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Bakgrund

Vad, varför och hur
I mitt masterprojekt undersökte jag begreppet psykisk 
ohälsa/hälsa. Jag gjorde det för att förstå mig själv och 
min omgivning bättre, bland annat tittade jag närmare på 
tillståndet utmattningssyndrom och stressrelaterad psyki-
sk ohälsa från olika perspektiv. Jag undersökte temat vi-
suellt och konstnärligt som illustratör, serietecknare, och 
bildberättare. Då utmattningssyndrom är väldigt vanligt 
i dagens samhälle, och något jag själv hade erfarenheter 
av, ville jag förstå och komma till kärnan av problemet. I 
denna  illustration vill jag visa hur jag tog mig an projektet.



Bildsök på “hälsa”. Källa: Google

Bildsök på “ohälsa”. Källa: Google

Bildsök på “hälsa och ohälsa”. Källa: Google

Begreppet hälsa anses ofta vara det ”normala” och det eft-
ersträvansvärda tillstånd som är lika med att känna mentalt 
och fysiskt välbefinnande, fri från smärta och lidande. Att 
ha god hälsa har blivit en norm som värderas högt i da-
gens arbetsklimat med system där vinster, prestation, per-
fektion, snabbare och ständig utveckling och förändring 
ställer omöjliga krav. Reklam och budskap i det offentliga 
rummet kommunicerar om hur du genom få enkla snab-
ba tips eller produkter kan hålla dig frisk, bli sundare och 
hälsosam för att kunna vara mer effektiv på jobbet, vara så 
lycklig och framgångsrik som möjligt och prestera maxi-
malt. Hur illustreras detta begrepp? I en bildsökning på 
ordet “hälsa” på Google fann jag till största delen dessa 
typer av illustrationer. Jag tyckte de hade ett gemensamt 
uttryck i att de var ljusa, färgstarka, balanserade, enkla och 
symboliska i sin form. 

Hur är det då med begreppet ohälsa, det som i vårt sam-
hälle har blivit det “onormala”, det lägre värderade och mer 
oproduktiva tillståndet? Hur illustreras begreppet ohälsa? 
Bilderna jag hittade på Google när jag sökte på “ohälsa” 
hade också ett gemensamt uttryck. Bilderna var främst 
mörka, i svart-vitt eller gråskala, poetiska och måleriska.



Jag undrade, måste det vara antingen svart-vitt eller färg-
glatt? Finns det andra sätt att illustrera dessa begrepp och 
teman och samtidigt bryta mot hälsonormen? 

Hur beskrivs begreppet psykisk hälsa i text? Folkhälsomy-
ndigheten skriver på sin hemsida: “WHO (Världshälsoor-
ganisationen) definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av 
psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga 
de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, 
kan arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle hon 
eller han lever i. Psykisk hälsa innefattar alltså något mer än 
frånvaro av psykisk ohälsa, och inbegriper både individens 
upplevelse och relationen mellan individen och det sociala 
sammanhang hon eller han lever i.” 

Hur beskrivs begreppet psykisk ohälsa? Folkhälsomyn-
digheten skriver på sin hemsida: “Psykisk ohälsa används 
ofta som en övergripande term som täcker både psykiska 
besvär och psykisk sjukdom. Begreppet psykisk ohälsa ry-
mmer olika former av psykiska besvär och även kliniskt 
definierade sjukdomstillstånd ... Psykiska besvär beskriver 
olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans 
eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömns-
vårigheter. De psykiska besvären kan beroende på typ och 
omfattning i olika grad påverka funktionsförmågan. Sym-
tomen är inte så omfattande att diagnos kan sättas och är 
oftast normala reaktioner på en påfrestande livssituation.” 

Är utmattning och stressrelaterad ohälsa alltså helt norma-
la och hälsosamma reaktioner på ett ohållbart och ojäm-
likt samhälle? Symtom på en obalans som har utvecklats 
genom historien, särskilt om vi ser på kvinnors historia, 
och i bristen på lika möjligheter för män och kvinnor. Att 
den psykiska ohälsan innebär att säga nej till ett effektivt 
samhälle där “friska” och “normala” människor precis som 
samhällets kropp blundar för en kommande kollaps, en 
tickande bomb av klimatkriser och överkonsumtion? 

