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Dagen före julafton 2011, när jag fortfarande var kvar 
i Thailand och njöt av några veckors välförtjänt semester
efter vandringen, fick jag reda på att jag blivit uppsagd 
från det jobb jag tagit tjänstledigt från i Sverige. Med min
nyvunna livssyn tog det dock inte speciellt hårt på mig. 
Jag såg till att till fullo njuta av sista tiden i Thailand innan
det var dags att möta verkligheten hemma i Sverige igen.

Arbetslöshet kan lätt leda till tristess och improduktivitet,
men för mig blev det tvärtom. Jag tänkte tillbaka på 
vandringen och fotandet och insåg att jag ju nu hade massor
av tid för att fortsätta med den här nyfunna hobbyn. 

Så jag började om. Utan att egentligen ha en aning 
om vad jag pysslade med tog jag med mig telefonen ut 
i närområdet och tog upp tråden jag lämnat kvar i Thailand.
Jag postade lite bilder på Facebook och tyckte att det var
roligt under några månaders tid. Men jag kände också 
någonstans att jag så sakteliga höll på att bli den där som
alla stör sig på. Som postar för mycket. Och det var faktiskt
två av varandra oberoende vänner som tipsade mig om att
jag kanske skulle testa den där nya appen, Instagram. 
Och posta bilderna där istället. Faktum var att jag redan
hade appen installerad, men trodde inte att det var mer än
ett filterprogram. Att det också var ett slags community
hade gått mig helt förbi. Men, jag valde att ge det en
chans. Och det är ett beslut jag inte ångrat.

Så rullade det igång. Kontot var privat till en början och
jag närde inga tankar om att det någonsin skulle vara något
mer än ett fönster mot nära och kära. Den första bilden
blev helt enkelt en på mina två dåvarande katter, Sigvard
och Rapunzel. De var mina trogna följeslagare under flera
års tid, innan jag, med sorgfyllt hjärta, tyvärr blev tvungen
att skiljas från dem på grund av det ständiga resandet.

Jag fyllde också på kontot med några smakprov från
Happy Walk-äventyret, för att sedan krydda det med 
nytagna och gamla bilder hemifrån, ett potpurri av gamla
resebilder från bland annat Japan och några ytterligare 
favoriter från Thailand. Jag minns att det var sjukt häftigt att
för första gången få 11 likes, så att man var tvungen att
klicka på siffran för att kunna se vilka som hade gillat bilden.

Till dags dato har jag aldrig studerat fotografi eller ens
gått en fotokurs. Jag kan knappt nämna namnet på några
världskända fotografer mer än Ansel Adams. Jag förlitade
mig tidigt, och gör än idag, på min magkänsla om vad jag
vill visa i bilden, hur den ska redigeras och vad jag vill 
förmedla. Det kan säkert ha både sina för- och nackdelar,
men framförallt har det givit mig en enorm frihet. Mina foton
– mina regler.

Med tiden är det dock omöjligt att inte låta sig inspireras
och lära sig av andra. Ju större mitt intresse blivit kring hela
konceptet fotografering, desto mer nyfiken har jag blivit på
hur andra tänker och gör. 

Resandet som kommit med framgången för kontot har
gjort att jag träffat många väldigt kunniga, kreativa och 
intressanta människor. De har delat med sig av tips, tricks,
förslag, idéer och kunskap som jag, likt en svamp, försökt
suga åt mig för att sedan implementera i mitt eget 
fotograferande. Det handlar om att använda sig av deras
kunskap i mina egna foton, snarare än att försöka kopiera
dem. Alla fotografer är olika och därför finns det något att
lära sig av i stort sett alla man möter, vare sig de har 
mångårig erfarenhet eller är nybörjare.

It was the day before Christmas Eve 2011, and I was still 
in Thailand enjoying a few weeks of well-deserved vacation
after the walk, when I got the news I’d been laid off from 
my job from which I’d taken leave, back in Sweden. 
Given my newfound outlook on life, I didn’t take it too hard.
Instead, I was sure to enjoy my last days in Thailand to the 
fullest—before it was time to go home and face reality again.

Unemployment can easily lead to boredom and 
unproductiveness. But for me, it was just the opposite. 
I thought back on the walk and the photography and realized
I had plenty of time to continue with my newfound hobby. 

