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Att göra bild till text är vardag för en illustratör, och hur man förhåller sig till text 
kan se ut på många olika sätt. På vilka sätt kan en hel bok, ett stycke, en mening 
eller bara ett ord ge en ingång till bild? 

Jag har utgått från text som stöd för mitt bildskapande, men där bilden inte nöd-
vändigtvis behöver texten för att berätta. Hur går jag från texten in i min egen bild-
värld och kan man ta bort texten från bilden och på så sätt skapa nya tolkningar? 
Hur fångar jag stämning och handling från en text och översätter det till bild?

1:1 Syfte och frågeställningar
Syftet med mitt examensarbete är att se hur jag kan förhålla mig till text och utifrån 
det skapa nya och oväntade ingångar till att göra bild. Hur går jag från texten in i 
min egen bildvärld, och vad händer på vägen?

Som ett kompletterande spår handlar det också om att hitta tillbaks till en skapar-
glädje, hur kan jag jobba för att tycka att bildskapandet blir roligt, spännande och 
lustfyllt – vad behöver jag göra som illustratör för att hitta dit?

1:2 Avgränsningar
Jag har valt att göra bild utifrån text och utifrån det textmaterial har jag begränsat 
mig till att använda stycken / delar / meningar ur texten som har fångat mig på 
något sätt. Jag illustrerar inte hela texten utan utvalda delar då det ger mig möjlighet 
till egna tolkningar av materialet i och med att det är taget ur sin kontext, och 
därmed blir något annat.

Jag har också bestämt en begränsning vad gäller antalet färdiga illustrationer. Med 
tanke på projektets längd har jag tittat på vad som känns rimligt för mig att göra 
under en tioveckors period, vilket skulle vara runt 8-10 stycken bilder.

1 
INTRODUKTION
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2:1 Mitt eget förhållande till text och bild
Under de senaste fem åren har jag jobbat som redaktionell illustratör och har 
därmed jobbat med bild utifrån, och i direkt koppling till text. Det är ett sätt att job-
ba på som jag trivs med då det ger ett stöd för mitt bildskapande – ingångar till bild 
som jag kanske annars inte hade haft. Att få möjlighet till att läsa en text, hitta kär-
nan i materialet och sen göra bild till är både roligt, utmanande och inspirerande. 

Att ha text som stöd för bildskapande har för mig varit viktigt då jag ofta känt att 
jag inte har någon egen inre bildvärld att skapa utifrån. Att göra bild utifrån ”ingen-
ting” finner jag väldigt svårt.

2:2 Avsaknaden av glädje att göra bild
Vidare så har jag också sedan jag började på Konstfack kämpat med mitt manér, 
hur jag skapar bild, och hur bilderna ser ut. Jag har testat på än det ena, än det 
andra när det kommer till sätt att arbeta illustrativt på, men inte riktigt känt ett 
självförtroende som jag önskar jag skulle ha haft när jag gör bild, vilket har gjort att 
lusten till att skapa bild har avtagit. 

Som redaktionell illustratör har jag dessutom fastnat i ett visst sätt att jobba på, det 
jag har gjort har inte varit vidare lustfyllt och jag har i stort sett uteslutande illus-
trerat som ett måste snarare än något som ska vara givande eller roligt för mig själv, 
vilket i sin tur har lett till att det har dödat lusten i att skapa bild.

2
BAKGRUND
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3:1 Manér
Jag har länge kämpat med hur jag ser mig själv som illustratör – hur jag arbetar 
med bild. Det kändes viktigt för mig att titta tillbaks på de  illustrationer jag gjort 
under min tid på Konstfack för att se vart mina styrkor i illustration ligger. 

Jag ville hitta ett sätt att jobba på i detta projekt där jag är stark och trygg för att 
finna lust i att arbeta med bild under en så lång period som detta projekt är. Det 
skulle också ge mig möjlighet att utifrån det hitta nya ingångar till att göra bild, och 
eventuellt testa på nya sätt att göra bild på. 

