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Sammanfattning 
Det finns en problematik i att avbilda ett sinnestillstånd och enskilda känslor med 
illustration utan att vara abstrakt eller specifik. För att informera om känslor till en 
målgrupp med en bild, bör studier om det specifika sinnestillståndets utföras.  
 
I detta arbete studeras sinnestillståndet mental ohälsa och dess inflytande på 
individen som resulterar i ansiktsuttryck och kroppsspråk. Arbetet innefattar 
teorier om trovärdighet, uppmärksamhet och bildmanér. Studieobjektet är 
organisationen Läkare utan gränsers hemsida, koncentrerat på deras information 
om mental hälsa/ohälsa. Syftet med arbetet är att förtydliga informationen på 
Läkare utan gränsers hemsida med en illustration. För att skapa illustrationen har 
tidigare forskning studerats och en bildanalys och omvärldsanalys har 
sammanställts. Illustrationens manér har beslutats utifrån en enkätundersökning 
med fokus på den enskilda individen.  
 
I arbetet är den enskilda individens upplevelse betydelsefull. Samhällets 
värderingar och förutfattade meningar har uteslutits.  

Abstract 
There is a dilemma in creating an image that depicts a state of mind or an 
individual feeling whitout being abstract or specific. Informing a target audience 
about a feeling using an image requires studies on the specific mental state. 
 
This study focuses on the state of mind of the mental illness and its influence on 
the human body that results in facial expressions and body language. This report 
includes theories on credibility, attention and image manners. The object for this 
study is the website of the organization Mèdecins sans frontières, with focus on 
their information about mental health/illness. The aim of this study is to clarify 
the information about mental health/illness with an illustration on the 
organization´s website. In creating the illustration, studies on previous work has 
been conducted and an image analysis as well as an external analysis have been 
compiled. Illustration´s mannerisms have been decided on the basis of a survey, 
with focus on the individual.  
 
In this report the individual experience has been paramount. Society´s values and 
preconceptions has been excluded. 
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Förord 
”How not to offend” heter ett kapitel i Marshall Mcluhans bok The mechanical 
Bride. I kapitlet diskuterar Mcluhan propaganda genom tiderna och hur 
kampanjerna har kränkt betraktaren (2011, s.60-62). Mitt arbete har tagit avstamp 
ur Mcluhans diskussion och lett mig till frågan om hur en illustration ska skapas 
utan att kränka eller uppmuntra till fördomar. Jag har själv fördomar och 
förutfattade meningar som jag under arbetets gång upptäckt och försökt att 
utplåna. Ämnet ”mental ohälsa” är abstrakt och en stor del av arbetsprocessen har 
innefattat att konkretisera ämnet.  
 
Jag vill tacka Läkare utan gränsers webbredaktör Hanna Broberg för möjligheten 
till samarbete.  
 
Ett stort tack till min handledare Sven Holmberg för matnyttiga kommentarer och 
vägledning i arbetet.  
 
Ett tack till alla som tog sig tid att svara på min enkätundersökning och gjorde det 
möjligt för mig att skapa min gestaltning.  
 
Och ett sista tack till min vän Amanda Johansson som har varit en hjälpande hand 
i detta arbete.  
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1. Inledning 
 
I detta kapitel kommer bakgrunden till arbete och den problematik som studerats 
att presenteras. Kapitlet inkluderar problemformulering, begreppsdefinitioner, 
och avgränsningar som förklaras i syfte att öka förståelsen av arbetet och 
tillvägagångssättet för läsaren. 
 
I media har mental ohälsa vinklats och porträtteras på ett flertal olika sätt genom 
tiden och det finns en tydlig problematisering med begreppet. Mental ohälsa som 
begrepp tillhör det vardagliga språket och dess definition är baserad på våra 
värderingar, antagande och rädslor (McDonald, 2006, s.9). Media kan ha ett stort 
inflytande på hur vi uppfattar begreppet. Tidigare forskning på ämnet är bland 
annat framtaget av Kate Holland. Holland har studerat olika kampanjer som 
porträtterar mental ohälsa och i sina studier definierar hon problematiken om hur 
media vinklat begreppet (2012). Porträttering av mental ohälsa i media med 
användning av språk och bilder är ett område som länge undersökts av forskare 
(2012, s.217). Bilden är ett inflytningsrikt kommunikationsmedel som kan 
underlätta förståelsen av information (Doak et al., 2005, s.174). Detta resulterar i 
att bilden har ett ansvar i avbildning av information. Utöver den problematik som 
nämns ovan om begreppet finns det också en problematik inom området 
informativ illustration. Vårt syfte som informativa illustratörer är att tydliggöra 
och designa information med hjälp av illustration. Hur ska en informativ 
illustration skapas när ämnet är abstrakt och individuell? 

1.1 Bakgrundsbeskrivning  
På Läkare utan gränsers webbplats informerar organisationen om deras arbete och 
arbetsområden. Under fliken ”Detta gör vi” presenteras det medicinska arbetet 
organisationen utför. Till varje ämne finns en informationstext med ett tillhörande 
fotografi. Fotografiet upptar en stor del av sidan och besökaren krävs agera det 
vill säga scrolla, för att läsa informationen. 
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Fig.1 Läkare utan Gränsers hemsida.  
 
Informationsproblematiken uppkommer under fliken ”Mental hälsa”. Fotografiet 
som presenteras ger inte besökaren någon intention om ämnet då fotografiet 
representerar ett samtal som kan innehålla vad som helst. Fotografiet avviker från 
andra flikars fotografier då det presenteras i svartvit och inte i färg. Till ämnet 
mental hälsa finns det tillhörande artiklar, dessa artiklar är utformade på samma 
sätt. Fotografierna har i kontexten inte ett informationsmässigt värde och 
samspelet mellan bild och text är avvikande. Hur ska en illustratör egentligen 
illustrera något så abstrakt utan att misslyckas med att informera om innebörden 
av ämnet? 

1.2 Problemformulering och underfrågor 

Problemformulering 
Hur kan man med illustration visualisera mental ohälsa på Läkare utan gränsers 
hemsida, utan att övertala, skuldbelägga eller skrämma betraktaren – enbart i syfte 
att informera?   

Underfrågor 
• Vilket manér ska användas när man genom illustration informerar om 

mental ohälsa? 
• Vilket motiv ska användas när man informerar om en känsla/ 

sinnesstämning? 
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1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att med illustration förtydliga den nuvarande informationen 
på Läkare utan gränsers hemsida. Det initiala syftet med arbetet är att få en 
förståelse samt skapa riktlinjer för hur informationsdesigner ska informera om 
känsliga ämnen utan att lägga en värdering i avbildningen eller avgränsa sig till en 
individuell upplevelse.   

1.4 Begreppsdefinitioner 

Bild 
Bilden som begrepp, syftar till en visuell upplevelse som är en representation av 
något (Petersson et al., 2004, s.11). I denna rapport kommer begreppet syfta på en 
illustration, teckning eller målning.    

Mental hälsa och mental ohälsa 
Teoretikern McDonald menar att det finns en tydlig skillnad mellan mental hälsa 
och mental ohälsa. Han poängterar problematiken med att mental hälsa idag 
används som en förskönande omskrivning för mental ohälsa (2006, s.9). I denna 
rapport har jag baserat på McDonalds teorier skilt dessa begrepp åt. Min avsikt är 
att visualisera mental ohälsa, inte mental hälsa.  
 
World health organizations (WHO) definition av begreppet mental hälsa är: ”ett 
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte enbart 
avsaknad av sjukdom” (min översättning) (World Health Organization, 2014). I 
denna rapport kommer begreppet mental hälsa benämnas utifrån organisationen 
WHOs definition.  
 
Mental ohälsa som begrepp kommer i arbetet refereras till ett kritiskt psykiskt 
tillstånd där individen som upplever denna sinnesstämning är olycklig.  
Sinnestillståndet är individuellt och behöver inte vara ett resultat av en sjukdom. 
Denna begreppsförklaring är baserad på WHOs definition av mental hälsa, 
resultaten från intervjun med Hanna Broberg (se bilaga 1) och Läkare utan 
gränsers egna rapporter som har studerats i arbetet.     

Trovärdighet 
Rune Pettersson definierar begreppet trovärdighet som ”trovärdighet speglar i 
vilken utsträckning en person, ett medium, en bild, en text, en situation eller ett 
budskap förtjänar vår tilltro.” (2001, s.31). Petterssons definition av begreppet är 
det som kommer att användas i denna rapport. När jag talar om ”trovärdighet” i 
rapporten syftar jag i huvudsak på bildens trovärdighet.  
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1.5 Avgränsningar 

Målgrupp 
Enligt Hanna Broberg är Läkare utan Gränsers målgrupp på hemsidan potentiella 
och existerande givare, journalister, individer som är intressenter av 
organisationens arbete och de som vill arbeta ute på fält (se bilaga 1). Den 
angivna målgruppen är oerhört generell. Utifrån Brobergs definierade målgrupp 
togs beslutet att inte specificera målgruppen mer ingående. Det enda som kan 
yttras om målgruppen är att de är vuxna besökare på Läkare utan gränsers 
hemsida som är intresserade av organisationens arbete. 

Genus och etnicitet 
I arbetet har vissa avgränsningar beträffande den slutgiltiga gestaltningen gjorts.  
Genus har inte studerats i de valda teorierna eller metoderna utan arbetets centrala 
punkt har varit individen och den enskilda upplevelsen. Bilden innehåller enbart 
en individ så oavsett val av kön eller etnicitet så kommer jag att exkludera en 
målgrupp. Individens etnicitet fastställs inte i mitt arbete. Läkare utan gränser 
arbetar i cirka 70 olika länder, detta innefattar Asien, Europa, Mellanöstern, 
Kaukasus, Afrika, Syd- och Centralamerika. Att utgå från en etnicitet har därför 
inget informationsvärde då en individ inte kan representera alla etniciteter. 
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2. Teorier 
 
I kapitlet redogörs de teorier som studerats i arbetet. Val av teori är delvis 
baserat på resultatet från de tre forskningsartiklarna som inleder detta kapitel. 
Utöver forskningsartiklarna studeras kroppsspråket, ansiktsuttrycket, pupiller, 
trovärdighet, uppmärksamhet och bildmanér. Områden som inkluderar bilden 
som informationsbärare har undersökts med fokus på hur gestaltningen skall 
formges.  

