syfte 
Jag har i mitt arbete koncentrerat mig på att använda den idealiserade mansbilden till 
en kampanj som har syftet att förändra synen på män både hos dem själva och inom det 
schweiziska samhället. För detta ändamål har jag använt mig av visuell kommunikation. 
Därmed hoppas jag uppmuntra män som mår (psykiskt) dåligt att söka professionell hjälp 
eller åtminstone prata med en nära person. Dessutom ska information förmedlas som ska 
göra samhället medvetet om den höga självmordfrekvensen hos män och vad den 
idealiserade mansbilden kan ha för följder. Arbetet har resulterat i en affischkampanj 
som ska kunna användas som utgångspunkt för vidare arbete inom området. 

Anknytning till temat
Årets tema är ”Inkludering /Exkludering”. Det som fångade mitt intresse var att hitta 
en målgrupp som behöver uppmärksamhet utan att exkludera andra. Sociologen Walter 
Hollstein framhöll i en intervju att det behövs självmordsprevention i Schweiz som är 
målgruppsanpassad (Weber 2011). Detta fångade mitt intresse.

Jag vill förnya mansbilden, visa nya vägar. Att inkludera män betyder dock inte att ex-
kludera kvinnor. Jag vill i min kampanj hitta ett sätt att nå en primär målgrupp utan att 
exkludera andra.

Målgrupp
Jag har alltså formulerat två målgrupper. En primär och en sekundär. Den primära målgruppen 
är riskgruppen, män mellan 15 och 44 år, vars största dödsorsak är självmord. Den 
sekundära målgruppen är den schweiziska befolkningen. Jag är medveten om att det är 
en väldigt stor målgrupp. Jag vänder mig till den primära målgruppen via bildspråk och 
en uppmuntran att söka hjälp. För att uppmärksamma den sekundära målgruppen 
om problemets relevans använder jag mig av självmordsstatistiken. Viktigt i detta 
sammanhang är att ta hänsyn till människor som inte har tyska som sitt modersmål: dvs. 
korta begrepp, siffror och enkla ord. Dessutom behöver jag ta hänsyn till färgblindhet i 
viss mån, alltså att jag till exempel inte använder färgkodning.
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Medium 
Den första frågan som ställde sig var vilket medium som skulle vara mest effektiv för 
att nå målgruppen. En typisk kampanj placerar sitt meddelande i media som når till 
en bred målgrupp. Den stora fördelen med massmedia kampanjer är att de kan sprida 
ett meddelande till en stor målgrupp med liten kostnad per person. Oftast används TV 
och radio, men också affischer och tryckt media som tidskrifter och tidningar. Vissa 
kampanjer använder nya teknologier som internet och mobiltelefoner. Detta kräver att 
målgruppen aktivt måste ta beslutet att söka informationen, genom att till exempel klicka 
på en webblänk (Wakefield, Loken & Hornik 2010 s 1261). För mig var det viktigt att nå 
så många människor som möjligt, särskild de som icke är medvetna om problematiken. 
Jag kunde alltså inte förvänta mig att min målgrupp skulle klicka på en länk. Då min 
målgrupp är män mellan 15 och 44 år skulle det vara svårt att fastställa när deras TV-
tider är, eller vilka tidningar de läser. Det är en bred målgrupp som har olika intressen 
och som räcker över två generationer. Jag valde att arbeta med affischer för att det ingår 
i mitt kompetensområde och för att jag var övertygad om att man kan beröra människor 
med starka bilder. Massmedia kampanjer kan förändra beteendet av en hel befolkning 
genom direkta och indirekta vägar (Hornik, Yanovitzky 2003, citerad i Wakefield, Loken 
& Hornik 2010 s 1268). Många kampanjer är inriktade på att påverka processen att ta ett 
beslut. De hjälper folk att anta sunt eller erkänna osunt socialt beteende (Fishbein, Azjen 
2010, citerad i Wakefield, Loken & Hornik 2010 s 1262). Att förändra ett beteende kan 
också uppnås genom indirekta vägar. Om till exempel en grupp personer ser en af-
fisch som berör dem kan en diskussion uppstå eller få dessa personer att ta egna initiativ att 
sprida meddelandet eller starta en hjälpgrupp. Så kan också en person som inte har sett 
affischen få reda på meddelandet och förändra sitt beteende (Wakefield, Loken & Hornik 
2010 s 1262). 

Man kan argumentera att sociala nätverk har en liknande effekt som om man skulle prata 
med en kompis, att man delar länken av en kampanj som har berört en på t.ex facebook. 
Jag tror dock att det är mer vanligt för en yngre publik och att, om jag vill nå ut till många 
människor, den traditionella vägen fortfarande är den rätta att gå. Dessutom skulle jag 
exkludera äldre personer som inte är så vana med att använda internet. Även om min 
primära målgrupp är män i en ålder som är vana att använder datorer och internet så vill 
jag inte exkludera äldre män, där den idealiserade mansbilden är djupare rotad. Men jag 
kan tänka mig att man, som ett andra steg skulle kunna publicera affischen även 
som reklam på internet och i tidningar. 
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Frågeställning
Jag undersökte på vilket sätt man kan använda den idealiserade mansbilden för att förändra 
målgruppens syn på att söka hjälp när de mår dåligt. Jag behövde hitta ett bildspråk och 
en text som utsänder ett tydligt budskap till riskguppen. Min frågeställning kan reduceras 
till följande två punkter:

- Hur kan jag sända ett meddelande till riskgruppen – män mellan 15 och 44 år som har 
(psykiska) problem – som ska uppmuntra dem att söka hjälp?

- Hur kan jag göra samhället medvetet om hur den idealiserade mansbilden påverkar 
män och synen på dem? 

Avgränsningar
Mitt arbete fokuserar inte på självmordsprevention per se. Självmord är ett worst- case 
scenario som inte ska vara huvudämnet i mitt arbete. Självmordsstatistiken används 
enbart för att uppmärksamma problemet på ett uppskakande sätt. 

Mitt arbete resulterade i ett färdigt förslag till en affischkampanj. Den innehåller fem 
affischer som är utformade på ett informativt och uppmärksamhetsväckande sätt. Arbetet 
ska ses som ett förslag som kan föras vidare till en organisation som kan tänkas vara 
intresserad av att investera i ett sådant projekt. 
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Metod



Val av metod
För att kunna utföra kampanjen behövde jag skaffa mig djupare kunskap om hur depression 
visas hos män, om den idealiserade mansbilden och om statistik inom ämnet. Jag började 
med en områdesöversikt för att fördjupa mig i temat. Genom kvalitativa textanalyser val-
de jag viktig statistisk som jag använder på affischerna. I andra steget använde jag mig 
av konkurrentanalysen för att få konkreta exempel på hur en preventionskampanj bör se 
ut. För att testa och kontrollera min prototyp gjorde jag en expertintervju med Sociologen 
Walter Hollstein. Dessutom tog jag hjälp av en journalist för att testa och få feedback på 
texterna. Som sista steg gjorde jag en utprovning för att se om testpersonerna förstod mitt 
arbete och om de reagerade så som jag förväntat mig att de skulle. Under informations-
insamlingsprocessen använde jag mig av källkritik. Källkritik används för att bedöma 
trovärdighet och värdera sanningshalten i uppgifter om sakliga förhållanden (Esaiasson, 
et al 2012 s. 278). 