I de två sista kurserna vi hade på Konstfack innan examensarbetet – ”Moderna 
myter” samt ”Eget berättande” (med Sara Olausson) - kombinerade jag ett nyfunnet 
avskalat uttryckssätt med mitt gamla sätt att jobba på som är mer realistiskt och 
detaljerat. Här kände jag att jag hade hittat något som var jag, ett sätt att jobba med 
bild på som kändes starkt och betydelsefullt för mig. Där fanns ett engagemang och 
en personlig röst som tidigare inte funnits, här plockade jag in mig själv, vem jag 
är och såg tillbaks på mina tidigare erfarenheter - var jag kommer från. Vidare från 
dessa illustrationer finns något att undersöka och utveckla manérmässigt. Att ha 
dessa illustrationer att förhålla mig till i detta projekt känns viktigt, intressant och 
ger mig ett sug att göra bild. 

3
METOD
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Jag har alltid tecknat realistiskt, att ha fotoförlagor som stöd för att göra bild är och 
har länge varit en utmaning för mig, från början handlade det om att jag skulle 
teckna så exakt och likt förlagan som möjligt, ju mer likt min teckning blev förla-
gan desto stoltare kunde jag känna mig. Vad skicklig jag är på att teckna, som kan 
överföra det där fotot på den där hästen till papper med en penna! Idag är jag säkra-
re, jag utgår fortfarande från fotoförlagor men kan förhålla mig lösare till hur jag 
väljer att avbilda det jag ser. 

Men, varför ska man teckna realistiskt utifrån fotoförlagor när det ju faktiskt redan 
finns en bild av det man vill gestalta, som är så nära verkligheten man kan komma? 
För mig handlar det om att avbilda något men att också bygga nya bilder genom att 
sätta ihop olika delar av teckningar. Illustration för mig handlar om att åstadkomma 
något som man inte kan göra med enbart kameran, även om jag utgår från foton 
så kan jag med handen sätta ihop en egen inre bild med de önskemål av färg och 
komposition som jag vill ha. Till detta ingår också att jag kan leka med och tillföra 
en surrealism till bild som man inte genom enbart foto kan uppnå. 

Att arbeta med en surrealism i bilderna innebär att jag kan jobba med mina bilder 
så att de inte blir vardagliga och platta, jag tillför något mer till dom som öppnar 
upp för en ny värld att ta del av, stiga in i, ta för sig av. Att jobba med en slags surre-
alism mot en realism i bild tycker jag förhöjer verkligheten som jag avbildar. Jag ger 
något annars ofta ganska vardagligt en magisk touch, och jag tänker att surrealis-
men ska öppna upp för nyfikenhet och frågor, vad händer i bilden och varför?
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3:2 Textmaterialet
Då mitt projekt handlar om att göra illustration med utgångspunkt ur en text så 
inledde jag mitt projekt med att leta ett textmaterial att kunna jobba utifrån.

Jag valde en bok som jag själv hittat och kände skulle kunna vara intressant för mig 
- “Glupahungern” skriven av Andrea Lundgren1. Berättelsen utspelar sig i de nor-
rbottniska skogarna, där man får följa en familj – främst tre generationer kvinnor 
- och livet de lever. Berättelsen blandar det vardagliga livet med mystiska inslag som 
är svåra att förklara - mycket som har med skogen och naturen att göra.

Det finns många fina beskrivningar i boken, med mycket natur och miljö, vilket jag 
länge har känt ett behov och en lust att göra illustration ur, men där tillfälle hittills 
inte riktigt har funnits. Jag kände också att jag kunde relatera till texten då jag själv 
kommer från Norrland och känner mig väldigt hemma i miljöerna som beskrivs, 
men också i beskrivningen av släktband och familj. Jag upplevde också en surreal-
ism i texten som gjorde mig intresserad och inspirerad.

1 Lundgren Andrea, Glupahungern. Natur & Kultur, 2014 
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Under tiden jag läste boken så gick jag lös med röd penna och strök under de delar 
i texten som på något sätt fångade mitt intresse. Det kunde vara längre stycken, 
en mening eller bara några ord. Jag gick sen tillbaks och plockade ut textdelarna 
ur boken, ur sitt sammanhang för att sedan låta berättelsen de kom från vara. Det 
kändes viktigt att helt släppa boken och nu istället fokusera på vad som händer med 
de textdelar som jag plockat ur. De hör inte längre till boken och dess berättelse, 
utan till mig och min egna bildvärld.
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3:3 Skisser
Utifrån de textdelar jag plockat ut ur boken så gjorde jag snabba, enkla skisser. Jag 
valde att göra skisserna relativt bokstavligt utifrån texten, vilket skulle ge mig mö-
jlighet till att väva ut och kunna tillföra mer till skisserna i ett senare skede. 

