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Förord 
Då jag kom in i Vi-projektet som illustratör i november 2021, hade det varit i gång i ett och 
ett halvt år. Jag ramlade alltså in i slutfasen av projektet och under det halvår som var kvar 
skulle säcken knytas ihop och allt som lärts och upptäckts under resans gång skulle nu 
paketeras i foldrar, häften, rapporter, mm. Det var fullt fokus på att all samlad kunskap 
kunde spridas vidare efter projektets slut. 

Min roll som illustratör i projektet var att i bild gestalta det som annars hade varit svårt att 
få fram i materialet. Det finns ett inneboende problem i att med fotografier visa människor 
i utsatta situationer. Få människor vill av förklarliga skäl medverka på foton som ska 
illustrera utsatthet, ensamhet eller psykisk ohälsa. Men där kunde jag som tecknare i stället 
skapa fiktiva karaktärer som vi sedan fritt kunde använda i bilderna. Därmed fick vi större 
möjlighet att illustrera även de svåra och tunga ämnena. 

Jag inledde arbetet med att först skapa fem unga karaktärer som fick representera olika 
saker. Gemensamt för dem var dock att de alla stod utan utbildning eller anställning. I 
övrigt försökte jag att få med en så bred representation som möjligt vad gäller etnicitet, 
kön, könsidentitet, funktionshinder, etc. Efter ett tag in i arbetet såg vi att det även fanns 
behov av två handläggare och en chef i illustrationerna. Till sist hade jag skapat åtta 
karaktärer. 

Då alla åtta karaktärerna väl var skapade, och i takt med att vi lärde känna dem, kunde vi 
plocka in dem i de sammanhang vi ville och som vi såg passade. Karaktärerna utvecklades 
dessutom i takt med arbetet i projektet. Detta gjorde att det blev lättare även för några av 
mina projektmedarbetare att aktivt vara med i bildprocessen. Redan då någon efterlyste en 
illustration kunde hen också föreslå att det kunde vara den eller den karaktären i bilden. På 
så vis blev illustrerandet något vi gemensamt kunde arbetade med, även om det var jag 
som satt vid ritbordet och höll i pennan. 

Här presenteras några av de femtio illustrationer som kom till under min medverkan i Vi-
projektet. Varje illustration åtföljs av en bildtext där jag kort förklarar bildens sammanhang 
men också i viss mån hur bilden kom till och varför. 

Mattias Kvick 

Illustratör  

Vi-projektet, Folkhögskoleförvaltningen i Västra Götalandsregionen 

Info om upphovsrätt: Illustrationerna får enbart användas tillsammans med information 
om Vi-projektet. 
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Sulle 

Förminskad 
En av de bilder som visar på fördelen med att använda sig av illustrationer i stället för 
foton. Jag kan ändra på perspektiv och proportioner hur jag vill i en teckning för att 
förstärka budskapet eller en känsla. I detta fall ville jag visa på hur förminskad Sulle kände 
sig efter ett möte med en handläggare. 
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Möte 
Ett centralt begrepp i Vi-projektet var Möte i ögonhöjd. Kan man ses någon annanstans än 
på handläggarens kontor? En illustration av ett ”möte i ögonhöjd” på ett café, som ett 
direkt svar på det misslyckade möte som tycks ha föregått bilden Förminskad. 
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Bra möte 
Här är situationen lik den i bilden Förminskad men ändå en helt annan. Sulle och 
handläggaren Birgitta säger hejdå och tackar för ett bra möte på caféet. Båda lämnar mötet 
med en bra känsla och ingen av dem känner sig förminskad. 
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Personalmöte 
Vi ville ha med det viktiga i att inom en personalgrupp sprida sina goda erfarenheter. I 
detta fall berättar Birgitta om sitt möte med Sulle på ett café, i bilden Möte, för sin kollega 
Jorge och sin chef Tanya. 
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Farah 