2.1 Tidigare forskning 
I avsnittet kommer tre forskningsartiklar presenteras som jag valt att inkludera i 
mitt arbete. Dessa vetenskapliga artiklar berör min problemformulering och trots 
att de alla har en annan infallsvinkel är deras resultat relevanta för mitt arbete. De 
tre nedanstående artiklarna inkluderar bilden som informationsbärare.  

2.1.1 Pictured feelings instrument (PFI) 
PFI (picture feelings instrument) är ett icke verbalt kommunikationsverktyg 
framtaget för att underlätta kommunikationsförmedlingen för till exempel 
personer med svårigheter att tala (Markham, Stone och Wilhelm, 2013, s.318). 
PFI innefattar 26 linjeteckningar som avbildar känslor (PFs). Enligt författarna 
Markham, Stone och Wilhelm, ansvariga för framtagningen och forskningen, är 
fotografi inte ett lämpligt medium när man ska informera om känslor. Författarna 
menar att fotografiet inte uppfattas genuint och avläsningen av fotografiet kan 
variera på grund av demografi. Markham, Stone och Wilhelm tar upp ett flertal 
exempel på varför fotografiet inte avbildar känslor rättvist, till exempel är de 
beroende av demografi, de avbildar enbart en del av känslorna och de avbildas 
ofta i ansiktet – trots att kroppsspråket är avgörande. Skillnaden från iscensatta 
fotografier som avbildar känslor har linjeteckningar som inkluderar både 
kroppsspråket och kontext gett positivt resultat. I studien av PFI blev 
försökspersonerna tvungna att namnge känslor utifrån linjeteckningarna, resultatet 
var positivt då flera försökspersoner bekräftade linjeteckningarnas funktion (2013, 
s.311-314). Det enda som skilde resultaten åt var åldersskillnaden. De ord som 
utgjorde problematiken var ”suspicious/sly”, ”numb/blank”, ”disgust/yuk” och 
”shy/embarrassed”. Numb/blank presenterades med en linjeteckning på ett ansikte 
med enbart två ögon, författarna menar att bilden var för konkret och symbolisk 
för barn och ungdomar i yngre ålder. Resultatet av PFI studien var att PFI 
fungerade oavsett demografi, bilderna var inte specifika som fotografier utan 
allmänna och vokabulärer är flexibelt. Resultatet bekräftar att PFI är användbart 
för kliniker och utbildningar (2013, s.317-319).  
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2.1.2 Media och mental ohälsa 
I media porträtteras mental ohälsa på ett flertal olika sätt, i Kate Hollands 
forskningsartikel studeras olika kampanjer som porträtterar mental ohälsa. 
Holland analyserar SANE Australias Stigma Watch kampanj och den negativa 
effekten av den. Hon analyserar även Luna Parks kampanj som uppmanar 
målgruppen att släppa lös sin inre galning, en restaurangmeny vars maträtter är 
döpta efter psykiska problem som t.ex. ”psycho” och Dominio Pizzas kampanj 
som använder sig av ordet galning. Utifrån hennes analyser fastställer hon att 
vissa ord är laddade och att den största problematiken är användningen av 
begreppet mental ohälsa för egen vinning. Holland menar att det finns en stor 
problematik med att visualisera mental ohälsa som aggressiv då det skapar en 
felaktig uppfattning av mental ohälsa (2012, s.222-223). Utifrån analyser ser 
Holland en likhet mellan kampanjerna, likheten är att de antingen använder sig av 
stereotypiska begrepp eller att de speglar människor med mental ohälsa som offer. 
Genomgående använder media sig av ”oss” och ”dom”, uppdelningen utgör en 
problematik i kommunikationsförmedlingen (2012, s.224 & s.228). Holland 
finner ingen konkret lösning på problemet mer än att man bör vara försiktig med 
användning av ord som t.ex. “knäpp”, ”arg” och ”tokig”. Man bör ta hänsyn till 
kontexten och fokusera på vilken målgrupp informationen skall vända sig till 
(2012, s.230-231).  

2.1.3 Bildens roll som kommunikationsmedel 
The role of picture in improving health communication: A review of research on 
attention, comprehension, recall, and adherence är en studie som innehåller 
teorier och tidigare forskning på hur bilden – den tecknade, kan förbättra 
kommunikationen med sjukhuspatienter (Doak et al., 2005). Studiens 
huvudproblematik är missförståndet mellan läkare och patienter, då patienterna 
sällan uppfattar läkarnas medicinska begrepp. Studien presenterar kvantitativ data 
som innefattar hur bilden förbättrar kommunikationen mellan läkare och patient 
(2005, s.174 & s.176). Studien fastställer att bilden underlättar kommunikationen 
mellan läkare och patient men att den bästa förståelsen uppkommer när man 
inkluderar antingen talet eller text i bild för att förtydliga information (2005, 
s.188-187). Utifrån sin studie uppmanar författarna att man skall minimera 
detaljer i bilderna, ha en tydlig sammankoppling mellan text och bild samt ha ett 
enkelt bildspråk. De menar också att man bör inkludera den avsedda målgruppen i 
sina bilder för att de lättare skall kunna relatera till bilderna (2005, s.173).  

2.2 Informationsinsamling 
För att samla relevant information studerades två rapporter som publicerats på 
Läkare utan gränsers webbplats. Dessa rapporter klargör organisationens arbete 
med mental ohälsa. I Läkare utan gränsers (Mèdecins sans frontières) rapport 
Healing Iraqis: The challenges of providing mental health care in Iraq förklaras 
problematiken med mental ohälsa i Irak. Övervägande av invånarna blir negativt 



	   7	  

påverkade av oroligheterna i landet och mental ohälsa är resultatet av den 
instabilitet som finns. I rapporten beskrivs psykiska störningar som den fjärde 
vanligaste orsaken till ohälsa i Irak. Läkare utan gränser önskar att öka 
medvetenheten om psykisk ohälsa för att få fler att söka vård. I rapporten 
diskuteras posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som ett resultat av oroligheter 
och krig (2013, s.1-2). Den vanligaste utlösande händelsen till psykiska problem 
är fysisk eller psykisk våld. Att bevittna våldsamma incidenter i krig är de näst 
vanliga orsakerna till psykisk ohälsa (2013, s.4). Hela rapporten framhåller att 
medvetenheten om mental ohälsa bör öka och att insatser från andra länder krävs. 
Om medvetenheten ökas skapas förståelse inom ämnet. I rapporten förklaras 
Läkare utan gränsers arbete och deras insatser med mental hälsa i Irak (2013, s.8). 
 
I Läkare utan gränsers (Mèdecins sans frontières) rapport Shattered Lives: 
Immediate medical care vital for sexual violence victims delger organisationen 
deras erfarenheter inom rådgivning och stöd till offer för sexuellt våld. De offer 
som blivit utsatta för sexuella brott hamnar ofta i chock, de känner skuld och 
känner att de förlorat kontrollen över sina liv. En person som varit utsatt för 
sexuellt våld kan få långvariga men, som svårighet att bibehålla relationer, 
depression, självmord och PTSD. Rapporten tar upp problematiken som 
uppkommer när offer för sexuellt våld vill anmäla. Risken finns då att de blir 
tvingade att gifta sig med våldtäktsmannen eller mördade av deras manliga 
familjemedlemmar (2009, s.13). Läkare utan gränsers del i arbetet med 
våldtäktsoffer är att försöka återställa deras mentala hälsa genom rådgivning och 
samtal (2009, s.16).  

2.3 Kroppsspråket 
Vetenskapen om kroppsspråket är en relativ ny vetenskap som döpts till kinesics 
(kinesik). Människans beteendemönster i den icke-verbala kommunikationen är 
betydelsefull i avläsning av en individs sinnestillstånd (Fast, 1989, s.9). För att 
kunna avläsa en individs sinnestillstånd och inre upplevelse krävs en förståelse för 
kroppsspråket. Enligt Julius Fast är det personliga livsrummet det personliga 
reviret som skapar reaktioner hos individen när det inkräktas eller kränks. Om 
intrång i det personliga livsrummet sker reagerar individen genom kroppsspråket, 
hakan dras ner mot bröstet och axlarna skjuts upp (1989, s.39 & s.48). En person 
som lider av nedstämdhet oavsett om det personliga livsrummet inkräktats, 
använder sitt kroppsspråk för att sända ut signaler genom att kroppsligt bli 
ihopsjunken och passiv. Apatisk hållning och korslagda armar kan vara ett tecken 
på nedstämdhet (1989, s.99 & s.101). Krympande rörelser och kroppsspråk som 
speglar att individen vill ”gömma sig” kan visa på ett nedstämt sinnestillstånd 
(1989, s.148). Trots de olika teorier om kroppsspråket som Julius Fast diskuterar i 
sin bok Kroppsspråket, tydliggör han att kroppsspråket är individuellt och beror 
på individens hela beteendemönster och den aktuella kontexten (1989, s.101). 
Kroppsspråket uttrycker människans sinnestillstånd men det finns även andra 
uttryck som är betydelsefulla när man talar om den icke verbala 
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kommunikationen. Hela kroppen sänder ut uttryck via kläder och personlig 
hygien. Om en person ignorerar sin personliga hygien och slutar bry sig om sitt 
yttre är det ett tecken på nedstämdhet. Enligt Fast börjar patienter på 
mentalsjukhus att intressera sig för sitt yttre när deras tillstånd förbättras (1989, 
s.56 & s.58).  