Konkurrentanalys 
Konkurrentanalys omfattar branschspecifik, systematiskt och laglig insamling och 
utvärdering av offentligt tillgänglig information om konkurrenter (Winkler 2003 s 3). 
Konkurrentanalysen används i ekonomin. Det är en viktig uppgift för den strategiska 
företagsledningen. Information om konkurrenter, viktiga aktörer i branschen och 
konkurrensområden är viktig kunskap för att ett företag ska kunna konkurrera med 
andra företag (Winkler 2003 s 2). Min kampanj är inte ekonomiskt mätbar men jag anser 
att jag ändå kan lära mig av andra, liknande informations/ preventionskampanjer. Därför 
använde jag mig av denna metod. Det jag mest hoppas kunna få ut av denna metod är 
information om: textlängd, bildens betydelse, bildtyp och hur den påverkar åskådaren. 

Det finns olika modeller för hur man kan använda konkurrentanalys. Jag använder 
följande process: 

- Sök viktig information

- Samla in relevant data 

- Evaluera och analysera data

- Sammanställa resultatet

(Kahaner s. 43-45 1997, citerad i Winkler 2003 s 13)

Målet med denna undersökning var inte att få en helhetsbild om hur alla kampanjer är 
utformade. Jag ville få inspiration om vad som är bra och mindre bra för att inte göra 
samma misstag och för att kunna använda mig av vad andra har gjort bra.
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Textanalys
Textanalys delas i två delar: Helhetsanalys och Delanalys. 

Helhetsanalysen har tre faser: Först väljer men ett tema eller problemområde. Jag valde 
att fördjupa mig i varför män oftare begår självmord än kvinnor och vad man kan göra 
emot det. Nästa fas bestod i att formulera frågeställningar. Utifrån litteraturen jag läste 
beslöt jag mig att arbeta vidare med frågan om den idealiserade mansbilden bidrar till 
att män med problem inte söker hjälp. Jag ville få reda på hur man kan omvandla denna 
bild till någonting positivt som skulle kunna få män att söka hjälp. Sedan analyserade 
jag textarna systematiskt utifrån frågorna som hade ställts. Jag återvände till ursprungs-
materialet och analyserade delarna som var viktiga för just mitt område.

Delanalys betyder att man i texter letar efter delar som är anknutna till sitt problem. 
Informationen kan också vara i tabellform. Jag läste till exempel statistiker om dödsorsaker 
i Schweiz för att få reda på just självmordsstatistiken. Dessutom läste jag i en bok om 
prevention för att plocka ut delar som var viktiga för just mitt område.

För att få en kvalitativ förståelse måste man kombinera helhets- och delanalysen. 

(Holme, Solvang 1997 s. 141 - 144)

Kvalitativ Expertintervju
Genom att använda sig av en intervjuperson som är expert inom området man undersöker 
kan man öka informationsinnehållet. En sådan expert står utanför situationen man 
undersöker och kan kallas ”ersättningsobservatör” (Holme, Solvang 1997 s 104). Efter 
att ha byggt upp en prototyp som innehåller den informationen och det visuella uttrycket 
jag har letat efter och kommit fram till genom textanalysen och konkurrentanalysen ville 
jag få en feedback av en sakkunnig person inom ämnet. Genom en individuell intervju 
kan man testa förväntningar och hypoteser som enbart har blivit utvecklade ur ett teoretiskt 
perspektiv. Detta förutsätter att det finns ett teoretiskt eller konceptuellt system som grund 
i forskningen (Glaser, Strauss 1967, citerad i Bauer, Gaskell 2000 s 39). Målet med expert-
intervjun är att få reda på huruvida mitt koncept anses som relevant och om informationen 
är viktig och fullständig. 

Jag blev uppmärksammad av problemet som jag arbetade med när jag läste en artikel 
där sociologen Walter Hollstein intervjuades. Temat vidrörde problematiken varför det 
är så mycket mer män som tar livet av sig än kvinnor, och vad det kan bero på. Hollstein 
kritiserade i intervjun att det inte finns prevention som tar hänsyn till faktumet att 
självmordfrekvensen är högre hos män (Weber 2011). Detta fångade mitt intresse.

Nu kan man naturligtvis undra varför jag inte förde respondent intervju med målgruppen. 
Jag har under informationsinhämtningsprocessen hittat undersökningar som har fört både 
grupp- och enkelintervjuer som ställde liknande frågor som jag skulle ha ställt under en 
respondent intervju. Innan man startar insamlingen av information ska man undersöka 
om det inte redan finns liknande material. Där är statistik värdefull (Holme, Solvang s 
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179). Jag kontrollerade dessa studier genom att jämföra olika utsagor och statistiker. Att 
föra intervjuer är en väldigt krävande metod och jag ansåg att jag kunde spara mycket 
tid genom att använda mig av tidigare forskning som har en liknande frågeställning. 
Dessutom tror jag att det är svårt att få tag på min primära målgrupp. Män erkänner ofta 
inte ens för sig själva att de har problem, och det är just dem jag vill nå med min affisch. 

Utprovning
En affisch når en oerhört stor målgrupp och är därför uppbyggd på flera nivåer. Informationen 
om självmordsstatistik är riktat till allmänheten för att få en större förståelse för män och 
deras problem. Därför valde jag att göra en utprovning av slutresultatet för att kontrollera 
om informationen kommer fram, hur tilltalande affischerna är och hur testpersonerna 
reagerar. Jag valde att även intervjua kvinnor då livspartnern ofta är den enda personen 
män pratar med. En viktig sekundäreffekt kan vara att en kvinna som blev uppskakad av 
affischen talar om dess existens för sin partner.

En enkätundersökning är ett lämpligt sätt att samla in information om en stor målgrupp 
baserad på data som man tar ur en liten grupp individuella personer. Man kan utföra det 
på tre olika sätt; mejl, telefon och personlig intervju (Marshall, Rossmann 2006 s 124). 
Jag valde att inte fråga specifika frågor men bara låta testpersonen titta på affischerna och 
tala om för mig vad de såg, kände, vad de reagerade på. Viktigt för mig var att se hur de 
reagerade på statistiken och om meddelandet kom fram. 

Jag valde ut testpersonerna efter ålder, kön och yrke. Jag tog speciellt hänsyn till den 
primära målgruppen men intervjuade även tre kvinnor varav en äldre (83 år).  Jag såg till 
att intervjua olika typer av människor, de reagerade också på olika saker men hos alla gick 
meddelandet fram. För att testa att språket var lättförståligt intervjuade jag en person 
som inte pratar mycket tyska. Dessutom visade jag affischerna för en färgblind person 
(se rapporterna i bilaga 1).
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 Teori



Val av teorier
För att kunna skapa min kampanj behövde jag få kunskap om två grundpelare:

- Vad är viktigt inom prevention

- Hur kan man använda den idealiserade mansbilden för att tydliggöra meddelandet

- 

- 

- Bild och budskap

- Struktur

- VISATT- Analys

Prevention 
Prevention försöker att förhindra framtida problem. Inom sjukvården försöker den att 
förhindra sjukdom, i juridiken orätt och i sociala arbetet uteslutningen av människor (ur 
familjen, arbetet etc). En preventiv åtgärd riktar sig inte alltid mot hela befolkningen, 
men till en målgrupp som bestäms efter riskfaktor, ålder, kön, etc. (Hafen 2011). 
Ur en preventiv synvinkel är det viktigt att sätta realistiska mål för individen. Speciellt 
för personligt viktiga, centrala mål är det viktigt att konkretisera målet (Kommer, Röhrle 
1981 s 120). Därför är det viktigt för min kampanj att inte sätta för höga mål till betraktaren. 
Som första mål vill jag förändra människornas sätt att tänka kring män; att män också får 
och ska prata om sina problem. Om jag nu får män att gå till psykologen eller bara prata 
med en vän får inte stå i förgrunden.

