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Inledning/idé
Jag har funderat mycket på vad jag egentligen vill uppnå med mitt ritande/målande. Varför det är 
känns så viktigt för mig. Jag har alltid varit bra på det och har alltid blivit uppmuntrad till det. Jag 
har fått mycket bekräftelse av att rita, det har också varit ett utlopp för min kreativitet. Men det 
känns förminskande att säga att något av det är hela anledningen till varför det känns så viktigt. 
Jag tror att det finns ett behov i dom flesta, en tanke om att vilja bli förstådd på ett djupare plan, 
att få göra något som känns stort och som har mening för en själv.

Men för mig så stannar det ofta vid tankar. Det jag vill beskriva är ofta diffust och svårt att förk-
lara, eller så vågar jag inte eftersom att det känns för utlämnande. Trots det så jag känner att jag 
måste göra det för att det är det jag vill egentligen.

Jag har i det här projektet valt att dela med mig av något som känns viktigt för mig. Jag vill med 
hjälp av bilder, text och animation beskriva känslor relaterade till tiden som t.ex. nostalgi, mel-
ankoli och vemod. Känslor som jag identifierar mig med och som jag känner är en stor del av 
min självbild. Vemod och nostalgi hör ihop med tiden, det är en känsla av att man har glömt eller 
förlorat något i sitt förflutna, det finns också en sorts längtan efter något som man inte riktigt 
kan beskriva, jag kan uppleva samma sorts längtan när jag tänker på framtiden. Det känns också 
viktigt för mig att andra känner samma känslor, jag tänker mig det som en mänsklig gemenskap.  
Jag tror att dessa känslorna är starkt knutna till miljöerna som vi befinner oss i och genom att 
avbilda dessa miljöerna så kan man få människor att känna känslor som associeras med tid. 

Jag har döpt arbetet till ”Skit samma, det va inget”. Titeln syftar på att det ibland är svårt att 
berätta för andra människor exakt hur man känner, man kanske inte ens vet själv eller kan uttry-
cka det i ord. Om man ändå försöker så känns det man säger ganska tafatt och otillfredsställande. 



Varför måleri?
Jag tror att det händer något när man målar en av något i från verkligheten, man säger att det är 
viktigt. Man ger motivet ett annat sammanhang. Målningen är en uppmaning till den som tittar 
att tänka och filosofera kring motivet och varför det är viktigt. Den brittiska målaren George 
Shaw ett bra exempel. Shaw väljer ofta motiv som inte föreställer saker och miljöer som vanligt-
vis ses som viktiga, som murar, stängsel och så vidare, motiv i mellan motiven. Genom att välja 
dom här motiven lyckas han säga något om vardagen och livet i stort eller tiden mellan de stora 
händelserna. Genom att måla dessa ”ickeplatser” så gör han dom viktiga och får mig att tänka och 
associera kring mitt liv, min vardag och förflutna.

“George Shaw is a wonderful artist, one whose paintings are subtle, insidious, and burn on a fuse so 
long and so slow that you find yourself thinking about them long after you’ve left the show.”

Citat ur The Telegraph om George Shaws konst.
Varför animation?
Animation är ett bra medium för att illustrera tid, eftersom att det rör sig så är det uppenbart för 
den som tittar att tid passerar. Man tänker och associerar mer kring det till skillnad från en still-
bild eller en vanlig målning som är ett ögonblick fruset i tiden. Det är också mycket lättare att leva 
sig in i rörlig bild eftersom att miljöer som man befinner sig i verkligheten sällan är helt stilla. Det 
är lättare att sugas in i bilden och lättare att tänka sig att man är där. Mina animationer kommer 
även vara ganska långsamma, när något är långsamt så blir man också mer medveten om tiden. 

Inspiration
Jag tittar sällan på konst eller vad andra bildskapare gör, speciellt inte när de arbetar med ämnen 
som jag är intresserad av. Anledningen till det är att jag ofta fastnar i hur man ska göra eller så 
tycker jag att det är meningslöst att göra något när någon annan redan har gjort det. Jag inspire-
ras istället av andra saker, här är några exempel: Zefrank kan beskrivas som en internet konstnär. 
Han har gjort olika online projekt och videor sen början av 2000 talet. Han verkar ha ett genuint 
intresse av människor och hur vi fungerar som jag tycker är inspirerande. Han pratar och beskriv-
er känslor som många människor känner på ett sätt som känns väldigt naket och ärligt. Det har 
varit min ambition att göra samma sak i mitt arbete och presentation. Johnny Stål är en karaktär 
på en Youtube kanal med samma namn. Det är humor men jag tycker att det finns en melankoli 
med i bakgrunden som jag tror att mannen som gör youtubeklippen vill förmedla, även om det 
är under ett tjockt lager ironi. Det får mig att tänka på människor och situationer i min uppväxt, 
människor i från mindre orter och ifrån arbetarklassen och vad dom tänker och drömmer om. 
Videorna är inspelade i Hässleholm som ligger nära där jag är uppväxt vilket nog är anledningen 
till att jag identifierar mig så mycket med just dessa klippen.

