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Abstract 

Saker som inte finns och saker som inte har hänt (II) 

Things that do not exist and things that haven´t happened (II) 

It feels like I have a bulb of glass around my head. I'm in the real world but still I am not. My head is 

in another dimension. I can see that my body is moving but the movement feels unreal and 

disconnected. Sounds are distorted – a sound from my head lies like a layer over all the sounds 

around me. To be in the real world but not belonging, a place where sounds and movements feel 

different and strange. It´s a quiet state, a secret panic that doesn’t show itself outwards. You must 

wait, it will eventually pass. 

 

My bachelor project is about a psychological state, which I call bathroom-psychosis. It’s about being 

traumatised by sexual abuse. My work is about what happens afterwards, when the trauma is not 

present. It’s about the human mind's ability to shut off and block difficult states but its lacking ability 

to take care of the mind fully. It’s a silent panic, turned 

inwards – inside the own body. It´s a secret. A feeling you must suffocate. It must be hidden. 
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Inledning 

 

Saker som inte finns och saker som inte har hänt 

Mitt projekt handlar om ett tillstånd jag kallar badrumspsykos. Det handlar om traumatisering till följd 

av sexuella övergrepp. Jag vill inte gestalta själva övergreppen, min gestaltning handlar om det som 

händer efteråt. Det handlar om hjärnans förmåga att stänga av och blockera, men också om dess 

bristande förmåga att ta hand om det hela vägen. Tillståndet är ett symtom på att en situation man varit 

med om blivit för mycket för det egna psyket att hantera, när alternativet att ta hjälp utifrån inte finns. 

Huvudet hittar på sätt att hantera minnen av det man varit med om, sätt som i sig är skrämmande. Det 

är en inåtvänd, tyst panik. En känsla som måste kvävas, som inte får visa sig utåt. Känslan gör sig 

hemlig, den utspelar sig i det egna huvudet, den egna kroppen.  Den visar sig i badrummet, inlåst 

ensam. Jag ska bygga ett rum, jag ska ge känslan plats och ta den på allvar.  

 

Bakgrund 

Bakgrunden till gestaltningen är ett självupplevt dissociativt tillstånd. Att dissociera är en omedveten 

överlevnadsstrategi som kan sätta in efter psykiskt påfrestande händelser och innebär i princip att man 

stänger av delar av sig själv för att överleva. Det är en nedärvd förmåga och ett sätt för kroppen att 

koncentrera sig på det som är viktigt och sortera bort det vi i stunden inte behöver. Det är vanligt att 

det förändrar syn och hörsel men kan också visa sig på andra sätt. Jag har jobbat utifrån samma tema i 

två tidigare projekt. Jag har även där använt mig av badrummet som plats för att gestalta tillståndet, 

jag kallar det badrumspsykos. Jag använder mig av badrummet som plats dels för att det är ett privat 

rum där man ofta befinner sig själv och dels för att rinnande vatten kunde trigga igång tillståndet. Jag 

tänker mig badrummet som en plats att gömma sig på, en plats där man kan låsa om sig, vara själv. 

Samtidigt gör ensamheten i rummet att man är utsatt för sig själv och sitt eget psyke. Badrummet är 

också frekvent använt inom film som en plats där det kan förekomma mycket ångest och rädsla. 

Därigenom tänker jag att det blir lättare att som besökare relatera till rummet då många har egna bilder 

och scener att referera till. Det är en privat plats men man är ändå inte helt säker.  
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Badrumspsykos 

Tillståndet jag vill gestalta kan beskrivas som att ha en glasbubbla runt huvudet, fysiskt befinner man 

sig i den verkliga världen men psyket är på en annan, egen plats. En plats med andra regler, andra 

förutsättningar. Man kan se sin kropp röra sig men rörelserna känns inte verkliga, man är avskärmad 

från huvudet och nedåt och kan bara betrakta den egna kroppen. Kanterna är luddiga. Tunnelseende. 

