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Försök tänka att det är som att vara i en dimma. Att du inte kan se så långt 
fram i tiden, du kan bara se det du gör just nu. Det kan göra det lite lättare 
att släppa fokuset på vad det ska bli för resultat och istället tillåta dig själv 
att bara testa olika saker och experimentera. 

Hanna Stenman, illustratör, våren 2017



Mitt masterprojekt började med att jag inom bilderbokens format ville utforska 
hur jag kunde berätta om olika typer av ångestkänslor i text och bild. Jag har 
skrivit, illustrerat och utforskat olika tekniker för att hitta nya arbetssätt som 
känns lustfyllda och där jag upplever en kreativ frihet. Jag har också velat att 
själva illustrerandet ska få vara den viktigaste och centrala delen i mitt projekt. 
Arbetet har handlat om att gestala och prata om ångest, på ett öppet sätt som 
varken värderar eller dömer. På så vis vill jag problematisera de normer och 
strukturer som begränsar vad som är okej och inte okej att prata om, samt vilka 
känslor vi förväntas och tillåts visa. Lika mycket har det handlat om att hitta 
arbetsmetoder som fungerar för mig och är hållbara i längden. Det viktigaste i 
mitt projekt har varit att hitta tillbaka till glädjen i att illustrera och skapa efter 
att under utbildningens gång ha genomgått en utmattning.  

Projektet har kommit att bestå av olika stadier vilka jag har valt att dela in 
terminvis (se den kommande sidan Arbetsprocess). Under arbetets gång har 
det som från början var ett projekt med just bilderboksformatet i fokus mer 
kommit att handla om att gestalta en känsla genom en bildberättelse. Jag har 
insett att jag ville arbeta med ett fragmentariskt sätt att berätta på och att jag 
mer specifikt ville gestalta känslan separationsångest. När jag kom tillbaka till 
skolan efter min sjukskrivning förstod jag att jag behövde göra mitt projekt för 
min egen skull, för att få ur mig känslor som klamrat sig fast inom mig. Och att 
separationsångesten i min bildberättelse både kan handla om att skiljas från en 
annan person eller från en tidigare version av sig själv, precis som jag tvingats 
göra under min utmattning. Därför har jag kunnat använda mina erfarenheter 
från utmattningen i processen och också i själva berättandet.

Introduktion och bakgrund



Arbetsprocess

Våren 2017: 
Ett sökande efter mitt projekt

Hösten 2017: 
Att gestalta separationsångest

Hösten 2018: 
Långsamt och försiktigt 

kommer jag tillbaka

Våren 2019: 
Jag vägrar vara högpresterande 

och effektiv



Våren 2017: 
Ett sökande efter mitt projekt

Prestationsångesten har funnits hos mig länge. Men när jag började på 
Konstfack nådde den nya höjder. Jag hade svårt att känna att jag faktiskt 
förtjänade att gå där. Känslan av att jag måste bevisa för alla att jag var bra nog 
var ständigt närvarande. 

I mitt masterprojekt ville jag jobba med bilderböcker, men jag kände en stor 
inre press på att jag också behövde ha ett tema att arbeta med. Ett stort, viktigt 
och betydelsefullt tema. Så jag valde temat ångest. Just för att jag redan kände 
så mycket ångest kring det här projektet. Min förhoppning var att det skulle 
kunna fungera som en slags drivkraft i arbetet.



Inspiration

I början av mitt projekt letade jag mycket efter inspiration. Jag var bland annat 
på Svenska barnboksinstitutet och sökte efter bilderböcker på temat ångest. 
Men det var väldigt få böcker som uttalat handlade om just ångest, däremot gick 
det att hitta böcker som låg under relaterade kategorier såsom ensamhet, ledsen 
och döden. Här är tre bilderböcker som jag tycker gestaltar jobbiga och tunga 
känslor på fina och rörande sätt. 



Mina och Kåge av Anna Höglund

Här dras jag till direktheten i både text och bild. Att på ett så enkelt sätt beskriva så komplexa och samtidigt allmänmänskliga känslor som Anna Höglund gör. 



Alla går iväg av Eva Lindström

Här tycker jag att det är så fint hur huvudkaraktären Frank, som inte får vara med, går hem och kokar marmelad på sina tårar. Och färgerna, texturerna, tomheten och de stora 
färgfälten. Eva Lindström har en förmåga att gestalta karaktärer och omgivningar med skeva vinklar och proportioner på ett sätt som känns trovärdigt och vrider till verkligheten 
en aning. För mig blir det som en värld parallell med vår värld, lika verklig och sann. Den förmågan och känslan vill jag också uppnå i mina arbeten. 



Om detta talar man endast med kaniner av Anna Höglund

Jag dras till Höglunds poetiska språk, det fragmentariska berättandet, färgerna. Just det här uppslaget sammanfattar väldigt bra just varför jag gjort det här projektet:
När en är mitt i sin ångest är det lätt att känna sig otroligt ensam, konstig och fel som känner på det viset. Jag ville därför berätta om ångest utifrån mitt perspektiv, 
för att förhoppningsvis få läsaren att känna att den inte är helt ensam i sin egen ångest. Att vi är många som känner på liknande sätt. Försöka skapa den där känslan 
av gemenskap.  