2.4 Ansiktsuttryck 
Våra tankar och känslor påverkar våra ansiktsuttryck. Trots att vi i många 
avseenden är omedvetna om våra ansiktsuttryck berättar de om våra inre tankar 
och känslor (Darwin, 1872, s.197). För att avbilda mental ohälsa som är en 
benämning på en rad olika sinnestillstånd och känslor bör ansiktsuttrycket 
undersökas för att kunna skapa en rättvis bild av begreppet. Charles Darwin var 
en av de första att studera ansiktsuttrycket. 1872 publicerades Darwins bok The 
expression of the emotions in man and animal, i boken påstår Darwin att 
människan och djuret föds med förmågan att visa känslouttryck i ansiktet och att 
dessa uttryck är universella. Darwin går igenom flera olika uttryck och beskriver 
hur ansiktets förändras utifrån känslor. När en person får dåliga nyheter menar 
Darwin att man kan utläsa dennes smärta genom individens reaktion. Läppar, 
kinder och underkäke faller nedåt och nacken böjs (1872, s.178). För känslorna 
sorg och ångest kunde inte Darwin finna någon skillnad i ansiktsuttrycket, dessa 
sinnesstämningar presenteras på liknande sätt. Blicken hos en person som har 
varit utsatt för långt lidande saknar uttryck. Genom att avläsa en persons 
ögonbryn kan man få information om dennes mående, menar Darwin. Om en 
person lider av nedstämdhet höjs de inre ändarna på ögonbrynen och rynkor i 
pannan bildas. Dessa rynkor kallar Darwin för The grief muscles (1872, s.179 & 
s.184).  
 

 
Fig.2 Grafik skapad utifrån Charles Darwins grief muscles. 
 
Psykologen Paul Ekman har utvecklat Darwins teorier om universella 
ansiktsuttryck och i sina studier diskuterat sex stycken grundläggande 
ansiktsuttryck: glädje, sorg, ilska, rädsla, förvåning och avsky (1970, s.156). 
Konstnären Gert Germeerad blev inspirerad av Ekmans påstående om 
ansiktsuttrycken och skulpterade tio manliga huvuden baserat på de känslor 
Ekman fastställt som universella. Germeerad har kompletterat Ekmans uttryck 
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med två gestaltningar av sorg, en känsla av saknad, förakt och en av ånger. 
Skulpturen skapad för sorg illustrerar ett ansikte med Charles Darwins grief 
musclers, en öppen mun och stängda ögon (Adelswärd, 2012 s.33-34).  

2.5 Pupiller 
För att avbilda en individ som avspeglar en nedstämd sinnesstämning bör teorier 
om ögonen och pupillens reaktion under olika förhållanden studeras. I denna 
rapport används Desmond Morris teorier i Människan: En fälthandbok (1977). 
Pupillernas storlek, deras utvidgning och sammandragning informerar om 
individens sinnesstämning. Pupillerna påverkas av ljuset, under starkt solljus 
krymper de och under mörker utvidgas de. Men pupillerna påverkas även av 
sinnesstämning. Om individen blir positivt eller negativt upphetsad utvidgas 
pupillerna. Om individen istället känner en känslomässig dämpning eller ser något 
motbjudande, krymper pupillerna (1977, s.169). 
 

 
Fig. 3 Grafik skapad utifrån Desmond Morris teorier. 

2.6 Trovärdighet 
Enligt teoretikern Rune Pettersson är en bra bild en bild som har ett högt estetiskt 
värde med hög läslighet och läsbarhet med stort läsvärde. Men en bra bild ska 
också ha en hög trovärdighet för att vara effektiv. Bilden som språk och 
kommunikationsmedel är uppbyggd av ett flertal variabler som påverkar bildens 
trovärdighet. Pettersson menar att det finns fyra bildvariabler: kontext, innehåll, 
utförande och fysisk form (2001, s.8 & s.69). Bildens trovärdighet avgörs av 
trovärdigheten till sändaren, budskapet och mediet. Men detta innefattar också 
den aktuella kontexten och mottagarens enskilda preferenser att avläsa och tolka 
en bild.  
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Fig. 4 Grafik skapad utifrån Peterssons teorier. 
 
Enligt Pettersson är de fyra komponenterna som presenterats i figur 4, avgörande 
för bildens trovärdighet. De fyra komponenterna påverkar varandra och vår 
uppfattning om bilden (2001, s.31-32). Kontexten och sändaren har inflytande på 
trovärdigheten men i arbetet med Läkare utan gränser går den yttre kontexten inte 
att påverka. Bildens budskap måste vara förståeligt och tydlig för att nå 
mottagaren och upplevas som trovärdig. Men hur skapar man ett trovärdigt 
budskap? Pettersons teorier säger att budskapet måste ha ett övertygande 
argument, struktur och relevanta exempel. Han skriver att ordentliga referenser 
och hög läslighet och läsbarhet ökar budskapets trovärdighet (2001, s.45 & s.51). 
I boken Trovärdiga bilder diskuterar Pettersson ett flertal teorier om trovärdighet, 
han summerar dessa och sammanfattar hur man kan uppnå hög alternativ låg 
trovärdighet. Enligt Pettersson finns det ingen bekräftad skillnad mellan färgbilder 
och svartvita bilder men om bilden är i färg ska färgerna vara ljusa och naturliga. 
Sändaren, mediet och sammanhanget ska vara trovärdig, bilden skall alltså inte 
vara en manipulerad reklambild. Bilden som element ska vara tydlig och konkret, 
betraktaren skall kunna tolka bilden utan svårigheter. Betraktaren skall kunna 
identifiera sig med bilden och dess motiv. För att betraktaren ska ha möjligheten 
att kunna göra det krävs det att motivet är verklighetstroget och naturligt. Det är 
även viktigt för bildens trovärdighet att den har god kvalité och bra skärpa. Text 
och bild i samspel underlättar bildtolkningen och bildtexten förtydligar 
informationen vilket skapar hög trovärdighet. En bild med låg trovärdighet 
innefattar inte de ovanstående kriterierna (2001, s.71).  

2.7 Uppmärksamhet 
Det finns ett flertal teorier som påverkar inläsning av bilder och visuella element.  
Dessa innefattar exempelvis skanning, uppmärksamhet och mänsklig perception. 
Enligt Rune Pettersson kan vi inte granska hela bilden i vårt totala synfält utan 
väljer ett visuellt fält som vi fokuserar på. Detta fält granskar betraktaren mer 
ingående och avläser dess detaljer (2001, s.13). När betraktaren uppmärksammar 
något i det visuella fältet fokuseras detaljer i fovea (Ware, 2008, s.179). Fovea är 
centrumet av det visuella fältet och ju längre ut i det visuella fältet 
betraktningsobjektet är, desto sämre blir vår syn (Ware, 2008, s.5-6). Pettersson 
skriver att vi skannar bilden i större drag men att bildens fixeringspunkter avgör 
vad som fångar vår uppmärksamhet. Förändringar, rörelser och informativa delar i 
en bild är exempel på vad som skapar fler fixeringspunkter. Fixeringarna i en bild 
påverkas av vad betraktaren önskar se i bilden, då olika bildelement attraherar 
olika individer. Petterssons studier påvisar att enkla former drar till sig 
uppmärksamhet hos betraktaren. De enkla formerna underlättar för betraktaren att 
skapa en struktur. Bilder med många fixeringspunkter har visat sig att vara 
svårtolkade bilder. Med för många fixeringspunkter riskerar betraktaren att 
undvika att försöka avläsa bilden (2001, s.11 & s.14-15). Enligt Colin Ware ska 
en designer försöka optimera den kognitiva processen för betraktaren. Mönster 
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eller ord bör användas med hänsyn till mottagarens uppfattning (2008, s.174). 
Enligt David Groome är inre scheman avgörande för vår visuella perception. De 
inre scheman fungerar enbart om vi avkodat bilden innan för att vi skall kunna 
avläsa den (2010, s.50). För att få betraktarens uppmärksamhet bör designern 
använda sig av text och bild i samspel. Betraktaren får då information genom 
olika typer av element och kan lättare ta till sig informationen. För att underlätta 
den kognitiva processen och fixeringspunkterna bör designern enbart fokusera på 
ett flertal viktiga element. De element man vill att betraktaren skall 
uppmärksamma, ska utmärkas och tydligt urskilja från dess omgivning med hjälp 
av färg och form (Ware, 2008, s.33 & s.180).  

2.8 Bildmanér 
Enligt Pettersson är syftet med informativa bilder bland annat att uppmärksamma, 
upprätthålla, visa, förklara, åskådliggöra, belysa, informera och förtydliga. Bilden 
kommunicerar även budskapet, skapar värderingar och ställningstagande. Men för 
att bilden överhuvudtaget skall kunna kommunicera och informera bör 
bildmanéret vara anpassat till budskapet och syftet. I detta avsnitt redogörs två 
huvudsakliga bildmanér. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Fig. 5 Blyerts.                                                             Fig.6 Linjeteckning. 
 
Om budskapet i bilden är för komplex ska informationen delas upp i flera bilder 
(2001, s.16-17). Med en linjeteckning kan upptaget av informationen underlättas. 
Tekniska illustratören Jan Frohm skriver att linjeteknik som oftast används i 
tekniska illustrationer, uppkom genom behovet av tydligare bilder. Tekniken blev 
levande genom att illustratörerna använde sig av varierande linjetjocklekar för att 
skapa djup i bilden. Linjeteknik kan utformas både genom analogt arbete, dvs. 
blyerts och tuschteknik men i dagsläget används ofta digitala verktyg för att skapa 
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bilderna. Bilderna ovan tillhör inte de klassiska linjebilderna som Frohm hänvisar 
till i sitt kapitel i Bild och form för informationsdesigner men deras huvudsakliga 
uppgift är att förenkla informationen med hjälp av tydliga linjer (2004, s.133). I 
fig. 6 har former olika del betydelser. Ett streck eller en form har en avgörande 
påverkan för helhetsintrycket. Detta menar Pettersson är ett resultat av 
bildspråkets variation. 

        
Fig. 7 Realistiskt manér i färg.                                    Fig.8 Realistiskt manér, svartvit.  
 
Som nämnt i tidigare avsnitt om trovärdighet avger verklighetstrogna bilder hög 
trovärdighet. Fotografiet har därav en stor inverkan på betraktaren då det visar på 
ett utsnitt av verkligheten (Pettersson, 2001, s.9-10 & s.12). Det närmaste 
illustratören kan komma en representation av verkligheten är med hjälp av ett 
realistiskt bildmanér. Rune Pettersson definierar ett realistiskt bildmanér med 
orden ” Realistiskt manér är en duktig tecknares realistiskt naturtrogna och exakta 
återgivningen av ett motiv”. När bild är i samspel med text ger den upphov till 
förväntan av textens innehåll (2001, s.15). Ett realistiskt bildmanér skapar en 
förväntan om faktatexter (Ramsey, 1989 se Pettersson, 2001, s.15). Detta kräver 
att sändaren är tydlig med vad som är relevant och viktigt i bilden (Pettersson, 
2001, s.16).  
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3. Metoder 
 
I detta kapitel redovisas de metoder som använts i arbete. Nedan redogörs den 
omvärldsanalys, formalanalys och den enkätundersökningen som har varit 
avgörande för arbetet. I kapitlet tydliggörs val av intervju med Hanna Broberg. 
Resultatet av metoder är separerade från detta kapitel och presenteras i kapitel 4.   