Jag tittade sen på de skisser jag gjort och valde ut vilka av dessa som kändes mest 
intressanta och som skulle kunna vara bra grund för vidare arbete med illustration. 
Det var också viktigt för mig att hela tiden påminna mig själv om att inte vara helt 
och hållet bunden till texten. Viktigt att jag själv vet att jag inte bokstavligt måste 
illustrera det som står, utan kan fritt förhålla mig till materialet. Det ska vara en 
ingång till bild, och sen får vad som helst hända.
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3:4 Börja göra bild
Vidare från de skisser jag gjort så började jag därefter att göra bild, I denna process 
så utvecklas skisserna. Jag förhåller mig också till textdelarna på ett annat sätt än 
vad jag gjorde när jag gjorde de första skisserna. Vissa texter släpper jag helt och 
hållet, andra använder jag som grund för att i bild utveckla. Jag lägger till egna 
känslor, tankar, detaljer, sånt som inte finns med i texten. Svävar ut, väver in eget, 
fast med hjälp av bild. 

Jag jobbar först för hand, där jag utgår från fotoförlagor - både egna foton och 
bilder från internet - som jag tecknar upp en grund för på färgat papper. Jag tecknar 
sen på formerna och scannar in i datorn, där jag lägger ihop alla separata delar som 
jag sedan bygger bild av i flera olika lager digitalt, detta leder mig tillslut fram till en 
färdig bild.
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Som jag nämnde tidigare så upplevde jag en surrealism i boken som jag kände mig 
inspirerad av, något som hängde med när jag började göra bild. och något som jag 
försökte hålla fast vid då jag kände att det skulle tillföra något extra till bilderna. 
Jag har försökt göra mina bilder mer surrealistiska / magiska genom att dels försö-
ka jobba med ljuset i bilderna, dels att illustrera situationer där verkligheten är lite 
förskjuten och uppskruvad, och att dessutom försöka jobba med lite ovanliga och 
oväntade perspektiv i bilderna. 

De första bilderna jag började jobba på i detta projekt var dessa ovan. Jag har hela 
tiden jobbat parallellt med flera bilder samtidigt, då jag har funnit det spännande 
att gå fram och tillbaks mellan saker man gör. Låta något vila ett tag innan man sen 
kommer tillbaks och kan se på det med nya ögon. 

När jag började göra dessa bilder så insåg jag väldigt fort åt vilket håll det lutade 
innehållsmässigt. Textdelarna jag jobbade mot styrde mig in i mig själv och min 
uppväxt. Jag tänkte väldigt mycket på min morfar Rune och all tid vi tillbringade 
hemma hos honom i byn Öhn som låg några kilometer utanför min hemort Ström-
sund. Där bodde han mitt ute i skogen i sitt lilla hus i lugnet. Det var många min-
nen som kom till mig, både glada och sorgliga. Jag gjorde bilderna med glädje men 
också med en klump i magen då jag började sakna och längta tillbaks. 

Så föll det sig naturligt att det fick bli temat för projektet - bilderna är starkt kop-
plade till min uppväxt och främst min morfar och platsen Öhn i Jämtland. Surreal-
istiska minnesbilder från var jag kommer ifrån och längtar tillbaks till. 
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3:5 Ytterligare ingångar i projektet
Förutom textmaterialet som ingång i detta projekt, så jobbar jag med en viss intu-
ition, jag vill försöka låta bilden styra mig i vad den behöver för att berätta. Jag har 
läst boken ”Skapande handling – om idéernas födelse”2 av Pirjo Birgerstam som 
inspiration. Boken behandlar frågor om skissprocessen, men också om intuition 
/ medvetenhet.  Hon skriver bland annat om den känslomässiga närvaron som 
drivkraft, och intuitiv vision som vägvisare (s. 41-42):

”Känslostämningar och engagerad inlevelse blir som virvlande strömmar i ett 
informationshav. De börjar organisera intryck, drömmar, tankar och huggskott 
och ge upphov till idéer om möjliga inbördes sammanhang. Man blir nyfiken att 
ta reda på vad det var, det där som man intuitivt anade. Det är denna intuitiva 
intention som pekar åt ett bestämt håll och som leder skissprocessen framåt (...)”

