
Oscar Andersson
Visuell Kommunikation, Konstfack 2019

Överallt på jorden samtidigt



Bakgrund / utgångspunkt

Min utgångspunkt för detta projekt har varit att titta på valfrihet som ett idealt och normativt sätt att tänka på 
och se på människan. Hur vi pratar om val i allmänhet. Och hur dessa ämnen visualiseras i populärkulturen.

Inom reklam och konsumtion är vi vana vid att mötas utav budskap som uppmuntrar oss till att välja vår livs-
stil, välja allt! Min utgångspunkt var att undersöka denna diskurs och se huruvida vi egentligen har möjlighet 
att välja? Vem är ansvarig för våra val?

Jag hittade den vänstra bilden när jag googlade på ”freedom of choice”, en väldigt förekommande idé om val. 
En figur som på ett plakat förespråkar att det är jag som individ som bestämmer. Den högra bilden gjorde jag 
om som en respons till den första för att öppna upp det låsta påståndet och tillåta mig själv att vidare utforska 
denna hypotes.  

Jag tycker att diskussionen kring valfrihet förenklas mycket och vanligtvis får vi den här typen av enkla för-
klaringar om hur val görs. Att vi är fria individer som alla gör rationella val baserat på ett urval av likvärdiga 
möjligheter. Att alla kan välja framgång och lycka. 



Min avsikt har varit att se på detta med en mer kritisk blick. Hur status är nära kopplat till individuella val 
och hur det är relaterat till konsumtion, klass, självförverkligande. Vad driver oss så hårt att vilja ”lyckas”?

För mig har referensbilderna nedan varit en nyckel i att hitta andra sätt att gestalta och visualisera komplexi-
teten i val och den andra sidan av myntet - vad denna press kan skapa. 

Val för mig har varit ångestskapande och denna uppmuntrande men falska röst från samhället att jag kan bli 
nästan vad som helst har känts mer stressande än uppmuntrande. Kanske har val blivit ännu viktigare i ett 
socialt klimat där det förmodligen är lättare än någonsin att jämföra sitt liv mot andra människors liv genom 
sociala medier, ett överflöd av information och marknadskrafter som försöker få dig att välja annorlunda, 
konsumera annorlunda så att andra kan tjäna pengar på dina val. 



Denna bilden var ett av mina första försök att själv omsätta den känslan jag länge haft till bild. Känslan av att 
jag skulle kunna haft ett mycket bättre/lyxigare/rikare/framgångsrikare liv om jag bara valt annorlunda. Och 
om jag inte befinner mig på den platsen jag önskar då har jag endast mig själv att skylla. 

Arbetsprocess 1 - inspiration, research och första försök



Dessa bilder kom också till i ett tidigt stadie av min process där jag ville förkroppsliga de olika röster som 
finns förekommande i samhället men genom att ge dessa röster ansikten visa på absurditeten och de våld-
samma konskvenser det får hos individer.



Vardagsinspiration

Denna bild sammanfattar för mig mycket av sakernas tillstånd i ett privilegierat samhälle idag. En vid första 
anblick komisk och absurd nyhet som jag en dag såg på en löpsedel. Men också nåt ganska tragiskt när jag 
började tänka på vilka som möts av denna löpsedeln. För mig och många andra kanske denna bild mest blir 
en komisk symbol för en skruvad värld. Men för människor utan inkomst som kämpar för sina liv för att 
klara sig ekonomiskt känns detta bara som ett hån rakt upp i ansiktet. 



Överallt idag ser jag nagelsalonger vart jag än går. Jag tycker att naglar, manikyr och alla artificiella påbygg-
nader av kroppen är väldigt fascinerande. Det feminina, förvandlingspotentialen och det ”ytliga” icke-funk-
tionella har jag alltid varit intresserad av. Men jag har också iakttagit hur denna förvandling går till, hur 
denna relation mellan manikyrist och kund ser ut. En maktrelation som känns intim och utlämnande där 
båda parter sitter mittemot varandra lite obekvämt nära men där den ena parten hela dagarna vistas i ångor 
av lösningsmedel medans den andra snabbt kilar in på lunchen för att piffa till sig inför helgen. 

Denna och andra liknande vardagliga maktrelationer är sånt som jag brukar studera i vardagen och sedan 
inspireras av i mina illustrationer. Hur dom små vardagliga mötena rymmer problematiska aspekter som inte 
erkänns i konsumismens logik. 