3.1 Omvärldsanalys 
För att få en större förståelse för Läkare utan gränsers arbete och tonalitet har en 
intervju med Hanna Broberg gjorts. Liknande organisationers hemsidor har 
studerats i syfte att finna likheter alternativt olikheter mellan organisationerna. 

3.1.1 Tonalitet 
Läkare utan Gränser förespråkar en tonalitet vars syfte är att informera om det 
arbete de gör. Deras information syftar inte på att göra besökaren/läsaren till den 
skyldige eller skapa någon form av skuldkänsla hos betraktaren. Det huvudsakliga 
syftet är enbart att informera (se bilaga 1). Under studier av liknande 
organisationers tonalitet och mentalitet kan man urskilja en tydlig skillnad. På 
SOS barnbyars hemsida möts besökaren av bilder på ledsna barn i misär. Deras 
reklamfilmer innehåller små undernärda barn som tittar in i kameran med stora 
ögon. Betraktaren får ångest, känner skuld. Det finns ett flertal exempel som visar 
på en markant skillnad mellan Läkare utan gränsers tonalitet och övriga 
organisationers. Organisationens tonalitet har tagits till akt i detta arbete.  
 
Fotografiet som informationsmedel är ett kommande begrepp i organisationernas 
tonalitet i den valda branschen. Susan Sontag skrev essän Att se andras lidande 
som en reaktion av de fotografier som avbildade fångarna i Abu Ghrabi fängelset 
(2004, s.133). Enligt Sontag är fotografiets uppgift att förverkliga det som 
sändaren vill förmedla. Fotografier som avbildar krig med blodbad och inälvor 
som skrämmer betraktaren och får denne att rygga tillbaka ger enbart en negativ 
effekt (2004, s.13-14). Att fotografera krig medför en uppfattning om hur kriget 
är, då betraktaren förlitar sig på fotografiet. Ett fotografi är ett ordspråk, ett citat 
som varar hos betraktaren länge. Fotografiets största tillgång är att avbilda 
verkligheten, samtidigt som också fotografiet kan chocka och vinkla information 
(Sontag, 2004, s. 27-28). Att avbilda krig och förödelse genom fotografiet enligt 
Sontag ger betraktaren två huvudsakliga uppfattningar:  

1. Betraktaren känner skuldkänslor och känner att de borde bry sig mer 
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2. Krig, förödelser och lidande blir episka, oåterkalleliga och betraktaren får 
en känsla av att det inte längre spelar någon roll. Att inga förändringar går 
att göra (2004, s.85).  

Att avbilda krig och förödelser som dessa organisationer gör via fotografiet ger 
inget svar på hur man skall befria dessa människor från situationen. Dock anses 
det enligt Sontag som gott att avbilda människor i dessa situationer trots att 
betraktaren inte är villig att eller vet hur, situationen ska förändras (2004, s.120).  

3.1.2 Förstudie 
I arbetet har en kvalitativ intervju gjorts med Läkare utan gränsers webbredaktör 
Hanna Broberg. Syftet med intervjun var att få en ökad förståelse för Läkare utan 
gränsers arbete och tonalitet. Utöver detta önskades en redogörelse över varför 
fotografiet används och tanken bakom det valda fotografiet.  
 
Den kvalitativa intervjun bottnar i en dialog och dess styrka är att den påminner 
om ett vanligt samtal där personen som intervjuas är bekant med situationen 
(Holme och Solvang, 1997, s.99). Intervjun var en informantintervju då Broberg 
själv inte lider av mental ohälsa, dock besatt hon information som var avgörande 
för arbetsprocessen (Holme och Solvang, 1997, s.104). Intervjun planerades 
genom att definiera relevanta frågor som önskades besvaras. Jag använde mig av 
öppna frågor och uteslöt ja och nej frågor (Häger 2007 s.57).  För att underlätta 
samtalets flöde och undvika att personen som blir intervjuad ska känna sig 
obekväm, togs beslutet att inte spela in intervjun. Istället antecknade jag under 
intervjun och renskrev intervjun direkt efter samtalet. De frågor som jag 
huvudsakligen ville ha svar på i min intervju var:	  	  

1. Syftet med fotografierna  
2. Val av mental hälsas fotografi 
3. Budskap, Tonalitet 

3.2 Formalanalys 
I arbetet har Yvonne Eriksson och Annette Göthlunds formalanalys använts för att 
få en uppfattning om hemsidans innehåll och dess olika delar. En formalanalys 
studerar komposition, färg och form (Eriksson och Göthlund, 2012, s.33-34). 
Nedan appliceras formalanalys på hemsidan och fliken ”mental hälsa” som i 
denna rapport skall förbättras. Trots att det enbart är fotografiet som skall 
förbättras, kommer formalanalysen att inkludera hela sidan för att öka förståelsen 
och tolkningen av helheten.  
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Fig.1 Läkare utan gränsers hemsida. 

Hemsidans komposition 
Hemsidans komposition är i sin helhet strukturerad och avgränsar de grafiska 
elementen med färgkontraster och former. Hemsidan är asymmetrisk då den högra 
sidans element upptar en större del av sidan (Bergström, 2012, s.181). På 
hemsidans övre del, åt vänster presenteras Läkare utan gränsers logotyp. Under 
logotypen presenteras fyra knappar som inkluderar rubriker och underrubriker. 
Knapparna skapar en harmoni då de har en grupperande komposition (Gärde, 
2009, s.50). De svarta knapparna uppfattas som tillhörande på grund av 
närhetslagen, dvs. deras placering (Eriksson, 2009, s.62). De svarta knapparna är 
högt upp i hierarkin då färgen är i tydlig kontrast till dess bakgrund samt att de har 
en dominerande storlek. Knapparnas underrubriker förklarar det 
informationsmässiga innehållet i knappen. Under de fyra knapparna finns en 
vänsterställd text som förklarar navigationen till den valda sidan. På den vänstra 
sidan, under de fyra knapparna, är menyn placerad. Menyn består av en 
huvudrubrik och tre underrubriker. Den valda underrubriken har ytterligare 
underrubriker som tydliggörs med typsnittets tjocklek. Huvudrubrikerna 
avgränsas med cirklar som bildar streck, deras underrubriker avgränsas med hela 
streck. Fotografiet presenteras åt höger av menyn och upptar större del av sidan. 
Fotografiet är högst i hierarkin på grund av dess storlek och dess färg. Fotografiet 
har en egen rubrik som är vänsterställd och är den största rubriken på sidan. 
Hemsidan är harmonisk i den bemärkelsen att det finns en tydlig struktur med 
hjälp av grupperingar och avgränsningar (Gärde, 2009, s.50).  

Fotografiets komposition 
Fotografiet som är placerat till vänster på hemsidan innehåller två individer. På 
fotografiets vänstra sida kan betraktaren uppfatta ett mänskligt bakhuvud med en 
hand som individen håller mot sin mun. Bakhuvudet är hierarkiskt i fotografiet, 
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den är dominant i både nyans och storlek (Gärde, 2009, s.50). I fotografiets högra 
sida presenteras en man som blundar och håller upp sin hand. Storleksskillnaden 
mellan de två individerna informerar om avståndet mellan dem. Bakhuvudet som 
täckande bildelement bidrar till att betraktaren kan uppfatta avståndet mellan de 
två individerna. Till höger om individen står en stapel böcker. Enligt Bergström 
skall kompositionen attrahera och orientera betraktaren, i detta fotografi är det 
svårt för betraktaren att orientera sig på grund av bakhuvudets dominanta övertag 
(2012, s.180 & s.186). Till höger om bakhuvudet skymtas en del av ett fönster.  

Hemsidans färger 
Hela hemsidan är i en gråskala, de ljusaste elementen är vit och de mörkaste 
elementen är svarta. De övre knapparna är dominanta på grund av den mörka 
färgen (Gärde, 2009, s.50). Knapparna är svarta och uppfattar tillhörande på grund 
av likhetslagen, de är det enda grafiska element som är svarta (Eriksson, 2009, 
s.63). Svart och vitt som används på hemsidan skapar tydliga kontraster, samtidigt 
innehåller hemsidan en grå ton som mjukar upp kontrasten (Bergström, 2012, 
s.232). Runt fotografiet finns en vit ram som är ett av de bildelement som är 
ljusast på hemsidan. Den svarta färgen strukturerar i det avseendet då den 
tydliggör rubriker och värdefull information. Texten under de svarta knapparna är 
i en likartad grå nyans som bakgrunden, de olika nyanserna viskar till varandra 
(Bergström, 2012, s.162 & s.259). Läkare utan gränsers logotyp är i rött vilket 
utgör en popout effekt (Ware, 2008, s.55) 

Fotografiets färger 
Fotografiet är i svartvitt och dess mörkaste del är bakhuvudet placerat till vänster. 
Fotografiets ljusaste del är fönstret som också är fotografiets ljuskälla. Ljuset är 
diffuserat då de kommer in genom fönstret och avger skuggor på individen vars 
ansikte är i fokus. Ljuset är ett sidoljus och ger en mjukare gråton i bilden 
(Bergström, 2012, s.188-189). 

Form 
Det finns ett flertal element som har tydliga former. Hemsidans utformning är 
hård i det avseendet då kantiga former använts. I fotografiet är bakhuvudet ett 
oskarpt bildelement som skapar ett djup och en yttre form som ramar in individen 
till höger (Bergström, 2012, s. 189). Den högra individens hand utgör en form, ett 
uttryck som skapar associationer hos betraktaren.  