Man skriver också om förankring i personliga erfarenheter (s. 51):
 

”Eftersom skissprocessen tycks sättas igång av någonting som är intuitivt engag-
erande är skissaren beroende av personliga upplevelser. Engagerande upplevelser 
uppstår då snabbt förbipasserande sinnesintryck plötsligt aktiverar minnespro-
cessen som sedan korsas med sinnesintrycken och omtolkas i ögonblicket till 
något nytt och betydelsefullt.”

Detta är något som jag känner igen mig i genom mitt arbete med detta projekt, och 
är något som jag konkret har kunnat konstatera under mitt arbete med bilderna 
utifrån texmaterialet. Hur ett eget fantiserande har satts igång och jag genom det 
har funnit en ny ingång till bildskapande.

Jag har också i processen funderat över vad jag vill säga med mina bilder? Hur an-
dra läser mina bilder är något jag inte kan styra över. Jag har dock valt att fokusera 
på att försöka göra bilderna så öppna för tolkning som möjligt, där betraktaren ska 
kunna sätta sig in i bilden utan att behöva känna att den ”tillhör någon annan” (ex. 
mig som skapare). Jag vill att betraktaren på något sätt ska kunna läsa in en per-
sonlig mening i verket – jag önskar att bilderna ger upphov till vidare tolkning av 
bilderna. Jag vill vara så öppen som möjligt att låta andra ta del av min bildvärld. 

Alexandra Falagaras bok ”Tecknarens manifest”3 har också varit inspiration för mig. 
Jag fastnade extra vid hennes förord där hon skriver:

”Man måste ta sig igenom allt och skaffa sig egna erfarenheter helt själv. Och 
parallellt med hantverket tillkommer andra egenskaper liksom färdigheter man 
behöver för att lyckas. Mod och övertygelse, lust och nyfikenhet! Man måste tro 
på det man gör och man måste vara modig nog att följa sina impulser (...) Man 
måste vara övertygad om sitt eget snille för att lyckas”. 

Jag har tagit till mig detta, som en påminnelse genom mitt projekt att det jag gör 
är viktigt för mig, att jag ska tro på mig själv i det jag gör, men också vara stolt. Att 
vara öppen för processen och vart den ska ta mig.

2 Birgerstam Pirjo, Skapande handling - om idéernas födelse. Studentlitteratur AB, 2000
3 Falagara Alexandra, Tecknarens manifest. Danska band, 2007



13

4:1 Illustrationerna
Sammanlagt så blev det 10 färdiga illustrationer av mitt arbete. Jag valde relativt 
tidigt i processen (efter att ha gjort de fyra första bilderna) att se till mig själv i 
skapandet av bild – var kommer jag ifrån, vem är jag, vad vill jag berätta? Textma-
terialet jag jobbat utifrån ledde mig in på det spåret. Att använda mig själv, mina 
minnen och mina känslor i bild blev ett viktigt verktyg i hur de färdiga illustration-
erna blev. Jag har i stora drag lämnat texten som jag hade som utgångspunkt och 
gått vidare in i min egen bildvärld.

Det här projektet kom att handla om mig. Det handlar om saknad och längtan, 
om trygghet och rädsla, skräck, drömmar, avsked och minnen. Och en fascination 
för naturen. Det blev ett projekt där jag hoppas kunna bjuda in andra till en annan 
värld.

I de fyra första bilderna jag gjorde så föll det sig naturligt att stoppa in detaljer, 
tankar, känslor, minnen och egna erfarenheter direkt knutna till mig själv. Det var 
där det hände något. Jag tänkte mycket på min uppväxt när jag gjorde de första bil-
derna, främst med anknytning till min morfar Rune och byn Öhn där han bodde, 
mitt ute i skogen – en plats där jag tillbringade mycket tid med min familj under 
min uppväxt. Detta satte ramarna för hur mitt projektets slutresultat skulle komma 
att bli - alltså en berättlse om vem jag är och var jag kommer från.

Jag har valt att skriva ner tankar som jag har haft kring varje bild, men endast som 
ett komplement till bilderna i denna rapport. På utställningen vill jag dock fort-
farande, som jag skrev under kapitlet “Metod - 3:4 Ytterligare ingångar i projektet”, 
att mina bilder ska vara så öppna för tolkning av betraktaren som möjligt. Därför 
kommer ingen text, förutom verkskylten, kommentera bilderna på utställningen. 