Ett av syftena med detta projekt var alltså att att ge fler 
perspektiv på vad psykisk hälsa/ohälsa kan vara, då jag 
ansåg att det behövdes fler alternativ  än  de normativa 
bilder av hälsa och ohälsa som fanns i samhället, i reklam 

Bildsök på “psykisk hälsa”. Källa: Google

Från Folkhälsomyndighetens hemsida: 
“En bild av hur begreppen överlappar 
varandra. Psykisk hälsa och psykisk 
ohälsa kan förekomma samtidigt.”



och i kulturen. När jag bildsökte på psykisk hälsa kom 
det upp bilder som visade att båda delarna behövs. Pre-
cis som Merete Mazzarella skriver och funderar kring 
vad som skulle vara ett mer dynamiskt hälsobegrepp i 
Dagens Nyheter 3/8 2003 ”hälsa är snarare att kunna 
bli sjuk och sedan åter frisk” menar jag att det behövs 
fler skildringar av psykisk hälsa/ohälsa i kulturen för att 
bilden ska bli mer jämställd och ämnet mindre stigma-
tiserat. Många känner en skam när de blir eller är på 
väg att bli sjuka, och skammen kan därefter leda till just 
utmattning, eftersom man inte bromsar i tid. Bilderna 
jag hittade på ordet “ohälsa” tyckte jag visualiserade 
känslan skam väldigt starkt. Jag ville med detta pro-
jekt genom att tex visualisera mina egna erfarenheter 
säga att du inte är ensam, och att detta inte är något 
att skämmas för. För att få förståelse behövde jag även 
undersöka ämnet bortom individnivå. Robert Sapolsky 
skriver i boken Varför zebror inte får magsår “lika lite 
som vi kan förstå en sjukdom utan att ta hänsyn till 
individen som är sjuk, kan vi förstå en sjukdom om vi 
bortser från hur samhället ser ut där den sjuka indiv-
iden lever“. 

Stress är något alla människor kan uppleva i sin vard-
ag, och är en naturlig del för att vi ska överleva. Men 
vad händer när stressen blir långvarig och utvecklas till 
fysisk och psykisk ohälsa? Min huvudfråga var: Varför 
blir våra hjärnor så stressade? 

Jag ville berätta visuellt och konstnärligt utforska mina 
egna tankar och känslor om hälsa/ohälsa, hur det är 
kopplat till strukturella problem i dagens samhälle,  hur  
det  påverkas av till exempel normer, maktstrukturer, 
ekonomi och sociala medier-hets. Jag ville använda mig 
av humor då det motverkar stress.  Jag ville även un-
dersöka vad som stimulerar  hjärnan  rent  visuellt och 
sinnligt och illustera vad som händer med hjärnan och 
kroppen vid till exempel utmattning. 

Jag tror det är viktigt att försöka beskriva temat visuellt 
eftersom just psykisk hälsa/ohälsa inte syns utanpå även 
om det sker fysiska förändringar inuti kroppen. Det 

Mina första skisser på temat 
utmattning och stressrelaterad 
ohälsa.



sker förändringar i hjärnans struktur vid utmattning och 
kronisk stress, men det syns inte för omgivningen på sam-
ma sätt som när man har brutit ett ben. Jag har förstått 
det som att många personer med utmattningssyndrom 
upplever att de blir missförstådda av sin omgivning just 
därför. Jag hade själv varit utmattad och hade även haft 
en rad olika kroppsliga symtom på stress utan att förstå 
varför och ville därför förstå och genom tecknandet själv 
kunna bearbeta mina upplevelser. Jag hade ett behov av att 
försöka förstå i efterhand, och att använda skapandet som 
en läkande terapikraft. Jag ville även bidra till att sprida  
en mer lättillgänglig bild av ämnet. Jag tror att bilder är 
viktiga att använda sig av för att människor lättare ska 
kunna ta till sig information, eller till exempel om man är 
utmattad och har svårt att ta till sig stora mängder text. 
Jag upplevde att det fanns mest informaton om ämnet via 
medicinska texter eller diagram, men jag tyckte det var 
lättare att ta till mig ämnet när det var via bilder eller serier. 
Jag hade inte sett så många bilder i kulturen som beskrev 
detta sjukdomstillstånd som jag själv kunde spegla mig i, 
därför tänkte jag att det behövdes fler. 

Inspiration, betydelse och responser
Att läsa vetenskapliga texter och information om ämnet var 
till stor inspiration för mig, samt att samtala med personer 
som arbetade med ämnet i andra fält, till exempel olika 
stressforskare. En viktig del i mitt projekt var att försöka 
förstå och illustrera olika känslor och sinnesstämningar, 
och hur känslor, tankar och attityder hänger ihop och 
påverkar vår fysiska kropp och mående. Jag skulle beskriva 
utmattning som ett tillstånd där du har gått så långt att du 
fallit ur din egen tillvaro. Mattan rycks under dina fötter 
och du flyter runt i ett gränslöst tillstånd. Du har tappat 
din identitet. 

