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Projektbeskrivning

Jag skapar en illustrerad historia som visar en upplevelse av bipolaritet berättad genom 
en patients möten med symptomen av hennes sjukdom. Symptomen och behandlingen 
personifieras i form av gudinnor och väsen från den Grekiska mytologin. Projektet är i 
många avseenden självbiografiskt och baserat på mina egna upplevelser av bipolaritet och 
slutenvården.

Bakgrund

Jag har levt med psykisk ohälsa sedan tonårstiden. Efter ungefär åtta år av olika former 
av psykiatrisk vård så lades jag in på en låst allmänpsykiatrisk avdelning där fick jag di-
agnosen bipolär sjukdom typ 2. Det dröjde tre år till, en termin på Konstfack, ett avhopp 
från studierna under en hypoman episod som följdes av en djup depression och ledde till 
ytterligare en lång period på en låst avdelning innan jag började behandlas med litium och 
äntligen nådde Euthymia. 

Syfte

Syftet med mitt projekt är att med hjälp av saga, poesi, mytologiska karaktärer och illustra-
tioner förmedla känslor, intryck och händelser som jag upplevde under min första vistelse 
på en låst psykiatrisk sjukhusavdelning.

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom som kännetecknas av allvarliga periodvisa 
förändringar i individens stämningsläge. Då handlar det om perioder av mani eller 
hypomani samt svåra depressioner. Mani och depression kan också blandas i snabba 
växlingar.  Det finns olika typer av bipolaritet. Typ I, typ II, cyklotymi samt flera andra 
undergrupper baserat på hur snabbt och intensivt perioderna ändras ¹. Min diagnos är typ 
II som kännetecknas av ett kroniskt sänkt stämningsläge, djupa depressioner som pågår 
under lång tid varvat med korta skov av intensivt välmående och/eller irritabilitet samt 
upprymdhet, kallat hypomani. Vid typ I drabbas man av full mani vilket är en mer intensiv 
version av hypomani som kan ha inslag av psykotiska symptom.

Depression

• Sänkt stämningsläge
• Hopplöshet
• Trötthet
• Sömnproblem
• Känslor av att vara vär-

delös
• Skuld och skamkänslor
• Aptitförändringar
• Ilska, sorg, apati
• Tankar på död och 

självmord

Hypomani

• Förhöjt stämningsläge
• Snabba associationer 
• Eufori
• Risktagande beteende
• Hypersexualitet
• Irritabilitet
• Grandiositet
• Minskad impulskontroll
• Dålig självinsikt
• Inspiration, kreativitet 

och produktivitet
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Forskare är oeniga om exakt vad som orsakar bipolaritet men har kommit fram till att 
ärftlighet spelar en viktig roll ². De flesta insjuknar i sena tonåren eller i tjugoårsåldern. 
Det är mycket ovanligt att barn utvecklar symptomen och de ska helst inte diagnostiseras 
förrän de vuxit upp och har en färdigutvecklad hjärna. Symptomen blir vanligtvis svårare 
med tiden och utan behandling medföljer allvarliga hälsorisker. Sänkt arbetsförmåga, 
svårigheter i relationer,  sociala sammanhang och reducerad livslängd där den främsta 
dödsorsaken är självmord. Med rätt läkemedelsbehandling blir många bipolära helt 
symptomfria under långa perioder. En symtomfri period kallas remission eller Euthymia. I 
den vetenskapliga artikeln The Concept of Euthymia³ förklarar författarna vad begreppet 
innebär och hur det definieras:

“The term euthymia has a Greek origin and results from the combination of ‘eu’ meaning 
‘well’ and ‘thymos’ meaning ‘soul, emotion’. This latter term encompasses however four 
different meanings: life energy; feelings and passions; will, desire and inclination; thought 
and intelligence.“

 “When a patient, in the longitudinal course of mood disturbances, no longer meets 
the threshold of a disorder such as depression or mania, as assessed by categorical 
methods resulting in diagnostic criteria or by cutoff points in the dimensional 
measurement of rating scales, he or she is often labeled as euthymic. Bipolar disorder 
patients spend about half of their time in depression, mania or mixed states . The 
remaining periods are defined as euthymic.”

Euthymia innebär ett känsloregister som är hälsosamt och innehåller upp och nedgångar 
som orsakas av verkliga händelser och som går över. Ett “normalt” tillstånd helt enkelt. 
Det kan nog verka som en självklarhet för många människor att svängningar i humör har 
naturliga orsaker och går över av sig självt men för en bipolär individ så är det så naturligt 
att luta hårt åt det ena eller andra hållet i väldigt långa perioder att euthymia kan kännas 
som att äntligen kunna andas fritt efter att ha kämpat för att inte drunkna.   

Läkemedel

Jag tar tre olika läkemedel för min bipolaritet. Genom åren har jag fått testa ett stort antal 
olika mediciner med varierande framgång men när jag diagnostiserades och några år 
senare erbjöds att börja ta litium så hittade min hjärna äntligen någon slags balans igen.  
Nu har jag varit i euthymia i nästan tre år med enbart subtila skov som inte har påverkat 
min vardag. Min nuvarande läkare har uttryckt att det är konstigt att jag inte fick påbörja 
litiumbehandling tidigare eftersom det länge varit standard för behandling av bipolär 
sjukdom.

1971 var året då litium först användes för att behandla bipolaritet. Tidigare hade man 
använt litiumsulfat (salt utvunnet ur svavelsyra och litium) för att behandla gikt som 
man också trodde var orsaken till depression. Man kunde se att medicinen hade en 
lugnande effekt på maniska och psykotiska patienter och ända sedan dess har det 
använts inom psykiatrin med stor framgång. Trots detta så har forskning inte kunnat 
visa exakt hur det fungerar och väldigt länge användes medicinen utan att någon hade 
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en aning om varför den gav effekt. Det man vet idag är att det påverkar det centrala 
nervsystemets neurotransmittorer och reglerar nivåerna av dessa ämnen som fungerar 
som hjärnans budbärare ⁴. All läkemedelsbehandling vid bipolär sjukdom är livslång då 
sjukdomstillståndet återkommer eller i många fall förvärras om behandlingen avbryts.