Jag tycker att det finns något fascinerande med den tidiga skolfasen av livet där människor börjar skapa sin 
identitet. Även om det var en stor skillnad i status, berättade skolan att vi var alla lika - vi var alla i samma 
klass och delade samma utrymmen, gick till samma skola.

Men var gick alla sen?



Vad hände när människor faktiskt kunde börja välja sina 
vägar i livet? När status manifesteras främst genom ens val 
och till stor del genom ens yrkesproffesion. Vissa arbetar som 
content evangelists, zero impact analyst, mood managers, 
illustratörer, influencers etc medans andra är lokalvårdare, 
undersköterskor och servicearbetare. En skillnad som också 
gör sig väldigt tydlig på Konstfack.



I detta stadie ville jag att mitt projekt skulle handla om hög status och låg status. Vad är ett högstatusjobb och 
ett lågstatusjobb och vad händer när dessa två sfärer måste interagera? Vem har ett framtidsyrke och vems 
arbete har ett utgångsdatum? 



Jag jobbade ett tag med ett narrativ som handlade om en lokalvårdare som jobbade i en arbetsmiljö långt från 
sin egen och som senare även försökte att bli influencer. Men jag tyckte att det mest blev stereotypt och förut-
sägbart så jag avslutade detta efter ett tag. 



Arbetsprocess 2 - jobba friare utifrån en tematik

Jag insåg att jag inte ville göra en lång berättelse om en person, jag vill göra många kortare berättelser med 
många figurer. Som jag nämnde jobbar jag bäst när det går snabbt och är ganska kortfattat.

Så istället började jag experimentera med nya sätt att närma mig detta tema. Jag bestämde mig för att begrän-
sa projektet till att handla mer om livsstilar, som jag tänker har mycket med val att göra. Livsstilar kändes 
mer lättsamt och humoristiskt samtidigt som det finns så mycket i det begreppet att undersöka. En hel del av 
livsstilskulturen skapas på sociala medier och det är också därifrån jag hämtat mycket inspiration. Det blir 
snabbt tydligt att livsstil idag inte omfattar alla livsstilar. Det beskriver snarare de övre medelklassvanorna 
och deras konsumtionsbeteenden.



Till en början var detta tänkt att ta sin form genom olika fanzines som tillsammans skulle kunna läsas var 
för sig eller alla tillsammans. Jag jobbade med en ”valhandbok” där  jag ville synliggöra väljandet genom en 
interaktiv och lekfull process där du som läsare får välja mellan allt mindre roliga alternativ.



Men försökte också närma mig vad livsstil är på andra sätt genom kortare seriestripar.





Hur man organiserar ett kaos

I mars hade jag och fyra klasskompisar en gemensam grupputställning där vi ville testa att omsätta våra 
projekt i utställningsformat. Ett sätt att få en rumslig uppfattning av sitt material för att förbereda sig inför 
vårutställningen.

För mig var detta en viktig insikt i min process om än en något sen sådan. Jag såg mitt stora material av bilder 
skapade delvis utifrån min ursprungstematik men också utifrån andra teman som intresserar mig och som 
jag ofta återkommer till; maktutövning, utnyttjande, groteskhet och gullighet. 

Det var något med överflödet av bilder och den gemensamma upplevelsen av att se alla dessa uppsatta på en 
vägg på en och samma gång som triggade igång min fantasi. Jag insåg att jag vill ha detta flödet även i slutut-
ställningen. 

Jag bestämde mig för att det skulle bli allt på en och samma gång i en och samma bok och titeln kom till 
ganska snabbt därefter- ”ÖVERALLT PÅ JORDEN SAMTIDIGT” - det omöjliga i att kunna gestalta allt på 
jorden samtidigt i en och samma bok - en sorts vägran att låta sig inrätta sig i hur en bok bör göras/läsas.

Jag ville att bilderna skulle vara stora, ta mycket plats även om de i själva verket från början var en liten 5 cm 
stor tuschteckning. Det var dags att våga låta mina bilder ta plats och tro på att bilderna håller som just bilder 
och inte måste ingå i ett narrativ. 

Vid denna tiden var jag även inspirerad av David Shrigley och hans vad jag tolkar som en stark tilltro till 
bildernas enkelhet. Att den enklaste linjeteckningen kan vara minst lika stark och färdig som en oljemålning. 
Något som jag tvivlat mycket på. Vilket också är orsak till de blandade uttrycken i boken; att jag ibland för-
sökt anpassa mig på olika sätt utifrån vad jag tänker att jag borde göra vilket visserligen har skapat en mängd 
olika uttryck och gett mig tid att testa olika stilar och tekniker. 