Hur kan man använda den idealiserade   
mansbilden i preventionssammanhang?
Kilmartin (2005 s 97) argumenterar för hur viktig det är att personer som arbetar inom 
vården, som psykologer, ska lära män med depressioner att motstå den kulturella pressen 
när det gäller viktiga mål i ens egna liv.  Han har förslag på hur man i terapi kan använda 
den manliga bilden till något positivt inom terapin. Till exempel kan man jämföra 
svårigheter att prata om känslor med upplevelsen att ha lärt sig någonting praktiskt, som 
att lära sig att spela gitarr eller att cykla; det var svårt i början men det blir lättare. Han 
föreslår att bygga på positiva manliga egenskaper som mod och ledarskap. Kilmartin 
(2005 s 99) anser att det är viktigt att bilda nya identiteter som visar en annan väg av 
manlighet. I artikeln ”Depression in men” beskriver han att det är viktigt för män med 
depression att rekonstruera en självkänsla, vilket innehåller att de är värdefulla och att 
deras manlighet är intakt. 
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Dessutom tog jag hjälp av tre gestaltningsteorier för att stödja utformingen av 
affischerna:



Han visar praktiska förslag om hur mansbilden kan användas i terapin: 

Mod är manligt. Det är modigt att ta en psykologisk risk genom att ge uttryck för sina 
känslor, ifrågasätta vad man vill och prata om manlighet. Detta även om den kulturella 
pressen vill att man ska förneka sina känslor och okritiskt acceptera den kulturella 
definitionen av manlighet.

Självständighet är manligt. Män kan vara självständiga genom att inte alltid göra vad 
andra gör. Särskilt när det inte finns någon bra anledning.

Ledarskap är manligt. Män kan vara ledare genom att visa andra män sundare sätt att 
utleva sin manlighet och mer effektiva sätt att hantera sitt känsloliv. 

Självsäkerhet är manligt. Män kan vara självsäkra genom att fordra sin rätt som en 
värdig mänsklig varelse. Män kan hävda rätten att ha känslor, uttrycka dessa och agera 
utanför könsroller. 

Att acceptera en utmaning är manligt. Män kan se en utmaning i att göra någonting 
även om det är svårt. De kan acceptera utmaningen att lära sig att få bättre relationer till 
andra, ta hand om sin hälsa och sina känslor.

(Kilmartin 2005 s 99) 

Jag anser att man kan använda ovanstående punkter även utanför en terapi. Min kampanj 
utgår från dessa fem punkter. För bildarbete betyder det att jag har skapat en person till 
varje begrepp. Porträttet ska samtidigt illustrera karaktärspunkten och stå för en typ man. 
Ledare blir till exempel illustrerat som en affärsman, Självsäker som en ung, snygg kille 
osv. För texten betyder det att jag förenklar den akademiska texten till en kort och enkel 
mening.

Bild och budskap
Billmayer (2005) förklarar att en utsaga behöver mer information ju mindre den är känd. 
Om ett sammanhang är självklart behövs mindre information och det kan formuleras 
friare. Då mitt tema är föga känt och kampanjen siktar just på att göra det mer känd måste 
jag använda mer information på affischen. 

För att en visuell information ska vara spännande måste man få betraktaren att stanna 
upp. Spänning uppstår om man har en situation där utgången är öppen. En gåta är 
spännande så länge interpretationen är öppen. Kan man få betraktaren att vilja lösa gåtan 
blir han aktiv och försöker tolka uppgiften. Har han lyckats kommer han komma ihåg 
budskapet längre och kanske även berätta det vidare. Därför formulerar man inte alla 
budskap så att alla förstår direkt. Viktigt är att hitta rätt nivå, är budskapet för enkelt 
känner betraktaren sig tagen för dum, är det för svårt förstår han inte och blir irriterad 
(Billmayer 2005). Genom att använda en stämpel använder jag mig av ett tecken som 
man förstår i vår kulturkrets. Människan/ mannen är stämplad att vara på ett visst sätt. 
Genom att placera stämpeln på olika sätt, anpassad till orden den säger vill jag skapa en 
slags gåta. Mannen som gömmer sig bakom ordet „modig“ är han så modig? Det blir en 
konflikt som stöds av statistiken längre ner på affischen.
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Struktur
För min affisch är det viktigt att man uppfattar informationen i rätt ordning. Som 
designer använder man hierarkikonceptet för att tydliggöra vilken information som är 
viktigast. Man utformar hierarki genom positionering, storlek och betoning som t.ex. 
färg (Ambrose, Harris 2008 s 40). 

I min affisch är den aviserade ordningsföljden i budskapet:

- Bilden

- Rubriken 

- Stämpeln

- Statistiken 

- Uppfordringen att söka hjälp

Det är viktigt att betraktaren ”läser” affischen i den ordningen.

VISATT- Analysen
Som rättsnöre i gestaltning har jag följt reglerna i VISATT- analysen (VISual ATTention). 
Det är en analys som gjorts om reklamaffischer av IPM – Institutet för psykofysik och 
experimentell marknadsforskning. VISATT har utformat gestaltningsregler och – tips om 
hur produkt, text och logotyp placeras på ett effektivt sätt (IPM Visatt-Analyse).

Textstorleken: För bra läsbarhet från håll måste texten vara minst 5 % av affischhöjden. 
Den relevanta texten ska vara mer 10 % av affischhöjden.

Motiv-/ produktposition ska befinna sig i mitten av affischen. 

Produkten/ Motivet ska vara så stort som möjligt och utgöra minst 15 – 20 % av affisch-
storleken.

Färg: Man kan framhäva en del av bilden genom att arbeta med komplementärfärg. 
Texten måste framhävas tillräckligt från bilden för optimal läsbarhet. 

Kontrast: Texten får mer uppmärksamhet ju starkare kontrasten mellan motiv, text och 
bakgrund är. Bakgrunden och förgrunden ska ha tydlig kontrast.

Motiv: Använder man ansikten i en affisch får de automatiskt mycket uppmärksamhet; 
är ansiktet däremot för dominant kan de distrahera från produkten.

Textmängd: Den viktigaste texten ska kunna läsas inom 2 sekunder. Det är en textmängd 
på 5 – 7 ord. Jag vill att man ska kunna se „En riktig man är“ „Stämpel“ „Statistik“ och 
sedan bli intresserad av att läsa resten.

Textposition: Text ska placeras i mitten av affischen, runt produkten eller vid kontrast-
övergångar.
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Förstudie



För att hitta rätt approach började jag med att göra en områdesöversikt genom att läsa 
forskningsartiklar om temat. Detta för att få mer kunskap i ämnet men också för att hitta 
studier som jag kan använda för mitt gestaltningsarbete. 

För att få inspiration gjorde jag konkurrentanalysen som jag presenterar här. Jag tittade 
på olika affischer med liknande teman. Jag valde kampanjerna som jag ville analysera 
utifrån två punkter: Att temat är likt mitt tema och att approachen är liknande. Men jag 
ville också titta på en schweizisk kampanj och därför valde jag en kampanj som gjordes 
för ett år sen och som pläderar för mer acceptans för personer som är smittade med HIV-
viruset. 