Att hitta nya arbetssätt

Skiss

Slutresultat

Jag ville också hitta nya sätt att jobba på, för att komma bort från det tidigare 
väldigt strukturerade och kontrollerade arbetssätt jag använde mig av. Jag lade 
ner väldigt mycket tid på skissarbetet och kände mig sedan kreativt låst vid 
dessa skisser när jag utförde själva illustrationerna. Detta ville jag alltså komma 
bort ifrån och hitta nya sätt att arbeta på, för att utveckla min förmåga att både 
illustrera, skriva och skapa berättelser.  Bilderna bredvid är ett exempel på hur 
min tidigare arbetsmetod såg ut. 



Jag började med Experiment 1 som jag kallar det. Jag hade redan 
börjat på en textsamling till mitt projekt och jag valde ut en lös 
berättelse därifrån som jag målade bilder till. Tvärtemot hur jag 
brukade jobba så planerade jag inte innan vad varje bild skulle 
föreställa. På så vis ville jag låta berättelsen utvecklas medan 
jag gjorde den. Något som jag verkligen fastnade för här var att 
använda karaktärens kropp, och speciellt håret, för att förstärka 
känslan.

Experiment 1



Joni och Lo

Sedan jobbade jag på en berättelse med arbetstiteln Joni och Lo, som jag 
tänkte mig var en bilderbok för barn i åldern 9-12 år ungefär. Den handlade 
om svårigheten i att helt plötsligt behöva stå ensam efter att ha varit två. Om 
känslan av uppgivenhet, sorg och separationsångest. 

Men återigen hamnade jag i det väldigt planerande och strukturerade 
arbetssättet med en detaljerad storyboard och dummie. Jag kände mig fast i 
både berättelsen och arbetssättet och låst vid tanken om det färdiga resultatet. 
Och jag hade mycket prestationsångest.

Sen hade jag en jättebra handledning med författaren Eva Susso, som frågade 
mig om jag ville gestalta ett tillstånd eller en berättelse. Först blev jag paff av 
frågan och tänkte att det är väl lite samma sak? Men sen insåg jag att det är stor 
skillnad. Att i en berättelse kan ändå en viss dramaturgi och linjäritet behövas, 
medan ett tillstånd kan vara mer flytande. Ett tillstånd kan bestå av olika scener, 
där vi får följa min huvudkaraktär i dennes känsloliv. Det fick mig att inse att jag 
ville arbeta med ett mer fragmentariskt sätt att berätta på. 



Storyboard, Joni och Lo



Jag insåg att jag ville och behövde experimentera med lite nya tekniker för att 
bryta mitt invanda arbetssätt och på så vis försöka utveckla mitt formspråk. Så 
jag testade lite olika tekniker och fastnade för akryl. Jag gjorde de här bilderna 
och det kändes helt fritt och lustfyllt när jag målade, en känsla som jag länge 
hade saknat. 

Utforskande av tekniker: akryl



Jag testade att lägga in en karaktär och text som jag hade omarbetat från 
Joni&Lo i omgivningarna jag hade målat. Vid den sista feedback sessionen våren 
2017 visade jag de två bilderna här under. 

Det jag minns allra mest är att jag kände mig vilsen och att prestationsångesten 
blev alltmer påtaglig. 



Hösten 2017:
Att gestalta separationsångest

Jag kom tillbaka efter sommaren och kände mig förvirrad och stressad. 
Instinktivt kände jag återigen ett behov av att strukturera, planera och försöka 
kontrollera mitt arbete. Jag hade en handledning med Hanna Heilborn som blev 
en vändpunkt i mitt projekt. Vi kom fram till att jag skulle lämna tankarna om 
planering, berättelse, målgrupp och resultat just då. Vi upptäckte att en röd tråd 
i mitt arbete hade kommit att bli känslan separationsångest. För att få utrymme 
att experimentera mer gav Hanna mig i uppgift att göra 3 bilder som skulle 
gestalta just tillståndet separationsångest. 

Jag valde att måla med akryl igen eftersom det kändes som att jag öppet och 
fritt kunde utforska både tekniken och känslan jag ville gestalta. Det blev en 
mycket produktiv och lustfylld period. Följande sidor är några av bilderna jag 
gjorde.

Jag testade att lägga in text i illustrationerna. Jag hade ingen tydlig 
huvudkaraktär ännu utan experimenterade med lite olika. När jag visade 
bilderna för Hanna så fastnade hon för en av karaktärerna extra mycket, 
nämligen personen som ligger under skuggkaraktärerna som svävar över 
henne. Hon tyckte att den karaktären var jättestark, att det kändes som att den 
personen fanns på riktigt och att hon hade sett den. Jag kände också att det var 
en stark karaktär och bestämde mig för att detta skulle bli min huvudkaraktär.













Jag målade om bilderna och ändrade till den valda huvudkaraktären. På bilden 
nedanför går personen mot läsaren men armarna sträcker sig bakåt på ett 
onaturligt sätt. För mig symboliserar det att skiljas från någon fast en inte vill, 
känslan av att bara vilja vända sig om och ta den andra personen i sina armar. 

Men av någon anledning går det inte. Jag funderade mycket på hur det kan 
kännas när en saknar någon och bara vill vara med den. Hur en kan önska att en 
bara kunde förlänga sina armar för att nå ända fram. 

Den försvunna



Jag funderade mycket på om spökformen kändes för klyshig, för gjord. Sen hade jag handledning med Joanna Rubin Dranger, som tyckte att 
benämningen spöke förminskade dens uttryck. Med spöke tänkte hon på lite halvt oseriösa karaktärer som inte är verkliga. Och min karaktär 
tyckte hon var väldigt stark. Så kanske kunde jag kalla den för den försvunna istället? 