Järnsmak i munnen.  Kroppen är bortdomnad. Ljud förvrängs, det är ett ljud inifrån huvudet som 

ligger som ett lager över alla andra ljud. Ett dovt surrande som känns tryckande i öronen.  Det är en 

känsla av maktlöshet, att man inte kan styra sin kropp för det är som att den inte tillhör en. Att befinna 

sig i den verkliga världen men inte riktigt höra dit, en plats där rörelser och ljud känns annorlunda och 

främmande. Det är ett tyst tillstånd, en hemlig panik som inte syns utifrån. Man måste vänta ut det, det 

går över så småningom. 

 

Saker som inte finns och saker som inte har hänt (II) 

2017 
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Gestaltande 

Det här arbetet är en blandning av två tidigare badrumsinstallationer (se bilder nedan). Min gestaltning 

är en scen av ett badrum. Jag jobbar med rekvisita, bygger med färdiga möbler blandat med delar jag 

tillverkar själv. Jag ser det som en kuliss, jag har ingen önskan att göra ett riktigt badrum. Badrummet 

finns där som förlaga men genomgår en förvandling för att visa upp tillståndet mer sanningsenligt. 

Rummet är en del av tillståndet, de sitter ihop. Jag använder mig även av film i rummet. Jag använder 

filmen för att göra tillståndet mer lättillgängligt, för att få in rörelse och göra det klarare. Jag tycker att 

film som medium är ett effektivt sätt att snabbt förklara vad man vill ha sagt, samtidigt vill jag ha med 

det tysta i rekvisitan, det man kan stanna i lite längre. Att befinna sig mellan verklighet och fiktion. 

 

 

 

Stillbilder från Saker som inte finns och saker som inte har hänt (I) 

Digital video, 2016 



6 
 

 

Ibland när jag tvättar av mig sminket är jag rädd att det ska vara svart runt ögonen och jag ser ut som 

någon ur en japansk skräckfilm. Det har hänt. 

 2016 

 

Rummet är utformat som en scen men en undangömd sådan. Jag söker en intimitet, jag vill att man ska 

komma nära, att man ska kunna gå in i rummet och tillståndet. Många färg- och materialval är gjorda 

med ett speciellt badrum i åtanke men bygger enbart på mina minnen då det är ett rum jag inte har 

tillgång till längre. Det påverkar känslan av i vilken tid rummet befinner sig då förlagan var byggt sent 

70-tal. Rummet och materialvalen är även gjorda utifrån tillståndet jag vill beskriva, jag söker en 

skevhet i rummet för att få in en overklighetskänsla. Golvet är täckt av en matta i mörkrött och på 

golvet står tre par fötter och händer utställda som tecken på att någon rört sig i rummet. Som en 

dansinstruktion, det är rörelsens nedtramp, en beskrivning av hur man rör sig framåt. Händerna och 

fötterna är skulpterade i lera med min egen kropp som förlaga. Badrummet är utformat som en 

snedställd scen med en vägg bakom. De övriga tre väggarna runt installationen är av genomskinlig 

plast som hänger ner från taket med svarta streck målade på sig som en referens till de jalusiskåp som 

fanns i ett speciellt badrum. Jag vill att rummet ska vara transparent till viss del så man kan se vad som 

sker utifrån. Valet att inte bygga riktiga väggar tänker jag även bidrar till att gränserna blir otydliga. 

Att man inte vet var det slutar, något som kan kopplas till tillståndets värld.  

Jag gör två filmer. I den första filmen filmar jag mig själv badandes filmat ovanifrån. En bild av en 

kvinna som ligger på sidan, bilden är nästan helt stilla, man ser bara små rörelser i vattnet. Den 
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projiceras i installationen. Den andra filmen filmas i den uppbyggda installationen. Ett barn som bär 

mask, en boll runt huvudet, rör sig i rummet. Jag vill på så sätt få till en känsla av att personen som 

befinner sig i rummet är både barn och vuxen på samma gång. Jag vill fånga känslan av att nu- och 

dåtid flyter ihop, hur lätt det kan vara att i huvudet färdas bakåt i tiden, att man på det sättet bär med 

sig alla sina åldrar.  Den filmen visas på en gammal tjocktv från tidigt 90-tal vilket känns viktigt då jag 

vill förflytta rummet bakåt till tiden för badrumspsykosen. Installationen innehåller även ljud, ljudet är 

en sammansättning av tre olika ljud. Det är ljudet av vatten, hjärtslag och ett ihållande brusande ljud.  

