


Ett samtal
Mitt projekt uppstod i ett samtal jag hade med min åttaåriga kusin. 
Om vänskap och om upplevelser hon hade av att besöka vänners hem. Om situationer som kan 
uppstå när man upptäcker att alla familjer har sina egna regler. 

Några där det är tillåtet att leka vilda lekar och skapa kaos. Och att om du plötsligt bryter en re-
gel, hur skrämmande andras föräldrar kan upplevas.
Hon fick mig att minnas känslan av att vara åtta år, när du inte har kontroll över en situation, där 
saker bara händer.

Samtalet planterade något i mig.
Något som jag har återvänt till genom min process. En berättelse tog form, om vänskap och hur 
den påverkas av förväntningar vi får utifrån.
Jag ville tala om att leka flera, om min erfarenhet av att höra att flickor inte kan leka tillsammans i 
andra konstellationer än par. 
Samma argument som jag hörde som barn verkar leva kvar i förskolor idag. Min systerdotter be-
rättade att hon fått förklarat att flickor leker bäst två och två, annars blir det bråk.
Det är viktigt att flickor får uppmuntran att leka flera tillsammans.
För att kunna spegla sig i varandra, organisera sig mot strukturellt förtryck och upprätthålla de 
viktigaste relationerna som finns. Vänskapsrelationer.
Jag vill i min berättelse inte undersöka hur det fungerar att leka fler, utan snarare de normer och 
förväntningar som finns och hur de påverkar oss.
I min första presentation av min process kartlade jag vilka delar som var viktiga.

Bildgestaltning
Men innan jag kom fram till vart mitt projekt skulle leda, började jag med att skapa bilder.
Utan att veta hur eller om jag skulle använda dem.



Ett sätt för mig att komma igång var att hitta på så många intressanta karaktärer som möjligt. 
Så jag gjorde 100 st för att vara säker på att åtminstone fastna för någon av dem, som jag kunde 
använda till att bygga en berättelse kring.

Jag fyllde väggarna i mitt rum med utklippta karaktärer målade i tjocka lager med färg. I bland 
dem var det några figurer som jag tyckte var intressanta. En av dem blev min protagonist,
och ett par fler av dem som jag också tog vidare i min process för att skapa en berättelse.



Ansikten och uttryck
När jag började min master var jag uppfångad i en teckningsstil där jag inte använde mig av an-
siktsuttryck. Karaktärerna hade ett ansiktslöst huvud.
Kroppen på karaktärerna fick visa sinnesstämning och uttryck.

Men under detta projekt började jag att göra ansiktsuttrycken i samma teknik som resten av krop-
pen och det blev allteftersom viktigt att dem gick att ändra genom processen för att kunna visa 
på olika känslotryck.
Jag byggde upp ett lager av olika urklipp av kroppsdelar som tillsammans bildar karaktärerna 
och som jag kan använda mig av beroende på vilken känsla jag vill skapa. Istället för att måla allt 
på nytt kunde jag använda samma tröja om igen.
 



Barnperspektivet
I mitt tecknande har jag utforskat barnets perspektiv. Det undersökandet började i ett tidigare 
projekt där jag testade att byta ”kameravinkel”och fokusera på vem bilderna talar till.
Det var en kort berättelse utan text. Till en bildserien gjorde jag om bilderna efter att det blev tyd-
ligt för mig att jag gjort dem utifrån en vuxens perspektiv.

I boken har jag tänkt på att visa ett barnperspektiv. Till exempel genom att rita känslan av att inte 
nå upp till disken i glasskiosken. Att ha ett kroppsligt och känslomässigt perspektiv snarare än ett 
anatomiskt korrekt.



Uttryck och metoder
Jag gillar när bilderna inte är för putsade och perfekta.
Men ibland undrar jag om det är ett sätt för mig att försvara mitt sätta att teckna.

Ett sätt att gömma mig bakom ”det var meningen att inte teckna är perfekt”

Mitt sätt att komma igång med målandet och gå in i bildvärlden är att fylla ett stort papper med 
färg, och då använder jag mig av många olika tekniker som till exempel, pennor, gouache, akryl, 
kritor, tidningsurklipp och foton.