Jag har pratat med och visat mitt material för några per-
soner  utanför skolan, tex träffade jag Marie Åsberg som 
myntade begreppet utmattningssyndrom och som är se-
nior professor inom stressrehab, på Daneryds sjukhus. 
Detta är en skiss för att illustrera detta besök, att jag inte 
kommer ihåg exakt vad hon sa i efterhand. Jag minns att 
hon berättade att det finns inbyggda beteende mönster 

Bildsök på utmattningsyndrom. 
Källa: Google
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vid stress, tex för kvinnor kallades 
beteendet “tend and befriend”, (och 
gav exempel i filmen Turist). Detta 
var för  mig intressant, för jag hade 
innan bara läst om det inbyggda be-
teende mönstret “kamp eller flykt” 
som tydligen är en stressreaktion 
som är mer vanlig bland män.

Åsberg berättade vad som händer i 
hjärnan vid utmattning, att amyg-
dala blir större, (amygdala är den 
del i hjärnan som styr hur vi reag-
erar på förändringar i omvärlden. 
Vid stressfyllda situationer är det amygdala som aktiverar 
kroppens sympatiska nervsystem och gör oss redo för kamp 
eller flykt.) och att det är samma för djur. Vid experiment 
med råttor i plaströr som blivit stressade av att vara i trånga 
utrymmen, sker förändringar i deras hjärnor. Hon visade 
även mina bilder som jag hade gjort för sin projektgrupp 
för utmattningssyndrom på Ersta sjukhus. Dom hälsade 
till mig att de gillade mina bilder - speciellt uppskattade de 
min humor och distans mitt i det sorgliga. Den här bilden 
med mattan blev speciellt uppskattad.        



Metod

Min metod har varit att testa mig fram, och projektet har 
varit ett praktisk research arbete där jag hela tiden har gjort 
saker och producerat bilder, berättelser och skisser på tem-
at fram till en viss punkt, utan att veta vilken form eller 
format det skulle resultera i.

Jag kunde inte föreställa mig i förväg vilken form eller 
vilket medium jag skulle använda, så jag behövde skissa 
ner alla olika idéer. 



Min process såg ibland ut så här, då den var en resa av olika 
känslor, ibland smärtsam och ibland rolig. Jag försökte 
att vara ärlig mot mig själv, vilket var väldigt svårt, och 
samtidigt lärorikt.  

Mina svårigheter var ibland att ens tillåta mig ha ett pro-
jekt, och jag hade mycket problem med att illustrera mina 
personliga erfarenheter eftersom jag var väldigt självkritisk, 
och jag var snabb till att döma mig själv. Vissa delar av 
mitt material (de självbiografiska) skämdes jag så mycket 
för så jag inte kunde visa dem för resten av klassen under 
våra feedback sessions förrän vid det sista tillfället. Jag hade 
innan dess arbetat med materialet men bara kunnat visa för 
mina handledare. Det var med stöd från min handledare 
Joanna som jag vågade låta bli att censurera mig i 
ett för tidigt skede. Jag uppmanades att rita bilder 
om att jag skämdes, och att jag inte behövde ta 
beslut om bilderna skulle vara med eller inte förrän 
det skickades till tryck. Detta hjälpte mig att jobba 
vidare med mitt material även om jag skämdes för 
det. Under projektet hade jag olika tankar om vad 
resultatet kunde bli, jag var inte säker på att det 
skulle bli en bok även om min handledare tänkte 
att mitt material kunde passa för det. Vi hade en 
dialog om vad jag kunde ta med, bearbeta eller ta 
bort för att det inte skulle kännas för utlämnande.



Jag gjorde olika färgexpriment med akvarell och gouage. 
När var en färg utmattad? Eller mattad? 



Jag utforskade horisonten i mina bilder, eftersom jag hade läst 
att titta mot en horisont  kunde vara befriande från stress, att 
ögonen kunde slappna av mer när de inte behöver fokusera på 
något med samma avstånd hela tiden. 



Jag tyckte det var intressant att försöka förstå hur kropp och själ hänger ihop och hur hjär-
nan fungerar. I texterna beskrevs ämnet ofta med hjälp av metaforer, så jag inspirerades 
att associera vidare att skapa bilder. Till exempel liknades det som händer i i hjärnans 
nervtrådar vid träd, små båtar i huvudet som åker omkring och sänder impulser eller 
liknelsen att ens inre röst spelas upp som ett kassetband i huvudet.



Jag använde Instagram som en sorts loggbok, där 
jag skrev och publicerade olika experiment och 
kunde få snabb respons och feedback från vänner.



I processen att hitta humor i ämnet, märk-
te jag snart att min humor ofta bestod av 
ordvitsar.



Jag hade under projektet möjlighet att vara i kera-
mikverkstaden på skolan, och använde detta som 
en metod för reflektion och återhämtning. Varför 
keramik? Keramik är först skört men blir starkt un-
der bränning. Jag kopplade det till när man blivit 
utbränd, att man blir starkare efteråt. Materialets 
egenskaper och processens långsamhet var något 
som tilltalade mig och jag kunde arbeta kravlöst då 
detta var något som inte behövde bli något speciellt, 
utan en lek med färg och form. Jag fick höra att det 
var vanligt bland keramiker att många tidigare hade 
varit utmattade, och sedan bytt bana för att arbeta 
med lera.