Dock så var det inte så mycket tid kvar till slututställningen och därför inte heller så mycket tid för att kurera/
sätta ihop bilderna enligt en struktur. Det jag kände var dock att jag ville sätta kapitelindelningar till mina 
bilder för att skapa en liten känsla av ordning i oordingen. Jag gillar att skapa text utifrån bilder och kände att 
kapiteltitlarna skulle kunna bidra med information till läsningen av bilderna. 



”Den stora massan kroppar som krånglar sig genom livet”
Vid den här tidens feedback fick jag kommentarer som att mängden bilder skulle 
passa bra i ett flöde, lite som en instagramflöde man kan scrolla igenom. Trots 
detta så var jag övertygad om att jag ville se mina bilder i bokform eftersom jag 
gillar att titta på fysiska bilder och uppskattar själva bläddrandet i en bok.

Jag fick väldigt fin feedback från Beata Boucht som jag tyckte sammanfattade bra 
vad jag själv har velat kommunicera i mitt totala kaos av bilder: 

BILDER EN BLIR GLAD AV,  eller…inte på det där okomplicerade sättet som en 
bild på en hundvalp, utan bilder som drar en in, interagerar med dig, bråkar med 
dig, utmanar dig, stör dig, leker med dig, och pratar med dig.(...) Det är något med 
kropparnas vägran att vara stilla, och den stora massan kroppar som krånglar sig 
genom livet. (...) Alla dessa kroppar som trängs, bråkar staplas på varandra. får 
knappt plats.



Beata fortsätter: 
Jag fastnar vid alla kroppar. Likt en fabel tar de ibland 
uttryck av djurkroppar.
Det är intressant för forskare håller ju typ fortfarande 
på och försöker definiera skillnaden mellan djur och 
människor, förmågan till ordning och att ta in informa-
tion, känna rättvisa och empati, 
Kan djur ha en livsstil?



Vändningar
Mitt projekt har sedan starten gått igenom många olika vändningar för att komma dit jag till slut hamnat. 
I mångt och mycket har stora delar av min process gått från något till att sedan landa i en helt annan form. 
Man skulle förenklat kunna delar in mitt projekt i två arbetsprocesser. Nedan försöker jag beskriva några av 
de förändringar som mitt projekt har gått igenom.

Från det tydligt kommunikativa till det mångbottnade 
Det jag efterhand har velat undersöka har ju snarare handlat om att gestalta tillståndet och känslor av att leva 
i en värld full av val eller ickeval. Hur denna konstanta förhandling av status, makt och livsstilar kan få en att 
känna sig och hur konsekvenserna av att leva i ett sådant samhälle ser ut. 
Och denna svårfångade känsla tror jag att jag lättare skapar genom ett överflöd av bilder, ett oorganiserat 
kaos än att berätta om i en serienovellform. Dessutom har jag alltid haft lättare för att gestalta saker i en-
sides-bilder än i berättelser. Det direkta och explicita som man kan skapa i en bildruta passar mitt sätt att 
kommunicera bäst. 

Från linjärt till fragmentariskt
Det som från början skulle bli ett narrativ, en bildberättelse med en huvudperson där dessa frågor skulle 
gestaltas genom huvudpersonens möte med denna valdiskurs blev i slutändan en fragmenterad icke-linjär 
bilderbok. 
Eftersom jag aldrig tidigare gjort en längre linjär berättelse stötte jag snabbt på utmaningar och kände att jag 
hade svårt att uttrycka det jag ville berätta endast genom en person och utan att bli övertydlig eller skriva 
någon på näsan. Dessutom kände jag att jag inte ville berätta en sak, jag vill berätta något om allt vilket också 
har skapat oerhörda problem i min process då jag har haft svårt att avgränsa mig- svårt att välja. Men som 
också var anledningen till att min titel blev just som den blev. 