Jag kände en press på att hitta en lösning, en vändning i tillståndet och 
berättelsen. Vilket min handledare Hanna Heilborn, med sin erfarenhet som 
filmskapare, också uppmuntrade mig till. Sedan hade jag en handledning med 
Joanna Rubin Dranger som menade på att inom illustration och bilderböcker 
måste det finnas utrymme för utveckling i själva skapandet. Och att hur mina 
bilder ska se ut skulle komma att växa fram under arbetets gång. 



Under hela 2017 fick jag fler och fler symptom på utmattningssyndrom och till slut tog det stopp. 
Jag var sjukskriven i 8 månader. 

Under den tiden kändes det verkligen som att jag gick omkring i en dimma.





Hösten 2018: 
Långsamt och försiktigt kommer jag tillbaka

Med tiden blev det ändå bättre och jag kunde komma tillbaka till skolan. Hösten 
2018 försökte jag att stegvis och försiktigt börja närma mig mitt projekt igen. 
Det var svårt att gå från att jobba alldeles för mycket och pressa mig själv för 
hårt till att komma tillbaka till en miljö som triggade min prestationsångest. 
Och samtidigt försöka göra saker på ett nytt, snällare och lugnare sätt. 

Jag började med att träna på att vara i skolan. Sedan övade jag på att illustrera 
igen, något som jag knappt klarat av att göra under mina 8 månader som 
sjukskriven. Jag valde att måla av mina vänner, eftersom detta kändes helt 
kravlöst och bara roligt och lustfyllt. Jag har valt att kalla den delen av mitt 
projekt för Saker jag ritar när jag inte orkar jobba med mig själv. Jag började med 
att göra en bild på min bästa kompis. Sedan köpte jag nya oljepasteller och 
ritade fler vänner. 



Saker jag ritar 
när jag inte orkar jobba med mig själv











Det var otroligt roligt och skönt att göra de här porträtten. Men jag hade så 
svårt att legitimera att detta kunde få vara en del av mitt masterprojekt. Att jag 
satt och målade saker jag kände för. Mina vänner. För att det var roligt och fick 
mig att må bra. Men efter att ha pratat med Sara Teleman om detta flera gånger 
så insåg jag att den här delen var så otroligt viktig för mitt projekt. Det blev en 
tydlig gränssättning att jag gjorde något som jag behövde, som jag ville göra. 
Jag tänker också på en fin kommentar som Moa Matthis gav på min projektplan, 
hon skrev såhär: 

Det är ju också det att ångesten inte är linjär; börjar då och slutar sen. Den är ju 
snarare pågående, återvändande, kommande och gående.

Vänskapsporträtten symboliserar på så vis pauserna i ångesten. 



Att välja fokus och riktning

Inför decemberpresentationen gick jag igenom allt jag gjort i mitt projekt 
dittills. Jag insåg då att jag ville fortsätta mitt arbete genom att fokusera på Den 
försvunna. Dittills i processen bestod berättelsen av bilderna på följande uppslag. 
Jag målade texten för hand och la in den i bilderna. Detta gjorde jag då jag 
tycker om när texten kan få vara en del av bilden. Dataskriven text kan ibland för 
mig upplevas som att det skrivna separeras från bilderna. Som att texten känns 
lite inslängd eller applicerad ovanpå bilderna. Därför ville jag försöka väva in 
texten i en strävan efter att relationen och samspelet mellan text och bild skulle 
kännas mer självklar. 

Citatet som kommer efter bildsviten är från en feedback session hösten 2017, 
innan jag blev sjukskriven. När jag läste det citatet ett år senare kände jag att de 
orden så fint sammanfattade det jag ville förmedla i mitt arbete. 





















Penseldragen har många riktningar. Det känns som att en vind blåser i bilderna. En 
karaktär under ett grått skynke verkar vara efterbilden av någon som försvunnit. Den grå 
karaktären går också att tolka som en del av eller en känsla i huvudpersonen. Den grå 
karaktären kan vara hjärnspöken, ångest, en förmåga. Den kampen som huvudpersonen 
har med den grå ser bara hen. Inte människor runt omkring. Genom texten känns det 
som att jag är inne i huvudkaraktärens huvud. Det känns som om personen genomgår en 
tyst kamp. Bilderna växlar mellan en lugn behärskad natur/tillvaro och ett dramatiskt 
emotionellt tillstånd. Som att någon drar undan mattan under dina fötter. 

Feedback 5/10-2017, okänd person



Jag mailade den dåvarande versionen av Den försvunna till olika personer som 
inte visste vad mitt projekt handlade om. Bland annat en bibliotekarie, en 
bokhandlare och personer som arbetar inom helt andra områden. De fick ingen 
bakgrundsinformation förutom att det var ett utkast och mitt i processen. Jag 
ställde frågor inspirerade av våra feedback sessions. 