Jag tycker att det är ganska jobbigt att behöva medicineras främst för att det är mycket att 
hålla koll på, det kräver regelbundna provtagningar och kommer med biverkningar. Trots 
detta så är jag otroligt tacksam över att medicinen finns och att den hjälper mig. Det är 
vanligt med starka åsikter om att medicinera psykisk ohälsa. Det är ofta negativa känslor 
och åsikter av olika slag. Några attityder som jag har mötts av är:

• Man ska inte medicinera bort vanliga mänskliga känslor
• Läkemedelsföretagen vill bara tjäna pengar
• Man blir beroende
• Goda levnadsvanor räcker och hjälper bättre
• Har du testat mindfulness?
• Du ser inte ut att vara sjuk...

Vid ett flertal tillfällen i mitt liv så har jag påverkats kraftigt av dessa åsikter från människor 
omkring mig och därför avbrutit läkemedelsbehandlingen. Jag har också avbrutit behan-
dlingen självmant under hypomana episoder då jag fått för mig att jag antingen är frisk 
och inte behöver medicin eller att jag kommer må bättre utan och med hjälp av alternativa 
metoder (som t.ex kristaller och att be till månen). Det har ofelbart slutat i katastrof.

Medicin för att behandla psykisk ohälsa är ett resultat av många långa år av forskning 
och har förbättrat oerhört många människors liv däribland mitt eget. Innan dess låstes 
människor in, blev utsatta för elchocker utan narkos eller blev lobotomerade. Det var inte 
länge sedan. Medicinerna har räddat liv. Samtidigt så vill jag inte i mitt projekt försköna 
eller göra någon slags reklam för psykofarmaka. Det är definitivt inte ett oproblematiskt 
ämne. I min berättelse så framstår ändå medicinen “the gifts of Panacea” som vägen till 
Euthymia. Detta är för att den enda verkliga hjälp som erbjuds på de låsta psykiatriska 
avdelningarna är medicinering och rutin.

Metod

Många former av sjukdom och ohälsa utsätter individen för en rad symptom att hantera 
och förhålla sig till. För att någon ska kunna leva med kronisk ohälsa, fysisk eller psykisk, 
så behövs mentala strategier för att orka och för att kunna kommunicera kring det man 
går igenom. En sådan strategi är personifiering. Alltså att betrakta en abstrakt egenskap 
som en (mänsklig) individ; ge en egenskap ett ansikte. För att göra ett visuellt arbete kring 
min sjukdom så är personifiering ett bra verktyg eftersom en känsla eller ett tillstånd kan 
vara svårt att avbilda utan att det blir väldigt abstrakt. En aspekt av psykisk ohälsa som 
jag personligen tycker är väldigt svår att hantera är just hur abstrakt det är. Vad är ett 
sjukdomssymptom och vad är mitt eget naturliga jag? Vad är det egentligen för känsla jag 
känner nu och vart kommer den ifrån? Det blir omöjligt att greppa och därmed hantera 
sjukdomssymptomen om man inte kan hitta ett sätt att “se” dem som något annat än en 
diffus abstrakt del av ens eget väsen. Det är just detta som kan bli farligt under t.ex en 



5

depression. Man kan uppleva att tröttheten, hopplösheten och oron beror på hur man 
är som person och tänka för sig själv: “jag är lat, jag bara klagar, varför klarar inte jag 
sånt som andra klarar?” Symptomen har blivit den del av ens självbild och det är just det 
som kan vara förödande och livsfarligt för en person som upplever en depression. Man 
skyller allt på sig själv. Men man kan inte rå för att man har drabbats. Man har inte valt 
det själv. Depressionen är något som drabbar. Något som kommer ovälkommet på besök 
för att viska elaka saker, tynga ner en och övertyga en om att ingenting spelar någon 
roll. Den försöker aktivt få en att tro att det är ens egna tankar och idéer men egentligen 
så manipulerar den bara. Om man försöker föreställa sig hur en sådan manipulativ och 
obehaglig ovälkommen gäst skulle se ut, vad tänker man sig då? En studie publicerad i 
Journal of Psychotherapy Integration beskrivs konceptet “illness personification” som en 
metod som med fördel kan användas av t.ex patienter med kronisk smärta för att bättre 
kunna uthärda och hantera sin sjukdom. Här följer utdrag ur studien The Personification 
of Chronic Physical Illness: It’s role in Adjustment and Implications for Psychotherapy 
Integration⁵:

“ Personification, we argue, is potentially adaptive because of its transformative nature: 
it changes an event or situation from an external obstacle into an internal sense of 
purpose and meaning.” 

Om kronisk smärta och stress skriver författarna:

“ Persistent and continuous, it is best dealt with by changing one’s attitude toward the 
stress it induces. This exactly is what the people are attempting to achieve via the act 
of personification. Moreover, like a protagonist in a close relationship, chronic stress 
is something (someone) we get to know well over the course of time, making it further 
amenable to personification. I know the course of my illness: I know the days when 
it “acts out,” raises its nasty head, doesn’t let me live and know that I have to lie low 
and pace myself. I might also believe that there is light at the end of the tunnel, that 
she (the illness) will back off and hide in a corner, awaiting her next strike. I must take 
advantage of these opportunities to take back my life and pursue the things important 
to me. ” 

Studien behandlar enbart somatiska sjukdomar men teorin kan också appliceras på 
psykiska sjukdomar och problem. Precis som kronisk smärta så är psykisk ohälsa osynligt. 
Folk i ens omgivning kan inte se att du mår dåligt och om omvärlden kanske tvivlar på 
hur verklig och allvarlig din smärta verkligen är så blir det lätt att internalisera och börja 
anklaga sig själv. Personifiering av problemet kan då fungera som ett sätt att skilja 
symptomen från den egna självbilden och lätta den inre bördan. 

Bipolär sjukdom är en sjukdom som har flera faser och symptom som står i stor kontrast 
till varandra. För att kunna personifiera bipolär sjukdom krävs därför en pluralitet av 
personifieringar. En pantheon av symptom. I sin bok om personlig mytologi skriver 
Stephen Larsen såhär ⁶:
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“ ...I began to see that a “personality” is indeed a kaleidoscopic overlay and 
interpenetration of many subpersonalities or inner characters. These need to be in 
constant interplay or dialogue, in which there is an ongoing compensation for the one-
sidedness any one of these characters may represent. In effect, the actual dynamics 
within our personality often unfolds as mythic drama or dialogue.”