Sedan tar jag en bild av urklippet, eller formen och till sist blir det till ett kollage i Photoshop.
Så gör jag  för att behålla skuggorna av urklippet eller glansen i en blöt färg.
I datorn kan jag sedan flytta alla delar och byta ut dem under tiden som saker i berättelsen änd-
ras. 
På så vis kan jag ändra bilden utan att måla den helt om igen.
Och det är en fördel eftersom mitt bildskapande är väldigt tidskrävande.



Många av de tekniker jag använder mig av, kommer från att jag har haft olika begränsningar som 
jag har blivit tvungen att övervinna. Att jag fotat istället för att scanna var till en början en lösning 
på att jag inte hade en scanner. Men det visade sig sedan att det var ett bra sätt att skapa djup 
i bilderna. Jag tycker att det har varit svårt att hitta en intressant bildkomposition, så jag ville ha 
möjligheten att flytta runt olika delar. Därför blev varje liten del en egen teckning och ett ”lager” i 
Photoshop som gör att det går att testa sig fram till en komposition.

Tidigare har jag inte använt mig av skisser som förlaga, men i den här processen har många bil-
der kommit till i en detaljerad blyerts version innan jag har arbetat digitalt.
Långsamheten i blyertsteckning tillät mig att tänka och bilderna fick ofta ett intressantare per-
spektiv.



Att skriva
Jag visste att jag ville göra bilder och genom dem skapa en berättelse.
Och vilken känsla jag ville frammana hos mottagaren genom den.
Men hur skapar jag den historien?
Till en börja med var texten bara några korta rader i min anteckningsbok.
Mer lik en dikt.
De fick stanna där tills jag plockade fram dem och bestämde mig för att använda text.

Det stod:
Det var sommarvarmt och vi tog en buss till centrum.
Det fanns en ask som jag inte kunde glömma.
Det var som ett litet lås med nyckel till.
Mamma strålade och köpte både asken och två stora glassar på torget.
Sedan började det blåsa.
Det mesta av glassarna blåste bort.
I kassan på mataffären blev Mammas kinder rödbrännande.
Och jag var orolig att det skulle synas till de andra i kön.

Jag har inte skrivit förut, mitt uttryckssätt har varit genom tecknandet.
Min osäkerhet gjorde att jag till slut funderade på att utesluta text och på hur jag kunde kommuni-
cera det jag ville genom bilden. Att forma en berättelse utan ord.

Jag tror att anledningen till att jag kände osäkerhet över att skriva var att jag uppfattar det som 
mer definitivt än tecknandet. En frihet i att bilderna kan tolkas på olika sätt.
Jag upplever att det finns hierarkier där text har övertaget gentemot bild. Jag blev rädd för att 
vara för konkret genom att säga något i text. Och ingen hade godkänt mitt skrivande, precis som 
karaktärerna i min berättelse inte hade fått lov att äta godis.
Vad som ytterligare gav mig en orsak till att utesluta text var att jag blev överraskad över hur 
mycket mina klasskamrater och lärare kunde läsa in bara genom att studera en bild.
Jag bestämde mig för att utesluta text.

Bildscener
Samlandet av bilder var som att trä pärlor på tråd, Plocka upp karaktärer och sätta dem i scener, 
som sedan provades i olika ordning.
Några valde jag att behålla och andra föll bort längs vägen eller blev till något annat.
Till exempel valde jag bort en scen där karaktärerna leker i en gammal husvagn och använde 
sedan delar av den till ett mönster till tapeten i slutet av boken istället.



Sedan fylldes tomrummen mellan scenerna ut så att de tillsammans bildade ett narrativ.
Jag valde att behålla scener som innehöll konflikter eller som skavde ur olika aspekter.

Till exempel en scen när huvudpersonen äter upp godiset utan att fråga,scenen med en obehag-
lig pappa som säger att en inte får ta mer chokladpulver, eller konflikten kring att inte våga säga 
att hon redan har ett kompishjärta.