Schweizer Promis gegen Aids (Schweiziska kändisar mot Aids)

Den Schweiziska Kampanjen har som sagt temat HIV men den har ett liknande tillväga-
gångssätt som jag aviserar: ett intressant porträtt och en dramatisk bakgrund. Kampanjen 
ifrågasätter betraktarens fördomar med en poängterad fråga.

Bild: Ett porträtt i svart-vitt av en Schweizisk kändis. Blicken är allvarlig och lite 
fordrande. Man blir intresserad av att läsa texten.

Text: En kort fråga i stil med – skulle du fortfarande tycka likadant om mig om jag var 
HIV- positiv?

Färg/ Stämning: Svart/ Vitt, allvarlig stämning

Analys: Jag tycker om att man blir intresserad av att läsa texten bara genom att se 
porträtten. Man lämnas med sin egen åsikt som man sedan (förhoppningsvis) ifrågasätter. 
Jag tycker dock inte om att det inte finns någon mer information. Frågan skakar upp en 
men man lämnas utan att veta någonting mer om HIV. Man hade till exempel kunnat 
informera om hur HIV sprids och att man inte blir smittad genom att skaka hand med en 
smittad person.
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Real Men. Real Depression.
Detta är en kampanj av det amerikanska ”National Institute of Mental Health”. Kampanjen 
är uppdelad i två delar. Den ena visar en affisch med 4 svart-vita bilder av personer som 
uppenbarligen lider av depression. Slogan lyder ”Real Men. Real Depression” Under 
fotona står ”It takes courage to ask for help. These men did.” Målet är uppenbarligen att 
skapa en relation med betraktaren. Att ge dessa män ett riktigt ansikte. De är så modiga 
att de till och med visar hela världen, genom att visa sitt ansikte på en affisch, att de lider 
av depression. Då kan väl du ”betraktaren” i alla fall gå till en psykolog.

Andra delen av kampanjen är att dessa män, ensamma på en affisch och i färg beskriver 
hur depressionen kändes, att de inte kunde klara det själva. Detta genom ett slående citat. 
Nedan finns en mer ingående text där t.ex. Pat, beskriver hur det kändes när han var 
deprimerad och att depression är en sjukdom som kan behandlas. 

Bild: Man får genom porträttet en närhet och sympati till personen. Man kan identifiera 
sig med honom.

Text: Texten uppmuntrar till att göra som dem, sök hjälp om du mår dåligt.

Färg/ Stämning: allmänt allvarlig stämning men i ögonen och det antydda leende finns 
det ändå hopp: dessa män mår bättre nu.

Analys: Texten är i väldigt liten storlek och ganska lång, läser man verkligen detta? 
Dessutom är mod den enda ”manliga” egenskap som man tar hänsyn till. Mod är inte det 
enda manliga attribut och vissa män söker kanske inte hjälp på grund av andra saker än 
att de bara inte är modiga.  Vad jag tycker om är att ögonen fixerar en på ett sätt som får 
en att känna sig direkt tilltalad. Citationstecken styrker detta. Det är han som säger detta 
till mig, jag måste lyssna. Även om texten är lång så får man ändå med sig någonting, om 
man är intresserad har man inte bara blivit uppskakad av bilden och citatet men man har 
fått med sig information som man har användning av. 
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It takes the courage and strength of a warrior to 
ask for help…
En kampanj för en snävare målgrupp: krigsveteraner i Amerika. Detta är väldigt tydligt 
i bildspråket som är mycket mer grafiskt och dramatiskt. I bakgrunden den amerikanska 
flaggan, i förgrunden en grafisk, svart och platt teckning av en soldat. Även här syftar 
man på hur starkt och modigt det är att fråga om hjälp. All viktig information är synlig på 
en gång; uppmuntran att söka hjälp, ett telefonnummer. Man förlorar inte tid med något 
emotionellt babbel, bilden säger tillräckligt; Det är okej, du är inte den enda. 

Bild: Den amerikanska flaggan och den grafiska bilden på soldaten pratar ett tydligt språk. 

Text: Lite patetiskt men för en amerikansk publik säkert bra.

Färg/ Stämning: jag tycker om att det inte är svartvitt som de andra två affischerna. 
Flaggan riktar sig till målgruppen men gör bilden intressantare också.

Analys: Att bilden inte är ett foto skapar en anonymitet som inte fokuserar på en särskild 
person. Det är mer: Du som är i den situationen. Det tycker jag om. Men även här 
fokuserar man bara på mod som manlig egenskap. 

Slutsats
Efter att ha analyserat alla tre affischerna kom jag till slutsatsen att jag vill ha mer 
aspekter än bara ”mod”. Jag tycker om att lägga mycket känslor i ett porträtt men jag 
ville samtidigt inte visa ett foto. Jag ville visa illustrationen av en typisk man som talar 
till betraktaren.
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Gestaltning



Skissarbetet
Att visa en ensam man fanns där som idé redan efter konkurrentanalysen. Jag funderade 
även på att visa tvåsidigheten av en depression genom att måla på ett foto. En annan tidig 
idé var att visa en man som löser sina problem ensam. Och visa honom just ensam i ett 
rum med ett stort mörkt moln över honom. 
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Ensam eller i grupp?
Tillsammans med min handledare kom jag fram till att idén med att visa mannen en-
sam på det sättet var övertydlig och vi diskuterade om hur man först i en grupp 
kommer på att man inte kan eller vill prata med dem, att solen skiner bara på 
de andra. Jag försökte hitta situationer där man är ensam med sitt problem och 
kom på att göra gruppfoton där en person verkar grå medans alla andra är i färg 
och glada. Men när man tittade på bilderna såg det ut som om den grå personen hade dött. 
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Idén med Karaktärspunkterna
Eftersom jag hade börjat arbetet med att läsa på om ämnet kom jag på att jag hade läst 
om olika karaktärspunkter och hur man med hjälp av dessa kan omvända den idealiserade 
mansbilden till att förändra synen på prata om känslor eller söka hjälp. Jag letade efter 
en personifikation av varje begrepp; en ledare, en förebild är inte det en affärsman? 
Någon som är självständig ser framgångsrik ut, någon som är självsäker är ung, snygg 
och cool osv. I åldern tog jag hänsyn till målgruppen och illustrerade män mellan 15 och 
44 år. Jag har även gjort två bilder med en kille som är yngre än 15 och en man som är 
betydligt äldre än 44 år men valde bort dem för att de låg utanför min primära målgrupp.
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Manér
Att måla och inte använda foton var ett beslut som jag tog efter konkurrentanalysen. Jag 
hade redan i skissarbetet provat på olika varianter, en tuschmålning, blyertsteckningar, 
färgpennor. Att måla i akryl kändes för nära ett foto och för långt ifrån den illustrations- 
känslan jag ville åt. Jag gjorde flera blyertsteckningar och tyckte att manéret fungerade 
väl med en färgad bakgrund. Att använda blyerts ger också en känsla av en illustration; 
att man illustrerar en fiktiv karaktär eller person. 
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Idén med Stämpeln
Idén med stämpeln började på ett annat plan. Jag behövde ett element som kan fungera 
som främmandegöring. Främmandegöring är en metod som används inom bildkonsten 
för att tydliggöra konstens djupare innehåll. Detta sker genom att använda överdrifter, 
oväntade detaljer eller andra element som får betraktaren att stanna upp. Målet är att 
skapa förutsättningar för ett aktivt seende (Dunér 1985 s 152). Jag inspirerades där av 
Dick Bengtsson som har gjort otroliga bilder där han använder sig av främmandegöring. 
Det kan vara att han utan tydlig anledning placerar ett hakkors i en målning eller en grön 
fyrkant mitt i en bild. Jag funderade på hur jag skulle kunna använda mig av främmande-
göring. Jag kom på att använda ett grafiskt element. Det tog mycket tid att komma på ett 
bra element som kunde förmedla antingen depressionen eller förmedla mansbilden. Jag 
tog min blyertsskiss och började med att lägga en svart ruta på hans mun. Jag ville först 
skriva någonting i den. Jag gjorde olika skisser med objekt framför munnen. När plötsligt 
idén med stämpeln kom kändes det självklart. Att använda en stämpel symboliserar hur 
en fördom häftas på en individ.

