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Ja, nu sitter jag här och tårarna bara sprutar. Som en 
åskskur. Varför ska det vara så svårt att bara spy ur sig vad 
jag har gjort, hur jag har tänkt och bara motivera varför? 
Det känns så fruktansvärt självklart när jag inte sitter här 
framför datorn, men sen är allt bra som bortblåst och så 
sitter jag och stirrar blankt på skärmen. Ingenting duger ju, 
även fast jag vet att jag var nöjd för en stund sen. Förra 
veckan tog jag ju faktiskt modet till mig, efter lite pepp 
från mina handledare, att ringa till tryckeriet och nu är 
snart mina färdiga affischer här. Min handledare Oscar 
Guermouche sa till mig att mitt arbete inte hade varit så här 
snyggt om jag inte haft sådan ångest. Å andra sidan hade 
jag antagligen landat i något annat om så inte var fallet. 
Detta arbete har i alla fall kommit att handla om min ångest 
genom projektet. Beslutsångest, prestationsångest och bara 
ångest över att inte duga något till. Jag vill berätta om mitt 
trauma, först ska jag “bara” förklara hur och varför. 

ÅNGEST!
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INLEDNING

Det började med humor, då jag för 
det mesta går runt och citerar diverse 
humorproduktioner när jag får asso-
ciationer till dem och gärna använder 
humor i mina projekt (där det är 
möjligt). Min favorit är Monty Python 
and the holy grail(1975). Jag älskar 
deras surrealistiska animationer och 
råa humor. Oftast är det bara jag som 
blir road av det jag slänger ur mig 
eftersom ingen gör samma associa-
tioner som mig, men det gör i alla fall 
min dag bättre om jag kan ha lite kul 
i arbetet. Du kan skämta om vad som 
helst, men det är var och ens subjek-
tiva åsikt om ditt skämt är roligt eller 
ej. Det gör att det en person uppfattar 
som roligt kan vara olämpligt och 
kränkande för andra. Min första tanke 

var att undersöka hur humor används i 
reklam. Jag tycker ju om när reklam är 
rolig t.ex. Old Spice (2010), men får 
humorn mig att blunda för eventuella 
skadliga normer och kränkningar som 
reklamen förmedlar?

Det var humorn som jag ville under-
söka, men till en början kändes det 
oklart om humorn var huvudsyftet 
eller om det var något som jag endast 
skulle applicera på något annat. Det 
var innan min handledare Oscar 
Guermouche introducerade mig 
till definitionen Trauma + distans = 
humor. Jag hade aldrig sett humor 
defineras på detta vis, åtminstone inte 
skrivet i ord, men så insåg jag att jag 
sett det förut. I ett avsnitt av tv-serien 

South Park(2002) där de konstaterar 
att efter 22,3 år så är AIDS äntligen 
något man kan skämta om och skratta 
åt. Jag valde därför att undersöka 
vilken distans som krävs för att man 
ska kunna uppskatta ett skämt om ett 
visst trauma.

Enligt trauma + distans = humor så 
beror det på vilken distans du har till 
problemet som avgör hur roligt du 
kommer tycka skämtet är. Distans är 
ju dock inte bara begränsat till hur 
lång tid som gått från ett trauma, utan 
kan också vara hur många meter ifrån 
du stod eller vilken relation du hade 
till den drabbade. Även hur allvarligt 
traumat är spelar in. För att ta reda 
på distansen så valde jag att titta 
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närmare på workshopmetoder med participatory design. 
Alltså att den tilltänkta användaren skulle få vara delaktig i 
min process. Detta för att kunna se om det vore möjligt att 
mäta om distansen för varje enskild deltagare och kunna 
förutspå om de kommer tycka ett skämt om ett valt trauma 
är roligt eller ej. Jag läste ett paper av Elizabeth Sanders 
& Bo Westerlund (2011) och funderade på hur jag skulle 
kunna utnyttja metoden.

En inledande mindmap över humor då jag funderade över åt 
vilket håll jag ville gå.
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METOD

Det problem jag stötte på var min 
egen oförmåga att fatta beslut. För 
att kunna sätta ihop en workshop 
skulle jag behöva bestämma mig för 
ett trauma att undersöka. Innan jag 
beslutat mig för att undersöka Trauma 
+ Distans = Humor så hade jag 
konstaterat att humor kan handla om 
precis vad som helst. Döden, sjukdom, 
vardagsliv, sport mm. Det kan vara 
specifika händelser eller mer generellt 
om en företeelse. Möjligheterna är 
oändliga. Dessutom skulle jag behöva 
besluta om vem som skulle få delta i 
denna workshop. Vilka frågor skulle 
jag ställa? Exakt vad ville jag ha ut av 
den? Min ångest över att välja fel, att 
misslyckas fick mig att låsa mig helt 
och inga beslut fattades.

