
Bilder ur mitt bildbibliotek för den första bildmetoden. 

Bild 1.  
 
Bild på hus i Fiskebäckskil tagen från färjan påväg till Lysekil. Sommarsäsongen har precis tagit slut och det 
har börjat infalla sig ett lugn. Nästan som om att samhället går i ide efter den hektiska som blir när 
sommargästerna är där.  

Känsla:  
 
Lugnet efter stormen, vad som händer i kroppen efter att den har varit i stress under en längre period. Från att 
ha varit på helspänn så har jag börjat slappna av vilket är så fruktansvärt läskigt.  
Vad finns kvar och vem är jag utan att prestera? Varför är prestation så viktigt och varför är jag så rädd för 
lugnet?  

Bild 2.  

Bild på båt som åker över havet, det syns små öar i bilden.  

Känsla:  
 
Ett öppet hav med en båt som åker, jag ser att det finns öar där jag kan få andas. Jag känner mig rädd för ett 
helt öppet hav, jag är glad att de finns öar som kan hjälpa mig upp. Det är nästan svårt att se vart havet börjar 
och slutar i molnen. Det är svårt att veta vart jag börjar och slutar. Havet är stort. Undra vad som är 
därunder? Kanske är de en säl eller några maneter. Eller någonting som vi inte upptäckt än. Jag är rädd för 
öppet hav. Jag är rädd för att tappa kontroll och inte veta vad som väntar i horisonten. Jag är rädd för att jag 
kommer misslyckas.  



Bild 3.  

Bild på små sten från en stenstrand på Röe.  
 
Känsla:  
 
Stenarna som syns på bilden är i olika storlekar. Till och med stenar bryts loss ifrån större stenar och slits ner 
av vattnet. De har olika färger. Några är kanske till och med lite solblekta. Ibland är de under vatten och 
ibland är de över vattnet beroende på hur högt eller lågt vattnet är. Det är i ständig rörelse och kommer de 
tillräckligt stora vågor och är högt vatten nog så spolas de bort. Kanske hamnar de på en annan strand eller så 
hamnar de längst ner på havets botten. Jag tror att jag är stark som sten och att jag aldrig rubbas. Men till och 
med stenen är inte stark nog att motstå havets kraft. Ingenting fel i de men inte ens sten är så solid som jag 
vill tro.  

Bild 4. 

Bild på berg vid strandpromenaden i Fiskebäckskil.  

Känsla:  
 
Stenen har förändrats genom tiderna. Den ser inte ut som den gjorde från början. Här växer mossa och ibland 
ligger den här delen av berget under vattnet. Just nu är den ovanför vattenytan. Just nu ligger solen och 
värmer på den. Den är varm och ibland är den kall. Ständigt i förändring. Trotts att de är sten. 



Bild 5.  
Bild på mossa och mina fötter syns i bild.  
 
Känsla:  

Här är växer mossa och här står jag. Jag har fastnat och kommer jag inte ur mitt egna ekorrehjul så kommer 
de börja växa mossa på mig. Undrar hur det hade känts ifall jag hade tagit av mig skorna. Varför tog jag inte 
av mig skorna? Var jag rädd för att de skulle göra ont under fötterna? Jag hade mina vita byxor på mig, dom 
där med de djupa fickorna. Undra vad jag hade med mig när jag gick ut på promenaden. Antagligen mobilen. 

Bild 6.  
 
Bild på solnedgång sett utifrån en höjd, Åby fjorden syns nedanför och berget på andra sidan syns tydligt.  

Känsla:  

Det är någonting stort och djup som ligger framför mig. Om jag inte lyckas hoppa över de stora sundet. Vad 
händer då? Kommer jag att drunkna? Kan jag simma? Kommer jag komma till den andra sidan? Måste jag 
flytta på mig? Det är ju så fint och bara stå här och se på.  



Bilder ur metoden 2, bilder tagna under 24h.  

Bild 1. 
Bild på Philippe som på en stol i mitt lilla kök.  

Känsla :  

Dagen har börjat. Jag har tagit mig upp ur sängen och nu återstår utmaningen med att försöka få i sig någon 
form av mat. Det är ångestfyllt. 

Bild 2.  
Bild tagen vid en sidogata ner mot Slussens tunnelbanestation.  

Känsla:  
 
Vi tog oss ut och gick en promenad. Det är svårt med människor och för stora massor av folk. Vi väljer 
tvärgator för att ta oss fram. Det går men det är inte lika vackert kanske men vi tar oss framåt.  

Bild 3.  
Philippe och jag borstar tänderna, jag har kameran som jag använt framför mitt ansikte. 

Känsla: 

Borsta tänderna måste vi göra. Borstar du inte tänderna så faller de ut. Det är okej att glömma lite då och då 
men gör du de för ofta så kommer du att få hål och då faller de ut. Så känner jag just nu, som om att jag är 
påväg att falla ut och rutna inifrån om jag inte börjar ta hand om mig. Frågan är bara att jag inte vet hur jag 
ska ta hand om mig själv.  



Bild 4.  
Bild på isen som spricker tagna från promenad vi tog från Kungsholmen till Slussen.  

Känsla:  

Jag håller på att spricka. Alla kommer se vilket misslyckande jag är. Helvetes jävla skit.  

Bild 5. 
Bild inför matlagning, sallad, guacamole och öl syns i bilden.  

Känsla:  
Mat. Äta bör man annars dör man. Det är en av de saker jag måste göra. Varje dag. Oavsett om allting gör att 
jag mår illa. Mår illa av lukten, smaken, allt. Ändå är jag så otroligt hungrig. Hur går de ens ihop.  

Bild 6. 
Bild tagen på mitt fönster, det syns reflektioner av min lampa.  

Känsla: 
Jag klarade de. Jag gick upp, tog en promenad, åt mat och nu får jag äntligen sova. Det kanske inte låter som 
mycket men jag klarade en till dag.  