Dick Bengtsson: 
„Barnen“ (1975) 
och 
„Early Sunday 
morning“ (1970)
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När en prototyp var klar skickade jag den via mejl till Sociologen Walter Hollstein för att 
få innehållet bedömt och för att kunna förbättra det.

Expertintervju med Walter Hollstein
Walter Hollstein (1939) är en Schweizisk Sociolog och författare. Han har studerat till 
Dr. phil. på Universität Basel och på Westfälischen Wilhelms- Universität i Münster. 
Från 2000 till 2005 var han Professor på ”Institut für Geschlechter- und Generationen-
forschung” på Universität Bremen. För Publikationen ”Die Gegengesellschaft – Alter-
native Lebensformen” fick Hollstein priset ”Deutschen Sachbuchpreis”. Han är medlem 
i diverse projekt med temat mansbild i Schweiz och Tyskland. Hollstein har varit med 
och startat ”Internationale Arbeitsgemeinschaft für Männerforschung” (Wien) och ”AG 
Männer- und Geschlechterforschung” (Berlin) (Hollstein 2012). 

Ostrander (1993, citerad i Harvey 2011 s 433) beskriver att det är viktigt att skapa 
förtroende med personen man intervjuer. Därför är det viktigt att bygga upp förtroende 
redan när man kontaktar personen. Harvey (2011 s 433) framhåller att han försöker vara 
så transparent som möjligt och berätta vem han är, vad han jobbar med och vad han gör 
för studier. Detta i ett okomplicerat språk. Jag kontaktade Walter Hollstein därför tidigt i 
processen och frågade om jag fick skicka en tidig version av mitt arbete för en feedback 
så fort jag hade någonting att visa. Vi mejlade fram och tillbaka innan jag skickade 
kampanjen för en bedömning. Han skickade intervjuer och artiklar som han har skrivit.

Det finns för- och nackdelar att föra en intervju via mejl. En intervju brukar vara interaktiv. 
När en fråga är besvarad måste en intervjuare antingen ställa nästa fråga eller, tänka på 
ett bra svar som kan få ett djupare svar på första frågan. För man intervjun via mejl ger 
det personen tid att fundera på ett svar, han kan scrolla upp och ner för att fundera på vad 
har blivit sagt tidigare (Hunt, McHale 2007 s 1416 - 1418). Eftersom Walter Hollstein 
behöver bedöma en affisch med informations- och bildinnehåll ansåg jag att det var 
viktigt att han hade tid på sig att titta på dem. Naturligtvis förlorar man i en intervju som 
man för via mejl fördelar som medkommer när man ser personen och direkt kan agera 
om något intresserar en. Men då jag ville ha en bedömning av mitt arbete som redan var 
igång ansåg jag att vi hade fokuserat på affischerna även om vi hade träffat varandra. 
Jag har dessutom fått bra mejlkontakt med Walter Hollstein redan innan jag skickade 
affischerna därför ansåg jag att det inte skulle vara något problem att efterfråga om mer 
specifika åsikter. 

Hollstein tyckte om stilen och den grafiska utformningen av affischen men han kritiserade 
att texterna var akademiska. Han skickade egna versioner av dem och gav mig tips om 
vad jag skulle tänka på (till exempel vilka ord som var bättre att använda). Han bedömde 
min approach att använda en positiv mansbild som rätt men var delvis kritisk till Kilmartins 
karaktärspunkter. Så kritiserade han till exempel att någon som verkligen är självsäker 
inte skulle begå självmord eller bli deprimerad. Detta är exempel på att man i detaljerna 
kan arbeta vidare på min kampanj och att arbetet ska ses som ett första steg. Jag valde 
att stanna med Kilmartins punkter då han liksom Hollstein är expert inom området. Jag 
skulle behöva göra djupare analyser för att bedöma vilka egenskaper som skulle repre-
sentera en man med självmordsrisk bäst. Viktigt för mig var att få kritik på approachen 
och den bedömer Hollstein som relevant. Hela intervju befinner sig i bilaga 2.
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Text
Jag tog hänsyn till Hollsteins åsikter i textarbetet. Jag sökte olika sätt att tilltala mål-
gruppen och förenklade och kortade texten så mycket som möjligt. För att hitta rätt sätt 
att tilltala målgruppen skickade jag de olika varianterna samt Walter Hollsteins förslag 
till Claudia Gebert som har studerat journalistik. Hon tyckte att det direkta tilltalet skulle 
vara mest effektiv och formulerade även egna varianter som var korta och tydliga. Hon 
tittade också på Kilmartins originaltexter och återkom lite mer till ursprunget i var hon la 
tyngdpunkten. Jag omformulerade texterna igen så att jag kände att jag fick med allting. 

Typografi
Jag använder Helvetica för att det är ett enkelt och stilrent typsnitt som är välkänt. Jag 
ville undvika att layouten verkade rörig och att typsnittet skulle ha en betydelse. Jag hade 
lekt med tanken att använda ett gammaldags typsnitt för rubriken ”En riktig man är” för 
att tydliggöra att detta är ett gammalt tänkesätt. Men jag förkastade denna idé för att hålla 
gestaltningen enkel och rak på sak.
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Layout
Jag började redan i skisstadiet att fundera på layouten. Men ju längre jag kom med 
bilderna och stämplarna desto intensivare började jag att bläddra i tidningar och boken 
Designraster – Struktur oder Muster aus Linien, die als Gerüst für die Anordnung der 
Elemente eines Designs dienen (Ambrose, Harris 2008) som var en bra utgångspunkt. 
Jag gjorde många olika varianter och provade mig fram. När jag hade ett layoutförslag 
mejlade jag fram och tillbaka med min handledare som alltid hade bra tips. Den första 
tanken är oftast att placera ett ansikte i mitten av formatet, inte för långt ner och inte för 
högt upp. Det var också min första impuls och gjorde affischen ganska tråkig. Enligt 
Bergström (2009 s 194) ska man inte placera ansiktet för långt ner, det ser ut som 
om personen håller på att sjunka ur bilden. Bergström hävdar att det är betydligt mer 
spännande att placera personen längre upp och även skära lite i håret eller pannan. På så 
sätt uppnår man en känsla av närhet. Efter att ha följt Bergströms råd såg jag en tydlig 
förbättring i layouten. Det uppstod en närhet och mer spänning i affischen.
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Utproving
Målet med undersökningen var att få reda på om meddelandet gick fram och hur test-
personerna reagerade på självmordsstatistiken; om jag hade haft rätt i antagande om att 
allmänheten inte vet om att självmordsstatistiken är så mycket högre hos män än hos 
kvinnor. Jag tog även in en färgblind person, som kontroll om att kontrasterna funge-
rade även för dem. Dessutom pratade jag med en person som inte pratar mycket tyska. 
Detta för att kontrollera att texten var enkel och förstålig även för någon som inte pratar 
tyska särskild bra. Båda hade inga problem att se/ förstå affischerna. Alla testpersoner 
pratade förr eller senare om mansbilden och alla verkade förvånade om inte chockade 
över självmordsstatistiken. Alla började en diskussion om mansbilden och det märktes att 
affischerna hade fått dem att fundera på temat. 