 

 

Stillbilder ur Saker som inte finns och saker som inte har hänt(II) 

Digital video, 2017 
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Vad säger andra? 

Litteratur kring trauma 

Inför det här arbetet har jag läst Den sårade divan av Karin Johannisson (2015), Flickan och skulden 

av Katarina Wennstam (2002) och PTSD, en handbok för dig som drabbats av psykisk traumatisering 

som barn eller vuxen av Anna George och Kristina Lander (2012). De tar alla upp tillståndet och 

känslan jag vill beskriva utifrån olika vinklar. De har även hjälpt mig ge tillståndet ett sammanhang 

och hjälpt mig förstå de bakomliggande orsakerna. Tillståndet jag vill beskriva var som jag nämnt 

tidigare hemligt, det kom när jag var ensam och var jag inte det var det dolt inuti mig. Det är som att 

hjärnan inte klarar av verkligheten men jaget klarar inte heller av att berätta om det man varit med om. 

Tillståndet känns regisserat på så sätt att det håller sig innanför vad som utifrån sett ses som normalt. 

Det är ett rop på hjälp men det är inte tillräckligt för att omgivningen ska reagera på det. Alternativt att 

omgivningen inte är tillräckligt insatt eller uppmärksam för att uppfatta det som ett rop på hjälp. I Den 

sårade divan (2015) skriver Karin Johannisson om tre kvinnor som suttit på institutioner under början 

till mitten av 1900-talet och deras sätt att hantera, men också ta kontroll över sin egen verklighet. 

Kvinnors plats i samhället, speciellt under den tiden tänker jag kan kopplas till barnets ställning 

gentemot vuxenvärden.  En del av tillståndet beskrivs i boken utav två av Sveriges då ledande 

psykiatriker, Viktor Wigert och Bror Gadelius, med den gamla termen hysteri: 

 

Hysterins väsen är att befria ”från ett annat, av jaget som större uppfattat lidande”. Den 

ger kropp åt inre smärta, skapar förlösning och uppmärksamhet och kan dölja den sanna 

smärtpunkten. […] Han framhåller jagets förmåga att skydda sig med förklädnader. 

Hysteri är flykt för att undkomma en livskris eller outhärdlig situation. Den är ett 

redskap för självhävdelse i en situation av upplevd maktlöshet. (Johannisson 2015, 

s.197f) 

 

Hysterin passar egentligen inte in helt på mitt tillstånd, då det karaktäristiska för hysterin ofta beskrivs 

som utåtagerande på olika sätt. Jag vill ändå nämna det då jag tror att tillstånden har samma funktion 

för jaget. Jag tänker att hysteri för dessa kvinnor var det sätt som var tillgängligt för dem att visa sin 

inre smärta. De höll sig ändå inom ramarna för vad som var tillåten galenskap, de höll sig till estetiken 

”galen kvinna” och fick därigenom makt att styra sina vistelser på institutionerna. Dom tappar aldrig 

kontrollen helt. Min badrumspsykos var även den till viss del kontrollerad på så sätt att den höll sig 

tyst. Tillståndet beskrivs även i nyare forskning. Det bedrivs nu omfattande forskning på ämnet 

traumarelaterade psykiska besvär. En diagnos det särskilt bedrivs forskning kring är posttraumatiskt 
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stressyndrom som kanske främst känns igen som en krigsskada men som kan uppkomma efter olika 

typer av psykiskt överväldigande händelser exempelvis rån, våldtäkt och psykiska och fysiska 

övergrepp. Symtomens styrka och hur lätt man har att gå vidare efter händelsen beror på flera faktorer, 

t.ex. var man befinner sig i livet vid det inträffade och stödet man får av sin omgivning efter 

händelsen. Diagnosen försvåras om det är händelser som sker systematiskt under lång tid och om man 

blir utsatt som barn, man kan då utveckla komplex PTSD. Dissociation är ett av symtomen på PTSD 

och är en omedveten överlevnadsstrategi som beskrivs i boken PTSD, en handbok för dig som 

drabbats av traumatisering som barn eller vuxen. 