1. Hur uppfattar du materialet jag har skickat till dig? Känslor, stämning, ton etc.

2. Hur får materialet dig att känna dig? Väcker det någon specifik känsla i dig?

3. Vad tror du att det är för något eller ska bli i slutändan? 
Här kan du tänka format, målgrupp, medium etc. 

4. Vad tror du att det handlar om? 
Tema, situation eller liknande.

5. Finns det någonting med materialet som du tycker utmanar normer? 
I så fall, vad och varför? 

6. Finns det någonting med materialet som du tycker bevarar rådande normer? 
I så fall, vad och varför?

7. Övriga tankar om materialet

Feedback

Frågor:



Utvalda frågor och svar:

1. Hur uppfattar du materialet jag har skickat till dig?

- Ångestladdat
- Nedstämt
- Melankoliskt
- Känslor av saknad, tomhet, maktlöshet och frustration
- Sorg skuld och skam
- Ensamhet
- Längtande

3. Vad tror du att det är för något eller ska bli i slutändan? 

- Bilderbok för barn i åldern 7-9 år
- Bilderbok för äldre barn
- Illustrerad diktbok, eller en utställning tavlor
- Bok eller seriealbum till ungdomar eller vuxna
- Skrift eller serieformat för ungdomar/unga vuxna med psykisk ohälsa

5. Finns det någonting med materialet som du tycker utmanar normer? I så fall, 
vad och varför? 

- Normutmanande att över huvud taget prata om psykisk ohälsa
- Utmanar vithetsnormen 
- Utmanar normer genom att gå in i något som gör ont
- Normbrytande om det är för barn, det är stora mörka känslor vilket det sällan 
handlar om i barnlitteratur
- Porträtteringen av kropparna med både längd på armar men också storleksmässigt
- Att det inte går att avgöra vilka kön karaktärerna har vilket är bra och får en att 
tänka

6. Finns det någonting med materialet som du tycker bevarar rådande 
normer? I så fall, vad och varför? 

- En norm som bevaras (eller åtminstone porträtteras) kan vara personens 
oförmåga att själv berätta för sina nära om sin ångest
- Nej. Miljön och texten är så pass fri att man liksom inte fastnar vid eller 
funderar på några normativa markörer. Det känns som en historia som 
vågar vara allvarlig och dröja vid det som är jobbigt.



Berättelsen behandlar den ensamhet och det utanförskap psykisk ohälsa 
ofta innebär - inte minst porträtterad i situationen där personen sitter med 
sina vänner vid vattnet och ifrågasätter deras icke-reaktion/oförståelse om 
den ångest som drabbat personen.
Jag tror att du med den scenen vill belysa stigmat som psykisk ohälsa ofta 
innebär - som att det kan kännas socialt oaccepterat att ta initiativet att 
prata om sin psykiska ohälsa - en väntar snarare på att någon annan ska 
uppmärksamma det, trots att det ofta inte syns på utsidan.

Feedback från Johan Andersson



Mina tankar efter feedbacken
och decemberpresentationen

Jag blev otroligt glad av att läsa feedbacken eftersom det kändes som att det 
jag ville förmedla hade gått fram. Att läsarna hade uppfattat materialet som 
ångestladdat, längtande och med känslor som bland annat saknad, tomhet och 
frustration. Att några läste in materialet som en bilderbok för barn var väntat, då 
mitt mål länge i projektet hade varit just detta. Men eftersom jag hade ändrat 
mig och snarare ville rikta mig till unga vuxna och vuxna, blev jag mycket glad 
att några andra läsare uppfattade mitt projekt som bok eller serieformat för just 
ungdomar och vuxna. Någon läste materialet som en illustrerad diktbok eller 
en utställning tavlor, vilket jag tyckte var väldigt fint. Jag och professor Sara 
Teleman hade under höstens gång pratat lite om just detta, att en bildsvit kan 
fungera som en utställning både i en bilderbok som på väggen. Jag tror därför 
att just den kommentaren sådde ett litet frö i mig, att den öppnade upp för 
tanken om att testa att ställa ut mina verk på väggen, tillsammans med eller 
istället för en bok. 

När det gäller den normutmanande och bevarande delen så ansåg läsarna 
att materialet utmanade flera olika normer. Bland annat vithetsnormen, storlek 
och proportioner på kropparna, könstillhörighet och stigmat kring att prata om 
psykisk ohälsa. Någon tyckte att det var normutmanande att jag i berättelsen 
vågar gå in i något som gör ont. Jag blev mycket glad av att höra detta, då 
jag aktivt har jobbat med dessa olika aspekter. Någon tyckte att en norm som 
porträtteras är huvudpersonens oförmåga att berätta för sina nära om sin 
ångest. Jag förstår den tanken, men tycker själv inte att det är ett problem i 
berättelsen. Just eftersom det är en skildring av huvudpersonens känsloliv och 
att det är så lätt att känna sig ensam i ångesten. 

Decemberpresentationen kändes mycket bra och stärkande för mig. Jag 
presenterade för Sara Teleman, Johanna Lewengard, Moa Matthis och några 
utvalda klasskompisar. Eftersom jag fortfarande återhämtade mig från 

utmattningen kändes det för stort och stressande att redovisa för hela GFI. 
Efter presentationen kände mig stärkt av att ha klarat av att utföra den, utefter 
mina egna förutsättningar. Det var en bra övning för mig att lyssna på mitt 
mående och att faktiskt be om att få vissa delar av utbildningen anpassade. För 
mig blev det ett steg i rätt riktning mot att hitta en hållbar arbetsmetod; att 
lyssna inåt. 

Mitt projekt har hela tiden känts väldigt personligt för mig, eftersom jag utgått 
från mina egna erfarenheter och känslor. Något som jag insåg under den här 
perioden av projektet var att separationsångesten jag skildrar kan handla om 
så många olika saker. Så som det beskrivs i citatet ovan från feedbacken hösten 
2017: 

En karaktär under ett grått skynke verkar vara efterbilden av någon som försvunnit. 
Den grå karaktären går också att tolka som en del av eller en känsla i 

huvudpersonen. Den grå karaktären kan vara hjärnspöken, ångest, en förmåga. 