Jag fick mycket mer utdelning än väntat av utprovningarna. Alla hade värdefulla saker 
att säga vilket också påverkade layouten. Gabriel till exempel läste i vissa affischer först 
statistiken innan han läste vad som stod i stämpeln. Det gjorde att han från början fick en 
negativ känsla av stämpeln utan att ha gått igenom fasen att ifrågasätta. Det hände bara 
vid de två affischerna där stämplarna var rätt små. Det var också viktigt för mig att ha 
med Philipp som testperson som är färgblind. Intressant var att tespersonen som är över 
80 inte verkade intresserad av bilderna men bara reagerade på texten. Rapporter om alla 
utprovningar finns i bilaga 1.
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Sammanfattning och Slutsats



Sammanfattning
Syftet med mitt arbete var att hitta ett sätt att tilltala en riskgrupp som inte ser att de 
har problem. Genom en områdesanalys och kontakten med en känd sociolog inom 
ämnet sökte jag efter relevant teori som utgångspunkt till min kampanj. Jag använde 
som approach positiv manlighet vilket sociologen Hollstein bedömde som ett bra till-
vägagångssätt. Med Kilmartins punktlista på fem typiskt manliga karaktärsegenskaper 
har jag hittat ett tilltalssätt som fungerar även som bild. Utifrån dessa punkter har jag 
gestaltat fem affischer där jag har personifierat varje punkt och sänt ett tydligt budskap till 
betraktaren. Med min kunskap som informationsdesigner och informativ illustratör har 
jag tagit hänsyn till den primära och sekundära målgruppen i både bild- och textspråket. 
För att inte göra det för lätt men inte heller för svårt för betraktaren att förstå budskapet 
har jag undvikit orden ”mansbilden”. Detta ska framkomma genom stämpeln. Prevention 
får inte ha för höga mål och därför undviker jag ordet ”psykolog” i affischerna. Målet 
är att förändra ett tankesätt och uppmuntra att prata om känslor eller söka hjälp, inte att 
faktiskt erbjuda hjälp.

Slutsats
Min frågeställning var:

1.  Hur kan jag sända ett meddelande till riskgruppen – män mellan 15 och 44 år  
 som har (psykiska) problem – som ska uppmuntra dem att söka hjälp?

2.  Hur kan jag göra samhället medvetet om hur den idealiserade mansbilden   
 påverkar män och synen på dem? 

Under arbetets gång har jag kommit fram till följande (för att göra det tydligare här 
behandlar jag de två punkterna var för sig):

Hur kan jag sända ett meddelande till riskgruppen – män mellan 15 
och 44 år som har (psykiska) problem – som ska uppmuntra dem att 
söka hjälp.
Jag använde en teori av en person som har kunskap inom ämnet. Jag ansåg att Kilmartins 
punktlista som bygger på positiv manlighet var en bra utgångspunkt att starta kampanjen. 
Även om Hollstein kritiserade att punkterna bara tendensiellt representerade manliga 
egenskaper ansåg jag att alla punkter var berättigad. Det skulle dock vara en punkt som 
behöver undersökas om kampanjen skulle publiceras. Efter att ha utfört en konkurrent-
analys där två kampanjer har använt sig av attributet mod blev det ännu tydligare för 
mig att använda flera karaktärspunkter för att kunna tilltala en större målgrupp. Alla skulle 
kanske inte betrakta sig själva som modiga, däremot skulle de kunna beskriva sig själva 
som självständiga eller att de skulle anta en utmaning.

En stark bild och särskild ett ansikte fångar uppmärksamhet. Genom att använda mig 
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av illustrationer av en typ man och inte av fotografier har jag tagit bort den personliga 
relationen som två av kampanjerna som jag har analyserat i konkurrentanalysen, skapar. 
Jag vill visa hur den idealiserade mansbilden kan påverka riskgruppen och därför tar jag 
bort det personliga genom att illustrera en typ av man. Den idealiserade mansbilden är 
ingenting att sträva efter. 

En gåta får betraktaren att vilja lösa den. Genom att inte använda ordet ”mansbild” 
moraliserar jag inte men låter betraktaren själv komma på det. Statistiken verkar som en 
„kall dusch“ som skakar om. 

För att inte ställa för höga mål till riskgruppen använder jag aldrig ordet psykolog men 
uppmuntrar dem till att söka hjälp eller att lära sig att prata om sina känslor.

Genom fem olika karaktärer i olika åldrar, stilar och med olika karaktärer når jag en 
större målgrupp. Alla kanske inte kan känna igen sig själva i alla men kanske i alla fall i 
en av karaktärerna.

Hur kan jag göra samhället medvetet om hur den idealiserade  
mansbilden påverkar män och synen på dem. 
Jag använder illustrationen och stämpeln för både den primära och den sekundära mål-
gruppen. Den har målet att ifrågasätta den idealiserade mansbilden hos båda målgrupperna.

Genom att använda statistik visar jag både dem som tror att män är osårbara och dem 
som inte har någon åsikt om mansbilden att den idealiserade mansbilden är ett problem.

 

Jag utarbetade min kampanj efter ovanstående punkter och testade den genom expert-
intervju och utprovning. Utprovningen visade att testpersonerna förstod budskapet, en av 
dem sa även att han aldrig skulle berätta för en kompis om han skulle gå till en psykolog. 
Alla testpersoner såg ytterst förvånade ut när de såg självmordsstatistiken och frågade 
även om jag hade hittat på den. Jag kan tyvärr inte testa om min kampanj förändrar 
synen för riskgruppen att söka hjälp och skulle få dem att söka hjälp och till slut sänka 
självmordsstatistiken. För att kunna testa detta skulle kampanjen behöva sättas upp och 
pågå under en längre tid. Jag är dock övertygad om att informationen kommer fram hos 
betraktaren och min utprovning har visat att personerna tog ämnet på allvar. 