3.3 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen som har gjorts i arbetet består av fyra olika bildmanér. De 
bildmanér som har testats är två realistiska manér, ena i färg och andra i svartvitt. 
En realistisk färgbild och svartvit bild har inkluderats i enkäten för att få en 
förståelse för betraktarens uppfattning av bilden. Enligt Petterssons teorier avger 
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realistiska bilder hög trovärdighet (2001, s.71). I enkätundersökningen testas 
ytterligare ett manér: linjeteckningar. Enligt Jan Frohm tydliggör linjebilder den 
avsedda informationen och det valda manéret är baserat på hans teorier (2004, 
s.133). Syftet med undersökningen var att få bekräftelse på vilket bildmanér som 
avger rätt sinnesstämning för arbetet. Enkätundersökningen är en kvalitativ 
undersökning. Orsaken till att enkäten är kvalitativ och inte kvantitativ är för att 
statistiska resultat inte är relevant utan fokus är den individuella upplevelsen. Om 
en kvantitativ undersökning med kryssalternativ hade används finns det en risk att 
försökspersonerna hade blivit begränsade genom begreppsurval och vägledning 
(Holme och Solvang, 1997, s.76 & s.82). Enkäten har delats ut till 21 personer, 
13st kvinnor och 8st män mellan 22 till 65 år för att få en varierande målgrupp. I 
min enkät presenteras fyra olika bilder med samma motiv. Försökspersonerna får 
möjligheten att skriva sin upplevelse av bildens sinnesstämning/känsla med enbart 
ord eller hela meningar, bredvid bilden.  

 
Fig. 9 Utsnitt av enkätundersökning. 

3.4 Etiskt övervägande 
I förstudien som är en kvalitativ intervju, har Hanna Broberg gett sitt samtycke 
och godkännande, både att medverka i intervjun samt att hennes namn publiceras i 
rapporten (Gustafsson, Hermerén och Petterson, 2011, s.22). Broberg har tagit del 
av bilaga 1 som är en sammanfattning av intervjun för att säkerhetsställa hennes 
samtycke. Hon har fått information om arbetets innebörd, syfte och är medveten 
om att arbetet kommer att publiceras.  
 
Etiska ställningstaganden har påverkat enkätundersöknings utformning då tanken 
från början var att enkätundersökningen skulle vara kvantitativ för att kunna 
utvinna statisk data. Men för att kunna vara objektiv och inte påverka 
försökspersonerna uteslöts en kvantitativ undersökning med svarsalternativ och en 
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kvalitativ undersökning utformades. Försökspersonen får då möjligheten att 
uttrycka sin egen upplevelse och blir inte styrda av svarsalternativ. I enkätens 
inledning förtydligas examensarbetet men försökspersonen blir inte informerad 
om problemformuleringen av den anledningen att individerna inte ska bli styrda i 
sina svar. Syftet med undersökningen, försökspersonens uppgift och vad 
materialet kan komma att användas till tydliggörs. I inledningen tilldelas 
försökspersonen anonymitet, svaren kan då inte kopplas till en specifik individ 
(Gustafsson, Hermerén och Petterson, 2011, s.42 & s.67). De allmänna uppgifter 
som önskades i enkäten var kön och ålder. Dessa uppgifter efterfrågades enbart 
för att kunna ha möjligheten att utvinna ett mönster i resultatet.   

3.5 Metodkritik 
Jag är medveten om att den kvalitativa enkätundersökningen inte är ideal då det 
finns en svårighet i att definiera resultaten från undersökningen. Men som tidigare 
nämnt är den kvalitativa metoden vald på grund av att jag inte vill styra 
försökspersonen. Ett kvantitativt resultat hade dock underlättat och tydliggjort 
användning av ord. Jag hade personligen önskat att jag hade fått in fler svar då jag 
anser att 21 personer är lite för lite att basera val av bildmanér.   
 
Formalanalys används i arbetet för att undersöka den nuvarande bilden och 
hemsidan. Yvonne Eriksson och Anette Göthlunds formalanalys består av att 
granska en bild och dess färg, form och komposition (2012, s.33). Formalanalysen 
är inte anpassad för att analysera en hemsida vilket utgör en nackdel. Men jag 
anser att den har varit användbar för att definiera hemsidan och fotografiets 
fördelar och nackdelar. En fotografisk bildanalys hade möjligtvis varit mer 
passande för fotografiet i sig men med hänsyn till den avsedda tidsperioden har en 
sådan analys inte prioriterats.   
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4. Resultat sammansättning 
 
I detta kapitel presenteras resultaten från de metoder som varit avgörande i 
arbetet. De metoder vars resultat som tydliggörs i detta kapitel är förstudie, 
analys och enkätundersökningen.  

4.1 Resultat av förstudie 
I intervjun med Hanna Broberg, webbredaktör för Läkare utan gränser, 
sammanfattades ett flertal riktlinjer för detta arbete. Resultatet av förstudien 
kommer att sammanställas i detta avsnitt men enbart det resultat som är relevant 
för detta arbete, för mer information se bilaga 1. Utifrån intervjun tydliggjordes 
Läkare utan Gränsers arbete inom området mental hälsa. Organisationen 
medverkar i att hjälpa individer som lider av mental ohälsa inom områden som 
HIV, trauman, sexuellt våld och kirurgiska projekt. Läkare utan gränser arbetar 
med sin tonalitet dagligen, de vill förmedla en uppfattning om att de är på plats. 
Syftet med deras information och marknadsföring är inte att skuldbelägga, 
beskylla eller skapa ångest hos betraktaren utan att påvisa att de aktivt arbetar 
med att förbättra människors förhållanden. Organisationen skiljer sig från andra 
organisationer i branschen med att inte utnyttja omvärldens sårbarhet för att få 
givare. Fotografier används på hemsidan för att förtydliga att organisationen 
arbetar aktivt och är på plats. Att fotografiet till mental hälsa är svartvit förklaras 
med att urvalet inte var så stort när fotografiet valdes. Fotografierna är stora för att 
de ska ha ett stort informationsvärde och tala för sig själva. Broberg medger att 
mental hälsas fotografi som representerar ett samtal i princip skulle kunna handla 
om vad som helst. Organisationens målgrupp är odefinierad på grund av de olika 
kommunikationskanalerna de använder. Besökarna på hemsidan är potentiella 
givare, journalister och individer som är intresserade av organisationen och de 
som är intresserade av att söka arbete hos organisationen. Den traditionella 
målgruppen för hela branschen är högutbildade kvinnor med bra inkomst i 
åldrarna 35-70 år.  

4.2 Resultat av analys 
Utifrån formalanalysen kan det fastställas att hemsidan är harmoniskt 
strukturerad. Detta baseras på val av kontrast, färg, form och komposition. På 
hemsidan finns tydliga grupperingar och avgränsningar som baseras på 
gestaltlagar. Det enda element som skiljer sig från gråskalan på hemsidan är 
organisationens logotyp. Fotografierna är högt uppe i hierarkin på hemsidan och 
har stort informationsvärde med anledning av deras storlek. Fotografiet för den 
valda fliken är svartvit och det är enbart en liten yta av fotografiet som har ett 
informativt värde eftersom bakhuvudet upptar övervägande del av fotografiet. 
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Hemsidans färger är väsentliga för detta arbete då slutgestaltningen bör samspela 
med organisationen profil.  

4.3 Resultat av enkät 
Resultaten nedan är de begrepp och ord försökspersonerna har skrivit i enkäten. 
Diagrammen omfattar de ord som mer än en person använt för att beskriva bilden. 
De ord presenterade åt höger, är de ord som bara en person har uppgett i enkäten 
för att beskriva bilden. I resultaten inkluderas även citat från enkäten.   
 
 

 
Fig.10 Grafik, resultat blyerts.  
 
I grafiken ovan (figur 10) återges resultatet från bild nummer 1, som är bilden 
som först presenteras i enkäten. Bild nummer 1 är linjeillustrationen som är i 
blyerts. I diagrammet tydliggörs personernas olika uppfattningar om bilden. 
Uppfattningen om detta manér är relativt spretig hos försökspersonerna. Det är ett 
flertal ord som presteras och de flesta av dem är relevanta för ämnet. 
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Fig.11 Grafik. Resultat av realistiskt bildmanér i svartvitt. 
 
I grafiken ovan (figur 11) återges resultaten från det svartvita realistiska manéret. 
Denna bild ger en tydligare och enhetlig uppfattning hos deltagarna enligt 
diagrammet. Till skillnad från grafiken från bild nummer 1 som fastställer 10 ord, 
presenterar denna grafik enbart 7 ord. De ord placerade åt höger i grafiken är i stil 
med de ord som inkluderas i diagrammet. Alla ord som presenteras i detta resultat 
är relevanta för ämnet. Dock kan man urskilja motsatsord i resultatet som 
exempelvis: svag och styrka, bestämd och tveksam.  
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Fig.12 Grafik. Resultat av linjeteckning. 
 
I grafiken i figur 12 presenteras resultatet från linjeillustrationen som är skapad i 
Illustrator. Diagrammet inkluderar enbart ett ord: tomhet, detta ord är det enda 
försökspersonerna var eniga om att bilden avgav. Tre personer uppgav tomhet i 
enkäten. Ord som skrevs i enkäten som inte stämmer in på mental ohälsa är: ung, 
arg, död, neutral, ihålig, uttryckslös, ren, modern, kyla, kaxig och glad. Dessa ord 
representerar inte mental ohälsa.   
 
 

 
Fig.13 Grafik. Resultat av realistiskt bildmanér i färg. 
 
I grafiken ovan redogörs resultatet från bild nummer 4, den realistiska 
illustrationen i färg. Denna bild presenteras sist i enkäten. Diagrammet påminner 
om diagrammet för bild nummer 2. Sex ord presenteras, de ord som flest 
människor använde var sorgsen, trötthet och ledsamhet. I ovanstående resultat 
presenteras enbart ord som representerar mental ohälsa.    
 
Utifrån det presenterade resultatet ovan kunde beslutet angående bildmanéret 
fastställas. Resultatet från de realistiska bildmanéren påminde om varandra och 
testpersonerna var mer eniga om bildens sinnesstämning i de realistiska bilderna 
än i de övriga två. Utifrån enkätundersökningen togs beslutet att skapa en bild av 
realistiskt manér.   
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5. Arbetsprocess 
 
I detta kapitel presenteras min arbetsprocess och designprocess. Jag har valt att 
kombinera dessa för att de i mitt arbete har utvecklats parallellt. Litteraturen, 
forskningen och metoderna har varit avgörande i mitt arbete. Min arbetsprocess 
är inte bara ett resultat av litteraturstudier, forskning och metoder utan även ett 
resultat av min färdighet som informationsdesigner och illustratör.   