Även om jag aldrig varit sjukskriven för utmattning (förstod inte att jag var utmattad) 
så hade jag brottats med olika stressymtom, kroppslig smärta, psykisk ohälsa och nega-
tiva tankemönster vilket ledde till att jag väntade att få påbörja en utredning för ADD. 
Detta var helt nytt för mig, jag hade aldrig hört talas om denna diagnos innan. Tydligen 
så är det vanligt att bli just utmattad om man har denna diagnos. På Riksförbundet At-
tentions hemsida fann jag lite information: “Utmaningar: Att hålla fokus längre tid på 
ansträngande uppgifter, som läxor eller projektarbeten. Trötthet. Alla intryck leder ibland 
till att man känner sig fysiskt och psykiskt utmattad. Intryckskänsligheten kan göra att 
man upplever kritik och negativitet starkare. Styrkor: Hyperfokus när man verkligen 
gillar något. Intrycksrikedom. Man får fler och starkare sinnesintryck än andra. Intuitiv 
förmåga. Intryckskänsligheten gör att många blir bra på att läsa av andra 
och känna in omgivningen.”. Jag insåg att jag hade hittat ett ämne 
som verkligen intresserade mig, därför fungerade det ganska bra 
att hålla fokus även under ett långt projekt. Under svåra peri-
oder i livet har skapandet alltid hjälpt mig, och fungerat som 
en avstressande ventil. Jag kände under projektet att jag kunde 
läka och fick tid till reflektion. Jag hittade en väg i den skapande 

processen att bearbeta och berätta om 
mina upplevelser, förstå mina tankar 
och känslor, och berätta om det som jag 
inte kunde säga med ord. Att använda konstnärliga verktyg 
för att öka välmåendet är en terapeutisk metod som ger det 
utrymme för mänsklig reflektion som det oftast inte finns 
plats för inom vården.  

Inspiration 
Frida Kahlo
Self-Portrait with Cropped Hair



Jag testade andra medium, till exempel arbetade jag med att teckna rörliga animerade 
loopar för hand. Loopen i sin form hade det naturligt som jag ville illustrera, det tillstånd 
av utmattning och upprepning. Att genom upprepningen beskriva känslan av att allt 
bara fortsätter runt runt, att vara stressad är som att vara fast i en dålig spiral. Rörelse är 
också något som vi människor alltid har reagerat på och responsen finns inbyggd i våra 
hjärnor, från när vi var beredda att fly om vi såg ormens rörelse i gräset. Jag ville utforska 
olika medium som kunde tilltala visuellt och locka ett intresse.



Eftersom detta projekt skulle resultera i en 
utställning, och alltså något rumsligt, exper-
imenterade jag och några klasskompisar i en 
utställningslokal kring hur man kan ställa ut 
och arbeta rumsligt. Jag gjorde till exempel en 
installation och projicerade mina animerade 
loopar.



Arbetsprocess

För det mesta visste jag inte vad jag höll på med, handen var 
snabbare än hjärnan, så det gällde att hänga med. Mina an-
teckningsböcker fylldes av skisser, anteckningar och berättelser. 
Det som gjorde att jag fick lite struktur var att jag ungefär en 
gång i veckan, oftast på fredagarna eller innan handledning 
skickade en pdf med mitt material till min handledare. På så vis 
fick jag mer överblick över materialet jag gjort under veckan.

Fram till sista terminen hade jag producerat bilder och berät-
telser på temat, och jag tog ett beslut att det skulle samlas i en 
publikation. Jag använde ordet publikation för att ordet bok 
kändes mer bestämt i sin form, och jag ville kunna vara fri i 
att testa hur resultatet skulle kunna se ut utan att låsa mig i 
normerna om hur en bok borde se ut. Det jag sen hade kvar att 
göra var ett redaktionellt arbete av publikationen, där jag skulle 
gå igenom och bearbeta och strukturera upp allt det material 
jag hade. Som det såg ut i början så har jag lagt in för mycket, 
då jag la in allt jag kanske ville ha med i ett dokument. Utefter 
det började jag sortera, stryka, ta bort, flytta och ändra om i 
mitt material. Vissa grejer tog jag bort helt och vissa bilder 
valde jag att renodla, andra förstora upp, eller ändrade i deras 
berättarstruktur. Jag såg över var de olika delarna skulle plac-
eras, om det skulle vara en mer allvetande berättarröst eller om 
det skulle vara mer personligt i jag- form. Publikationen blev 
resultatet av min visuella research på temat och bestod av olika 
kortare sekvenser, fragmentariska uppslag och enstaka bilder. 
Vid presentationen i December innan sista terminen visade jag 
ett första utkast av min publikation. All den text och bild som 
jag hade lagt in i då kom inte med i slutresultatet. Jag valde 
ett format för att jag skulle kunna anpassa mina bilder som jag 
hittills hade gjort i olika storlekar. I urvalsprocessen tittade jag 
på mitt material och försökte ta bort det som jag redan sagt en 
gång i en skiss, för att undvika att det inte blev för mycket up-
prepningar som inte var medvetna. Under några tillfällen skrev 
jag ut alla mina bilder och la dem på ett stort bord för att få  
överblick och för att se vilka delar som kunde passa ihop, eller 
vilken följd som passade. Jag fick mycket hjälp med struktur av 
min handledare Joanna i denna urvalsprocess, och det formade 
sig till att bli en publikation med olika kapitel. 