Larsen skriver främst om drömtydning och människors undermedvetna manifestationer 
av mytologiska arketyper. Trots att hans ingångsvinkel skiljer sig från sättet jag vill 
arbeta på så är hans språk kring “personlig mytologi” väldigt intressant och tilltalande. 
Hursomhelst så är det en intressant och tilltalande tanke att de här karaktärerna finns 
inom en och att de samspelar eller motverkar varandra. Man behöver inte ha hollywood-
varianten av kluven personlighet för att inse att man har många olika sidor, karaktärer och 
personligheter inom sig som yttras beroende på sinnesstämning och situation. När jag har 
varit i en hypomanisk episod så har mina anhöriga ofta sagt: “Jag känner inte igen dig, du 
är inte dig själv.” och så är det ju. Jag har varit drabbad av hypomani, eller kanske snarare 
fått besök av den och i dess sällskap kom en annan sida av min personlighet fram.

I mitt arbete vill jag utforska och utveckla personifieringar av symptom och stadier av 
min psykiska sjukdom. Jag har gjort försök att personifiera olika symptom tidigare i 
syfte att kommunicera komplexa känslotillstånd till närstående. Det har varit ett kreativt 
och avdramatiserat sätt att närma sig svåra ämnen. För mitt slutprojekt på konstfack 
så vill jag istället för att avdramatisera snarare dramatisera. Jag vill berätta en historia 
där sjukdomens symptom och faser får inta scenen i form av väsen från sagorna och 
mytologins värld.

Romantisering

För mig så har sagor, både ljusa och mörka varit en tillflykt när jag har mått dåligt (och när 
jag mår bra). När jag var inlagd så kom min mamma på besök och hade fantasyböcker 
med sig till mig. När jag mådde bra nog för att kunna läsa igen så kunde jag inte sluta. Jag 
låg i timmar i sjukhussängen och flydde till andra världar och jag påmindes om vad som 
ger mig kraft och inspiration. Sagornas värld, något som verkligheten och depressionen 
tagit ifrån mig helt. Upplevelsen av att återupptäcka något jag förlorat (glädjen i fantasin) är 
ett starkt minne och jag försöker att hålla fast i det. Jag insåg inte hur viktigt det var för mig 
förrän det försvunnit och återvänt.

Som en omfamning av den ledsna, hopplösa tjej jag var då så vill jag skapa en saga 
utav det hon var med om. Det blir en romantisering av upplevelser som varit allt annat 
än vackra och romantiska. Det finns problem med romantisering av psykisk ohälsa i 
media och kultur där allvarliga problem och sjukdomstillstånd framställs som åtråvärda, 
förskönade och tillochmed trendiga. Det är vanligt att grupper av speciellt unga kvinnor 
och flickor bildas på sociala medier där lidande förmedlas i vackra, mörka och mystiska 
bilder som dels är ett uttryck för hur de själva mår men som också fungerar som inspiration 
för andra som influeras och dras in i destruktiva beteenden vilket kan bli helt förödande i 
vissa fall. Anne-Sophie Bine skriver i en artikel⁷ för The Atlantic angående romantisering av 
psykisk ohälsa bland tonårstjejer online:
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“ This sort of exhibitionism of self-harm, suicide, depression, or self-loathing under the 
pretext that it is beautiful, romantic, or deep is hardly unusual. Today the depression 
many teenagers, like those on Tumblr, say they have is one that’s linked to a notion of 
“beautiful” suffering. “

Jag har länge varit mycket medveten om detta, inte minst eftersom jag själv under sårbara 
perioder influerats av den estetiken vilket jag tror fortfarande syns i det jag skapar. Det är 
en väldigt svår och personlig balansgång för mig att förhålla mig till att min egen konst kan 
förmedla destruktiv inspiration eller frammana skadliga reaktioner hos andra. Bara att läsa 
artiklar och studier i ämnet är svårt och får mig att tvivla på mig själv på flera plan. Precis i 
början av mitt projekt så funderade jag på att helt enkelt inte genomföra den här idén utan 
istället göra något lättsamt utan kopplingar till svåra ämnen. Jag diskuterade mina känslor 
med en god vän och genom att förklara hur jag kände inför att skapa något vackert utav 
något så allvarligt och hemskt så kom jag till insikten att detta är mitt sätt att bearbeta och 
berätta om något som jag inte kan förmedla utan att förklä det i en vacker och poetisk 
dräkt. Jag hade inte kunnat genomföra det här projektet om jag blottade sanningen precis 
som den såg ut då historien utspelade sig. Romantiseringen, förklädnaden och poesin är 
verktyg som jag alltid använt mig av som mitt sätt att berätta min historia och det kanske 
inte behöver vara fel? Jag ställs inför frågan vilket ansvar jag har som kreatör.  Jag känner 
själv att jag har ett stort ansvar och mår dåligt över tanken på att jag genom min berättelse 
och mitt bildspråk kanske spär på en bild av psykisk sjukdom som orsakar mer problem än 
den löser. Hade jag kunnat uppvisa en större konstnärlig förmåga om jag lyckades bryta 
den här skadliga normen? Troligtvis. Jag kanske når dit någon gång. 

Nu blandar jag det trygga i sagovärlden som alltid varit min tillflyktsort och tröst  med 
de verkliga känslor och händelser som jag har ett behov av att förmedla. Att berätta är 
läkande och jag unnar mig själv att vara trogen till min vision.