5.1 Idé 
I idé stadiet i arbetet utvecklades problemformuleringen och projektplanen 
utarbetades. Läkare utan gränser kontaktades för samarbete. 

 
Fig. 14 Tidsplan. 

5.2 Definiera uppdraget 
Det första steget i arbetet var att definiera uppdraget och konkretisera 
problemområdet. Den centrala frågan var; vad är mental ohälsa? Under intervjun 
med Hanna Broberg (se bilaga 1) förtydligades organisationens arbete med mental 
ohälsa. Organisationens rapport sammanställdes (se 2.2 Informationsinsamling, 
s.6) och en omvärldsanalys (se 3.1 Omvärldsanalys, s.13) utformades. Detta 
ökade förståelsen för arbetet och begreppet, se figur 15.  
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Fig.15 Mindmap: Mental ohälsa. 
 
Figur 15 är resultatet från intervjun med Hanna Broberg, omvärldsanalysen samt 
Läkare utan gränsers rapporter. I detta stadie i arbetet hade inte skissarbetet 
påbörjats, fokus var i detta skede att precisera begreppet mental ohälsa och vad 
som kan utlösa tillståndet. Under hela arbetsprocessen utformades mindmaps, 
dessa i syfte att förenkla arbetet och tydliggöra resultaten. De mindmaps som 
utvecklades var till hjälp för att ha ständig uppsikt över resultaten.  

5.3 Forskning 
Tidigare forskningsartiklar studerades i syfte att få en intention om vilken 
infallsvinkel mitt arbete skulle inta. Eftersom ingen studerat det valda ämnet 
tidigare fanns det en svårighet i att finna relevanta artiklar. De tre artiklarna som 
sedan studerades blev min utgångspunkt i mitt kommande arbete. Resultatet av 
artiklarna presenteras i figur 16 nedan. 

 
Fig. 16 Resultat av tidigare forskning. 
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Resultatet av forskningsartiklarna gav mig vägledning i arbetet. Kroppsspråket 
och kontexten visade sig vara avgörande i syfte att gestalta en sinnesstämning. 
Forskningen påvisade att fotografiet var för specifikt och att den avsedda 
målgruppen och betraktaren ska kunna identifiera sig med bilden (Markham, 
Stone och Wilhelm, 2013, s.312-314). Utifrån artiklarna skapades ett flertal 
riktlinjer som följts i hela arbetet och processen.   

5.4 Första utkastet 
Utifrån den tidigare forskningen och min omvärldsanalys skapades de första 
skisserna. Dessa skisser inriktade sig mest på komposition och motiv. Vad ska 
bilden innehålla och hur ska den utformas?  

  
Fig.17 Skiss 1: Komposition och motiv. 
 
I detta skede fanns ett flertal idéer. Jag funderade på att använda gestalter och 
symboler men eftersom resultatet från forskningen avråder från att göra det 
utvecklades aldrig idéerna. Jag hade tankar på att använda krigstraumats krissteg 
för att visualisera olika sinnestillstånd i en och samma situation. Detta alternativ 
skulle dock utesluta sinnesstämningar som omfattar vardaglig mental ohälsa. Det 
fanns ett flertal idéer men det fanns en svårigheter i att fastställa en skiss som 
utgångspunkt. I denna fas togs beslutet att använda en människa som motiv för att 
betraktaren ska kunna identifiera sig med bilden.   
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Fig.18 Skiss 2: Komposition och motiv. 

5.5 Uttryck i kropp och ansikte 
Efter mina första skisser gick jag vidare med att läsa om kroppsspråket, 
ansiktsuttrycket och bildmanéret. Både kroppsspråket och ansiktsuttrycket 
avspeglar människans inre sinnesstämning och för att ge en så bra återgivning av 
mental ohälsa bör dessa delar studerats. Det finns en svårighet i att finna tydliga 
riktlinjer då t.ex. kroppsspråket är beroende av individens hela beteendemönster 
och dess kontext (Fast, 1989, s.101). Dock tydliggjorde teoretikern Julius Fast ett 
flertal teorier angående kroppsspråket, dessa sammanställs i figur 19 (1989). För 
att studera ansiktsuttrycket fick jag gå tillbaka till ursprungskällan The expression 
of the emotions in man and animal av Charles Darwin (1872). Teorier som 
studerats har varit väldigt generella och abstrakta, de flesta refererar till Charles 
Darwin och därför togs beslutet att läsa Darwins bok. Darwin är relativt konkret 
och hans teorier om ansiktsuttrycket har sammanställts i figur 19 nedan. I detta 
stadie undersöktes även bildmanéret, hur är man tydlig i sin illustration utan att 
vara för generell? Fotografiet är ett utsnitt av verkligheten (Pettersson, 2001 s.9) 
men fotografiet är för specifikt och avläsning av fotografiet är beroende av 
demografi som är avgörande faktor (Markham, Stone och Wilhelm, Kay, 2013, 
s.31). Ett realistiskt manér är det närmaste illustratören kan komma fotografiet. I 
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denna fas togs beslutet att använda en enkätundersökning för att testa bildmanéret 
då den individuella och personliga upplevelsen var relevant i arbetet. Utöver det 
realistiska bildmanéret tänkte jag testa andra manér. Tidigare studier visar att 
bilder vars syfte att gestalta känslor eller känslig ämnen ska visualiseras med ett 
enkelt bildspråk och detaljarbetet skall minimeras (Doak et al., 2005, s.173). 
Enligt Frohm är linjeteknikens uppgift att tydliggöra innehållet i bilden (2004, 
s.133). Jag valde att göra förenklade bilder som skulle presenteras i min 
enkätundersökning.   

 
Fig.19 Mindmap: Kroppsspråket, ansiktsuttrycket och manér. 

5.6 Uppmärksamhet, pupiller och trovärdighet 
I detta skede hade en uppfattning om ansiktsuttrycket och kroppsspråket 
sammanfattats, att studera pupillerna kändes då naturligt. Teorier om pupiller 
fastslår att en känslomässig dämpning resulterar i att pupillerna krymper (Morris, 
1977, s.169). I skapandet av gestaltningen är denna teori viktig, då ögonen är 
betydelsefulla för att uttrycka olika sinnesstämningar (Darwin, 1872, s.179). 
Teorier om uppmärksamheten undersöktes för att i bildarbetet kunna ta hänsyn till 
hur betraktaren upptar information. Teorierna är även till hjälp för att minska 
antalet fixeringspunkterna för att underlätta intaget av information (Pettersson, 
2001, s.11 & 14). För att skapa en informativ gestaltning bör också illustrationen 
vara trovärdig. I detta skede undersöktes Rune Petterssons teorier om trovärdighet 
(2001), dessa presenteras i figur 20 nedan.  



	   28	  

 
Fig.20 Mindmap: Trovärdighet, pupiller och uppmärksamhet. 

5.7 Skisser och utprovning 
Efter de beslut som tagits i steg 5.5 baserat på litteratur och forskning och de 
teoriresultat som presenterats i 5.6 påbörjades skissarbetet. Hemsidans nuvarande 
flik mental hälsa analyserades med en formalanalys. Utifrån analysen 
konstaterades hemsidans avsaknad på färger och dess tydliga struktur. Nedan 
presenteras de skisser som utarbetades i detta stadie. Skisserna är i olika 
bildmanér och motivet är en kvinna. Kvinnan på dessa skisser är vit och jag tar 
inte ställning till etnicitet i detta arbete då jag försöker att exkludera förutfattade 
meningar angående mental ohälsa.   

            
Fig. 5 Blyerts.                                                                Fig.6 Linjeteckning.  
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I figur 5 och 6 presenteras det ”enkla” manéret jag valde. De två bilderna skiljer 
sig åt, figur 5 är i blyerts med få linjer och figur 6 är digital av tydligare karaktär 
med högre kontrast. I dessa skisser har detaljerna minimerats.    
 

 
Fig. 7 Realistiskt manér i färg.                                         Fig.8 Realistiskt manér, svartvit. 
 
Figur 7 ovan är i färg och figur 8 i svartvit, både bilderna är av realistiskt manér. 
Illustrationerna innehåller mer detaljer än linjebilderna. Dessa fyra illustrationer 
är de som presenteras i min enkätundersökning.  
 

Fig. 21 Realistiskt manér i färg. 
 
I detta skede fanns det funderingar och idéer kring hur gestaltningen skulle 
utformas; hur skall all information kunna visualiseras i en bild? I detta läge fanns 



	   30	  

ytterligare en idé på hur gestaltningen skulle utformas. En rörlig bild skulle 
innefatta en förändring i ansiktsuttrycket och ikoner som skulle representera de 
delar av mental ohälsa som Läkare utan gränser arbetar med. Problematiken som 
då uppkom var att rörliga förändringar i ansiktsuttrycket skulle innebära ett 
tidsmässigt problem. Denna idé presenterades inte i min enkät och utvecklades 
inte i mitt arbete.  

5.8 Resultat av utprovning 
De fyra skisser som presenterades i figur 5, 6, 7 och 8 var de bilder som 
undersöktes i min enkätundersökning. Enkätundersökningens syfte var att få en 
uppfattning om vilket bildmanér som gav intryck av en negativ sinnesstämning. 
Att sammanställa resultatet var problematiskt eftersom enkätundersökningen var 
kvalitativ och ett flertal ord användes. Val av manér baserades på resultatet från 
enkätundersökningen. Resultatet av undersökningen visade att försökspersonerna 
var mest överens om de realistiska bildernas sinnesuttryck. Jag valde därefter det 
realistiska manéret i färg av den anledningen att fotografierna på Läkare utan 
gränsers hemsida är i färg, förutom det fotografiet för mental hälsa. Eftersom 
resultatet från den bilden i färg och den i svartvitt inte utgjorde någon tydlig 
skillnad baserades manéret på organisationens profil. När resultatet och beslutet 
fastställt påbörjades arbetet med den slutgiltiga gestaltningen. Jag utgick från de 
skisser jag använt i enkäten men utvecklade bilden. Det var i detta stadie 
funderingar över kontexten som är relevant för informationsupptaget, uppkom. 
Vilken kontext skulle jag gestalta utan att bli för specifik?  