När jag inte riktigt ville ta tag i 
beslutsfattandet angående en work-
shop så gick jag händelserna i förväg 
och började fundera på hur den 
slutgiltiga artefakten skulle gestaltas. 
Jag fastnade ganska snabbt i att det 
kunde bli ett flödesschema då det t.ex. 
skulle kunna bli en affisch, som pr 
för en komiker för att publiken redan 
innan skulle kunna lista ut om de skulle 
uppskatta humorn, eller bara för att 
hitta vad man gillar bäst.

När det var dags för nästa handledn-
ing hade jag ännu inte beslutat mig 
för någonting. Mina handledare lade 
märke till att mina anteckningar var 
organiserade likt ett flödesschema 
och föreslog då att jag skulle utgå 

ifrån mig själv och använda flödes-
schemat som metod. Vi diskuterade 
vilket trauma som kunde vara lämpligt 
att utgå ifrån och då min ångest gjort 
sig väldigt märkbar både innan och 
under handledningen så valde jag att 
använda den. Humorn kom sig av att 
alla vägar i flödesschemat ledde till en 
dystopi. Allt kommer gå åt helvete, om 
man får tro mina tankar. Jag kan hålla 
med om att flödesschemat som helhet 
var komiskt, men varje enskild fråga 
i det var fortfarande ångestladdad. 
På något sätt kändes det anklagande, 
som att bekräfta att det bara var att 
ge upp och gå och gömma sig. Jag 
visste inte heller hur jag skulle koppla 
detta till Trauma + Distans = Humor. 
Det tog stopp igen. Det var då som 
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min klasskamrat Hannah Hedalm kom förbi och påpekade 
för mig att jag kanske inte behövde låsa mig vid kopplin-
gen till Trauma + Distans = Humor. Hon menade också att 
jag med mitt flödesschema snarare försökte skapa distans 
med humor, alltså Trauma + Humor = Distans. Där började 
jag fundera i banorna av att göra en serie om min ångest, 
att visa upp hur mina tankar rör sig i vissa situationer och 
skapa en igenkänningshumor. Det jag dock inte kunde 
motivera var hur detta skulle kunna vara någon annan till 
nytta. Jag gjorde i alla fall en skiss på hur mina känslomäs-
siga stadier ser ut genom designprocessen. Det jag också 
funderade över var att göra något antipepp. Ibland kan jag 
känna mig pressad att vara glad, för att det är ett tillstånd 
att sträva efter och att man ska låta bli att dra ner andra. 
Det jag kom att tänka på då var I-ors lilla dysterbok (Gard-

ner, C. & Milne, A.A ,1999), fylld med dystra citat och tips 
för att sänka humöret. Fast det är ju just det den inte gör. 
Den är så dyster och dystopisk att den istället blir komisk. 
Precis som mitt flödesschema, men utan den utpekande och 
anklagande tonen. Det är ju trots allt I-or själv som bjuder 
på sin egen dysterhet.

Till sist så tog jag mig för att läsa lite om ångest på 
Vårdguidens hemsida, en artikel av Ledin, C. (2012), och 
fastnade där vid ett avsnitt som tog upp vad man kunde 
göra på egen hand som ett första steg mot att lindra sin 
ångest. Där menade hon att om man är öppen om sin 
ångest och skriver ner sina känslor och berättar om den så 
kan det hjälpa dig en bit på vägen. “skrivandet kan göra 
det tydligare vad ångesten faktiskt beror på så att man kan 

Ett flödesschema 
för hur allt går åt 
helvete.
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få perspektiv på de överväldigande känslorna”(http://
www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Angest/)