Berättelsen

I Far from Euthymia följer man karaktären som jag kallar “A”. Berättelsen är skriven 
som en dikt ur hennes perspektiv där hon beskriver sina möten med de karaktärer som 
representerar symptomen och den läkande processen. Det börjar med att A är vilse och 
bär gudinnan Oizys på ryggen. Oizys personifierar den tunga grå  depressionen  som A 
har burit på så länge att hon inte minns när den började. Hon möter gudinnan Panacea 
som välkomnar henne till sitt tempel. Panacea är medicinens gudinna och hennes tempel 
är sjukhuset som A skrivs in på. A spenderar tid i Panaceas tempel och en dag har Oizys 
försvunnit. A möter då Manierna (Maniae) som är de väsen som representerar de olika 
aspekterna av hennes hypomani. De jagar upp henne, gör henne glad och inspirerad 
men också retlig och defensiv. Manierna försvinner plötsligt och lämnar henne ensam. 
Då kommer Achlys, dödsdimmans gudinna som representerar lidande och sorg. A bryter 
ihop. Panacea återvänder, tröstar och lugnar A med en saga om nymfer som ska hjälpa 
henne. De symboliserar de neurotransmittorer som Panaceas läkemedel hjälper till att 
balansera. Hon kallar sen på sina systrar Aceso, Hygenia och Iaso som alla är gudinnor 
som representerar olika faser av den läkande processen. A får sedan lämna Panaceas 
tempel för att söka efter Euthymia. Slutet är hoppfullt men i A’s hår hänger en kokong som 
så småningom kan utvecklas till en ny nattfjäril. Oizys tjänare. Allt kommer att börja om 
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igen då sjukdomen är kronisk och cyklisk. Om läsaren inte uppfattar den symboliken så 
framstår det som att A kan ha botats i templet och slutet blir lyckligt vilket inte är fel. Min 
tanke efter att en depression har släppt alltid har varit “så dåligt kommer jag aldrig må 
igen” och det hoppet finns kvar trots att jag vet att det inte går att komma undan.

Karaktärerna

A: A som karaktär fungerar som min avatar i den fantasivärld jag 
bygger upp. Hon är inte ett självporträtt utan snarare en drömbild. 
Jag har format henne som en slags arketyp av den oskyldiga 
sagoprinsessan med långt ljust hår och blek hy. Hon vandrar genom 
historien och blir drabbad av händelser utan att göra motstånd. 
Hon personifierar den osjälvständiga personlighetsstörning jag 
utvecklade under depressionen som jag vårdades för.  Det är en 
problematisk arketyp men en som har ett syfte i den här berättelsen 
just på grund av sin problematik. A befinner sig i en utsatt position 
där hon inte kan rädda sig själv. Hon har inte förmågan eller viljan  
att ens försöka. Att avbilda A på ett sätt som traditionellt förknippats 
med hjälplöshet känns därför passande.

Panacea: Panacea var den Grekiska gudinna som personifierade 
botemedlet⁸. Medicinen som kunde bota alla sjukdomar. Hon var 
dotter till Asclepius (vars stav och ringlande orm fortfarande används 
som symbol för medicin idag). I min berättelse representerar 
Panacea både psykiatrin i form av vårdare och i form av medicinen 
som är hennes gåva. Hennes tempel är sjukhuset. Jag har valt 
att avbilda henne som en äldre kvinna. Arketypen av den visa och 
mystiska kvinnofiguren som bär på alla svar. Omhändertagande 
men inte nödvändigtvis en källa till trygghet. I den här berättelsen så 
är det hon som har makten över A, precis lika mycket som hennes 
sjukdom. Det är hon som bestämmer när A får lämna templet 
och det är hennes regler och rutiner som ska följas. I mina första 
skisser av Panacea så bar hon en traditionell sköterskeuniform som 
användes på mentalsjukhus under sent 1800-tal. Den uniformen 
är dock inspirerad av katolska nunnor och återkopplar inte till den 
Grekiska mytologin som jag utgår ifrån. Hennes utseende gjorde 

också att man lätt kunde få associationer till t.ex Gökboet vilket inte alls passar för min 
berättelse. Jag tyckte om siluetten av den uniformen men omvandlade den till att mer likna 
en traditionell Grekisk klänning från antiken. För att behålla en aspekt av sjuksköterska så 
lät jag överdelen av klänningen likna de uniformer som används av vårdpersonal idag.
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Oizys: Oizys var en personifierande ande (daemona) av depression 
och sorg. Hennes romerska namn var Miseria. Hon är dotter till 
Nyx som är nattens gudinna. Nyx hade många många barn som 
personifierade olika aspekter av mänsklighetens mörka sidor. Här är 
ett utdrag ur Hesiods Grekiska Epos⁹:

“ And Nyx (Night) bare hateful Moros (Doom) and black Ker (Violent 
Death) and Thanatos (Death), and she bare Hypnos (Sleep) and the 
tribe of Oneiroi (Dreams). And again the goddess murky Nyx, though 
she lay with none, bare Momus (Mockery) and painful Oizys (Misery). 
”
Oizys har en mycket liten roll i den Grekiska mytologin och det finns 
inga beskrivningar av henne som bevarats. Detta gav mig tillfälle 
att fantisera fritt om hur personifieringen av depression skulle se ut. 
För mig så handlar depression mest om vad jag intalar mig själv. 
Den negativa, lömska och elaka rösten i mitt huvud som får mig 

att tro och känna saker som skadar mig. Den rösten liknar min egen så mycket att det är 
svårt att upptäcka att den egentligen är ett symptom av min sjukdom. Min Oizys är därför 
en spegling av A. En hålögd, viskande vålnad av henne själv som klängt sig fast som 
en parasit. Hennes viskningar antar formen av nattfjärilar. Nattfjärilen har ett flertal olika 
symboliska betydelser i olika delar av världen men i den grekiska mytologin har fjärilar 
överlag setts som skepnaden själen tar efter att en människa har dött. Nattfjärilen har ett 
sämre rykte än sin vackrare kusin, mycket på grund av klädmalar och vad de kan ställa 
till med. De anses också vara ett dåligt omen i vissa kulturer. Jag inspirerades av det här 
citatet ur Soul, butterfly, mythological nymph: psyche in philosophy and neuroscience¹⁰

“ While the butterfly symbolizes awe, the moth has become the unwilling symbol for 
that which is ugly and negative. Other symbols identified with moths – such as insanity, 
for example – are also responsible for the moth’s low esteem. However, the moth, 
attracted by the flame – just as the soul is by heavenly truth – burns itself in the flame, 
reflecting the trials that must be endured to eliminate the flesh before knowing the joys 
of the beyond “