Anledningen till att jag valde bort vissa scener var att de hade bildat en berättelse som sträckte 
sig över en längre tid. Jag tänkte mig ett sommarlov. Jag började med att skriva för en ålder där 
man pendlar mellan barn-och tonårs roller när man omväxlande funderar över normer och an-
svar, omväxlande befinner sig i en lek.
Men efter att boken tog form och jag valde bort bitar, testade jag boken på en yngre publik och 
upptäckte att den passade bättre som barnbok.



Att avdramatisera skrivandet
På feedbacksessions fick jag testa bilderna i olika följd. Utan text blev det många olika läsningar.
Och jag upptäckte även att jag hade fler saker att berätta än vad bilderna kunde. Om jag skul-
le beskriva den historien som började framträda behövde jag göra en mängd fler bilder. Boken 
skulle då bli väldigt lång.
Så jag bestämde mig för att använda text utan att se det som text, utan snarare ett verktyg för att 
berätta mer.
Och nu när jag visste vart jag var på väg med bilderna kunde texten komma in och backa upp. 
Jag hade avdramatiserat skrivandet för mig själv och försökte att ha ett anarkistiskt förhållnings-
sätt till texten och inte bry mig om att jag inte hade skrivit förut eller att det kännes definitivt.

Rita en text
När det kom till typografi och att välja ett typsnitt, kände jag en stor osäkerhet.
Först testade jag bilderna ihop med olika fonter och sedan provade jag att själv texta på olika sätt 
och med olika färger.



Jag valde att texta alla bokstäver för hand eftersom jag vill att de ska se olika ut på alla sidor.
Först tänkte jag att det skulle vara lättare att göra en font, baserad på min handstil.
Men min handledare tyckte att jag skulle texta allt själv. Och se det som en del av bilden.
När jag provade att texta för hand insåg jag fördelen i att jag kunde förstärka textens budskap 
om jag valde att utforma alla orden var för sig. Så att det kunde synas i texten hur roligt de har 
det när de borstar varandras tänder, eller att ordet kissnödig inte kan vara still.

För när jag började tänka att texten var en del av bildberättandet blev det lättare att se hur jag 
skulle arbeta med texten.
Orden kunde vara på väg någonstans och följa karaktärernas rörelse, de kunde vara stela och 
ledsna och de kunde vara vågiga och fulla av förväntan. Uppåt eller neråt kunde visa på olika 
sinnesstämningar, och storleken på bokstäverna fick variera. 
Jag använde alltså texten som en bild.



I ett av uppslagen vill jag visa på ett tidsförlopp.
Jag har tecknat samma hand som återkommer in från höger.
Där lät jag texten följa handen för att öka spänningen i texten.
Simultansuccession är vanligt i serier och den här bilden är en rest från när jag tänkte bygga upp 
berättelsen som en serie riktad till lite äldre barn. 

Tema
Boken skildrar en kort men omvälvande tid i ett barns liv. 
En flytt som river upp känslor och osäkerhet.
Det är en berättelse om klass, tillhörighet och vilka konsekvenser små vardagliga ting kan få för 
ett barn. Om vänskap och hur den påverkas av förväntningar vi får från andra.
Förväntningar som att flickor inte kan hantera att leka fler än två.
Denna förväntan läggs på barn och är på samma sätt definierat genom smycket som jag har med 
i min berättelse- Bästa Vänner halsbandet. 
Huvudkaraktären får halsband från båda två av sina vänner och blir rädd för att det ska förstöra 
deras vänskap när hon får veta att det bara är två som kan vara bästa vänner.
Att få något värdefullt skapar osäkerhet och skuldkänslor.



Jag vill tala om klass utan att det ska vara huvudfocus.
Det blev snarare var min berättelse utspelar sig. I ett lägenhetshus på källarplan, i en småstad, 
med en förälder som inte alltid har pengar.
 