So, I started over. Without knowing what I was doing, 
I took my phone with me into the surrounding area and
picked up the thread I’d left behind in Thailand. I posted
some pictures on Facebook and thought it was fun for a
few months. But at the same time, I felt like I was slowly
becoming one of those people who annoys everyone. 
One of those people who posts too much. And there were
two friends who hinted I should maybe test out that new
app “Instagram” and post pictures there, instead. In fact, 
I had already installed the app, but didn’t think it was 
anything more than a filter program. That it was also some
sort of community was beyond me. But, I decided to give 
it a chance. And it’s a decision I’ve never regretted since. 

So, it started. My account was private in the beginning,
and I had no thoughts that it would, one day, become more
than just a window to near and dear ones. The first picture
I posted was simply one of the two cats I had then, Sigvard
and Rapunzel. They were my faithful companions for many
years, until eventually, with a heavy heart, I had to separate
from them due to my constant travels. 

I also filled my Instagram account with a taste of the
Happy Walk adventure, then spiced it up with newly taken
and older pictures from home—a potpourri of old travel
pictures from, among other places, Japan and several
other favorites from Thailand. I remember how crazy 
exciting it was the first time I got 11 likes. So much so that
I couldn’t help but click on the number to see exactly who
had liked it. 

To date, I have never studied photography in the full
sense of the word or even, for that matter, taken part in 
an official photography course. I can hardly name any
world-renowned photographers, besides Ansel Adams. 
I depended on my gut feeling early on, and I still do
today—when it comes to what I want to show in a picture,
how it will be edited, and what I want to communicate. 
This approach certainly has its pros and cons, but above
all, it has given me enormous freedom. My photos, my rules.

With time, however, it’s become impossible not to get 
inspired and learn from others. The more my interest grows
around the whole concept of photography, the more curious
I become about how others think and do. 

The travels that have come along with the success of 
my account have meant that I’ve gotten to meet many very
knowledgeable, creative, and interesting people. They’ve
shared tips, tricks, suggestions, ideas, and knowledge with
me, which I’ve tried to absorb like a mushroom and then
implement in my own photography. But rather than trying to
copy others, it’s about being able to apply this knowledge
to my own photos. All photographers are different; 
therefore, there is something to learn from practically every
one you meet—whether they have years of experience or
are just getting started.
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Mina första nio bilder som jag publicerade på Instagram 
föreställer mina två dåvarande katter, Rapunzel och Sigvard,
samt åtta stycken bilder från vår vandring i Thailand. På den
tiden räckte det med ett klassiskt Instagramfilter för att man
skulle tycka att man fått till en fenomenal bildredigering.

Istället för genom traditionella kanaler har jag alltså lärt
mig fotandets ABC via en mer mänsklig och social skola,
där likasinnade tillsammans bidragit till att ge mig den 
kunskap rent tekniskt som jag idag besitter. Nu handlar ju
fotografering om så mycket mer än teknik, men genom att
behärska den kan man minimera misstagen när man väl
försöker fånga det intressanta i en scen. Det finns ett 
klassiskt citat som säger att ”den bästa kameran är den
man har med sig” och det stämmer i mångt och mycket.
Har man öga och känsla för fotografi spelar utrustningen 
i sig mindre roll, det viktiga är att man kan fånga det vackra
i stunden och platsen där man just då befinner sig. På vilket
sätt man nu än väljer att göra det.

The first nine pictures I published feature the two cats I had
then, Rapunzel and Sigvard, and eight pictures from our
trek in Thailand. At that time, a classic Instagram filter was
enough to make you think you’d done some phenomenal
picture editing.

Rather than learning the ABCs of photography via 
traditional channels, I’ve attended a more human and 
social school, where likeminded people have collectively
helped me learn the technical skills I possess today. Now,
photography has to do with a lot more than technique, but
by mastering it you can minimize the mistakes you make,
while trying to capture something interesting in a scene.
There’s a classic quote that says, “The best camera is the
one that’s with you,” and it’s true in many respects. If you
have an eye and a feeling for photography, the equipment
is less important. The important thing is you capture the
beauty of the moment and place just where you are, in
whatever way you choose to do that. 



18

29kKarlskoga, Sweden 197

21.8kKarlskoga, Sweden 201
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28.5kKarlskoga, Sweden 224

Karlskoga has been my hometown for the past 25 years.
It’s one of those typical, small Swedish towns, where the
people who grow up there either love it or hate it. Some
leave early and never come back other than to visit, while
others can spend their entire lives there, finding comfort 
in the tempo and mentality. The architecture and design 
are quite modest, so for me, it’s about the closeness 
to nature, which has come to represent the most 
beautiful available. 