Saknad 
En sak jag tidigt ville ha med var vikten av att få känna sig saknad. Hur ska man kunna 
hitta motivation till studier om ingen verkar bry sig om huruvida man är där eller ej? Jag 
tror att basen i all undervisning måste byggas på att deltagaren känner sig sedd och 
bekräftad. Och att någon saknar en om man inte dyker upp! 
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Oprövat 
Under Vi-projektets gång kom titeln Unga Samhällsutvecklare till. Dessa personer har fått 
anställningar i projektet och har sedan kunnat arrangera olika aktiviteter och kurser. I 
gänget av karaktärer var det Farah som blev Ung samhällsutvecklare. I samtal kring rollen 
lyftes förmågan att se nya vägar, och att våga prova nya idéer, fram. Detta fick gestaltas av 
Farah som lyfter undan ett draperi och hittar en ny, hittills oprövad dörr ingen sett förut. 
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Hannele 

Oro 
Liksom i andra bilder har jag även här använt mig av bildkonstens möjligheter till att leka 
med proportionerna. Hannele tänker sig själv som väldigt förminskad i relation till 
handläggaren Birgitta och hennes skrivbord. Knapparna på väggen bredvid dörren som 
visar på ”Ledig, Vänta, Upptagen” visade sig vara en lyckad detalj i bilden. En person i 
projektet reagerade starkt på den, då hen upplevde att just den lilla apparaten kunde vara 
mycket triggande och stressande i väntan utanför ett kontor. 
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Excel 
Vi talade vid ett tillfälle om vikten att inte skuldbelägga handläggare för havererade möten 
med unga. Mycket kan stå i vägen för ett bra möte, bland annat all administration och 
dokumentation. Jag kom då på att teckna Hannele i ett möte med handläggaren där vi ser 
hälften av henne bakom datorskärmen. Resten av henne förvandlas till siffror i ett 
dokument. 

Dock mötte jag en person som enbart arbetade administrativt och som tolkade bilden 
tvärtom. Hen såg i stället hur personen (Hannele) träder fram ur siffrorna. En rolig och 
positiv tolkning! 
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Muren 
En bild som hör ihop med illustrationen Excel, men sett ur Hanneles perspektiv. En bild av 
hur det kan kännas i mötet med en myndighetsperson. 
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Möte i ögonhöjd 
Begreppet ”Möte i ögonhöjd” var centralt i Vi-projektet. Den här bilden fungerar som ett 
positivt svar på illustrationerna Excell och Muren där vi ser möten som havererar. Här har 
Hannele och Birgitta i stället träffats på ett café som Hannele fått välja. Borta är 
datorskärmarna och den sterila kontorsmiljön, och ingen av dem befinner sig på 
hemmaplan. Träpanelen bakom dem var ett sätt för mig att bildligt förstärka idén om att de 
befinner sig i ”ögonhöjd” med varandra. 
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Milla 

Normform 
En faktor som kändes viktig att belysa var normer i samhället. En person som inte faller in 
under, eller inte accepterar de normer vi har i samhället löper risk att hamna utanför 
systemet. Milla, som är en transperson, fick representera och gestalta just känslan av att 
tvingas in i en könsnorm hon inte känner sig hemma i. Just transproblematik får ofta stora 
konsekvenser för personens hela tillvaro. 
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Huvudentré 
I Vi-projektet har det ofta lyfts att det just är övergångarna från till exempel gymnasium till 
arbetsplats, som kan vara kritiska för en person som behöver stöd. Här är det Milla som 
tillsammans med facilitatorn Birgitta gör ett första besök på ett sjukhus inför Millas 
praktik. En bild som vill visa på hur viktigt det kan vara att även som vuxen få visst stöd 
första gången man ska besöka en ny miljö. 
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Mackan 

 

Fullföljda studier 
Mackan står och tittar på alla slingriga vägar som leder mot målet Fullföljda studier. Den 
raka vägen han tänker på kan ses som antingen hans önskan om en rakare väg till målet, 
eller som hans grusade förhoppningar om en enkel väg. 
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Stigfinnare 
Då vi diskuterade Facilitatorrollen kom ordet stigfinnare för mig. Jag tänkte först att 
Birgitta skulle ha tropikhjälm på sig i bilden, men tonade ner det hela till en något mer 
realistisk bild. Kommunkarta och kompass fick räcka. Detta är första bilden i en serie om 
Mackan och det stöd han får av Birgitta. 