I min gestaltning av Oizys så dras hennes nattfjärilar till ljuset från A och skulle kunna 
tänkas äta hål i hennes själ. Detta framkommer dock inte i berättelsen utan är en symbolik 
som kanske uppfattas av vissa läsare. Vidare så symboliserar den filt som Oizys virat kring 
A känslan av depressionen som läggs över en som en tung grå filt. I mina illustrationer har 
jag använt ytan av filten till att skriva slarviga, snabba och desperata ord och meningar 
som upprepats i mitt huvud i depressiva perioder. Orden bildar en visuell textur på filten 
men är svåra att läsa. Orden är på insidan och den yttre världen får inte ta del av dem om 
man inte kommer mycket nära och anstränger sig.
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Maniae: “The Maniae” var 
kvinnliga daemoner som 
i den Grekiska mytologin 
personifierade galenskap¹¹. 
Begreppet mani har tagits 
från det gamla grekiska ordet 
som betydde just galenskap 
och frenesi. Det finns även en 
gudinna vid namn Mania som 
har en liknande roll men jag har 
valt att använda mig av Maniae 
(som jag för enkelhetens skull 
kallar “manierna” i tal) istället 
då det passar mitt berättande 
med fler än en personifikation 
av hypomanin. Det finns väldigt 

lite information om Maniae men de nämns kort i förbigående i flera antika berättelser, 
ofta som influenser på de viktigare karaktärerna. Maniae personifierar i min berättelse 
hypomani så som jag upplevt den, uppdelad i tre karaktärer: Inspiration, Excitation och 
Agitation som i tur och ordning besöker A och influerar henne. De får henne att dansa med 
dem, uppjagad och euforisk innan de plötsligt lämnar henne. Visuellt så var Maniae de 
svåraste karaktärerna att gestalta. Hur ser egentligen inspiration ut i kvinnlig gestalt? Jag 
kämpade länge med att försöka hitta symbolik och attribut som skulle fungera ihop med 
de känslor jag ville förmedla. Jag behövde skilja dem från varandra men också visa att 
de var en del av en helhet. En symbol som jag tidigt hade i åtanke var haren. En hare är 
ett bytesdjur som alltid är på sin vakt. Den är nattlevande, snabb och oberäknelig. Precis 
som sin släkting kaninen så är den en symbol för fertilitet och sexualitet. Den har också 
kulturella kopplingar till galenskap genom Lewis Carrolls Alice i Underlandet. Haren kan för 
mig symbolisera den hetsiga, vaksamma, snabba och sömnlösa hypomanin som flyktigt 
orsakar lustfylld frihetskänsla, en vilja att springa åt alla håll samtidigt och aldrig varva ner. 
I slutändan är haren för snabb för att springa ikapp med och man blir lämnad andfådd och 
besviken i mörkret.

Alla tre Maniae fick därför bli kvinnogestalter med harhuvuden. Deras olika personligheter 
skapade jag genom att använda olika tekniker i målandet av deras kroppar och klänningar. 
Inspiration har en klänning först blev målad med lösa penseldrag av vått utspätt bläck och 
sedan tecknad i blyerts för att imitera och återskapa den målade effekten i flera skira lager. 
Excitation är målad i mörkare bläck. Mer okontrollerat och kaosartat. Sedan blandade jag 
in blyerts och tecknade virvlande spiralgalaxer och stjärnor för att symbolisera hennes 
enorma energi, kraft och potential. Agitation är målad i svart bläck med en sågtandad 
plastkniv och handgjorda penslar av tandpetare och tändstickor för att hitta ett spretigt, 
spetsigt och kaotiskt uttryck. Jag ville visa både det defensiva och det irriterade utagerat 
aggressiva beteendet som kan uppstå när någon ifrågasätter en under en hypomanisk 
episod.
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Achlys: En daemon som personifierar lidande, sorg och den dimma 
som uppstår över ögonen i dödsögonblicket. Hennes namn betyder 
just “dimmiga ögon” men hon kallas oftast för Mist of Death eller 
Darkness of Death.  I min berättelse så symboliserar hon den mest 
akuta fasen av ångest, självhat och dödslängtan. När lidandet och 
sorgen kommer och drabbar en utan förvarning och bär döden med 
sig. Achlys och Oizys personifierar ungefär samma känslor i den 
Grekiska mytologin men jag använder dem för att representera olika 
sidor eller kanske snarare grader av depression. Medan Oizys är den 
viskande, tunga bördan så är Achlys den tyst skrikande, desperata 
upplevelsen av att vilja kräla ut ur sitt eget skinn och sluta existera.  

Till skillnad från de andra mytologiska karaktärer som jag har med i 
min historia så finns det en utseendebeskrivning av Achlys. Utdrag ur 
Hesiods Shield of Heracles¹²:
 

“By them stood Darkness of Death, mournful and fearful,  pale, shrivelled, shrunk with 
hunger, swollen-kneed. Long nails tipped her hands, and she dribbled at the nose, and 
from her cheeks blood dripped down to the ground. She stood leering hideously, and 
much dust sodden with tears lay upon her shoulders.“

Jag har velat vara trogen till Hesiods beskrivning av Achlys. Dels för att hon är den enda 
av mina utvalda karaktärer som har en antik beskrivning att utgå ifrån men främst för 
att den beskrivningen passar så utmärkt till den känsla jag vill förmedla. När jag målade 
Achlys så använde jag enbart mina egna handgjorda penslar och verktyg samt tomma 
pillerkartor tillsammans med flytande bläck och ritkol. Jag arbetade väldigt snabbt och 
lyssnade på musik som frammanade den hårda, lidande och skrämmande känsla som jag 
behövde. Till slut hade jag en stor mängd bildmaterial att ta ifrån. När jag sedan redigerade 
de slutgiltiga illustrationerna för boken så använde jag ibland flera bilder samtidigt som jag 
digitalt arbetade ihop i lager. Jag kunde då hitta helt oväntade effekter och resultat.