We have always had a pretty good relationship, Karlskoga
and me. My childhood was mostly about friends, playing,
and sports. With time, it’s come to be more about trying 
to capture the beauty that actually exists here, if one would
only open their eyes. A friend once said that I’m good 
at “capturing the beautiful in the ugly.” Even if I don’t 
completely agree with him, I understand exactly what 
he’s referring to.

Karlskoga är min hemstad sedan 25 år tillbaka. En på
många sätt väldigt vanlig svensk småstad som de som
växer upp där antingen hatar eller älskar. Vissa lämnar 
tidigt för att aldrig komma tillbaka mer än för att hälsa 
på, medan andra kan tillbringa hela sin livstid där, nöjda
med tempot och mentaliteten. Arkitekturen och designen
är ganska anspråkslös i staden, så för mig har närheten 
till naturen kommit att representera det vackraste som 
finns att tillgå.

Vi har nog alltid haft en ganska god relation, Karlskoga
och jag. Uppväxten handlade mest om kompisar, lek och
idrottande, men med tiden har det kommit att handla mer
om att försöka fånga det vackra som faktiskt finns om man
bara öppnar ögonen. En vän sa till mig en gång att jag 
är duktig på att ”fånga det vackra i det fula”, och även 
om jag inte helt håller med honom förstår jag precis vad
han syftar på.
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27kKarlskoga, Sweden 325

Subconsciously, I’ve always been interested in photography
and beautiful things in nature. I subscribed to National 
Geographic early on, and when I was 20 years old, I bought
a simple system camera. But I never got started taking 
pictures. I was out in nature a couple of times with the new
camera, but I never felt comfortable with the situation. 
It felt artificial, like I was playing photographer. The pictures
didn’t turn out well. 

A little breakthrough came when I was on a trip in Japan.
I felt more anonymous and could relax more while taking
photos. But to be honest, the result was probably no better
than most tourist snapshots. There was no real ambition. 

Undermedvetet har jag alltid varit intresserad av fotografi
och vackra saker i naturen. Tidigt prenumererade jag på
National Geographic och jag köpte en enklare kamera 
när jag var 20 år, men kom aldrig riktigt igång med att 
fotografera. Jag var ute i naturen ett par gånger med den
nya kameran, men kände mig inte bekväm med situationen.
Det kändes konstlat, som om jag lekte fotograf. Bilderna
blev inte bra. 

Ett litet genombrott kom när jag var i Japan på en resa.
Då kände jag mig mer anonym och därmed mer avslappnad
när jag fotograferade, men om jag ska vara ärlig blev 
resultatet nog som de flesta andra turistbilder. Det fanns
ingen riktig ambition.





When first starting on Instagram, you fight for every follower.
It was that way for me too. In the beginning, I spent a lot 
of time looking through my archive of pictures, trying to get
them out on the feed. You can see that if you scroll the
long road back to the beginning of my Instagram feed.
After some time, pictures from my everyday life began 
to take over. I’d begun exploring my own hometown and
rediscovered it from a new perspective. 

I shared the pictures on Instagram because it was fun.
And the more I photographed, the more fun it became. 
I can honestly say I fumbled in the beginning. But there
was so much love on Instagram. I just continued.

27.7kLaxå, Sweden 313

13.2kKarlskoga, Sweden 102
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När man börjar med Instagram får man kämpa för varje 
följare. Så var det för mig också.

I början ägnade jag mycket tid åt att titta i mitt arkiv av
bilder och försöka få ut dem i flödet. Det ser man också
om man skrollar den långa vägen tillbaka till början av mitt
Instagramflöde. Efter en tid började aktuella bilder från min
vardag ta över, från mina cykeläventyr i trakten där jag
bodde. Jag hade börjat utforska min egen hemstad och
upptäckte den på nytt ur ett annat perspektiv.

Jag delade bilderna på Instagram för att det var kul. 
Och ju mer jag fotograferade, desto roligare blev det. 
Jag kan ärligt säga att jag trevade i början, men det finns
mycket kärlek på Instagram. Jag bara fortsatte.

21.5kKarlskoga, Sweden 75

25.2kKarlskoga, Sweden 260
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23.3kDegerfors, Sweden 213