Jag skulle gärna vilja fortsätta mitt arbete med ämnet och kommer att skicka min 
kampanj till organisationer som Walter Hollstein och jag har diskuterat. 
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Bilaga 1: Rapporter om Utprovningen

Philipp Zuber, 21 år, Informatik-Student
Philipp är färgblind. Han har svårt att se skillnaden mellan rött och grönt. Därför måste 
kontrasten vara tillräklig.
Det första Philipp reagerar på när han ser den första affischen (självsäker) är att det ser 
ut som en valaffisch. Vi diskuterar varför han tror det och kommer fram till att det måste 
vara den starka gröna färgen (som han i det sammanhanget såg) som påminner honom om 
partiet ”de gröna”. De andra affischer ser inte ut som valaffischer tycker han. Han tycker 
bäst om den affischen som har en dovare bakgrundsfärg för att det passar bättre ihop med 
temat. Bakgrundsfärgen är allmänt för gräll. Texten till målgruppen är positionerad rätt 
långt ner tycker han. Han har svårt att läsa stämplarna när de är över håret eller munnen. 
Han förstår direkt vad affischerna handlar om och tycker att övre delen är provocerande 
men tycker mest om när ”riktig” eller ”riktig man” är mer betonat. Det blir då ännu mer 
provocerande. Han tyckte att statistiken var chockande och frågade om det verkligen var 
sant. Han hade svårt att förstå sammanhanget mellan att vara en förebild och att gå till 
psykologen/ prata om sina känslor. Jag frågade om det stör honom att jag aldrig nämner 
ordet psykolog i affischerna. Nej, det skulle han tycka lät negativt. Han tycker att det är 
bra att jag använder orden ”känslor” och ”problem” även om problem också låter lite 
negativt. 
Han reagerar positivt på att det är blyertsteckningar. Det är någonting nytt menar han och 
man ser så många affischer med foton på. Dessutom skulle nog stämpeln inte komma 
fram så tydligt på ett foto anser han. 
Jag ställde några frågor om färgblindheten: Vad det är som är svårt som färgblind? Philipp  
förklarar att det mest är när konrasten mellan rött och grönt ligger nära varandra, att han 
då har svårt att se skillnaden. Jag frågar om han förstår vad stämpeln betyder även om han 
inte ser att den är röd. Ja absolut, det är självklart tycker han. 

Gabriel Reichert, 18 år, gymnasieelev
Gabriel tycker att ”självsäker” inte ser så självsäker ut och att alla tecknade karaktärer har 
så stora ögon, det gör att de ser ledsna ut. Också han frågade om statistiksiffrorna verk-
ligen var sanna och verkade förvånad varje gång han tittade på en ny affisch. Så många? 
Gabriel kritiserar att det inte finns någon förklaring om varför det är så många män som 
begår självmord. Jag tolkar detta positivt, att han blev intresserad av ämnet. Han tycker 
att statistiken ifrågasätter ”riktiga män” och säger att män alltså inte lever upp till mans-
bilden. När han använde ordet ”mansbild” frågade jag vad som fick honom att använda 
ordet. Att rubriken lyder ”en riktig man”. Han förstår inte texten i ”självständig” om en 
man är självständig då betyder det ju att han löser sina problem själva. Inte som alla 
andra, som alltså inte är självständiga. Så det ska omformuleras. Han tycker dock mycket 
om ”självständig´s” ansikte och tycker att självständig passar honom. Också Gabriel 
tycker att bakgrundsfärgen är för stark även om jag har dragit ner den efter intervjun med 
Philipp. Han tolkar stämpeln negativt som ”brandmärkt”. Vi diskuterar om stämpeln och 
kommer fram till att statistiksiffrorna är så stora och tydliga på den ljusa bakgrunden och 
stämpeln på de första två affischerna „självständig“ och „självsäker“ mycket mindre att 
han först såg rubriken, sen statistiken och sen tittade tillbaka till stämpeln. Därför fungerade 
inte min hierarki. Jag drar slutsatsen att jag behöver dra ner storleken på statistiken och 



förstora stämpeln i de första två affischerna. 

Hedvig Werner, 49 år, städerska
Hedvigs första reaktion är placeringen av stämplarna. Särskild ”självsäker” som har en 
stämpel över munnen. ”Varför är den just där”, undrar hon. Hedvig har ett annat 
tillvägagångssätt än de andra jag har intervjuat hittills. Hon scrollar igenom alla affischer 
först och läser texten senare. ”Stämmer statistiken?” undrar även hon. ”Man får en helt 
annan bild av männen när man ser det här. Man har så höga förväntningar på män”, säger 
hon, ”de får inte vara svaga”. Det märks att hon blev uppskakad, vi börjar prata om temat, 
att hennes man inte heller skulle prata om sina problem med någon kompis. Bara med 
henne. Att han nog aldrig skulle gå till en psykolog. Eftersom Walter Hollstein tyckte 
att jag skulle använda ordet ”Suizid”, som är det officiella ord för självmord, istället för 
”Selbstmord” pratar vi om vad hon tror att man förstår bättre. Hon tycker att „Selbst-
mord“ är mycket mer så som man pratar. Hon är osäker på om en 15-årig ens skulle förstå 
ordet „Suizid“. 
Efter intervjun ändrar jag tillbaka Suizid till Selbstmord på de tyska affischerna. Det är 
viktigare att man förstår vad det handlar om än att man använder är ett officiellt begrepp.    

Margrit Eichenberger, 83 år, pensionär
Margrit reagerade mest på texten, bilderna verkar inte intressera henne särskild mycket. 
En kvinna ska också vara självständig, tycker hon. Sedan berättar hon om sin barndom, 
om att man sa till pojkar att de inte fick gråta när de var ledsna. Och hon berättar om hur 
lite rätt man hade som kvinna förut, att många män blev våldsamma för att visa att de var 
överlägsna sin fru. Att hon tror att många kvinnor är mycket starkare än män för att de 
just pratar om sina problem. Hon undrar varför det är så mycket mer män som tar livet av 
sig. Det måste ha med mansbilden att göra, är hon övertygad. Hon berättar om sin man 
som alltid pratade om sina känslor, att det var starkt. Hon tycker att arbetet är viktigt och 
att det får en att tänka efter. Det är intressant att hon inte reagerade på bilderna och inte 
heller på stämplarna. Det vore spännande att utforska detta fenomen, om äldre männis-
kor i allmänhet baserar intagning av information mer på text. Om det vore så så är texten 
uppenbarligen tillräklig för att Margrit skulle förstå budskapet.

Hanna Poikonen, 26 år, student i konst- terapi
Hanna är från Finland men har bott i Schweiz i två år. Hon pratar lite tyska. Hanna förs-
tod alla texter utan problem. Hon reagerade framför allt på bilderna och hur de fungerar 
ihop med stämpeln. Det märks att hon är intresserad av psykologi och hon ger intressant 
feedback. Självständig fungerar väldigt väl som businessman tycker hon. Han är så fram-
gångsrik att han ska fixa allting själv. Det är fel att tänka så och får igång tankarna. En 
intressant sak hon sa var också att en ledare också visar att självmord är ett möjligt sätt 
att lösa problem om han gör det. Att man också kan interpretera affischen på det sättet. 
Vilket är väldigt bra! Hon reagerade också överraskat över självmordsstatistiken. När 
hon läser affischen bygger hon upp en bild av mannen som kastas upp och ner av sista 
meningen. Det tycker hon om.

Laurent Berset, 26 år, advokatpraktikant
Laurent är fransktalande schweizare men pratar bra tyska. Han tycker om att statistiken 
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lockar med en stor siffra och att det drar en att vilja läsa vad det handlar om. Han reagerar också på 
hur karaktärerna passar ihop med stämplarna, att självständig inte verkar som en typ som får vara 
svag. Laurent är väldigt noggrann i sin kritik, här är en stämpel för stor där överlappar någonting. 
Därför visar jag honom även olika layoutförslag och frågar vilken han tycker bättre om. Han förstår 
budskapet och är förvånad över statistiken. 