Texterna som jag har jobbat med bild utifrån / mot har jag också med i denna resul-
tatdel, mest för att visa på vad jag har utgått från i förhållande till varje bild. Jag vill 
också visa på hur mina associationsbanor har gått från den ursprungliga texten, till 
hur mina egna tankar kring bilden har utvecklats och blivit något helt annat. Ur-
sprungstexten presenteras först, därefter följer mina egna ord om den bild jag gjort. 

4
RESULTAT
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Stugan
Alla bilder tar sin början här. Öhn, Strömsund, Jämtland. Tio minuter med bil 
genom skogen, från samhället ut i ingenting. Där bodde min morfar i sitt hus, 
avsides i lugnet. En plats utanför, men som ändå fanns nära, där jag och min familj 
tillbringade mycket tid, både höst, vinter, vår och sommar. Plocka bär i skogen strax 
bakom huset, lukta på lupinerna som växte på gården – djuplila, puderrosa. Springa 
de 50 metrarna ner till sjön, doppa handen i den svala Vattudalen, härliga middagar 
sittandes nere vid sjön i den avtagande, varma sommarsolen.
 
Det här är en plats som bara är min i minnet numera. 
Nu bor en annan familj i morfars hus, och det är ofta jag tänker tillbaks, saknar, 
längtar.

Från Glupahungern (s.39): 
“Äntligen dök stugan upp bakom en krök. Invävd mellan tallarna, nästan som om 
skogen försökte dra den till sig.”
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Fönstret
Paniken över fåglar - stressade, läskiga, stirriga, oberäkneliga. Min egen ångest över 
att en fågel ska råka flyga in i huset, stressad och instängd, inte vet hur den ska ta 
sig ut, flaxar med vingarna och slår in i fönsterrutan. Jag har alltid fönstren stängda, 
även på sommaren när det är för varmt, för tänk om något råkar ta sig in? Jag är till 
och med vansinnigt rädd för fjärilar. Och så tryggheten på min sida inomhus, också 
här hemma hos morfar, med hans kaffekoppar som vi fortfarande har en kvar av. 

Från Glupahungern (s.55): 
“Genom fönstret hörde han fåglarna, kunde se hur de flög med pinnar och maskar i 
näbbarna.“
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Bryggan
Morfar och Olle byggde bryggan, den är lite ostadig och börjar sjunka. Där ligger vi 
med händerna i vattnet, stilla, för att inte skrämma fiskarna som simmar runt där 
nere. Våran Jackrussell Mille är med, han står blixt stilla och stirrar ner i vattnet han 
med, börjar skälla när något rör sig under vattenytan. 

Från Glupahungern (s.116): 
“Hon ökade takten tills hon sprang och han följde efter. När de kom fram stannade 
de och hämtade andan (...) Dimman låg över det mörka vattnet. På andra sidan såg 
skogen mörkare ut. Tätare. Ingrid gick fram till vattenbrynet och doppade handen.“
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Norrskenet
Ute hos morfar finns inga närliggande hus, inga lyktstolpar. Kolsvart på kvällen och 
inga ljus som stör – natten blir obehagligt svart och stjärnorna får lysa extra starkt 
här. Norrskenet är fantastiskt och dansar fram över himlen, drar som en slöja fram 
och tillbaks, mest grönt men också lite lila. Det känns så stort och man kan inte slita 
blicken från det. Jag ville fokusera på det stora, det lilla – ensamheten och lugnet, 
det intensiva och det magiska i norrskenet.

Från Glupahungern (s.74): 
“Vintern blev tyngre än någonsin. Snön tycktes aldrig upphöra att falla, och de 
stunder som den gjorde det sjönk temperaturen vanligen under 30-strecket. Ingrid gick 
ständigt omkring och oroade sig för fruktträden som var så känsliga för kylan (...) Hon 
brukade ibland gå ut och sätta sig en stund vid träden under det flammande norr-
skenet.“
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Gäddorna
Vi har en flotte som morfar och pappa har byggt, med den tar vi oss långt ut på 
sjön. Hoppar i vattnet, men får panik när man börjar tänka på vad som finns där-
nere. Råkar sätta foten på en halkigt geggig sten. Obehagligt sjögräs som sträcker 
sig efter och stryker sig mot ens fötter, äckliga fiskar som kanske biter en i foten om 
man råkar komma för nära...