5.9 Gestaltning 
Jag påbörjade arbetet med slutgestaltningen koncentrerad på individens och 
dennes kroppsspråk, ansiktsuttryck och pupiller. Beslutet om att individen skulle 
vara i fokus fastställdes bland annat utifrån Doaks m.fl. tidigare forskning som 
menar att målgruppen skall inkluderas i bilden för att betraktaren skall kunna 
relatera till bilden (2005, s.173). Utifrån tidigare forskning understryks de 
kroppsliga förändringar som avgörande i avbildning av ett sinnestillstånd 
(Markham, Stone och Wilhelm, 2013).  
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Fig. 22 Slutgestaltning, utkast 1: ansiktet. 
 
Jag började med att skapa ansiktet. Pupillerna utvecklades utifrån Desmond 
Morris teorier om att pupillerna krymper när individen upplever känslomässig 
dämpning (1977, s.169). Enligt Charles Darwin är blicken tom hos en person som 
lider av nedstämdhet, denna teori var svår att applicera då tomhet är problematiskt 
att gestalta. Jag försökte i detta stadie att avbilda en tom blick, min förhoppning är 
att betraktaren skall uppleva blicken hos individen i figur 22 som tom. Munnen i 
figur 22 är halvöppen, detta val har baserats på Darwins teorier om att läppar, 
underkäke och kinder faller neråt hos en individ som lider av nedstämdhet (1872, 
s.178-179). Konstnären Gert Germeerads skulptur som visualiserar sorg har också 
en öppen mun baserat på Paul Ekman teorier (Adelswärd, 2012, s.34). Pannan och 
ögonbrynen skapades baserade på Darwins teorier om the grief musclers (1872, 
s.179), se figur 23. Efter att arbetet med ansiktet färdigställts påbörjades arbetet 
med resterande av kroppen. Fotografiets storlek på Läkare utan gränsers hemsida 
har jag förhållit mig till när jag utformat min gestaltning. Eftersom mitt mål var 
att individen skulle vara i fokus, ville jag inte förminska individen för att kunna 
inkludera mer av individens kropp. Om individen förminskas blir ansiktet mindre 
och det blir svårare för betraktaren att avläsa ansiktet. Utifrån Julius Fast teori om 
att axlarna hos en person skjuts upp om det personliga livsrummets kränks eller 
inkräktas utformade jag individens axlar (1989, s.48), se figur 23. Enligt Fast 
teorier sänds kroppsliga signaler ut för att informera om individens sinnestillstånd. 
En person som lider av nedstämdhet uttrycker det genom att bli passiv med en 
apatisk hållning (1989, s.99 & s.101).  
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Fig. 23 Slutgestaltning, utkast 2.                        Fig. 24 Slutgestaltning, utkast 3: färg. 
 
Fast fastslår att det finns andra uttryck som är avgörande i den icke verbala 
kommunikationen, kläder och personlig hygien tillhör dessa uttryck. När en 
person lider av nedstämdhet slutar individen att intressera sig för sitt yttre (1989, 
s.56 & s.58). När jag skapade håret hade jag Fast teorier i åtanke, se figur 23. I 
mina bilder till enkätundersökningen hade individen uppsatt hår men i arbetet med 
slutgestaltningen ansåg jag att den uppsatta knuten gav ett uttryck om att 
individen intresserade sig för sitt yttre. I denna gestaltning har jag valt att göra en 
lägre tofs, håret är levande och topparna är slitna och ojämna. Kläderna har jag 
helt uteslutit, jag anser att det är mer effektivt att inte definiera klädsel då 
individen nu kan upplevas som blottad. När individen var illustrerad, se figur 23, 
så började jag fundera på färgerna. Enligt Rune Petersson skall färgbilder 
innehålla naturliga och ljusa färger för att öka trovärdigheten. Motivet skall vara 
verklighetstroget och naturligt för att betraktaren skall kunna identifiera sig med 
bilden. Om betraktaren identifierar sig med bilden ökar trovärdigheten (2001, 
s.71). Jag anser att figur 23 känns tung och dess färger upplevs inte som 
realistiska. Jag valde att förändra mina färger utifrån Peterssons teorier om 
trovärdighet (2001), samt utifrån resultatet av analysen på Läkare utan gränsers 
hemsida (se figur 24). 
 
Kontexten har tidigare fastställt som avgörande i skapandet av bilder som skall 
informera om sinnesstämningar och känslor (Markham, Stone och Wilhelm,  
2013, s.313). I arbetet med kontexten upplevde jag en svårighet med val av miljö. 
Enligt Susan Sontag har fotografier som dokumenterar krig som förödelse och 
blodblad en negativ inverkan på betraktaren (2004, s.13-14). Men i vilket 
sammanhang skall då individen befinna sig i? I mitt arbete har jag strävat mot att 
inte vara specifik, men eftersom kontexten har en stor betydelse för upplevelsen 
av bilden kan jag inte vara abstrakt. Min första idé var att använda mig av en 
exteriör genom att skapa ett tomt landskap, se figur 25.  
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Fig. 25 Kontextförslag, fotounderlag.  
 
Men ett landskap har istället inget informationsvärde alls i detta sammanhang. Jag 
var tvungen att tänka om och testade att göra en interiör, ett rum. Ett rum har mer 
informationsvärde än ett landskap, se figur 26. Individen i bilden är i fokus 
baserat på Wares teorier om fovea (2008, s.5-6 & s.179). Bakgrunden är därför 
inte lika tydlig som individen. I bilden har jag försökt att minska antalet 
fixeringspunkter på bakgrunden för att underlätta avläsningen av bilden 
(Pettersson, 2001, s.14).  

Fig. 26 Slutgestaltning, mental ohälsa. 
Jag har valt att enbart ha ett huvudelement som är individen och ett fåtal element i 
bakgrund för att underlätta den kognitiva processen för betraktaren. Individen 
skiljer sig från bakgrunden både i detaljer, färger och tydlighet för att betraktaren 
skall uppmärksamma just det bildelementet (Ware, 2008, s.33 & 180). Rummet 
som presenteras i figur 26 gör det möjligt för associationer utan att definiera 
individens bakgrund. Färgerna och tonerna i denna bild samspelar med Läkare 
utan gränsers profil.  
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6. Diskussion och slutsats 
 
I detta kapitel diskuteras mitt arbete och dess riktning. Slutsatsen presenteras och 
underfrågorna besvaras. I detta kapitel ges förslag till vidare forskning inom 
arbetets centrala ämne.   

6.1 Diskussion 
Mitt arbete har tagit riktning utifrån teorier om att kroppsspråket och 
ansiktsuttrycket avslöjar individens inre sinnesstämning. Jag har valt att studera 
teorier inom dessa områden. Detta begränsar urvalet av studier och 
tillvägagångssättet avgränsas. I arbetet har beslut tagits inte enbart baserat på 
studier utan också på min kunskap som informationsdesigner och informativ 
illustratör.  
 
Fotografiets påverkan i media har både positiv och negativ inverkan på 
betraktaren. Utifrån till exempel Brobergs uppfattning gav fotografiet bekräftelse 
på att de var en organisation som var på plats, ett tecken på handlingskraft (se 
bilaga 1). Fotografiet har den effekten, i tidningar ser vi fotografiska 
dokumentationer som bekräftar textens innehåll. Däremot kan fotografiet ha en 
negativ inverkan på betraktaren som till exempel diskuteras i Susan Sontags essä 
(2004).  
 
Att ersätta fotografiet med illustration med mål att bevara trovärdigheten är en 
utmaning. Arbetets centrala del; att informativt illustrera mental ohälsa, som är ett 
outforskat område, är ytterligare en utmaning. Utifrån enkätundersökningen 
fastställdes det realistiska manéret som tydligast, trots att det innefattar mest 
detaljer, vilket talar mot Cecilia C Doaks och hennes forskningspartners 
uppmaningar om att minimera detaljer (2005, s.173). Det icke verbala 
kommunikationsverktyget PFI som innehåller 26 stycken linjeteckningar gav 
positiv effekt på försökspersonerna i avseendet att avbilda sinnesstämningar 
(Markham, Stone och Wilhelm, 2013). Trots dessa två studier resulterade 
enkätundersökningen i detta arbete i att det realistiska manéret var passande för 
min gestaltning. Problematiken kan möjligtvis förklaras med Groomes teori om de 
inre scheman som är avgörande för vår visuella perception. Försökspersonernas 
inre scheman är individuella och avkodar bilder därefter (2010, s.50). 
Problematiken kan annars förklaras utifrån Petterssons teorier om en ”bra bild”. I 
arbetet med blyerts teckningen och linjebilden kanske läsligheten och läsbarheten 
blev låg (2001, s.69).  
 
Det kan konstateras att flera teorier och metoder i denna rapport är individuella, 
dvs. de är baserade på en enskild individers upplevelse. Av den anledningen är 
arbetet svårt att konkretisera och ett tydligt svar blir svårt att definiera. De 



	   35	  

element man vill att betraktaren skall uppmärksamma, ska utmärkas och tydligt 
urskilja från dess omgivning med hjälp av färg och form (Ware, 2008, s.33 & 
s.180). I min slutgestaltning är motivet en individ som är i fokus och den skiljer 
sig från kontexten. Trots att metoder och teorier som studerats har gett mig 
vägledning i arbetet kan individen som är avbildad, inte bekräftas som en ren 
sanning. Hur vi uttrycker våra känslor genom ansikte och kropp är individuellt 
(Fast, 1989, s.101). Hur vi därefter avläser en bild kan också skilja sig åt. Enligt 
Holland har media vinklat personer med mental ohälsa som offer, hon menar att 
detta utgör en del av problemet (2012, s.228). När någon studerar min gestaltning 
är det inte omöjligt att betraktaren kommer att uppfattar individen som ett offer. 
Sådan problematik är svår att komma ifrån om motivet är en individ och både 
kroppsspråket och ansiktsuttrycket inkluderas.  