Det blev mer och mer tydligt för mig att jag behövde göra mitt projekt för min 
egen skull, för att få ur mig känslor som klamrat sig fast inom mig. Och att 
separationsångesten i min bildberättelse både kan handla om att skiljas från en 
annan person eller från en tidigare version av sig själv, precis som jag tvingats 
göra under min utmattning. Därmed kände jag att jag kunde använda mina 
erfarenheter från utmattningen i processen och också i själva berättandet.



Med tanke på detta så var decemberpresentationen rätt känslosam för mig. 
Det är svårt att berätta om utmattningskänslor och ångest när en fortfarande 
befinner sig i det. Men det kändes på samma gång fint och intimt att få dela 
med mig av mitt väldigt personliga arbete i ett slutet rum, med personer som 
kändes trygga. 

Feedbacken jag fick under presentationen har stärkt min tilltro till både mitt 
projekt och min förmåga att skapa igen. Flera personer sa att de upplevde 
en stark igenkänning, vilket var så fint för mig att höra. Moa Matthis sa att 
tomrummen i mina bilder är väldigt viktiga och att den som ser skuggkaraktären 
kommer att fylla den med sin egen tolkning. Och att bilderna för henne påminde 
om poesi med rytmen, metaforerna och rörelserna. Professor Johanna Lewengard 
påpekade att det både var som en insikt och metod för mig att vara i en dimma. 
Att själva idén om att låta mitt projekt vara ett sökande med hjälp av handen 
återspeglade detta. Hon sa också att i min berättelse blir det overkliga verkligare 
än verkligheten, att bilderna var direkta och drabbande. Moa Matthis sa även att 
det jag gör är praktikbaserad forskning. Att mina metoder, hela berättelsen och 
processen är viktiga och intressanta.  

Jag lämnade höstterminen 2018 bakom mig med ett större självförstoende i 
mitt skapande igen. Att få höra att andra människor kände sig drabbade av min 
berättelse och kunde känna igen sig i det jag skildrade fick mig att vilja fortsätta 
med Den Försvunna. Min idé efter decemberpresentationen var att arbeta med 
flera mindre verk till vårutställningen, just för att komma bort från den för mig 
väldigt laddade tanken om ett stort ”upphöjt” verk. Min idé just då var att de 
verken kunde bestå av fanzineliknande publikationer i form av Den försvunna, 
Saker jag ritar när jag inte orkar jobba med mig själv, samt Jag är i en dimma - en 
ny idé om en publikation innehållandes de olika texter jag skrivit löpandes 
under mitt projekt. Det kändes också viktigt att fortsätta arbeta aktivt för att låta 
projektet få vara just ett sökande med hjälp av handen. Just för att få chansen 
att släppa kontrollen och samtidigt hitta ännu mer tillit till min egen förmåga 
igen.



Våren 2019: 
Jag vägrar vara 

högpresterande och effektiv

Under den sista tiden av mitt projekt har ett citat av Moa Matthis varit en 
återkommande påminnelse för mig själv. Det var något som Moa sa under 
en föreläsning vi hade om just denna processbeskrivning och om att hitta 
sitt projekt. Hon sa att vi skulle beskriva vad som har inspirerat oss eller 
vad vi vill göra motstånd mot. Att fundera på om det finns någonting en tar 
spjärn emot. För att det i själva verket kan vara genom att sätta sig emot 
något som en kan få reda på vad en faktiskt vill. 

Jag insåg att en viktig del av mitt arbete har varit att just göra motstånd. 
Det började som något undermedvetet, det var inget aktivt val från 
min sida. Det var snarare mer som en bubblande, fräsande känsla inom 
mig, en frustration. Kanske var det också en sorg, över att jag hade gett 
så mycket av mig själv i mitt skapande att energin försvann helt. De 
här känslorna fick mig att inse att jag vägrar vara högpresterande och 
effektiv. Att jag inte vill vara en del av den effektiviserande normen där 
vi förväntas producera och prestera kreativt och på andra sätt i princip 
dygnet runt. Det har jag redan gjort. Jag har presterat hela dagar, kvällar, 
helger, månader och år. Jag har gett hela min kropp och själ och blivit 
fullständigt slutkörd som följd av detta. 

Runt omkring mig ser jag människor rusa omkring i samma höga tempo 
som jag tidigare gjorde. I klassen, på Konstfack, bland mina vänner och 
ute i samhället inom alla möjliga olika yrken och områden. Vi jäktar 
fram i samma hjulspår dag ut och dag in, i en hastighet som på lång sikt 
dränerar oss. Och till vilket pris? Vem tackar oss när vi har gett så mycket 
av oss själva att kroppen inte längre fungerar? Vem tackade mig när jag 
blev utmattad? Ingen.

Därför kände jag att det fick vara slut på detta för min del. Att jag vägrar. 
Vägrar vara effektiv på bekostnad av min egen hälsa, mitt eget mående 
och välbefinnande. Jag går inte längre med på det. 

Under våren 2019 har mitt projekt därför handlat mycket om att försöka 
hitta nya sätt att förhålla mig till mitt skapande och mitt projekt på. Det 
har varit dagliga inre förhandlingar med mig själv och min energinivå. Jag 
har ständigt behövt skruva ner mina tankar, mål och förväntningar kring 
hur mycket jag faktiskt kan göra. 