Från Glupahungern (s.170): 
“Ända sedan han varit barn hade han fascinerats av vatten. Strömlinjeformer, färg-
skalorna och det förrädiska i det, det lockande mörka. Kanske var det mest det som 
lockat honom, faran. Faran och djupet. Det hisnande i tanken på en värld som låg så 
nära men ändå var närmast onåbar.“
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Döden
Att kunna bemästra död är något jag kan göra i bild.

Från Glupahungern (s.57): 
“Vid första anblicken såg plantorna normal ut, ljust grön med en mörkare brun stjälk. 
Adrian lutade sig närmare, förbi Cecilia som satt på huk framför växten utan att röra 
vid den. Hon tycktes närmast vördnadsfull (...) Då såg han det. Tunna röda linjer 
löpte över bladen, i spröda formationer. Det såg ut som blodådror.“
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Hästen
Han var min bästa vän, Aritz. I åtta år var det han och jag varje dag. Men tillslut var 
jag tvungen att ta det jobbiga beslutet att ta bort honom. Jag tänker på honom ofta 
och saknar honom mycket.

Ett farväl till min bästa vän.

Från Glupahungern (s.228): 
“Ute på den största holmen reste sig mörkgröna barrträd uråldriga mot himlen. De 
hade fått växa ifred, för ingen bodde där. Ibland om vintrarna, då det var ont om 
mat, kunde man se älgen gå över isen för att ta sig till holmen. Med ett vitt moln av 
utandad luft runt det stora huvudet.“
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Katten
När morfar dött så blev hans hus på Öhn min mammas och hennes systers. Mam-
ma och min lillasyster flyttade dit för ett tag och för första gången fick våra två 
katter känna på hur det var att vara utekatter. Dom var som kossor på grönbete när 
vi släppte ut dom för första gången. När mamma och min syster sen blev tvungna 
att flytta så kunde katterna inte följa med, och dom fick möta samma öde som min 
häst. Alla ligger begravna en bit från min morfars gård.

Från Glupahungern (s.85): 
“Den natten drömde han om Ingrid igen. Såg henne skidra ensam genom skogen till 
stugan. Tallarna reste sig skyhöga omkring henne och böjde långsamt sina grenar 
närmare hennes lilla gestalt.“
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Fåglarna
Dom elaka, läskiga, obehagliga djuren. Samlade i träden där dom sitter och stirrar 
ut en. När ska dom attackera? 
Jag är ofta ute och går i naturen, trastarna är värst. Dom håller till på marken, och 
syns knappt där dom krafsar runt bland löven. Och när man ovetandes om deras 
närvaro passerar, flyger dom i panik upp och iväg, och jag skriker till och får hjärtat 
i halsgropen. 

Från Glupahungern (s.46): 
“Träden omkring henne var fulla av fåglar. Trastar och skator. Bofiknkar, talgoxar. 
Och en hackspett. De tittade på henne precis som Elina. Märkligt stilla satt de.“
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Ovädret
Min morfar gjorde allt för oss. En stor person som jag tyvärr inte fick möjlighet att 
uppskatta fullt ut. Jag minns speciellt en sommardag när vi barnbarn var hemma 
hos honom och badade i Vattudalen. I lekstugan som han hade byggt till oss när vi 
var mindre förvarade vi nu en hel massa luftmadrasser som vi flöt runt på i vattnet. 

Helt plötsligt, från ingenstans så blev himlen kolsvart. Det dundrade till och bör-
jade spöregna och hagla, alla sprang upp till huset och in för att skydda sig från 
ovädret. Vi hade i paniken lämnat luftmadrasserna i gräset strax intill sjön, vilka nu 
blåste ner i vattnet och drev längre och längre ut på Vattudalen. 

Och mitt i allt detta så såg vi hur morfar stormade ut i ovädret, med bestämda steg 
ner till sjön, surrade loss den lilla roddbåten och rodde ut, efter luftmadrasser-
na som hade försvunnit långt långt bort. Vi stod i fönstret i huset, gråtandes och 
tittade efter morfar på den stormande sjön, när han samlade in de förrymda luftma-
drasserna. Det var min morfar det, som gjorde allt för oss barnbarn. 