George Shaws målningar



Process 
Min process började med att jag försökte skriva ner olika associationer, ord och korta meningar 
som jag kände hade med ämnet att göra, Jag har också varit ute och tagit många foton som jag 
kan använda som referensbilder. Sen gjorde jag ett antal mindre skisser i blyerts som jag baserade 
på stödorden och bilderna. Jag försöker välja bilder av vardagliga miljöer som jag tror man kan 
befinna sig i när man drabbas av den typen av känslor som jag försöker beskriva i mitt arbete, 
bilder av platser där där man tvingas att stanna upp eller vänta och där det kan tänkas att man 
tvingas att konfrontera jobbiga känslor. Jag valde jag ut några av blyertsskisserna som jag gjorde 
om i datorn. I Photoshop kan jag göra nya skisser i färg, dessa skisser fungerar sen som en slags 
manual eller karta när jag ska måla i gouache sen, jag kopierade färgerna ifrån referensbilderna. 
Jag valde att använda gouache för att jag tyckte att det var viktigt att få exakt rätt färger för att 
bibehålla stämningen och känslan i bilderna. Detta är lättare med gouache eftersom att det är en 
täckande färg. Bilderna är målade i delar som jag sen kan klippa ut och sätta ihop i datorn.

I mina bilder och i min text har jag försökt att inte måla eller skriva något som kan associeras till 
en specifik plats eller del av landet, husen och vägarna är ganska generiska och skulle nog kunna 
hittas på många ställen i Sverige.

Jag får ofta beröm för att jag är bra på att rita eller måla, vad personen som berömmer ofta me-
nar då är att det jag har ritat är likt verkligheten, eller nära fotorealism. Jag är intresserad av att 
förklara i mina bilder och då är realism ett bra verktyg men det är inte tillräckligt för att förklara 
komplexa saker som känslor. Jag tror att det går att beskriva känslor med fotorealism men kon-
sten att kunna göra det är en separat färdighet. Det finns en föreställning om att bilder som är 
enklare, alltså mindre realistiska är bättre på att beskriva, kanske speciellt att beskriva känslor, att 
fotorealism sker på bekostnad av känsla. Det är kanske sant i vissa fall men inte hela tiden. Ett bra 
exempel på att det inte är så är återigen George Shaw. Jag tycker att Shaws målningar är väldigt 
djupa och melankoliska trots att dom är fotorealistiska. 

“It is as if the judges wanted to prove Charles Saatchi right that something is awry in the house of Art. 
Their second-besting of the great George Shaw is a disturbing revelation of how far the British art scene 
has strayed from the true path of moral and emotional depth. Very few artists in recent years have so 
powerfully dealt with deep, enigmatic feeling. Very few have worked on such a direct human level. The 
verdict? He’s a “conservative”. Art is now judged by criteria that are fundamentally pretentious and 
empty. I suppose it has to be, or all the pretentious and empty art that sells in galleries would lose its 
value.”

Citat ur The Guardian om George Shaws konst. 



Jag har undrat hur mycket jag ska förklara i mitt arbete, poängen kanske blir starkare om publiken 
själva får lista ut vad arbetet handlar om. Om jag bara berättar hur jag tycker att det är så kanske det 
blir svårare att ta till sig budskapet eller idén. Var går i så fall gränsen för hur mycket jag ska förklara 
i ett arbete som det här?

Måleriet tog längre tid än vad jag hade räknat med, jag tror att stressen över att inte bli klar i tid 
påverkade resultatet och jag har fått gå ner i antal bilder. Det är även svårt att få exakt rätt färger. 
Eftersom bilderna är gjorda i delar så är det svårare att få en känsla för helheten och slutresultatet 
när man målar. Jag tror att det här projektet egentligen kräver mer tid, eftersom att det handlar 
om känslor så behöver jag mer tid att känna efter vad som passar och inte. Jag tror även att det jag 
försöker förmedla hade blivit tydligare om jag haft mer tid att måla fler bilder och skriva mer. Min 
idé var att skapa något som var lugnt och eftertänksamt och det är svårt för mig när jag känner mig 
stressad hela tiden.