Innehållet i de olika delarna kom att få olika formspråk, jag samlade inne-
hållet så tex en del beskrev hur det är att få olika kroppsliga stressymptom, 
en historisk del, en självbiografisk del, en inledning osv. Processen med 
det redaktionella arbetet ledde alltså till att jag kom att arbeta med fyra 
olika kapitel, och de hade alla olika uttryck/stilar. 

Jag kommer gå igenom hur processen såg ut med de olika kapitlen och 
ta upp några exempel.



Kapitel 1

Utmattningssamhället

Inspiration
Skulptur av 
konstnären 
Harry Andersson

Exempel på min 
arbetsprocess från 
skiss till färdig il-
lustration. 





Kapitel 2

Victoria Benedictsson

I detta kapitel arbetade jag med att hitta en form genom 
att experimentera med olika uttryck och färger efter orden 
utmattning och utbränd, som att dra i kontrasterna i da-
torn så att jag brände ut färgerna, eller gjorde så matta och 
dova färger som möjligt. 



Kapitel 3

Stackars mig

Jag samlade alla skisser jag hade gjort med innehåll om 
kroppsliga symtom, och började tänka på vilken form 
det skulle få. Jag hade innan gjort en illustration på 
arbetande myror i ett flytande kontorslandskap som 
sedan fick bli öppningsscenen i boken, som spegel 
efter omslagets framsida. Så jag hade myrtemat i tan-
karna, och funderade på att genom myror visualisera 
de kroppsliga symtomen. 

Jag tyckte det var roligt att använda mig av just myror 
som är symboler för strävsamhet och arbete. Men om 
en myra oroade sig kunde hen nog inte få mycket 
arbete gjort. Det fanns en humor i att låta myran få 
mänskliga egenskaper, som att kunna tänka på framtid 
och dåtid, som i sig kan skapa oro och stress. I denna 
illustration var första skissen mer en fågelfigur som 
jag gjorde om till en myra så att innehållet skulle få 
samma form. 



Jag hade gjort en kort serie som 
handlade om att tappa sitt hår på 
grund av stress. I mina första skisser 
var karaktären som tappade håret en 
människa. Det kändes lite för nära 
mig själv och mina erfarenheter, så 
för att få lite distans till innehållet så 
renodlade jag materialet så att serien 
kom att ingå i fabeln om arbetande 
myror där stacken är samhällskrop-
pen, och handlar om en myra som 
får olika kroppsliga symtom på 
stress. I fabeln så finns denna se-
riesekvens om håret med och skiljer 
sig från det övriga formuttrycket 
i myrdelen, eftersom detta är en 
dåtidsreflektion som myran gör. 



Exempel på min 
arbetsprocess från 
skiss till färdig il-
lustration. 



Inspiration till fabel-
formspråket. Bilderbo-
ken Fabler och andra 
berättelser är samarbete 
mellan den ryska för-
fattaren Lev Tolstojs 
barnbarnsbarn Daniil 
Tolstoy och konstnären 
Jockum Nordström.



Kapitel 4

Resan

Denna delen är mer självbiografisk. Jag ritade väldigt snabbt för 
att jag inte skulle hinna censurera mig själv och för att det inte 
skulle bli för smärtsamt. Berättelsen i dess slutform som den 
blev i boken kom ut väldigt snabbt, även om jag rört vid ämnet 
i andra skisser, och testat olika uttryck tidigare under projektet.  

Under min uppväxt fick jag lära mig att man skulle göra allt för 
att passa in och att det var viktigast vad andra tyckte, att vara 
“normal” på ytan var viktigare än mina egna behov. Som barn 
skulle jag lyda, fick beröm om jag gjorde något bra, annars blev 
det kritik, bestraffning eller isolering. Nu med insikten om min 
eventuella funktionsvariation, så var detta inte något som hjälpte 
mig i min utveckling, snarare tvärtom. Jag hade ofta ont i magen 
eller huvudvärk redan som barn. Kanske var detta tecken på 
att jag ständigt utsattes för stress, eller att jag var extra känslig. 
Kanske var det en reaktion på att min omgivning inte förstod att 
jag hade en funktionsnedsättning och utsatte mig för ständiga 
överkrav i skolan eller hemma. Diagnos eller inte. Barn behöver 
behandlas jämlikt. Det gammeldags auktoritära sättet att up-
pfostra barn har förödande konsekvenser för barnets självkänsla, 
personlighetsutveckling och vidare hälsa i vuxenlivet. Det jag inte 
förstod då var att jag var utsatt för det vanligaste maktinstrument 
som de vuxna hade under 1700 - 1950 talet: kritik. Jag vill i 
denna berättelse bearbeta mina egna trauman från min uppväxt 
men syftet är inte att peka ut någon specifik person utan att lyfta 