Från Glupahungern (s.146): 
“Luften var förtätad, tung att andas och alla fåglar hade redan sökt skydd bland träd 
och buskar. Ovanför huset låg ett slätt, tätt molntäcke. Det tycktes sjunka närmare 
jorden för varje sekund. Molnen var mörkt gråblå, mättade till bristningsgränsen.“
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4:2 Utställningen

Jag presenterade mina bilder som stora utskrifter på utställningen, 70x100cm, fyra 
bilder i liggande format och sex bilder i stående format. Jag ville presentera de som 
vad dom är - illustrationer, inte konst, vilket man kanske istället hade presenterat 
inramat.  Jag fokuserade på en enkel hängning direkt på vägg, monterade med hjälp 
av diskreta magneter som också bidrog till att bilderna kom ut ca en centimeter 
från väggen. Storleken har jag jobbat mot under hela projektet då jag tidigt i proces-
sen kände att motiven krävde det, jag jobbar detaljerat med en bildvärld som jag vill 
att man ska kunna “gå in i”, och se både från håll och nära.

Jag tog detta beslut då jag ville att fokus skulle vara på bilderna och inget annat. 
Bilderna är uppsatta i fyra grupper för att ge betraktaren möjlighet att kunna stanna 
vid och titta på visst många bilder åt gången, istället för att alla hänger i ett kluster, 
då jag upplevde det svårt att fokusera på bilderna i den sortens hängning.
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Att använda mig av en bok som ingång till att glra bild har varit otroligt roligt och 
givande för mig, men jag önskar i efterhand att jag kanske hade använt mig av flera 
olika ingångar till bildskspande - att jag hade haft fler texter / böcker som utgång-
spunkt, för att se vad de olika textmaterialen hade gett mig för olika ingågar till bild. 
Vad hade en annan text lett in mig i för slags bildvärld och varför?

5
DISKUSSION

Min uppväxt och naturen kom att spela stor roll i vad det blev av mitt projekt och 
hur arbetsprocessen har sett ut. Boken som jag använde som utgångspunkt för att 
göra bild har i mångt och mycket påverkat mig i vilken bildvärld jag hamnade i,  
med tanke på att den utspelade sig i de Norrländska skogarna, något som ligger mig 
nära. 

Men jag ska vara ärlig om mitt förhållande till naturen. Jag är livrädd för den och 
har en viss hatkärlek till den. Jag tycker inte om att sitta på gräs, en hund kanske 
har kissat där? Jag är livrädd för allt som har vingar – fåglar och fjärilar är värst. 
Jag avskyr när det är soligt och varmt ute – jag får ångest på sommaren när man 
förväntas vara utomhus och dessutom älska det, jag blir arg när det blåser, och 
vågar verkligen inte ta ett enda steg utanför vägen på elljusspåret ut bland träden 
och blåbärsriset för tänk om jag råkar trampa på ett djur? Men jag är ändå fascine-
rad över naturen och tycker otroligt mycket om den. Gillar att den finns så nära och 
är så lättillgänglig. Jag behöver få vara ute i frisk luft och se natur för att må bra, och 
jag är ofta ute länge och går i naturen – något jag gör så fort jag har tid, men bara så 
länge det är under mina egna premisser. 
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Under min uppväxt så har naturen legat nära inpå oavsett man har velat det eller 
inte. Ut och åka skridskor, upp och iväg på skotern, åka varv på varv i skidspåret, 
utför med slalomskidorna. På sommaren har det varit direkt ut till min morfar 
så fort solen har visat sig, plocka bär ute i skogen, plocka svamp eller hjortron på 
fjället. Man skulle njuta av naturen och allt vad den kunde erbjuda, gillar du inte att 
vara utomhus och kommer från Jämtland så är du knäpp!

Naturen har alltid funnits där, och som barn hade man inget val, man skulle vara 
ute oavsett. Som en obligatorisk fjällvandring i 9an på högstadiet, då vi med nio 
kilos packning traskade upp på ett fjäll i spöregn för att övernatta i tält. Eller som 
alla de gånger som min mamma tvingade med mig och min syster på alla dessa 
pimpeltävlingar. Att sitta vid ett uppborrat hål i isen med ett litet fiskespö, i världens 
snöstorm, helt bortdomnad av kyla i flera timmar är inte alls så värst kul... Det är 
många sådana påtvingade upplevelser som har fått mig att känna mig obekväm i 
naturen.