Jag har insett att det inte handlar om hur många timmar per dag som 
jag aktivt producerar och skapar till detta projekt. Utan att det snarare 
har varit mer hjälpsamt för mig att vara noga med att ta regelbundna 
pauser. Och att få ha lediga dagar mitt i veckan då jag känner att jag 
har tid till att bara vara och göra precis vad jag känner för. Att försöka ta 
mig ut på promenader de dagar jag är på Konstfack har varit en annan 
metod för mig. De här olika metoderna har gett tid över till reflektion och 
utrymme för min hjärna att processa alla intryck och tankar. Och att varva 
ner. Ofta har jag fått värdefulla insikter och ibland även idéer till mitt 
arbete under dessa tillfällen. Därför har kringtiden och pauserna varit 
otroligt viktiga för mig.  



Mitt fokus i början av vårterminen var att fortsätta med Den Försvunna och 
jobba med de eventuella andra publikationerna senare under våren. Jag kände 
nämligen att jag var på rätt spår med Den Försvunna och att det var vad jag 
ville lägga mest tid på att utveckla. Det kändes svårt att veta vad för bilder jag 
ville lägga till och hur berättelsen skulle utvecklas eller fortgå. Jag fick tips av 
min vän Liv att testa att göra några snabba skisser under en begränsad tid varje 
dag i en vecka. På måndagen veckan efter kunde jag kolla igenom skisserna och 
förhoppningsvis se på dem med nya ögon, menade hon. Sedan skulle jag välja 
ut de som jag tyckte kändes bra och som jag ville använda mig av. Denna teknik 
menade Liv kunde vara bra just för att få ur sig mycket på kort tid och inte 
fastna i detaljer, som jag ofta kunde göra när jag målade på fri hand.

Jag testade denna metod genom att på en halvtimme skissa 5 stycken bilder 
á 6 minuter per bild. Sedan tog jag en paus och gjorde därefter samma sak en 
gång till. Jag repeterade detta i några dagar och helt plötsligt hade jag massor 
av material! När jag sedan gick igenom skisserna måndagen efter blev jag glad 
och kände att jag hade skissat fram så många bra bilder som jag skulle kunna 
använda. Nästa steg var att välja ut några av skisserna och måla dem. Detta 
resulterade i följande bilder:  

 



Jag strävade efter att uppnå samma känsla som i de tidigare bilderna och att 
arbeta med riktningen i färgen, tempot och texturerna. Precis som i de andra 
bilderna ville jag använda mig av stora färgfält och tomma ytor för att förstärka 
känslan av ensamhet och faktumet att det är just huvudpersonens känsloliv vi 
får följa. 

Jag insåg mer och mer under vårens gång att jag bara ville fokusera på Den 
Försvunna. Istället för att göra flera olika publikationer till vårutställningen 
siktade jag nu på att göra en. Min stressnivå hade ökat i och med att det var 
den sista terminen på utbildningen och jag kände en stor inre press inför 
vårutställningen. Därför kände jag att jag behövde skala av mitt projekt för att 
orka med.

Min externa handledare Joanna Rubin Dranger gav mig ett tips om att försöka 
tänka på hur huvudkaraktären förhöll sig till skuggkaraktären. Och också: hur 
förhöll jag mig? Till ångesten, hjärnspökena, utmattningen? Hur förhåller sig 
en vän som förlorat någon? Är den förlorade inte där så kanske en först blir 
lättad, men senare börjar sakna den? Kanske blir en desperat, inbillar sig att 
en ser personen? Joanna menade också att jag inte behövde kontrollera vart 
mitt arbete var påväg. Utan bara använda mig av mig själv och andra som jag 
har blivit berörd av. Och att göra mer som min huvudkaraktär i badkaret. Vila. 
Fokusera på det jag mådde bra av. Och försöka minnas: Hur har jag själv förhållit 
mig till den här skuggkaraktären? Joanna sa också en annan sak som har varit 
betydelsefull för mig, nämligen: 

Det här (förlust, sorg, ångest, projektet) har ju ingen lösning. Det har ingen början 
och ett slut. Därför behövs ingen lösning i denna berättelse, det finns heller ingen 
orsak att tänka linjärt eller följa någon dramaturgisk kurva. 

Jag funderade på hur jag själv har förhållit mig till min ångest och utmattning, 
samt mitt så kallade tidigare jag. Ena stunden har jag med hela min kraft velat 
att allt detta ska försvinna, bara lämna mig ifred. Andra stunder har jag saknat 
så jag nästan gått sönder och desperat velat ha det tillbaka. Det har varit en 
ambivalent relation mellan dessa olika känslor, vilket kändes viktigt att skildra i 
min berättelse. 

I mitten av februari fick jag en stor insikt kring mitt projekt efter att ha pratat 
med min partner om det. Jag beskrev hur stressad jag var över att jag skulle göra 
en fysisk bok, som jag hade tänkt skulle skickas till tryckeri. Då hade jag behövt 
skicka iväg den i god tid innan utställningen och insåg att jag bara skulle ha 
ca 1,5 månad på mig att göra klart både inlagan, tapetsidor och omslag. För 
mig kändes det viktigt att kunna lägga ner både tid och omsorg på alla delar 
av en eventuell bok och inte bara hafsa ihop exempelvis ett omslag. Stressen 
kring detta gjorde att mitt projekt kändes mindre roligt och mer som ett högt 
krav. Min partner frågade då mig om det verkligen behövde bli en tryckt, fysisk 
bok just då. Han menade att kanske behövde jag inte förhålla mig till ett 
bokformat där och då, det kunde jag ta efter utbildningen om jag skulle vilja. 
Mina bilder hängde ihop ändå menade han. Så istället för att ”pressa in en bok 
i utställningsrummet” skulle jag kunna använda mig av platsen och se hur jag 
kunde lyfta fram mitt material i det rummet för att på så vis gestalta känslan. 