Det handlar om att besöka andras hem och hur det kan skapa osäkerhet. Om att upptäcka att i 
vissa hem går det bra att kissa på andras kiss utan att spola emellan, och i andra står det godis 
framme som dekoration.
Normer skapas hela tiden och gränsen för vad som anses acceptabelt är något vi gemensamt 
kommer överens om. Jag vill undersöka hur normer kan brytas ur ett barns perspektiv.
För jag tycker det är intressant hur barn har andra sätt att lösa konflikter och ändra på oskrivna 
regler än vad vuxna har.

Jag upplever att mat är en stark markör när det kommer till att upprätthålla en social status.
Vi definierar oss genom mat, den talar om vad vi tjänar, våra värderingar och får agera socialt kitt.
Därför är det ett återkommande tema i min bok.
I den här berättelsen blir körsbären en symbol för det fria och avslappnade. De är också alldeles 
gratis. En Pappa som sätter gränser för hur mycket chokladpulver de får ta på mackan är obe-
hagligt särskilt för ett barn som inte är i position att säga ifrån. Och godis kan vara dekoration  i 
vacker skål och manifestera självkontroll och lyx.



Berättelsen utspelar sig i en mindre stad, men jag har funderat på hur segregation kan ha flyttat 
den här berättelsen tillbaka i tiden.
Till en tid när barn med olika uppväxt och klassbakgrund fortfarande delade samma skola.
 
Berättelsen är en blandning av mina och andras minnen. 
Det viktigaste har varit att skapa en känsla i en viss situation som andra kan relatera till.

Inspiration
Boken ”Kivi och monsterhunden ” av Jesper Lundquist, är den bilderboken som är först ut med 
att använda pronomen hen.
Berättelsen innehåller också en rad briljanta ord som, Mappor, Pammor, Storebrötstrar, marfor 
och morbroster.
Men som många andra böcker utspelar den sig i en förmögen familj.
Barnet Kivi försöker hindra en stor monsterhund från att förstöra de gamla ärvda och exklusiva 
möblerna som fyller deras hus. Kivi har fullt upp med att skydda stora speglar, målningar, äkta 
mattor och kristallkronor.
Den här boken har varit inspirerade för mig på så sätt att det finns mer att berätta.



I min berättelse blir flyttlådorna som möbler. De kan vara en symbol för det tunga som skapar en 
osäkerhet i början av berättelsen när huvudkaraktären inte vill att någon ska se dem, 
men mot slutet är de dem som ger möjlighet till lek och lägenheten blir en fri och tillåtande plats.

Pija Lindenbaums bok ”Siv sover vilse” talar om hur läskigt det kan vara att sova över.
I boken talar hon genom subtila detaljer om att de två vännerna kommer från olika samhällsklas-
ser. Tillexempel har de liknade tröjor men den ena har puffärm,antagligen den dyrare versionen. 
Det blir tydligt att huvudpersonen Siv upplever sin väns hem som stort och överväldigande. 

Åldersgrupp
Jag vill fokusera på vilka frågor och tankar boken kan framkalla snarare än målgrupp, men efter-
som min bok ska passa högläsning, tänker jag mig barn i åldrarna 5-8 år.

Under publikationskursen provade jag att läsa boken för barn i de tilltänkta  åldrarna.
Efteråt tog jag del av deras tankar och funderingar.
Kommentarerna från barnen visade att boken fungerar på många sätt.

”Det handlar om en flicka som inte har så mycket pengar så hon och mamman måste flytta”
”Mamman har inga pengar i affären heller, så det är lite jobbigt för dem.”
”Det kan också vara att dem är flyktingar och måste gömma sig.”
”Hon har vänner som har det mycket bättre, så ibland sover hon där.”
”Jag har också ett kompishjärta men vi brukar dela  dem lite hit och dit”
”Kan glass blåsa iväg? Ser du, glassen blåser och fåglarna flyger, tänk om det var glass som flög 
omkring.”
”Det handlar om att hon blir arg och känslan av att vara utanför, allt är svårt för henne.”
”Jag har känt det så, på förskolan.”
”Hennes kompisar vill bara vara med henne.”