Men jag har också skeva, drömska bilder av att jag bland annat skulle älska att fjäll-
vandra, bo i tält, gå på ett fjäll i flera dagar, få uppleva de fantastiska utsikterna. Att 
bo i ett hus mitt ute i skogen, så avsides man bara kan komma, ensam, inga andra 
människor, i lugnet, har länge varit en dröm. Jag saknar att en solig vårvinterdag få 
sitta på en skoter, åka över sjön och stanna för att grilla korv över öppen eld som 
man själv har tänt.

Jag tycker själv att man kan se mycket av både kärleken till / drömmen om naturen 
samt det läskiga / överväldigande med den i de bilder jag har gjort, ofta i kombi-
nation med varandra, och mitt eget förhållande till naturen har självklart påverkat 
detta mycket. 

Vidare ur detta så har jag sen första stund jag flyttade till Stockholm känt mig 
obekväm, jag har längtat hem till Jämtland och lugnet som finns där. Stockholm är 
en bullrig, stressad stad med högt tempo, för mig svårtillgängliga grönområden, 
luften känns tung och smutsig. Det är alltid mycket människor. Där jag kommer 
från är det raka motsatsen. Det är lugnt, och man stressar inte i onödan. Oavsett var 
man befinner sig eller bor så finns naturen och skogen bara ett stenkast bort, gån-
gavstånd. Ren, frisk luft. Jag tror att dessa kontraster har format mina illustrationer 
och deras uttryck. 

Avståndet hemifrån och mina minnen av hemmet har påverkats mycket av min tid 
i Stockholm, jag kan tänka mig att när jag under tre år har fått jämföra Stockholm 
mot Jämtland så har jag kanske överdrivit skillnader, gjort saker större än vad dom 
egentligen är. Jag tror att det är härifrån som magin och surrealismen kommer mest 
in i de bilder jag gjort – kanske har jag gjort om, gjort hemma till en förskönad och 
förhöjd verklighet som har spätts på mer och mer ju längre tid hemifrån jag har 
varit? 

Är det så att jag genom att ha bott i Stockholm i tre år har byggt mig en ny bild av 
hemma? Har avståndet gjort mina minnen av naturen och min hembygd finare och 
mer magisk än vad den egentligen är? Jag kan tänka mig att det faktiskt är så.
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6
SLUTSATS

Jag ville med mitt projekt dels hitta nya ingångar att skapa bild på, men också att 
hitta tillbaks till en borttappad skaparglädje och jag tycker att jag har lyckats med 
båda dessa saker. 

Att jobba med en bok som utgångspunkt, och ny ingång till att göra bild gav mig 
oväntat material till bildskapande, och har breddat min syn på hur man kan göra 
bild på. Jag önskar dock att jag kanske hade tittat på fler möjliga texter, eller olika 
texter att jobba utifrån, för att se vad olika utgångspunker kan ge för möjliga ingån-
gar till bild. Men nu har jag en metod som jag med säkerhet kommer att använda 
mig av fler gånger i framtiden. Att ta hjälp av text som stöd för att skapa bild och ge 
sig själv en skjuts på vägen in i sin egen bildvärld tror jag kan vara ett bra hjälpme-
del för mig i framtiden när jag fastnar i mitt eget bildskapande.

Jag har också låtit mitt arbete i detta projekt vara öppet i den avsikten att jag inte 
har vetat vart jag var på väg med det jag gjorde. Jag sa tidigt att “mitt projekt är en 
levande organism som kan ta flera olika vägar” - oftast så jobbar jag mot ett redan i 
början satt mål - att jobba i ovisshet om vad projektet skulle bli i slutändan har fått 
mig att känna mig tryggare i mitt bildskapande, och mer öppen inför att ett projekt 
kan leda en till oväntade vändningar som kan vara väldigt positiva, även om oviss-
heten mitt i projektet gjorde mig både stressad och lite rädd.

När det gäller skaparglädjen så känner jag att jag under mitt projekt, från början 
till slut, har haft ett driv och en nyfikenhet som jag tidigare har saknat. Jag har varit 
nyfiken på de bilder jag har gjort, knappt kunnat sluta teckna i och med spänningen 
över hur bilderna i slutändan skulle komma att bli. Jag tror att min öppenhet mot 
att jag inte riktigt har vetat åt vilket håll projektet skulle dra har bidragit till den 
nyfikenheten.
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