
Jag!Jag!Jag! 

 

Bakgrund 

Sedan jag började att fotografera människor, har jag haft ett mål att ge de ”vanliga” människorna 
chansen och de personer som berör mig, som inte enbart vill bli modeller utan de som levt livet och 
kanske haft eller har sina svårigheter. Jag har fotograferat de med psykisk ohälsa, olika diagnoser, 
kroppskomplex mm. Tyvärr har inte det framgått i bilderna hittills, vilka har varit av mer konst- och 
modellkaraktär.   

 

Vad är detta? 

Jag!Jag!Jag! är ett projekt med både bilder och text där du och din historia är i fokus. Tanken är att ha 
ett historiskt perspektiv där du öppenhjärtigt delar med dig av just dina erfarenheter om din uppväxt, 
när du märkte att du var annorlunda och fram till idag. Självklart väljer du vad du vil dela med dig 
av, men syftet med detta projekt är att man delar med sig så mycket som möjligt i förhoppningen att 
hjälpa andra i liknande situation eller få läsare/beskådare att tänka till en gång extra att alla kanske 
inte har det så lätt och att man inte valt det själv. Slutresultatet blir förhoppningsvis en bok, har vi tur 
vill någon ge ut den annars trycker jag ut några exemplar själv. Det kommer även finnas en del på 
avsatt på min hemsida.  

 

Att tänka på 

1. Du kommer få skriva på ett samtycke som ger mig rätt att använda bilder, ljudinspelningar 
och texter för att skapa boken. 

2. Du kommer behöva träffa mig för såväl intervjuer som för bildinsamling i din vardag. Du kan 
läsa mer om mig senare och förhoppningsvis känns det lite lättare att träffa mig då. 

3. Jag vill att du är så öppen i sinnet som det bara går när det gäller såväl intervjuer som 
bildinsamling. Du är en intressant person och har din historia som är unik, men delas av 
många.  

4. Du måste vara bekväm i att lämna ut din person och att du kan stå för det du berättat och 
den du är. När det väl är publicerat är de svårt att ta tillbaka. 

5. Var beredd på en massa kärlek och positiva reaktioner. Kanske vill folk veta mer och söka 
efter dig. Tyvärr kan man även få en del negativa reaktioner också, men tänk då att det 
antagligen handlar mer om den eventuella personens liv och erfarenheter. Inte ditt. Man kan 
inte glädja alla.  

 

Provisoriskt upplägg i boken 

Del ett handlar om din uppväxt. Hur såg den ut,  familj, vänner, intressen mm. Jag vill ha 5 bilder från 
barndommen som kan synas i relation till texterna.  

Del två handlar om när du började känna dig annorlunda/må dåligt. Beskriv känslorna och tankarna, 
folket omkring dig, kärlek, poj-/flickvänner, bemötandet, utredningar, diagnoser osv. Vad gjorde det 
med dig? Jag vill ha 3-5 bilder från den perioden. 

Del tre handlar om dig idag. Hur lever du ditt liv, familj, vänner, intressen, kärlek, partner. Hur 
påverkar din diagnos/mående dig i din vardag. Finns det både positivt och negativt i din situation? Jag 
vill följa dig under minst två tillfällen i ditt liv då din situation påverkar dig. Fundera gärna över vilka 
situationer som kan passa och om fler personer bör vara med (De måste då även skriva på samtycke). 
På ett sätt blir det ju lite arrangerade bilder, men jag vill ha det så naturlig som det bara går. Försök 
att tänka bort mig under plåtningar så gott det går.  

 

 



 

Vem är jag? 

Kanske känner du mig redan, men kanske inte riktigt på det djupa planet. Jag är 43 år, bor med min 
sambo sedan 20år och har två älskade ungar som snart är vuxna. Jag har fotograferat under större 
delen av mitt vuxna liv och drev ma-foto som ett företag i sju år. Nu är det en hobbyverksamhet, men 
jag överväger att dra igång det igen.  

Jag utbildade mig till fritidspedagog i början av 2000talet och har sedan dess arbetat både inom 
träningsskolan, särgymnasiet och nu inom daglig verksamhet för personer med NP-problematik. Detta 
gör att jag tror att jag kan bemöta er på ett bra sätt. Jag är lugn och nyfiken på just dig och jag är 
tacksam över att få förtroendet. 

I övrigt är det viktigt med lika rättigheter för mig, feminism såklart, miljön är viktig och att alla 
oavsett kultur har samma värde. När det gäller sexuell läggning och kärlek så tycker jag att all kärlek 
är bra och jag lockas av de som vågar vara sig själva och kanske de som inte bara är vardagsvensson. 
Detta syns även i många av mina bilder då jag tycker människan är spännande och vacker i alla 
åldrar och former. Jag vill avdramatisera nakenhet och visa att man kan uppskatta människokroppar 
utan att de promt ska sexualiseras. 

Vill du läsa mer om mig och mina tankar kring mina bilder så får du besöka www.ma-foto.net  

Där finns en massa information. 

 

Hoppas det har klarnat lite nu och att du fortfarande vill vara en del av det här? 

Fundera lite, ställ alla frågor och kom ihåg att jag varken dömer eller tycker det finns knäppa frågor. 
Allt är ok, så länge du känner tillit till mig och är bekväm med mig och projektet. 

 

Nu kör vi! 

 

 

 

www.ma-foto.net 

mob: 0703940703 

mafoto.net@gmail.com  
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