Det här samtalet blev en stor och skön vändning i mitt projekt. Jag insåg att 
jag faktiskt inte behövde låsa mig vid bokformatet, utan att jag hade utrymme 
att ändra mig och istället utforska det jag var nyfiken och sugen på att göra. Vårt 
samtal gjorde att våren kändes mycket lättare och mer lustfylld och spännande 
än innan. I och med detta kom mitt projekt att handla mer om bildberättande 
istället för bilderboken. 
 



Skissutställning

I och med denna vändning kände jag mig mycket mer fri med att experimentera 
i projektet. Jag testade bland annat att måla i stort format, något som jag väldigt 
länge velat göra. Det kändes befriande och lustfyllt, vilket hela tiden varit en 
viktig strävan i mitt projekt. En betydelsefull del blev att undersöka och fördjupa 
mina kunskaper i att ställa ut och lyfta fram mina verk i en utställning. I mars 
hade jag och några klasskompisar en skissutställning i Konstfacks studentgalleri. 
Jag valde att visa upp mina processbilder och skisser från arbetet, samt prints på 
hur berättelsen såg ut just då och den stora målningen jag gjort. 

Det var en jättebra övning för mig att visa upp processmaterial och också 
grejer som inte kändes färdiga. Att påminna mig själv om att det faktiskt var 
en skiss. Och ändå fick jag många fina komplimanger och flera personer tyckte 
om mina bilder och mitt arbete och sa att det redan då kändes färdigt. Det 
var väldigt givande och roligt och efteråt kände jag mig stärkt. Av att ha vågat 
visa upp mitt projekt som jag hade hållit för mig själv och några få personer 
under mycket lång tid. Det var en viktig pusselbit i processen mot att våga lita 
på min egen förmåga igen, att våga tro på andras fina ord om mitt arbete och 
faktiskt kunna ta till mig av detta. Följande bilder är en dokumentation av min 
utställningsdel. 







Efter skissutställningen hade vi en feedback där jag visade upp min berättelse 
med de tre nya (vatten-)bilderna och jag fick fin kritik. Beata Boucht läste den 
som att jag ville fånga ett tillstånd, vilket var precis på pricken. Hon sa också 
att det fanns en nerv i berättelsen och att det samtidigt var lågmält och utan 
dramatisk kurva. Boucht uppskattade att det inte var stereotypa kroppar i min 
berättelse och att det fanns ett glapp mellan text och bild. Flera andra personer 
påpekade att det kändes starkt att använda bilderboksmanér för att behandla 
ett tungt ämne. Moa Matthis påpekade att språket var väldigt tätt, att min 
användning av alliterationer och relationen mellan text och bild var väldigt 
precis. Detta gjorde mig oerhört glad att höra, då jag många gånger tvivlat på 
min förmåga att skriva och berätta. Flera personer tog upp att det var starkt 
att berättelsen både började och slutade med bilder utan text. Detta tog jag 
med mig och valde att behålla. En annan kommentar var att bilden med en 
dinosaurie/krokodil kändes lite apart från de andra bilderna. Jag höll med om 
detta och valde sedan att ändra bilden. 

Mitt fortsatta arbete kom att bestå av att jobba med bildernas ordningsföljd 
och att skapa nya bilder där jag upplevde att det fanns ett glapp. Jag gick 
igenom allt material jag skapat tidigare i projektet. Då hittade jag dessa fyra 
bilder, som jag tyckte om och började experimentera med. 
  

Feedback och fortsatt arbete



Jag är i en dimma

Jag lade in text, huvudkaraktären och redigerade bilderna i Photoshop så att 
de fick en mer melankolisk och mörk stämning. I dialog med Sara Teleman och 
Joanna Rubin Dranger kom jag sedan fram till en bra ordning med de tidigare 
bilderna och de nya. Jag valde att döpa om berättelsen från Den Försvunna till 
Jag är i en dimma, eftersom det kändes mer konsekvent inför vårutställningen. 
Det skulle även underlätta läsningen av mitt projekt i den kontexten, dessutom 
tyckte jag att det var en vackrare och mer målande titel. Följande bilder är 
resultatet och den slutgiltiga versionen av berättelsen i mitt masterprojekt. 



































Vårutställningen

Inför vårutställningen hade jag storslagna planer. Skissen bredvid visar 
hur jag hade tänkt göra tre stycken stora väggmålningar á ca 2,5x4m/
vägg. Tanken var att jag skulle hänga min berättelse på en av väggarna. 
Jag ville återskapa känslan från berättelsen i rummet och tänkte därför att 
besökaren skulle få befinna sig inuti bokens miljöer. 