Ett annat spår som finns förekommande i min senare del av arbetet är bilder som är som små nedslag från en 
större berättelse. Genom att dela med sig av ett fragment från en större berättelse och låta det stanna där låter 
jag läsaren aktiveras och fylla i resten av informationen. Som till denna bilden där jag försökte bygga en his-
toria kring en kvinna som vann priser för sina stora bröst och hur hela hennes liv kretsade kring dessa. Men 
jag tyckte inte om resultatet och när jag hade gjort denna bilden så kände jag att den innehöll mer informa-
tion eller snarare tillräcklig information för att man som läsare ska fylla i resten i sin fantasi. Ett sätt att jobba 
som jag kommer fortsätta med. 

Jag vill att bilderna ska drabba, kännas, bråka med en, krångla, ifrågasätta. Det ska inte alltid vara tydlig exakt 
vad den vill säga - för det är när jag känner att något är övertydligt som det ofta tappar sin kraft. Jag vill inte 
att läsaren ska känna sig säker, jag vill inte hålla någon i handen när den läser min bok. Jag vill att läsaren ska 
börja tänka/spegla sig själv i bokens innehåll. 





Metoder
Från strukturerat till intuitivt
Jag har genomgående försökt jobba metodiskt och struktu-
rerat men kombinerat med ett ganska intuitivt sätt att arbeta. 
Veckoteman och begränsande format har varvats med fantasi 
och mer fritt associativa metoder.
Görandet är alltid viktigt i min process. Det är så jag leder 
min process framåt. Jag testar, utvärderar, får nya ideer, tan-
kar - testar igen. Med görandet som metod menar jag att jag 
försöker förhandla fram och ta reda på vad det är jag un-
dersöker genom att experimentera med ett fenomen eller ett 
begrepp. Som i de bilderna där jag leker med idén om vad en 
diet kan vara. Plötsligt när jag som bildskapare har beslutat att 
alla dessa är dieter så synliggör man kanske samtidigt något 
kring vad en diet egentligen är.

När jag ser mina illustrerade figurer 
börjar jag föreställa mig vilken typ av 
namn, liv och livsstil de ser ut att ha. Så 
det är nästan som ett slags samarbete 
mellan oss där jag lär känna karaktären 
ju mer jag tecknar fram den.

Att först skapa en bild och sedan addera en text 
som berättar något annat än bilden har för mig 
varit ett sätt att jobba fram en historia. Oftast 
tycker jag dock att text är överflödig och försö-
ker därför verkligen se till att texten inte säger 
samma sak som bilden.



Här är ett annat exempel på där jag först gjorde bilden i mitten och vid ett mycket senare tillfälle då jag tog 
fram bilden igen lade till de två skyltarna som totalt förändrade bildens innebörd.

Här är ytterligare ett exempel på hur ill-
lustrationen har skapats vid ett tillfälle och 
texten kommit senare. 



Hänsynslöshet som metod
För mig kan snabbt skissande vara ett sätt att få det att kännas mindre dramatisk och riskera besvikelse. 
Om gör jag om bilderna många gånger blir det inte alltid bättre. Det bra med att arbeta med skisser, både 
som en metod och resultat är att du alltid kan säga att det är en skiss om det inte blir tillräckligt bra:)

Till exempel som med denna bilden där jag hade gjort en blyertsskiss bara för att ha något att visa upp till en 
feedbacksession. Men efter att jag fått feedback att de var färdiga så som de var så kände jag att jag inte ville 
att den skissartade, slarviga stilen skulle gå förlorad så jag valde att behålla det så.

Ofta producerar jag också mycket bilder snabbt och försöker att sedan begränsa materialet genom att hitta 
illustrationer som på ett eller annat sätt ramar in vad jag vill berätta. 



Från teoretiskt till lustbetonat
Eftersom jag har en delvis teoretisk bakgrund tror jag att jag under hela studietiden har känt förväntningar 
från mig själv att bygga det jag gör på en djupare teoretisk grund. Och just på grund av detta har jag känt  
mig begränsad, att jag måste ägna mig åt något djupt teoretiskt, akademiskt och smart när jag egentligen har 
insett med tiden att det enda jag har velat är att komma bort från detta, slippa analysera allting och få göra 
nåt som känns kul, lustfyllt och visuellt tilltalande. Jag tror att bilderna kan förmedla lika mycket information 
och kommunicera något lika effektivt oavsett hur intellektuellt det är. Men för min del så var det viktigt för 
mig när jag vågade släppa på den ansvarskänslan och fick utveckla den humoristiska och karaktärsbyggande 
delen av mitt skapande. Att en bild som denna kan berätta lika mycket om människors lifestyles och image 
som en informativ, pedagogisk bild.