 

Vi försöker därför skydda oss genom att genomföra en psykisk överlevnad även om vi 

inte kan skydda oss själva kroppsligt. Detta blir kanske allra tydligast vid kroppsliga 

hot, misshandel, sexuella övergrepp eller våldtäkt. En psykisk överlevnadsmekanism vi 

då kan använda oss av är dissociation, som är ett sätt att stänga av upplevelser som är 

integritetskränkande eller mycket smärtsamma. […] Det kan upplevas som 

minnesluckor eller förlust av tid (amnesi), upplevelser av att inte hänga samman i sin 

personlighet eller kropp (depersonalisation) och/eller upplevelser av att omgivningen 

känns overklig (derealisation). […] Graden av dissociation brukar öka med ökad grad 

av traumatisering, alltifrån så kallad enkel PTSD (enstaka traumatisk händelse) 

komplex PTSD (flera eller tidigt i livet inträffade traumatiska händelser), till olika 

dissociativa störningar där den svåraste dissociativa störningen DID (dissociativ 

identitetsstörning) kan nämnas. ( Gerge och Lander 2012, s.49f) 

 

 

Konstnärliga referenser 

I gestaltningen kan jag dra paralleller till både Louise Bourgeois och Tracey Emin i sättet de båda 

arbetar mycket med egna erfarenheter i sina verk. De stämningar och outtalade hot man kan känna i 

Louise Bourgeois celler är något jag kan relatera till och det är något liknande jag vill nå i min 

gestaltning. Jag kan även relatera till att hon i många av sina verk återkommer till barndomen, både 

genom objekt i installationerna och med minnen i form av teckningar.  
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In and Out, 1995 (detail). Louise Bourgeois 

Samtidigt vill jag säga mer, det outtalade ska ändå vara så tydligt att man förstår vad jag pratar om. 

Jag tycker om Tracy Emins sätt att vara tydlig med vad hon gör, hennes sätt att skriva ut vad det är vi 

ser. Hennes sätt att visa upp det självupplevda till allmän beskådan. Det är utlämnande men också 

befriande, det är inte längre det egna, privata, känslan delas. Som att lägga över en del på betraktaren.  

 

My bed, 1998, Tracey Emin 
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Även David Lynchs rum känns relevanta i relation till mitt arbete, jag tänker särskilt på den 

”mellanvärld” där Laura befinner sig i TV-serien Twin Peaks (1990), ett rum med röda väggar i tyg 

och svart och vit randigt golv i zick-zack mönster. Han lyckas skapa en känsla av att rummet är i en 

annan dimension vilket jag känner igen från mitt tillstånd, känslan av att inte befinna sig på en verklig 

plats. Känslan förstärks av den förvrängning av röster han använder sig av, det blir svårt att placera 

rummet i tid. Det är som att rummets värld står utanför den vanliga linjära tiden och befinner sig 

någonstans där tid inte riktigt existerar, något jag känner igen från tillståndet, att tiden var svår att 

uppfatta, det var svårt att veta om det gått en timme eller fem minuter. 

 

 

Stillbilder ur serien Twin Peaks, 1990-1991, David Lynch och Mark Frost 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Varför? 