Det känns också lätt att ämnet springer iväg från mig, tid och vemod kan associeras till mycket 
och jag kan lätt lägga fokus på saker som jag senare inte tycker är viktiga eller hör hemma i arbetet. 
Ämnet blir för stort och tankarna för många och det känns helt omöjligt att klara av att förklara det 
eller göra så att projektet blir sammanhängande.

Jag förlorar också lätt tilltro till det jag gör.  Jag känner att det jag säger kanske inte alls stämmer och 
att ingen annan kan relatera till det jag känner och försöker beskriva eller att det är självklart och 
att alla redan vet det. Jag är rädd för att göra bort mig och framstå som dum och pinsam. Det är ju 
flyktiga känslor som jag jobbar med i det här arbetet och ibland så känns det som dom försvinner 
och då förstår jag inte riktigt vad jag försöker göra längre. Det känns lite som att försöka komma 
ihåg en dröm när man precis har vaknat. Det är en form av depression som gör det väldigt tungt att 
jobba vidare. 

Jag har försökt att periodiskt skriva ner mina tankar och känslor angående ämnet. Texterna ska jag 
använda i processbeskrivningen och jag har även tänkt att lägga till vissa av de nerskrivna tankarna 
som undertexter som ska spelas upp under animationen. Tanken är att det ska kännas som en inre 
monolog som sker under filmen eller tankar som personen som ser filmen tänker.

Jag ska även spela in olika ljud ifrån t.ex. vägar, busshållplatser, resecentrum som sen kan vara en 
del av utställningen. Detta är för att försöka få folk att leva sig in mer i animationen. Ljudet kan 
också fungera för att dölja ljud i från resten av vårutställningen vilket jag tror kan bidra till att man 
upplever att man är helt själv när man ser på mina animationer. 



Text
Jag har försökt att periodiskt skriva ner mina tankar och känslor angående ämnet. Det var tänkt att 
jag skulle använda texterna  i processbeskrivningen och jag hade även tänkt att lägga till vissa av de 
nerskrivna tankarna som undertexter som skulle spelas upp under animationen. Tanken var att det 
skulle kännas som en inre monolog som sker under filmen eller tankar som personen som ser på 
filmen tänker.

Jag har undrat hur mycket jag ska förklara i mitt arbete, poängen kanske blir starkare om publiken 
själva får lista ut vad arbetet handlar om. Om jag bara berättar hur jag tycker att det är så kanske det 
blir svårare att ta till sig budskapet eller idén. Var går i så fall gränsen för hur mycket jag ska förklara 
i ett arbete som det här? Jag har velat fram och tillbaka ganska mycket angående undertexterna och 
ifall jag ska lägga till dom eller inte. I nuläget så är dom inte med i filmen. 

Här är några exempel på de texter som jag har skrivit:

Fast att jag fryser så vill jag stanna här. Himlen och molnen är vackra, jag vill stanna här och tänka på 
det som jag har glömt, eller förlorat. Som att ligga på en åker och låta gult gräs växa över en, sjunka 
ner i marken och bli till jord.

Jag minns, vi gick en promenad, snön hade smält och allting var brunt nu. Snart blir det vår, det var 
kyligt i luften, fast att solen sken så starkt genom de kala trädkronorna att du fick kisa när du tittade 
på mig. Jag minns inte vad vi pratade om.

Den första texten handlar om vemod och den andra texten handlar om minnen.



Research
Jag har inte gjort någon traditionell research i det här arbetet. Tanken är att jobba mer med intuition 
och känsla än research. Jag upplever att om jag fokuserar för mycket på research så går jag miste om 
känslan som jag försöker att förmedla. Jag upplever också att det det jag försöker att förmedla inte 
förstås bättre i en historisk eller samhällskontext eller med långa onödiga resonemang. Jag upplever 
att det man gör med traditionell research är att legitimera poängen man försöker göra.
Jag tror att jag skulle nog kunna hitta en teoribok, artikel eller liknande som hade bekräftat det jag 
tänker och känner, som hade legitimerat det och sagt att det har ett värde. Hade mitt arbete handlat 
om politik eller någon sakfråga så hade detta varit viktigt men nu så handlar det om känslor och jag 
tycker inte att man behöver legitimera hur man känner. Jag tycker att mina känslor och upplevelser 
har värde oavsett. Min research har varit mer luddig och har gått ut på att känna efter och försöka 
att hitta rätt ord för att beskriva mina känslor.

Utställning
När jag går på andras människors utställningar så har jag märkt att om jag intresserar mig för verken 
beror mycket på min egen sinnesstämning, om jag är själv eller med andra, om det finns mycket 
annat att titta på och så vidare. När jag ställer ut mitt examensarbete så vill jag skapa så bra förutsät-
tningar som möjligt för människor att ta till sig mitt projekt. Jag vill skapa en plats som är tyst och 
eftertänksam. Där det känns som att tiden går långsamt och man tvingas att vänta och umgås med 
sig själv, där känslor som man kanske annars undviker hinner i kapp en.