Nymferna: Nymfer är kvinnliga naturväsen från den Grekiska 
mytologin¹³. De är inte gudinnor men arbetar ibland för dem. De 
besitter magiska förmågor och är nära förknippade med naturen 
och dess liv som de skyddar och bevarar. Beroende på vilken del 
av naturen nymfen återfinns i så har de olika namn. Naiader är 
flodnymfer, Dryader är trädnymfer etc. I min berättelse har jag skapat 
en egen typ av nymf som har sin hemvist i hjärnan och vars uppgift 
är att skydda och ordna de signalsubstanser som hamnat i obalans 
på grund av sjukdomen. Panacea berättar om nymferna för A för 
att trösta henne efter hennes möte med Achlys. Detta är inspirerat 
av de lärorika samtal som jag haft med pedagogiska och vänliga 
läkare som har förklarat hur mina mediciner fungerar och vad som 
händer i min hjärna när jag tar dem. Jag har intresserat mig mycket 
för neurokemi och hur hjärnan fungerar efter de samtalen och det 
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har hjälpt mig att förstå varför jag behöver medicin och hur den hjälper. Det är vetenskap 
som för mig framstår som magi. När jag designade nymferna så inspirerades jag av hur 
neurotransmittorer ser ut och det enorma nätverket av synapser som finns inom mig. 

Systrarna: Panacea kallar på 
sina systrar Hygenia, Aceso 
och Iaso. Enligt mytologin så 
hade Panacea flera bröder och 
systrar som representerade 
olika delar av läkekonsten. 
Hygenia personifierade renlighet. 
Aceso personifierade den 
läkande processen medan Iaso 
personifierade återhämtningen 
från sjukdom. Systrarna tillbads 
säkert var och en för sig då 
folk sökte hjälp hos gudarna 
för läkning men det finns inget 
bevarat material som beskriver 
dem. De nämns bara i samband 
med Panacea och guden 
Asclepius andra barn.

Jag ville använda samma estetik som hos Panacea för att visa att de alla tillhör samma 
familj. Den estetiken är en blandning av traditionella kläder från antika grekland blandat 
med sköterskeuniformer. I min berättelse så är de läkande systrarna bokstavligen 
sjuksystrar och det är just sjukhuspersonalen som de representerar. Jag har ett väldigt 
blandat intryck av personal jag träffat på slutna psykiatriska avdelningar och det har 
absolut inte alltid varit positivt. Det är en väldigt underlig social situation som uppstår 
mellan patienter och vårdare som jag inte tror uppstår inom andra områden i vården. 
Vårdarna är ditt stöd, din vägledning, din matpersonal och väckarklocka. De kan belöna 
och straffa, ge friheter eller ta dem ifrån dig, hjälpa dig plåstra om dina sår eller säga 
åt dig att du får skylla dig själv. Vårdarna vårdar, vakar och vaktar och det är dem som 
bestämmer om du får komma ut eller inte. I samtal med en vän som har jobbat som 
kriminalvårdare på ett häkte så ser jag många likheter.  I en annan historia och i ett annat 
medium och sammanhang så hade jag kunnat utforska det här mer nyanserat för det är en 
stor del av min upplevelse som jag känner är viktig att tala om. I Far from Euthymia  så har 
jag valt att mestadels porträttera de positiva möten jag haft med vårdpersonal.

Hygenia har skyddshandskar och ett vattenkärl för att rengöra och hantera A. Både 
tvättning av hår och klippning av naglar är sådant som jag haft starka upplevelser av. 
Aceso är porträtterad mer som ett helgon, hållandes en bukett av blomman helleborus 
som symboliserar lindrande av oro. Hon har också bandagerade armar som tecken på 
medkänsla och förståelse. Hon hjälper A med läkning av både utsida och insida. Iaso 
håller en spirande ny växt som symboliserar nytt hopp, styrka och möjligheter. Hon är den 
sista A möter och hon personifierar den återhämtning som hon påbörjat och livslusten som 
förhoppningsvis kommer fortsätta att växa.
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Representation, normer och medpatienter

Jag är medveten om att jag berättar en historia om en vit kvinna med en kroppstyp som 
faller inom normen för västerländska skönhetsideal. Det är något jag haft i åtanke från 
början av projektet. Huvudpersonen i den här berättelsen hade kunnat vara vem som helst 
och sett ut hur som helst, så varför har jag valt att använda mig av den vanliga normen? 
En skör vit kvinna i en utsatt situation? Det enkla och raka svaret på den frågan är att 
jag själv är en vit kvinna som ofta är skör och som befunnit sig i utsatta situationer. Det 
är min egen verklighet och mina egna inre bilder jag vill berätta om. Även om jag hade 
kunnat använda mig av en annan visuell representation av mig själv så hade det inte känts 
genuint för mig utan som ett försök att bryta normen för brytandets skull utav ängslighet. 
Psykiska problem diskriminerar inte. Vem som helst kan drabbas, oavsett bakgrund och 
hudfärg. Jag är en av de drabbade och det här är bara min historia. Att se liknande projekt 
där andra personer med andra utseenden, hudfärg eller bakgrund hade varit otroligt 
intressant. Jag var dock inte rätt person att berätta deras historier till just det här projektet. 
Om jag gjorde ett masterarbete i samma anda så hade en spännande vinkel varit att 
intervjua ett varierat urval av personer och hjälpa dem att gestalta personifieringarna av 
just deras upplevelser av symptomen. En aspekt av mina upplevelser av slutenvården 
som inte kommit med i min bok trots att det är något som har varit helt avgörande i mitt 
liv är just möten med andra patienter. Att träffa andra i samma situation men med vitt 
skilda upplevelser, problematik och bakgrunder har lärt mig otroligt mycket om människor 
i allmänhet och hur psykisk ohälsa tar sig så olika uttryck i synnerhet. Väldigt unga 
människor och äldre, svenskar och invandrare, personer med “normala” liv och familjer 
tillsammans med väldigt ensamma, fattiga och utsatta. På en låst avdelning så delar man 
ett sammanhang som ingen har valt och som ingen egentligen vill delta i. Då är det lätt att 
hitta oväntade vänner som man lär känna på djupet eftersom det allra känsligaste ligger 
så nära ytan. Jag hade gärna avbildat och inkluderat medpatienter som jag mött just för 
att de betytt mycket för mig men också för att det hade gett en mer nyanserad bild av 
vem som drabbas av psykisk ohälsa. Jag kan dock inte göra det med gott samvete utan 
deras medgivande och de flesta har jag aldrig träffat eller pratat med igen efter perioderna 
på avdelningarna. Alla förtjänar att få göra sin röst hörd om de vill dela med sig av sina 
upplevelser av psykiatrin (och andra omständigheter naturligtvis) och jag har turen att 
kunna ha en stor plattform samt verktygen för att berätta min. I framtiden kanske jag kan 
hjälpa andra.