Jag vill göra en rättvis gestaltning av känslan, jag vill realisera den. Göra den verklig. Det här är min 

historia men delad av många. En känsla som har ett namn. Det är länge sen jag upplevde tillståndet 

och jag har gått vidare. Jag kan förnimma tillståndet, jag kan se det flimra förbi och påminnas om det 

men det fångar mig inte längre. Jag kan prata om det på mitt sätt, jag kan prata om det genom mitt 

verk. För de som till största del gynnas av att det inte pratas om det är förövarna. Övergreppen är 

beroende av tystnad för att kunna existera. Det är i tystnaden barn blir utsatta. Genom att visa upp 

tillståndet vill jag visa att det finns, att det är verkligt. Det är ett brott som till största del sker hemma 

och förövaren är ofta någon man känner, någon man kanske även är beroende av. Det är en hemlighet 

man inte borde behöva bära men som maktordningen barn-vuxen tvingar en till. Jag vill öppna för 

diskussion. Det är vanliga män och kvinnor som begår den här typen av brott. Det syns inte utåt och 

om ett barn i ens närhet blir utsatt är det med största sannolikhet av någon man känner. Det behöver 

pratas om, för sättet man blir bemött på av sin omgivning är avgörande för att läka. Komplexiteten i att 

förövaren ofta är närstående, någon ens omgivning litar på att ta hand om en, och därigenom sedd som 

pålitlig, gör det i stort sett omöjligt att berätta. Det blir då omgivningens uppgift att förstå, utan ord. 

Upprättelsen kommer genom att bli trodd och bekräftad i det man upplevt. Jag vill visa effekterna av 

traumatisering, det som följer med en. För de mönster och associationer hjärnan skapat för att skydda 

en finns kvar och stör även när de inte längre behövs.  
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Avslutande diskussion 

Det här arbetet har varit viktigt för mig att göra. Det har emellanåt varit psykiskt påfrestande att sätta 

sig in och gå tillbaka till det tillstånd som orsakades av övergreppen men det har även varit stärkande, 

att inse att det är jag som har makten nu. Jag är inte längre barnet som försöker hantera en situation 

som är mig övermäktig. En situation ett barn omöjligt kan hantera. När en person tar sig rätten att 

slakta all integritet man besitter, när någon tar sig rätten att gå över alla ens personliga gränser tills det 

inte finns några kvar. Genom arbetet tar jag tillbaka makten. Det är jag som sätter gränserna. Jag har 

inte längre ett behov av att skydda någon utöver mig själv. Även om det var väldigt skrämmande att 

befinna sig i tillståndet är jag tacksam för min hjärnas kreativitet i processen att hantera det som 

hände. Det är en fantastisk egenskap hos den mänskliga hjärnan, förmågan att försvinna när man 

verkligen behöver det. Jag hoppas att folk kan sätta sig in i tillståndet även om man inte har någon 

egen erfarenhet av det. Jag tror dock att många kan ha upplevt det här eller liknande tillstånd. 

 

 

Saker som inte finns och saker som inte har hänt (II) 
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Appendix  

Jag kommer jobba vidare med samma tema då jag inte känner mig klar med det, jag tror dock jag 

behöver en paus från de nu. Det känns som jag har hittat ett sätt att arbeta kring det egna traumat 

utan att det blir för personligt och utlämnande. Det är ett utelämnande verk, men jag känner att jag 

hittade en bra nivå för mig själv samtidigt som det jag vill förmedla ändå gick fram. De reaktioner jag 

mött under utställningen har varit blandade. Många har tyckt att verket är skrämmande och jag tror 

många kände ett motstånd mot att gå in i rummet. Jag kunde också känna att jag själv hade 

svårigheter att prata med vissa om vad de egentligen handlar om, nu i efterhand tänker jag att det 

kunde ha varit bra att ha en lite längre text bredvid verket som man kunnat läsa om man var 

intresserad av att veta mer. En del har utryckt att de kändes fysiskt i kroppen när de steg in i rummet, 

att de fick en känsla av illamående och starkt obehag samtidigt som de uppfattade rummet som 

visuellt vackert och till och med gulligt. Det kanske är inbillning men jag får för mig att män kan ha 

haft lite svårare för verket än kvinnor. De som har stannat längst i rummet är dock barn, de var flera 

som stod eller satt längre tid och kollade på filmen i rummet. Flera har också uttryckt att filmen som 

visas på tvn framför rummet är tillräcklig i sig eller fungerar som ett eget verk. De starkaste 

reaktionerna har jag fått från vänner och familj som känner till hela bakgrunden, vilket inte är helt 

överraskande.    