Produktion 
Jag ville göra en bok utan tomma ytor, alltså fylla ut allt utrymme på sidorna med färg. Därför 
gjorde jag de flesta av bilderna som heluppslag. Jag börja med att inte ha ett fast format för 
bilderna men mot slutet efter att ha testat olika format valde jag att göra boken utifrån vad som 
passade  flest av bildernas storlek och hur de såg ut i det formatet när de var utskrivna.
Jag valde ett format på 21x26cm som är näst intill kvadratiskt och som även är smidigt för hög-
läsning.
Tillsammans med några i klassen skickade vi bilder till olika tryckerier för att testa deras tryck.
Men efter att fått tillbaka ett antal misslyckade tryck och ett högt prisförslag, fick jag ett erbjudan-
de av en bekant om tryck av mina böcker på printfabriken i Karlskrona.
Färgåtergivningen och bildkvaliteten var bra, så jag gjorde avkall på hårdpärm och matt papper 
för att ha råd att trycka min bok.

Utställning 
Från början hade jag en föreställning om hur jag skulle bygga upp en scenografi från boken eller 
göra en av bilderna  till ett stort kollage.
Men efter handledning med Joanna Rubin Dranger ändrades det. Hon tyckte att jag skulle lägga 
fokus på boken i utställningen och presentera alla uppslagen i boken var för sig, på ett bord.
Därför valde jag att presentera boken genom att visa boken med alla olika uppslagen uppslagna 
bredvid varandra på ett bord.  
För att återkoppla till bilderna i boken ville jag att bordet skulle ha en organisk form.
Den är mycket rörelser i bilderna och jag tog ett av bildelementen i form av en korv, från en scen 
där barnet välter ut korvar på golvet i matbutiken.
Mamman i berättelsen avdramatiserar situationen genom att säga att det är danskorvar.
Jag tänkte att korven skulle ha en böljande form och att besökaren skulle kunna gå runt och läsa 
boken från båda håll av bordet.

 

Respons
Under min examination pratade min examinator Cecilia Flumé om hur hon tyckte att boken tog 
upp klass utan att skriva någon på näsan.
Jag är glad att det var just de orden hon valde eftersom det var just dem som jag själv använde 
vid min presentation av projektet, för att det hela tiden har varit min strävan.

Enligt Cecilia är det  inte texten som talar om vad som händer eller sätter stämningen, utan de 
små detaljerna i bilderna. 

Hon tog upp att det inte finns någon fadersgestalt och att det avdramatiseras genom att inget 
saknas för barnet, som hon ansåg verkade trygg i relationen till Mamman.

I en scen när glass blåser iväg tycker hon att en melankolisk ton sätts och att det är en nyck-
elscen och att det är där berättelsen tar en annan vändning.





Jag kan inte helt relatera till att det är en så viktig scen, för mig handlar det mer om att tala om 
hur de har det tillsammans. Att de köper glass och har en fin stund.

Vi talade även om utställningen och om hur jag tänkt med höjden på bordet, att det inte är anpas-
sat höjdmässigt för ett barn.
Det jag tänkte var att man kunde ha en högläsningsstund på bänken bredvid bordet, men nästa 
gång jag gör en utställning kommer jag att utveckla den aspekten och göra det lättare för barn att 
komma närmare den helhetsupplevelse som längre besökare får.
Under bordet klistrade jag klöver som täckte golvet under bordet. Det fångade barns uppmärk-
samhet. En ide som kom upp var att visa bilderna på undersidan av bordet för de små besökar-
na. För mig blev klövern även en symbol för de tre barnen i berättelsens vänskap.

Sen frågade hon om varför jag valt att stava mamma med stort m.
Det är för att mamman har en betydande roll för huvudpersonen. Men från början var det för att 
jag trodde att  mamma stavades med stort m. Men sedan jag fått frågan och reflekterat över det 
så beslutade jag mig för att behålla de stora m:en. 
Mamman nämns inte vid namn, hon kallas för mamma av barnet, det är hennes namn i berättel-
sen och det understryker hur deras relation ser ut.



https://www.aftonbladet.se/
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