På den sista feedbacken för terminen visade jag utställningsskissen och 
fick jättebra feedback angående min idé. Flera tyckte att väggmålningarna 
skulle ta fokus från berättelsen, som se menade var det centrala i mitt 
projekt och borde lyftas fram. Då insåg jag att även om väggmålningar 
kändes som en rolig grej att göra, var det mest ett sätt för mig att 
kompensera för att berättelsen inte kändes tillräckligt omfattande i mitt 
huvud. Förmodligen på grund av att jag behövt skala av mitt projekt efter 
mitt mående och gång på gång under arbetsprocessen acceptera att jag 
inte kunde göra så mycket som jag hade velat. Det kändes läskigt att låta 
berättelsen tala för sig själv, vilket nästan alla var överens om att jag skulle 
försöka göra. Att ge bilderna det utrymme de förtjänade. Därför kände jag 
att det vore jättebra att göra just det, som en övning i att lita på att min 
berättelse och mitt projekt var starkt och bra nog. I feedbacken kom jag 
med de andras hjälp också fram till att det skulle räcka med en subtilt 
målad struktur från boken på väggarna. Kommande uppslag visar foton från 
hur mitt utställningsrum kom att se ut. 

















Tankar om utställningen

Jag fick mycket hjälp och handledning av Johanna Lewengard, Sara Teleman 
och Joanna Rubin Dranger med hängning och utformning av utrymmet. Vi kom 
fram till att det vore fint om verken fick löpa längs med väggarna, så att läsaren 
kunde gå runt och läsa. Vi kom också fram till att en sittbänk i mitten med en 
mjuk dyna vore bra, så att läsaren kunde få sitta ned och vila i berättelsen och 
känslorna som den framkallade. 

Jag ville att bilderna skulle få komma ut lite från väggen och nästan sväva 
framför läsaren. Jag ville inte använda någon ram kring bilderna, vilket gjorde 
det svårt för mig att veta hur jag skulle hänga dem. Jag fick då tipset om 
att fästa verken på tunn syrafri kartong, som sedan monterades med hjälp 
av er träkloss i väggen. Johanna Lewengard och både Masterettorna och 
Kandidattvåorna hjälpte mig otroligt mycket med byggandet. 

När det var dags för vernissage kände jag mig nöjd med resultatet, vilket var 
en väldigt skön känsla med tanke på all prestationsångest jag haft under åren, 
samt att jag behövt kompromissa och förhandla med min energinivå så mycket. 
Efter utställningens första helg kom jag tillbaka till rummet och upptäckte 
att kartongerna hade börjat böja sig på kortsidorna in mot mitten av verken. 

Det berodde på värmen och luftfuktigheten som varit dagarna innan och det 
faktum att luftkonditioneringen varit avstängd i mitt rum. Detta gjorde mig 
oerhört stressad och ledsen och jag ville bara stänga dörren till rummet. Inte 
låta någon få se det misslyckandet (som det kändes som för mig där och då). När 
jag senare fick lite distans till rummet och hade pratat med flera klasskamrater 
som försäkrade mig om att det fortfarande såg okej ut, bestämde jag mig för 
att släppa det. I skrivande stund skaver det fortfarande lite inom mig, men jag 
försöker påminna mig om att det var en detalj som jag inte kunde styra över. 
Jag har aldrig fått lära mig någonting om hur en ställer ut bilder och på vilka 
olika sätt en kan hänga dem. Därför visste jag inte heller hur olika material 
kan reagera och förändra sig medan de hänger uppe. Såhär med facit i hand 
hade jag nog valt ett annat sätt att hänga verken på, kanske hade jag ändå 
valt att rama in dem för att försäkra mig om deras hållbarhet. Men med tanke 
på omständigheterna känner jag mig ändå nöjd - mitt mål om att bilderna och 
berättelsen skulle få tala för sig själv uppfylldes. Och enligt feedbacken jag har 
fått av olika besökare verkar jag ha lyckats beröra många med min berättelse. 



Emma Hanquist var min opponent. Hon hade gjort en omsorgsfull läsning och 
analysering av min berättelse, vilket kändes lyxigt att få ta del av. Hon menade 
att berättelsen har en tydlig form av just en bilderbok och undrade därmed 
varför det inte hade blivit någon bok. Hon uppmärksammade att det finns ett 
narrativ i bilderna som rör sig mot både färre och färre ord liksom mörkare 
färger. Samtidigt sker en ökad känsla av befrielse och lättnad i berättelsen. 
Emma tog upp att den handskrivna texten kunde associeras till bilderböcker för 
barn, vilket jag helt förstår. Jag känner att detta inte gör något och anledningen 
till att jag valde att handtexta var just för att få en mer personlig känsla. Samt 
för att försöka göra texten som en del av bilden istället för att det blir två 
separata delar.   

Emma nämnde också att det fanns ett intressant förhållande mellan text 
och bild. Att texterna var välavvägda, korta, kondenserade och precisa, medan 
bilderna var öppnare för tolkningar och innehöll mycket rymd. Hon menade att 
det som höll ihop text och bild så att de tillsammans formade en berättelse var 
upprepningen. Återkommande bildelement och färgskalor, och också ord och det 
faktum att jag arbetade med ett begränsat register ord. 

Slutligen följer ett citat av Moa Matthis, som så fint beskriver vad jag velat 
uppnå med min berättelse:

Det blir ett narrativ som i själva sin form arbetar mot vår inneboende känsla av 
att allt - livet, berättelserna - hela tiden måste röra sig framåt och ”utvecklas”, ju 
snabbare desto bättre, mot ett givet slut där allt faller på plats och får sin förklaring. 
Bild+text tvingar en att stanna upp och dröja kvar i det som är, istället för att hela 
tiden sträcka sig mot det som kanske kommer att bli. Det är mycket effektivt och 
skickligt gjort. Jag tänker också att ditt val att INTE göra en bok har med detta att 
göra, eftersom bokens form alltid är framåtsyftande, och din svit arbetar mot den 
konventionen. 

Opponering