Christian Elliker, 43 år, jongleur
Christian reagerar på självsäkers placering på stämpeln, som censurerad, säger han. Det är som 
en motsägelse, att stämpeln säger att han är självsäker fast han inte får prata. Det första han ser 
är männens ögon/ blick och stämpeln. Christian är lite förvirrad att han inte vet vem som är 
avsändaren. Han funderar mycket på det tills jag säger att det är en kampanj som man på det sättet 
skulle kunna sälja till en organisation som då skulle erbjuda hjälp. Man är så van idag att få allting 
presenterat, säger han. Även i hans jobb som ofta innebär att jobba med komiker är det ofta den 
enkla humorn som går hem bäst hos publiken. 
Han reagerar starkt på statistiken och säger att hela temat skakar om. Att man börjar fundera när 
man ser det. Rubriken är väldigt provocerande, tycker han. När jag frågar om han skulle se annor-
lunda nu på att söka hjälp säger han ja. Att det har varit en tankeställare.
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Bilaga 2: Intervju med Walter Hollstein
Fragen an Herrn Walter Hollstein

Die Plakate beinhalten drei Themen: 

1. 
Der Titel und das Portrait mit dem Stempel, das die Thematik auf einen Blick 
sichtbar macht. 

2. 
Fakten über die hohe Selbstmordrate der Männer, die darauf hinweisen sollen, 
was das idealisierte Mannsbild (also der Stempel) anrichten kann. 

3. 
Eine Nachricht an die Zielgruppe (Männer zwischen 15 und 44 Jahren mit (psy-
chischen) Problemen): die Männlichkeit (angelehnt an den Stempel) in etwas 
Positives umzuwandeln: ”Ein richtiger Mann hat den Mut über seine Probleme 
zu sprechen.”

Ich werde Fragen zu diesen drei Punkten stellen. 

1. 
Wie beurteilen Sie die Portraits mit dem Stempel? Kann sich die Zielgruppe 
Ihrer Meinung nach damit identifizieren? 

Die bilder sind graphisch sehr gut gestaltet. Sie sind ansprechend und rüt-
teln auch auf. Ob sie eine identifikatorische wirkung haben, kann ich nicht 
beurteilen. Auf jeden fall sind sie aber aso, dass sie sicher wahr genommen 
und diskutiert werden.

2.
Wie beurteilen sie die Relevanz der Statistik? Finden Sie, dass andere wichtige 
Informationen zum Thema missachtet wurden? 
In den Plakaten wird stark auf die Konsequenz Selbstmord hingewiesen. Könn-
te auf eine andere Folge der Vernachlässigung von Problemen/ Depression 
hingewiesen werden, die eine ebenso aufrüttelnde Wirkung erzeugt?

Die statistischen fakten sind ja bekannt. Es ist sicher besser, mit diesen 
harten fakten zu arbeiten als mit sekundären informationen oder interpreta-
torischem material.
Erfahrungsgemäss sollte bei einer solchen kampagne nicht mit zu vielen 
informationen gearbeitet werden. Insofern ist es sicher besser, ausschliess-
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lich auf den suizid hinzuweisen.

3. 
Die Poster sind nach fünf Charakterpunkten von Männlichkeit: Leader, Selbst-
sicher,  Mutig, Selbstständig und Nimmt eine Herausforderung an, aufgebaut. 
Diese wurden von Christopher Kilmartin formuliert.

(Kilmartin, Chrisopher (2005): Depression in men: communication, diagnosis 
and therapy, Practicing medicine, vol. 2, no.1, pp. 95-99, March 2005, Publis-
hed by Elsevier Ireland Ltd.) 

Beurteilen Sie meine Wahl, mich an diesen Charakterpunkten zu orientieren, 
als relevant? 

Ist der Ansatz, die Männlichkeit anzuwenden, um sie in etwas Positives umzu-
wandeln, Ihrer Meinung nach wirkungsvoll? 

Vermittelt der gewählte Text die Nachricht deutlich genug, oder müsste noch 
mehr zum Hilfe suchen aufgerufen werden? 

Denken Sie, dass die Zielgruppe die Nachricht auf diese Weise annehmen 
kann?

Die zuschreibungen von kilmartin entsprechen nur tendenziell dem traditi-
onellen eigenschaftsprofil von männlichkeit (leisteung, erfolg, konkurrenz, 
das nicht-artikulieren von gefühlen...). zudem sind gewisse zuschreibun-
gen gedoppelt oder fragwürdig. Wer wirklich „selbstsicher“ ist, bringt sich 
nicht um und wird im regelfall auch nicht depressiv.
Es ist heute sicher sinnvoll, auf die positiven botschaften von männlichkeit 
zu verweisen.

Die texte sind zu abstrakt.

Die bildliche botschaft ja, die textliche nur bedingt
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Frågor till Walter Hollstein
Intervjun är förd på tyska. Jag har översatt mina frågor och hans svar.

Affischerna är uppbyggda på tre plan:

1.
Rubriken och porträtten med stämpeln som ska göra temat synligt på första 
ögonkastet.

2.
Fakta över den höga självmordsfrekvensen hos män, som ska uppmärksamma 
vad den idealiserade mansbilden (stämpeln) kan ha för konsekvenser.

3. 
Ett meddelande till målgruppen (män mellan 15 och 44 år med (psykiska) prob-
lem): att omvandla manligheten (stämpeln) till någonting positivt: ”En riktig man 
är modig nog att prata om sina känlsor.”

Jag kommer att ställa frågor till dessa tre punkter. 

1.
Vad tycker du om porträtten med stämpeln? Tror du att målgruppen kan identifi-
era sig med den?

Bilderna är gestaltade väldigt väl. De är tilltalande och skakar om. Om 
målgruppen kan identifiera sig med dem kan jag inte säga. Men de är i alla 
fall så att de kommer att synas och bli diskuterade.

2.
Hur ser du statistikens relevans? Tycker du att annan, viktig information till 
temat har blivit utelämnat?
I affischerna hänvisas starkt till konsekvensen självmord. Skulle man kunna 
hänvisa till en annan konsekvens som kan uppstå om man inte behandlar prob-
lem/ en depression som har en lika stark omskakande effekt?

Statistisken vet man ju om. Det är säkert bättre att arbeta med den hårda 
fakta än med sekundär information eller interpretation.
Efter min erfarenhet ska man inte arbeta med för mycket information i 
sådana kampanjer. Därför är det säkert bättre att enbart hänvisa till själv-
mordsfrekvensen.
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3.
Affischerna är uppbyggda efter fem typiskt manliga karaktärspunkter: Ledare, 
självsäker, modig, självständig och antar en utmaning. De är formulerade av 
Christopher Kilmartin.

(Kilmartin, Chrisopher (2005): Depression in men: communication, diagnosis 
and therapy, Practicing medicine, vol. 2, no.1, pp. 95-99, March 2005, Publis-
hed by Elsevier Ireland Ltd.) 

Bedömer du mitt val att orientera mig efter dessa karaktärspunkter som rele-
vant?
Bedömer du utgångspunkten att använda manligheten för att omvända den i 
någonting positivt som effektfull?
Förmedlar den valda texten budskapet tillräcklig tydligt eller skulle man behöva 
uppmuntra till att söka hjälp ännu mer?
Tror du att målgruppen kan ta till sig meddelandet på detta sätt?

Kilmartins punkter överstämmer bara tendensiellt med den traditionella 
manliga profilen (prestation, framgång, konkurrens, inte artikulera sina 
känslor). Dessutom har vissa punkter liknande betydelse eller är ifrågasätt-
bar. Någon som verkligen är ”självsäker” begår inte självmord och blir inte 
heller deprimerad.
Det är säkert en bra approach idag att hänvisa till positiva budskap av man-
lighet.

Texterna är för abstrakta.

Budskapet genom bilderna ja, texterna bara till viss del
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