Detsamma har gällt även när jag försökt att bygga ett narrativ kring livsstilar och vad det egentligen är. När 
jag inte känt något ansvar att förmedla korrekt information eller ta ställning så skapas enligt mig en starkare 
laddning i bilderna. Istället försöker jag här experimentera med ordet livsstil och placera det i sammanhang 
som gör att man reagerar och kanske får syn på något man vanligtvis inte reflekterar över. 



Bildspråk
Jag tror att en stor del av mitt skapande och bildberättande ligger i mitt 
sätt att göra bilderna. Den snabba, explosiva ibland slarviga handen skapar 
brist på kontroll och gör något med bilden som jag tycker har varit viktigt 
för att hitta min stil. Båda genom att försöka efterlikna andra tecknare och 
hitta min egen stil.

Inspiration för mig har varit personer som David Shrigley, Tara Booth, 
Freja Erixon, Joan Cornella som gemensamt har att de anammar det nai-
vistiska, direkta, det kroppsliga och det groteska. 

De har också förmågan att belysa vardagliga situationer så att de framstår 
som absurda vilket både roar men samtidigt aktiverar läsaren genom att 
vända och vrida på ideer och perspektiv. 



Jag vill aldrig att det i mina bilder ska bli för bekvämt, läsaren ska aldrig få slappna av. Om det blir för mysigt 
och vackert blir det också lätt tråkigt. Därför gillar jag att bråka lite och gillar att beröra tabun och sånt som 
anses osmakligt just för att det finns något väldigt frigörande i det. 



Ordningens upphävande i och genom skrattet
På min feedback så har jag också fått höra hur min stil för tankarna till Hieronymus Bosch, en sengotisk 
konstnär som jag bara kände till vid namnet. Jag har alltid haft mina främsta referenser och intressen kopplat 
till samtiden så för mig var det kul att höra hur mina bilder kan referera tillbaka till en 1400-talsmålare. Och 
efter att ha tittat lite mer noggrant på hans målningar kan jag se att vi har gemensamma beröringspunkter; en 
strävan åt det absurda/ickemänskliga/blandskapet, utforskandet av människans onda/mörka sidor, det fysiska 
kroppsliga/kroppen som meningsbärare, människor som slåss om utrymme/förhandlar om makt. Blanding-
en av det groteska, våldsamma och roliga.

I sin bok “Rabelais och skrattets historia”, skriver Mikhail Bakhtin om hur “denna ofullbordade och öppna 
kropp inte är avskild från världen genom klara och precisa gränser: den är blandad med världen, djuren och 
tingen”, och om hur den groteska kroppen hänger ihop med en “folklig skrattkultur”, där skrattet riktar sig 
mot allt och alla, och är ambivalent: “glatt och muntert, triumferande men på samma gang ironiskt, spotskt och 
hånfullt: det förnekar och bekräftar, begraver och pånyttföder på samma gång” (36, 22) 





Utställning
Till utställningen hade jag tidigt en önskan att göra något skulpturalt maximalistiskt som både gick i linje 
med den maximalistiska bokens innehåll och som skulle återspegla estetiken och den mängd klackskor som 
förekommer i boken. Att ställa ut en bok kan vara ganska svårt och därför ville jag verkligen maxa utställ-
ningsupplevelsen genom att skapa som ett altare med en gigantisk väggmålning med inspiration från boken.



Sammanfattning
Mitt projekt har haft många vändningar och förändringar. Min process har präglats av mycket självtvivel och 
brist på tillit till mig själv och mitt sätt att jobba. En sak i detta som också varit svår att hantera är den stora 
mängden tid och de förväntningar som tid kan skapa. Som sagt arbetar jag vanligtvis snabbt när jag tecknar. 
Så utmaningen för mig har varit att lita på min metod även i ett så här omfattande projekt.

En rolig detalj under min opponering var när min opponent Nille Svensson tyckte att kapitlet ”Välj” (som 
kanske tydligast beskriver mitt ursprungliga tema) var det mest kommunikativa och tydliga men samtidigt 
det han gillade minst. För mig var det också en slags bekräftelse av det jag själv länge känt i min process. Att 
det tydligast kommunikativa kanske inte alltid är det som stannar kvar eller ger starkast avtryck. Att våga för-
lita sig på det tvetydiga mer konstnärliga som kanske på många sätt säger mycket mer men som kanske inte 
säger det lika tydligt. 