Formatet

Far from Euthymia är en grafisk novell eller kanske snarare en illustrerad dikt. En 
bilderbok för vuxna. Jag är osäker på hur man bäst kan kategorisera boken. Jag ville hela 
tiden att illustrationerna skulle kunna stå för sig själva utan text eller kontext samtidigt 
som de i kombination berättar en historia. Illustrationerna skulle få stå i fokus medan 
texten tillför djup, kontext och ledtrådar till vad bilderna innehåller och symboliserar. Den 
grafiska formgivningen av boken är inspirerad av den bleka verklighet som sjukhus, 
patientinformation och läkemedelsförpackningar kommer ifrån. Jag har använt mig 
av stora vita ytor och satt texten i utkanterna av sidorna, nästan som det finstilta i ett 
dokument eller varningstexten på en kartong med mediciner. 
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Typsnittet är Arial Narrow satt i 10pt. Jag valde typsnittet efter att ha 
tittat på de klisterlappar som apoteket sätter på receptbelagda 
läkemedel när de hämtas ut. Liten text utskriven på plats och som 
ska identifiera vems medicin det är, vem som skrev ut den och ange 
doseringen. Jag jämförde den texten med olika varianter av de 
vanligaste typsnitten som används i kommunala informationsblad 
och officiella sammanhang. Arial används väldigt ofta, speciellt i 
bipacksedlar men på etiketterna är bokstäverna mer ihoptryckta för 
att ta mindre plats. Det som var mest likt var då Arial Narrow. Den 
ihoptryckta känslan kändes också passande för temat, stämningen 
och min egen vilja att krypa ihop och gömma mig under min tid på 
sjukhuset. Jag har också valt att låta bokens omslag ha samma 
typsnitt och tomma känsla av stora vita ytor utan dekoration. Bara 
en liten nattfjäril syns på baksidan som en slags visuell ledtråd till 
innehållet.  

 
Jag ville göra en sagobok och använt mig av sådan estetik i mina illustrationer men de får 
berätta sin historia i kontrast med det tråkiga, stela och kalla. Det kan i sig symbolisera min 
vilja att fly in i sagornas värld fastän jag är fast i verkligheten som jag ofta upplever som 
väldigt strikt och tråkig. Den insikten är en efterhandskonstruktion men känns självklar när 
jag färdigställt boken och tittar på slutresultatet.

Arbetsprocessen

Det första jag gjorde var en mindmap över alla mina symptom och hur dom hör ihop. 
En slags studie i självinsikt kanske man kan säga. När jag väl hade symptomkartan så 
kunde jag börja leta efter motsvarigheter i sagornas och mytologiernas värld. Jag valde 
snabbt att jag skulle arbeta med den Grekiska/Romerska mytologin eftersom den är så 
väldokumenterad och innehåller otroliga mängder väsen och gudomliga karaktärer. Det 
var inte alls vad jag hade tänkt mig från början men jag bler ännu mer säker på mitt val när 
jag insåg att många symptom, sjukdomar och mediciner fått sina namn just från det antika 
Grekiska språket. Jag valde ut ett antal karaktärer som jag ville arbeta med och började 
gestalta dem. Vid det stadiet så hade jag inte skrivit någon historia utan försökte illustrera 
känslor och händelser på ett mer kaotiskt sätt. Jag var väldigt tveksam inför att skriva en 
historia men valde ändå till slut att testa. Jag tycker om att skriva på flera olika sätt men 
just för denna historia så kändes det lättast och mest passande med ett poetiskt språk 
skrivet i verser. Jag skrev det första utkastet på en kväll och höll mig till det genom nästan 
hela projektet. 

När  jag väl hade en skriven berättelse att förhålla mig till så gjorde jag en plan över 
sidorna och avgjorde vilka illustrationer som behövde göras. Efter det började jag 
producera bilderna i en rasande takt. Det var så många bilder jag ville göra och som 
behövdes för att berätta allt och jag var inte villig att klippa bort något. Jag använde 
utskrivna digitalt målade skisser som jag sen tecknade i blyerts med transparent 
arkitektpapper. Jag använde mig också av referenser från tidningar, modereportage och 
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gamla urklipp som jag sparat sedan lång tid tillbaka. Genom att använda transparent 
papper så kunde jag imitera den digitala arbetsprocess som jag är van vid då jag främst 
sysslat med digitalt måleri innan. Jag kunde leka med lager, pussla ihop olika skisser och 
referensmaterial för att skapa mina egna bilder utifrån dem. 

Jag visste i början av projektet att jag ville använda mig av tekniker som jag fått testa på 
Konstfack såsom att måla med egengjorda penslar och verktyg för att uppnå oväntade 
och okontrollerade resultat. Jag tog gamla penselskaft och tejpade fast olika material 
såsom sönderklippt tyg från en vante, en bunt tändstickor, ett plastglas klippt i skärvor och 
klumpar av aluminiumfolie. Jag tejpade också ihop en massa tandpetare och använde 
en sågtandad plastgaffel och pillerkartor att måla med. Genom att använda dessa och 
snabbt producera en stor mängd material så hade jag otroligt många spännande former 
och effekter att leka med. Jag använde det transparenta pappret för att i detalj imitera de 
handmålade effekterna men ändå styra dem och lägga dem i intressanta mönster. Ibland 
använde jag materialet rakt av utan att redigera och på många ställen i boken så har jag 
digitalt använt de målade effekterna som texturer eller för att kombinera ihop dem till nya 
bilder.