Jag har tänkt bygga ett rum och för att ta del av mitt arbete så måste folk att gå in en och en och 
vara själva i rummet. Människor ska inte kunna gå förbi utställningen eller ta del av den på ett pas-
sivt sätt. Utanför rummet ska det finnas en skylt med instruktioner för vad man ska göra när man 
är i rummet. I rummet ska det finnas en stol att sitta på, animationerna ska projiceras på väggen 
framför en i veklig storlek. Jag har två animationer, en som föreställer ett fönster, den ska projiceras 
upp lika stort på väggen som ett riktigt fönster. Den andra animationen föreställer en busshållplats 
och ska täcka hela väggen. Man ska ha hörlurar på sig där ljuden som jag har spelat in ska spelas. 
Jag har tänkt mycket på att jag vill att personen som tittar på mitt arbete också ska vara subjektet i 
mitt arbete. Jag vill att personen som går in i rummet är den som ser, hör och upplever, alltså om 
animationen föreställer att man sitter och väntar på bussen så ska det kännas för personen som sitter 
på stolen att den väntar på bussen. Jag vill försöka skapa samma känslor som projektet handlar om 
i personen som sitter på stolen. 



Opponering
Min opponering var sist av allas, vilket betydde att det var lite mindre publik. Det gjorde mig lättad 
och samtidigt besviken. Min opponent, Mattias Fagerholm verkade inte riktigt klar över vad han 
skulle göra och verkade även väldigt nervös. Det blev inte så mycket samtal i början, jag fick inga 
frågor utan Mattias pratade mest själv i cirka tio minuter. Han refererade mycket till konstnärer som 
jag inte visste vilka de var. Det gjorde att jag inte förstod många av hans kommentarer, det kändes 
inte heller som att det var läge att avbryta honom. Han pratade även mycket om saker som arkitek-
tur som jag inte tyckte var särskilt relevanta för arbetet eller idén. Det var i alla fall inte något som 
jag hade lagt någon vikt på när jag gjorde arbetet eller skrev processbeskrivningen som han skulle 
läsa. Publikdelen av opponeringen var mycket mer givande. Jag fick mycket relevant feedback av 
elever och lärare. Bland annat fick jag frågan varför jag har valt att beskriva dessa känslorna och inte 
några andra.

Vad jag har lärt mig
Jag har behövt förhålla mig till ljud och animation i det här  arbetet, något som jag aldrig har behövt 
göra innan. Det har gjort att jag har ett annat sätt att se på hur man beskriver en plats, och hur man 
beskriver hur tiden passerar på den platsen. Jag har lärt mig värdet av att skriva ner och försöka förk-
lara mina idéer i ord. Att definiera något leder ofta till att jag kan se nya infallsvinklar och utveckla 
idéer vidare. Jag har varit väldigt metodisk i mitt arbete och delat upp det i många steg. Det är lätt 
att vilja hoppa över delar, skippa till slutet och poängen man vill göra. Men att göra något i många 
steg har många fördelar . Det leder ofta till insikter om arbetet, problem som kanske hade uppstått 
senare i arbetet visar sig och val som behöver göras blir tydligare och lättare att göra.

Framtid
Även om jag klagar på att tidsramen för det här projektet är för liten så tycker jag att det är ett priv-
ilegium att få göra det här. Att få tid göra det här projektet om något som känns viktigt för mig. Att 
få gräva i sig själv och försöka definiera något som känns svårdefinierat. I livet utanför Konstfack ges 
sällan den tiden till något. Jag tror att de flesta går runt och tänker och filosoferar kring liknande 
saker men får aldrig möjlighet att utforska sina tankar och känslor på samma sätt som jag har fått. 
Jag vet inte om jag får samma möjlighet att utforska det här nu när jag har gått ut skolan men jag 
ska försöka i den mån jag kan. Ämnet är fortfarande väldigt intressant för mig och jag tar med mig 
de insikter som jag har fått under den här perioden i mitt framtida arbete.



Slutsats
Jag hade höga förhoppningar inför det här arbetet, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att jag har tänkt på det i tre år. Det hade nog aldrig riktigt levt upp till 
mina förväntningar men jag hade nog hoppats på att få göra lite mer. Jag tycker fortfarande att det har varit givande, jag har fått en tydligare bild av vad jag egentligen 
vill göra med mitt måleri. Jag har fått kunskap som jag förhoppningsvis kan använda i framtiden. Jag ser inte det här som ett slutresultat utan snarare som ett första steg.