Inspiration till ett form-
språk som har barnets 
perspektiv. Från offentlig 
utsmyckning i Stockholms 
tunnelbana av konstnären 
Madeleine Pyk.



det maktstrukturella problemet. Att man som barn är 
utsatt för vuxnas olika maktstrukturer, och att man som 
barn  inte kan förstå att kritiken eller våldshandlingen 
kanske säger mer om personens egna problem. Att både 
kritik och beröm skapar oro och stress. Att det bygger 
på rädslan att inte duga om man inte presterar. Att inte 
känna att man bara får vara den man är. Hela samhället 
är uppbyggt på detta, men som barn förstår man inte 
varför utan det blir snarare mer logiskt att tänka att det 
är ens eget fel.



I processen att formge omslaget. Jag testade först med ett omslag 
som var svart med bara en handskriven titel, för att illustrera tom-
heten och tröttheten rent grafiskt, och för att skapa en kontrast till 
innehållet med dess olika formuttryck. Men det kändes inte riktigt 
som jag, jag ville ha ett mer illustrativt och färgstarkt omslag som 
man skulle få lust att plocka upp och läsa. Jag tänkte först att bo-
kens bindning skulle vara en enkel häftning, för att boken skulle 

kunna ligga upp och ner, utsla-
gen och utmattad. Av tekniska 
skäl blev bindningen i slutän-
dan en limbindning, eftersom 
tryckerierna hade svårt att häfta 
så många sidor som jag hade.



Utställning

När jag planerade utställningen gjorde jag en skiss på en 
rumslig installation. I rummet tänkte jag att det även skulle 
ligga en publikation, kanske på ett podie, eller på en bänk i 
en läshörna. Publikationen skulle fungera som en fördjup-
ning av mitt projekt på temat utmattning och stressrelaterad 
ohälsa.

Installationen tänkte jag skulle bestå av en animerad scen 
med brinnande nertrådar likt träd och djur som flyr, som 
också är en scen från boken. Jag hade tankar på om jag 
skulle ha med eventuellt någon mer scen. Jag kallade denna 
typ av animation för en emotion, och jag hittade ordet i 
rapporten ”Man måste brinna för att bli bränd”. Jag tänk-
te att det rumsliga bidrog till att spegla känslan av att bli 
överväldigad och utmattad av att ta in för mycket av den 
yttre omgivningen.

I mitt första rumsliga expriment med installationen så testa-
de jag att använda mig av spegelreflektioner som skapade 
reflektioner. Jag använde en trasig diskokula som jag hade 
hittat på skolan, laserskurna former i spegelplexiglas och 
utklippt spegelpapper för att få dessa spegeleffekter i rest-
en av rummet. Jag ville testa om det kunde förstärka en 
krackelerad självbild, en trasig inre kärna, eller att kärnan 
amygdala i hjärnan har fått förändringar, som är första sta-
tionen som sätter igång alla negativa affekter. Det var även 
intressant att testa att projicera på olika typer av underlag. 
Jag testade att spela upp ett ljud av en brasa, vilket gav en 
mer lugn känsla i kontrast till de brinnande träden och de 
flyende djuren. 



I mitt andra test av rumsliga experiment till installationen, testa-
de jag med spegeleffekterna igen, jag testade även att placera 
publikationen och testade läsbelysning i samma rum. Det blev 
lite för mycket av ett barnrumkänsla i läshörnan, och jag in-
såg att det nog skulle vara svårt att göra både en läshörna för 
publikationen och den projicerade animationen på flera väggar 
i ett och samma rum. Det var även tekniska aspekter som jag 
behövde fundera på som berodde lite på hur stor yta jag skulle 
få vid utställningen, som avgjorde hur stort jag kunde projicera.
Jag gjorde lite fler ljudtester ifall jag skulle ha något annat bak-
grundljud i rummet. 