Jag förlorade en hel veckas arbete på grund av mystisk feber och fick jobba dubbelt så 
hårt efter det. I slutet så satt jag ofta i skolan från tio på morgonen till halv ett på natten. 
Det kändes dock inte speciellt jobbigt då bilderna var så tillfredsställande att arbeta 
på. Svårare blev det när deadline inför att skicka boken till tryckeriet närmade sig. Jag 
hade väldigt lite tid till att redigera alla bilderna och sätta ihop dem samt arbeta med 
formgivningen. Jag skrev klart och redigerade hela texten på den sista dagen och fick den 
precis korrekturläst i tid. Jag blev ändå nöjd med slutresultatet även om det fanns ett par 
bilder som jag hade velat göra ändringar  i. Under resten av tiden fram till utställningen så 
förberedde jag en broschyr med information om projektet, mig själv och bipolär sjukdom. 
Jag utformade broschyren lite som en bipacksedel till boken som kan förklara mer om 
handlingen, symboliken och bakgrunden till projektet. Precis som boken så skrev jag 
broschyren på engelska för att kunna nå en större grupp läsare.  Jag utformade också 
visitkort utifrån några utvalda illustrationer och spenderade lång tid i utskriftsverkstaden 
med att skriva ut och beskära alla de bilder som jag ville hänga upp till utställningen. 
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Boken levererades dagen innan utställningen och blev precis som jag hade tänkt mig. Det 
är en väldigt speciell känsla att hålla en bok i handen som man har gjort helt själv. Jag 
tryckte upp 25 exemplar och använde fyra i utställningen (varav tre blev stulna) och sålde 
en del av de andra i den book shop som sattes upp i studion där min utställningsplats var 
belägen. Boken blev 52 sidor lång och är tryckt i A4-format på Munken Pure 100g papper.
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Utställningen

Min första idé var att helt enkelt rama in förstorade utskrifter av mina illustrationer, 
hänga upp dem på en vägg och sätta upp en enkel hylla för att ställa exemplar av boken 
på. Jag uppmuntrades av min handledare att vara mer ambitiös och försöka förmedla 
känslan av min sjukhusvistelse även i utställningen. Jag funderade på att bygga upp 
min utställningsplats som ett väntrum med en tråkig stol och ett bord där boken och 
broschyrerna kunde ställas. Jag undersökte lite med olika möbelfirmor som hyr ut 
begagnade kontorsmöbler och hade en plan som kändes bra men i slutändans så blev det 
för dyrt för mig att hyra och frakta möblerna. Istället så skaffade jag ett enkelt konsolbord 
där jag ställde upp boken mot en svart skrivplatta (lite som en läkare skulle kunna tänkas 
ha) och ställde brochyrerna i ett plastställ samt visitkort på det plåtfat som jag använt för 
att hälla flytande bläck i under mitt målande. På den undre hyllan på bordet så placerade 
jag två vita brickor. På den ena lade jag en rad tomma pillerkartor och på den andra lade 
jag några av de hangdjorda verktyg som jag använt mig av i processen. 

En stor del av tiden för utställningsbygget gick åt till att spackla, slipa och måla de 
handgjorda ramar jag som tänkt använda till mina illustrationer. När jag gjort klart alla och 
äntligen fått upp bilderna på väggen så syntes det dock att ramarna tog över alldeles för 
mycket och dessutom var delvis sneda. I samråd med mina lärare så beslutade jag att helt 
strunta i ramarna och istället placera de utskrivna bilderna direkt på väggen med spik. 

I utställningen så tog mina bilder fokus och var lätta att se och betrakta på håll vilket var 
något jag ville uppnå. Jag märkte snabbt att besökare knappt kunde se min bok då den 
smälta in i väggen med sin enkla formgivning i vitt med liten svart text. Jag satte då upp en 
liten skylt som välkomnade besökare att plocka upp boken och läsa vilket hjälpte. Alla de 
50 broschyrer som jag skrivit ut gick åt och det gjorde även mina visitkort. 



18

Reflektioner

Det har varit ett hårt arbete och jag har aldrig arbetat så många timmar om dagen med 
någonting annat. Under de mest intensiva veckorna så satt jag i skolan ca 14 timmar om 
dagen sex dagar i veckan. Jag har ändå känt under nästan hela tiden att det har varit 
givande, inspirerande och framför allt roligt. Jag valde att arbeta med det här temat för att 
det känns viktigt, personligt och har stor potential för konstnärlig tolkning men också för 
att det är ett tema som jag känner mig väldigt hemma i att gestalta. Att sitta sena nätter 
ensam i skolan och teckna har varit skönt då jag har känt att jag gör något som jag tycker 
om att göra samtidigt som jag berättar en historia som jag nog har längtat efter att berätta.

Under presentationen så kände jag också att jag fick tillfälle att berätta på ett mer 
personligt och känslomässigt sätt om mitt tema och min historia. Under samtalet med 
gästkritikern Knut Larsson så fick jag ytterligare tillfälle att förklara hur jag har tänkt och 
hur jag känner inför specifika delar av mitt projekt. Även frågorna från publiken var väldigt 
bra och fick mig att fundera mer på hur projektet har påverkat mitt mående och hur en 
liknande process med andra människors berättelser skulle kunna gå till och se ut. Under 
de delredovisningar som har varit under projektets gång så har jag hållit mig mycket 
till fakta men i slutpresentationen så lade jag in mer känsla. Mitt projekt är ett mycket 
känslomässigt sådant och otroligt personligt. Att få förmedla dom sakerna inför min klass 
och övriga åhörare var skönt och att få prata med de som blev berörda efteråt gav mig 
jättemycket. Jag har gjort den här boken för att kunna få förmedla det som bara inte går 
att väva in i en vardaglig konversation men som ibland skriker efter att få berättas. När jag 
har suttit och i detalj skuggat de skosnören som föreställer de som jag försökte använda 
för att ta mitt eget liv med under min sjukhusvistelse 2012 så har jag såklart tänkt att 
någon kanske skulle förstå symboliken i text och bild och kunna gissa sig till vad jag har 
gått igenom. Jag tänkte på den främmande läsaren då, och inte på mina anhöriga som 
faktiskt vet. I min vardag och när jag har arbetat med detta så glömmer jag ofta bort att det 
handlar om väldigt verkliga händelser som allvarligt påverkat mig och mina anhöriga. När 
mina närmaste vänner och släktingar besökte utställningen och läste boken så började 
de gråta nästan allihop. Min mamma kunde inte läsa boken där och då utan fick göra det 
hemma istället. Jag har inte gjort boken för att läsare ska börja gråta och jag tycker såklart 
inte alls om att se dom jag älskar gråta heller, men det blev ändå förlösande på något sätt. 
Man får gråta och det är okej att må dåligt. Det är okej om man är sjuk eller bara har en 
period då allt är grått och Oizys klänger sig fast på ens rygg och viskar hemska hopplösa 
saker i ens öra. 
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