  



 

Vi-projektet ägs av Västra Götalandsregionen Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av ESF. 

18   

Yrkesrondellen 
Del två i serien om Mackan och Birgitta. Här har hon lett honom fram till 
”Yrkesrondellen” där Mackan kan välja väg mot den utbildning han vill söka. 
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Samtal om studier 
Del tre i serien om Mackan och Birgitta, fast här är Mackan med sina vänner Sulle och 
Milla. Vi pratade i projektet om ordens makt och hur en person kan ha positiv påverkan på 
en annan, osv. Här berättar Mackan om sina nyvunna kunskaper kring utbildning, som han 
fått av facilitatorn Birgitta. 
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Trappan 
Fjärde bilden av Mackan jobbade vi länge med. Vi hade flera versioner och idéer, men till 
slut fastnade vi för den här, som är en av de lite mörkare bilderna. Efter att Mackan fått 
hjälp och vägledning av Birgitta och bestämt sig för vilken väg han vill ta i Yrkesrondellen 
blir han stående framför en enormt hög trappa. Längst upp tronar dörren till utbildningen, 
men redan på första steget står en stoppskylt där ett CSN-lån sätter käppar i hjulet innan 
han ens har tagit första klivet. 
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Mackan som klippdocka 
Då projektet började närma sig slutet insåg vi att vi ville ge Mackan en framtid efter den 
mörka bilden Trappan. I flera bilder hade jag gestaltat hur han sökte och sedan fick 
vägledning av Birgitta, men vart skulle han ta vägen? Vi ville o ogärna bestämma detta för 
honom, i stället framkom idén om en klassisk klippdocka där han själv får välja bland flera 
olika yrken.  

Vi hoppas att det går bra för honom, och alla de andra karaktärerna! 

  



 

Vi-projektet ägs av Västra Götalandsregionen Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av ESF. 

22   

Övriga illustrationer 

Pussel 
Det är så lätt att försöka hitta fel hos en person som står utanför samhället, och samtidigt 
glömma av att söka fel i det samhällssystem som inte släpper in personen. Det här var ett 
försök att gestalta just detta – tjänstemannen som försöker passa in en individ i ett på 
förhand sågat pussel. Risken är stor att fokus hamnar på individen som så tydligt har ”fel” 
form, i stället för att se att det kanske är själva pusslet det är fel på. Men man kan också se 
bilden från andra sidan – att individen ibland måste anpassa sig till ett givet system för att 
kunna komma in. 
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Väskor 
Något många människor i behov av stöd kan vittna om, är att man inför varje nytt möte 
med handläggare, m fl. om och om igen tvingas visa upp sina brister och misslyckanden 
för att få det stöd man behöver. Det är mera sällan någon efterfrågar vad personen faktiskt 
kan och vad hen har för styrkor. Ett samtal kring detta gav mig idén om de två väskorna. 
Den ena som innehåller diagnos, misslyckanden och brister blir belyst, medan den andra 
som innehåller styrkor, kunskap och erfarenheter står bortglömd i ett mörkt, dammigt hörn 
och blir sällan öppnad. 
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Lycka till! 
En ganska sorglig men tyvärr sann bild som bygger på en idé av projektledaren. Idén kom 
till under en lunch, då vi pratade om det sorgliga faktum att de flesta skrivs ut ur 
stödinsatser enbart på grund av att de fyller tjugo år. Inte på grund av att de inte längre 
behöver stödet, vilket naturligtvis hade varit rimligare. 
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2022-07-06 

Beslutad av: Anders Ahlström 

Kontaktperson: Anders Ahlström, Folkhögskoleförvaltningen i Västra Götalandsregionen 
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