I mitt tredje rumsliga experiment så 
testade jag att projicera på tre väg-
gar i en utställningslokal delat med 
tre andra klasskompisar, för att testa 
om det funkade att dela på en ut-
ställningsyta ljusmässigt, eller om 
jag behövde ett eget rum som gick 
att mörklägga. Det fungerade bra att 
projicera även i ett utymme som inte 
var helt mörkt. Jag valde att ta bort 
spegelreflektionerna, det var till slut 
inte något som förstärkte ihopkop-
plingen med publikationen som ändå 
var det som jag hade jobbat mest med 
och ville visa. Jag testade att displaya 
mitt mönster som en tapetvägg, som 
också fanns med i publikationen. Ifall 
väggen kunde vara som en inbjudan 
till resten av utställningen. I det här 
experimentet provade jag att ställa ut 
original från boken på ett bord, och 
att inte ha något bakgrundsljud.



När jag hade fått reda på vilket utrymme jag skulle få för utställningen så gjorde 
jag några olika skisser med förslag på hur jag kunde ställa ut där. Jag ville utgå 
från rummet och göra något platsbestämt. Då rummet var litet skulle det vara 
lite svårt att göra den rumsliga installationen med projicering på alla väggar, 
eftersom skolans tekniska utrustning med projektorer var begränsad. Det skulle 
bara fungera om jag kunde få specialbeställa short throw pro-
jektorer som kunde projicera på kort avstånd. Jag valde mellan 
att ha läshörnan inne eller utanför rummet, och om jag skulle 
ha en tapet på utsidan som skulle bjuda in. Det skulle bli för 
stimmigt att ha läshörnan i korridoren, jag ville skapa ett rum 
där det gick att läsa i lugn och ro.



Det skulle inte fungera att ha både läshörna och en stor 
rumslig installation på samma utrymme i det lilla rum-
met. Dessutom så hade jag inte de tekniska kunskaper-
na som krävdes, och det kändes som att det var för ont 
om tid att lära mig om de nya projektorerna. Så jag 
valde att utgå från de som skolan hade att tillgå som jag 
hade testat med innan, och anpassa animationen efter 
det. Jag tänkte om. Jag valde att utgå från en scen i bo-
ken, och bygga upp den i utställningsrummet. Scenen 
var ett rosa rum med formade fönster och blåa podier. 
Jag ville klippa ut den animerade scenen och göra så att 
den blev som de formade fönstren som i illustrationen 
i ett av hörnen. Istället för en soffa lät jag de blåa po-
dierna bli en bänk och display av publikationen. Jag 
inspirerades även av bild (längst ner till höger) med 
formade fönster och keramik, som jag tyckte hade den 
stillsamma känsla i rummet för att att kunna få ro att 
läsa i. 

Inspiration
Professor Balthazar är en anime-
rad TV-serie producerad av den 
kroatiska animationstudion Za-
greb Film och animatören Zlatko 
Grgić.



Istället för att ha en tapet eller draperi 
med mönster på utsidan av rummet, 
så valde jag att bygga ett fönster, för 
att ännu mer efterlikna illustrationen 
med dess formade fönster. Detta var 
något som jag hade på min “kul men 
bara om jag har tid” lista i bygget av 
utställningen. Jag inspirerades även 
av en ArkDes utställning på Moderna 
Museet i Stockholm, med en tillfällig 
entré av färgade former.



Processen med att göra displayer av ler-
godslera för boken. I illustrationen med 
det rosa rummet står det keramikvaser 
på blåa podier, så jag ville göra dessa for-
mer att placera boken på till utställnin-
gen. Jag fick responsen av Lotta Sjöberg 
(min opponent) att dessa displayer såg 
ut som tungor, som vill berätta en his-
toria om ämnet.

Jag gjorde olika färgblandningar och 
målade väggarna i olika nyanser av rosa, 
för att efterlikna illustrationen.



Foton från vårutställningen







Opponering

Jag hade ett fint samtal med min opponent Lotta Sjöberg, som 
hade tittat på min utställning och sammanfattade och tolkade 
mitt projekt. Det visade sig att hon hade uppfattat mitt projekt 
på ett sätt som stämde överens med det som jag hade för avsikt 
att kommunicera. 

För henne handlade mitt projekt delvis om att förklara hur ut-
mattning inte bara är en psykisk störning, utan i själva verkat 
också en fysisk. Men att det också är en störning som finns i hela 
samhällets kropp med sin galna jakt på framgång och lycka. Hon 
pratade om hur jag jobbat med mina fyra olika kapitel och hur 
jag genom att använda olika tekniker och uttrycksformer skiljer 
dem från varandra. Lotta beskrev att jag använder mig av fyra 
genrer: Samhällsanalys, biografi, fabel och självbiografi. Om hur 
jag i första kapitlet beskriver samhället och den snabba spridnin-
gen av utmattning, och hur jag väljer ett poetiskt sätt att beskriva 
medicinska fakta.