6.2 Slutsats 
Syftet med arbetet var att förtydliga den nuvarande informationen på Läkare utan 
gränsers hemsida. Jag har skapat en illustration baserad på teorier, forskning och 
metoder för att förtydliga den nuvarande informationen. Under den valda 
tidperioden har jag tyvärr inte haft möjlighet att göra en utprovning på 
slutgestaltningen. Av den anledningen kan jag inte med säkerhet säga att min 
illustration förtydligar informationen. Det initiala syftet med arbetet var att få en 
förståelse och skapa riktlinjer för hur informationsdesigner ska informera om 
känsliga ämnen utan att lägga en värdering i avbildningen eller avgränsa sig till en 
individuell upplevelse. De riktlinjer angående att illustrera negativa 
sinnestillstånd, som kan definieras utifrån detta arbete presenteras i en punktlista 
nedan: 
 

• Gestaltningen skall presenteras i samspel med text för att förtydliga 
information. Detta underlätta även den kognitiva processen för 
betraktaren.  

• Målgruppen/betraktaren skall kunna relatera till bilden och motivet. 
Målgruppen skall inkluderas i bilden.  

• Om motivet är en människa skall ansiktsuttrycket och kroppsspråket 
inkluderas.  

• Stereotyper och symbolik bör undvikas.  
• Om text inkluderas, bör skaparen ta avstånd ifrån negativa relaterade ord 

och förutfattade meningar.  
• Bilden skall ha en tydlig struktur och fixeringspunkterna skall minimeras.  
• Bilden skall vara verklighetstrogen och färgerna naturliga.  
• Kontexten bör inkluderas och är avgörandet för förståelsen av den valda 

sinnesstämningen.  
• Bildelement som önskas uppmärksammas skall skiljas från kontexten.   
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6.3 Problemformulering och underfrågor 
De riktlinjer som presenteras ovan i 6.2 Slutsats, ligger i grund till svaret för 
problemformuleringen och underfrågorna. 

Problemformulering 
Hur kan man med illustration visualisera mental ohälsa på Läkare utan gränsers 
hemsida, utan att övertala, skuldbelägga eller skrämma betraktaren – enbart i syfte 
att informera? 
 

Underfrågor 
• Vilket manér ska användas när man genom illustration informerar om 

mental ohälsa? 
 

• Vilket motiv ska man använda när man informerar om en känsla/ 
sinnesstämning? 

 
Svaret på problemformuleringen kan inte fastställas som en konkret sanning. Man 
kan illustrera mental ohälsa på Läkare utan gränsers hemsida utan att övertala, 
skuldbelägga eller skrämma betraktaren med att avbilda mental ohälsa som en 
konkret sinnesstämning. Det betyder att avbilda sinnesstämningen utifrån de 
kroppsliga reaktioner den avger. Detta resulterar i att undvika symbolik, 
karikatyrer och ”offer” associationer. Det manér som ska användas när man 
informerar om mental ohälsa, i detta fall, är det realistiska manéret. Detta baseras 
på enkätundersökningen och Petterssons teorier om trovärdiga bilder (2001). När 
man ska informera om en känsla/sinnesstämning genom illustration skall man 
använda sig av ett motiv som betraktaren kan relatera och identifiera sig med 
(Doak et al., 2005, s.173).    

6.4 Förslag till vidare forskning 
Som tidigare nämnt kan inte mina resultat fastställas som en konkret sanning, 
detta baseras på att vissa teorier är individuella samt att fler teorier och metoder 
bör undersökas. Jag anser att fler utprovningar för ett större antal försökspersoner 
krävs, både undersökning inom manér men också i ansiktsuttryck. Vidare 
forskning bör fokusera på uppfattningen och avläsningen av uttryck och färger.   
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7. Källkritik 
 
I detta kapitel presenteras källkritiken mot de valda källorna och teoretiker som 
används i denna rapport.  
 
Författaren Bo Bergström används för att analysera Läkare utan gränsers hemsida. 
Det har förekommit kritik mot Bergströms teorier eftersom han är en praktiker 
och hans teorier är baserade på erfarenhet. Jag anser att det är relevant att använda 
sig av en praktiker då erfarenhet inte är någonting man kan läsa sig till. Jag förstår 
kritiken men i mina resterande val av källor har jag ett flertal teoretiker och jag 
anser att det enbart är positivt med mångfald.  
 
 Kroppsspråket av Julius Fast är en bok från 1989 vilket gör att den är relativt 
gammal. Jag har haft svårigheter med att finna en bok om kroppsspråket på 
diverse bibliotek och valde till sist att beställa denna bok. Jag anser att den är 
relevant då Julius Fast teorier var banbrytande när de första publicerades av den 
anledningen att han påstår att han kunde avläsa president Kennedys kroppsspråk.  
 
I omvärldsanalysen presenteras tonalitet och Susan Sontags essän Att se andras 
lidande inkluderas. Susan Sontag är en författare och debattör och hennes essä 
uppkom som en reaktion av hur fotografer avbildade fångarna i Abu Ghrabi 
fängelset (2004, s.133). Susan Sontag är inte en forskare eller professor, de flesta 
teorier är baserade på hennes egna analyser. Det finns en problematik i att basera 
mitt arbete på hennes teorier men jag har enbart studerat hennes essä i syfte att få 
en ökad förståelse för fotografiets påverkan.  
 
I arbetet används Charles Darwins teorier från 1872 om ansiktsuttrycket från 
boken The expression of the emotions in man and animal. Teorierna kan anses 
föråldrade eftersom boken är väldigt gammal. Som tidigare nämnt i kapitel 5 
valde jag att använda Charles Darwins teorier då jag sökt teorier om 
ansiktsuttrycket men de teoretikerna jag fann refererade till Darwins teorier. Jag 
ansåg då att det var lämpligast att gå tillbaka till ursprungskällan trots dess 
utgivningsår. Teorierna anses fortfarande relevanta eftersom aktuella teoretikern 
Paul Ekman utgått från Darwins teorier.    
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1, intervju 
Intervju med Hanna Broberg, webbredaktör på Läkare utan Gränser 
8/4 – 15 Läkare utan gränsers kontor, Stockholm 
 
Intervjun med Hanna Broberg sammanfattas under sex rubriker. Allt som nämns i 
denna bilaga är baserat på Brobergs svar.  

Hanna Brobergs yrkestitel och arbetsuppgifter  
Hanna Broberg är webbredaktör på Läkare utan Gränsers hemsida. Broberg 
ansvarar för uppdateringar och eventuella förändringar på hemsidan.  

Kommunikationskanaler 
Läkare utan gränser använder sig av Twitter, Facebook och Instagram. Enligt 
Broberg är Twitter en användbar kommunikationskanal då människor idag sällan 
läser hela artiklar. En färgstark mening på Twitter kan säga mer än en hel artikel 
och locka till mer läsning menar Broberg. Organisationen använder sig även av 
hemsidan och deras egen tidning som kommunikationskanal.  

Målgrupp 
Läkare utan gränser har en bred målgrupp eftersom de använder sig av relativt 
många kommunikationskanaler. På Facebook har Läkare utan gränser ca 300 000 
följare, men alla dessa följare går inte in på hemsidan. Besökarna på hemsidan har 
minskat sen förändringar av design, struktur och navigation har gjorts. Idag är 
besökarna på hemsidan ca 50 000 per månad.   
 
Hemsidans målgrupp är potentiella och existerande givare, journalister, 
intressenter och de som är intresserade av att söka jobb hos organisationen. 
Målgruppen är inte specialiserad men enligt Broberg är den traditionella 
målgruppen för hela branschen höginkomstagande kvinnor med bra utbildning i 
åldrarna 35-70 år. Denna målgrupp presenterar generella givaren.  

Fotografiet 
Läkare utan gränser använder sig av fotografiet på hemsidan för att fotografiet 
visar att organisationen är på plats. Enligt Broberg visar fotografiet på 
handlingskraft och uträttande. ”Vi vill visa att vi är där” uttryckte Broberg för att 
förklara fotografiets värde på hemsidan. Fotografiet som tillhör fliken mental 
hälsa är svartvit och skiljer sig från övriga fotografier. Det finns ingen tanke med 
att det svartvita fotografiet skiljer sig från övriga fotografier på hemsidan. Det 
finns inte så många fotografier som symboliserar mental hälsa och därav var 
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urvalet inte speciellt stort. Broberg tar upp svårigheten med att vara konkret när 
man porträtterar mental hälsa eftersom det ofta handlar om ett samtal mellan två 
personer. Dessa samtal kan i princip innehålla vad som helst. Integritet är också 
en viktig aspekt eftersom det inte är så många som vill ställa upp på fotografi.  
 
Organisationens mål är att fotografiet ska tala för sig själv och av den anledningen 
är fotografiet stor på hemsidan. Broberg anser inte att det är en problematik att 
läsaren måste scrolla ner för att läsa informationen utan menar att de flesta 
människorna är vana vid scrollfunktionen.  

Tonalitet 
Läkare utan gränser har en annan typ av tonalitet än andra organisationer, detta 
arbetar de dagligen med. De vill visa på handlingskraft och visa vad de gör. 
Organisationen vill inte skuldbelägga, beskylla eller skapa ångest hos betraktaren 
med hemska fotografier. Behovet och kostnader styr huruvida Läkare utan gränser 
gör kampanjer. De går inte ut med att de behöver pengar om de verkligen inte 
behöver dem och vet hur de ska användas. Broberg beskrev 2014 som ett 
händelserikt år med stora humanitära kriser. Organisationen gick ut och bad om 
extra resurser utifrån det behov som fanns. Dock är inte Läkare utan gränser en 
organisation som utnyttjar kriserna för att få givare, utan ber enbart om hjälp om 
behovet finns. Detta menar Broberg är ett exempel på hur de arbetar.  

Mental hälsa 
I arbetet med mental hälsa arbetar organisationen med ett flertal projekt. 
Psykoterapi är en vanlig terapiform som används. Hjälpen behövs oftast för 
personer som utsatts för sexuellt våld, HIV, trauman och medverkar i kirurgiska 
projekt. Läkare utan gränser försöker interagera medicinska fall med samtal och 
terapi.  
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9.2 Bilaga 2, Enkätundersökning 
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