Att jag ger historiskt perpektiv i biografin om Victoria Benediktsson, och 
att jag i fabeln om myran beskriver en del fysiska symtom på syndromet. 
Att jag ansluter stressyndromet till själva samhället visuellt genom att rita 
DNA-spiraler och ett hjärta och andra organ integrerade i landskapet, och 
på så vis förstärker jag det jag berättar om och raderar gränserna mellan 
kroppen, miljön, samhället och sinnet och väver samman dem visuellt i 
mina bilder.  Att kropp, medvetande och samhälle inte går att skilja åt, 
utan påverkar och formar varandra, att allt hänger ihop. Att jag i självbi-
ografin berättar om barndom och minnen från uppväxten, och om arvet 
från mental sjukdom. Hon fick känslan av att jag hade skyndat mig igenom 
detta kapitel med snabba skisser med svarta linjer, för att inte korrigera eller 
censurera mig själv. 

Hon beskrev att jag på olika sätt använder en handskriven text igenom bo-
ken, och att jag ger bokstäverna olika uttryck. Vissa bokstäver är stressade 
och nervösa, andra är viskande eller arga. Att den handritade typografin 
är en integrerad del av illustrationerna som framhäver förhållandet mellan 
bilden och berättelsen, och gör den mer personlig och uttrycksfull.

Lotta kommenterade att jag nästan inte hade någon svart mörkning i bo-
ken, och att jag hade valt många glada färger. Jag förklarade att jag ville 
prata om ämnet på ett sätt som skiljde sig från normen i hur psykisk ohälsa 
visualiseras, och att bilderna ofta är mörka och svarta.

Lottas sammanfattning:
“Ditt masterprojekt är en modig berättelse om att falla isär, det är en po-
etisk och naken lektion fylld med information och fakta och också ett 
experiment i olika stilar och tekniker och karaktärer. Du är väldigt generös!
Du visar oss att psykisk sjukdom inte är ett isolerat problem för individer, 
men något större, det är en snabb spridningsstörning som påverkar samhäl-
let, kanske var och en av oss alla. Att samhället i sig faktiskt är sjukdomens 
bärare.”   



Avslutning

Jag är väldigt glad att jag har gjort det här projektet, för mina 
två år på Konstfack och för alla fina möten och människor jag 
har fått lära känna. Jag har lärt mig mycket och under tiden 
blev det för mig en trygg plats för utveckling och eftertanke. 
Jag vill avsluta med lite reflektioner på den fråga som jag ställt 
mig under projektet: varför våra hjärnor blir så stressade? Vi 
blir stressade när vi känner oss hotade, och i det läget kopplas 
vårt primära hotsystem på. Då kan vi inte vara logiska eller 
rationella eftersom det kräver ett annat system i hjärnan, vårt 
primära belöningssystem, och dessa två system kan inte vara 
aktiverade samtidigt. Det primära belöningssystemet gör att vi 
kan vara analytiska, kreativa och empatiska. Men våra hjärnor 
är förprogrammerade för att känna av hot för att överleva. Tex har det förhistoriskt 
känts som ett hot att bli uteslutna eller övergivna av gruppen, eller om vi riskerar 
att bli uppätna av ett vilddjur. Vad som upplevs som ett hot i dagens samhälle är 
annorlunda än förr men våra hjärnor fungerar på ungefär samma sätt som då. Olika 
människor oroar sig för olika saker. Ett socialt hot mot vår status, rättvisa, visshet, 
självständighet eller relation kommer aktivera liknande nätverk 
i hjärnan som om det är fara för vårt liv. Idag kanske någon 
känner sig socialt hotad till exempel om hen inte blir 
tillfrågad om att följa med på lunch med sina klass-
kompisar. Någon annan kanske upplever hot om den 
inte blir lyssnad på när den pratar under ett möte.

Det jag har lärt mig under detta projekt och det 
som blivit en metod för att minska oro, tvivel och 
rädslor är att våga känna tillit. Har man som jag inte 
blivit tränad i att känna tillit som barn så kan hot-
systemet ha tagit över och varit ständigt påkopplat. Då 
måste man med professionell hjälp lära om. Jag har under 
detta projekt kunnat börja känna tillit. Tillit till min egen process, att våga släppa 
kontrollen, inte vara rädd för att göra fel, känna tillit till min egna förmåga, och att 
kunna ge utan att förvänta mig något tillbaka.  Om jag känner tillit, får jag istället 
energi att lägga på att vara kreativ, analytisk och känna empati. Att lägga energi på 
att försöka hålla tillbaka min oro eller mina tvivel är inte hållbart på sikt. Men det 
räcker inte att känna enbart självtillit. Jag måste kunna känna tillit till samhället. 
Kanske kan detta tillitsbegrepp knyta samman det individuella och samhället och 
ge ett helhetsperspektiv. Vi lever idag i ett samhälle med ständigt informationsflöde 
i förändrig utan uppehåll, med överkonsumtion och klimatkriser.  Kanske kan brist 
på tillit till samhället förklara ökningarna av utmattning och psykisk ohälsa? 



Publikation






















































































































































