Så jag valde att illustrera mina känslor som uppkommit un-
der processen i detta arbete, med ångesten och mina elaka 
tankar som en liten figur som sitter på mina axlar och tyn-
ger ner mig. Om jag såg till vårdguiden så hade ju denna 
idé ett uppenbart värde för mig själv, det jag dock inte 
såg var värdet detta skulle ha för någon annan. Jag tänkte 
mig att jag skulle kunna visa det i ett bloggformat och att 
andra skulle kunna skicka in sina egna ångesthistorier  för 
att även de skulle få skriva av sig. När jag presenterade 
min idé så menade mina handledare att det var överflödigt 
att låta andra dela med sig. Värdet för andra ligger i det 
faktum att de kan känna igen sig och känna att de inte är 
ensamma. Jag fick också kommentarer kring artefaktens 
visuella uttryck. Att det jag brukar producera medan jag 
sitter på lektioner och ibland under handledning när jag 
lyssnar på när någon pratar är mer som telefonklotter, 
något som är direkt och aggressivt som bara flödar fram 
omedvetet, medan den illustration jag presenterat var mer 
polerad. Sedan så skulle det behövas mer än den enda 
illustration som jag gjort för att de skulle kunna bedöma 
mitt arbete ordentligt och jag fick därför förslaget att göra 
tre illustrationer och eftersom det är mig själv jag illustrerat 
att de skulle vara i naturlig storlek. Jag behövde hur som 
helst fundera mer på vad jag ville ha och även titta på vad 
andra redan gjort, men framför allt motivera varför.

Min första idé till illustration, med tanken att dela med mig av 
mina känslor och minska känslan av ensamhet.

Mitt typiska telefonklotter som dyker upp när jag tänker.
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Inspiration till mina 
illustrationer
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Både stilen på Lottas illustrationer och de i I-ors lilla dysterbok var opolerade 
och lite sketchiga. I I-ors lilla dysterbok var ingenting färglagt vilket jag tyckte 
förstärkte den dystra stämningen. Jag föreställde mig Disneys tecknade version 
vilket ju inte alls gav samma känsla. I Lottas bok finns det faktiskt färg, dock så 
har alla karaktärer till största del blaskiga och dova färger och huvudkaraktären 
klär sig mest I svart, grått och beige. Jag valde därför att göra mina illustrationer 
lite grova och opolerade, för känslan det både Lotta och I-or gett kändes som 
passande för mitt arbete också. Jag lät bli att färglägga mig själv eftersom jag 
känner mig lite blek, som ett spöke som helt tappat luften när jag är deppig. 
Den lilla figuren som ska föreställa mina elaka tankar fick vara mörk, eftersom 
mörkret ger den där deppiga känslan och den ser så där elak ut som den bör.

Ett uppslag ur Det kan alltid bli värre, av 
Sjöberg, L (2014) där hon illustrerar hur 
man tampas med sina mörka tankar.

E.H. Shepard har skapat illustrationerna 
till Iors lilla dysterbok. Gardner, C. & 
Milne, A.A. (red.) (1999)
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RESULTAT &
REFLEKTION

Eftersom det här arbetet kommit att handla om min presta-
tionsångest som kommit sig ur detta projekt så har jag 
också valt att göra illustrationerna på temat prestation-
sångest. Jag har valt att de ska visas upp på skolor från 
högstadiet och uppåt. Min egen prestationsångest började 
i högstadiet, då jag skulle börja kämpa för högre betyg 
för att komma in på ett bra program på gymnasiet. Väl på 
gymnasiet så insåg jag att det jag valt inte riktigt passade 
mig, men jag hade ju valt så nu fick jag minsann prestera. 
Så istället för att bara erkänna hur dåligt jag mådde så 
drog jag på ett leende och drog standardsvaret “Jo, det är 
jättebra” när någon frågade. Och nu när examen vid uni-
versitetet är nära inpå så kommer ångesten sig ur rädslan 
att inte duga någonting till. Hur ska jag kunna motivera 
varför jag skulle vara bättre att anställa än någon annan? 
Min värsta fiende i detta var ensamheten, känslan av att det 
var konstigt och att jag inte borde känt så här och därför 
vågade jag inte heller att berätta. 
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Mina illustrationer skulle då bli affischer att sätta upp på 
skolor för att skapa igenkänning och få den där känslan 
av att vara ensam att försvinna. Jag gjorde ju illustrationer 
av mig själv och mina handledare gav mig då som förslag 
att göra dem i naturlig storlek. “Det här är helt underbart. 
Som en punch i magen!”, sa Maria Juhlin till mig på en av 
handledningarna. Jag tror att fördelen med ett stort format 
är att det känns mer i detta sammanhang. Det hade faktiskt 
kunna stå någon där i ett hörn med huvudet nedsänkt. Det 
hade blivit mer tydligt med fotografier, men det hade kännts 
mer utlämnande för mig då det är mig själv jag illustrerar 
och berättar om. Dessutom så vill jag också kunna uppnå 
den där mörka humorn som Det kan alltid bli värre, och 
I-ors lilla dysterbok gör så bra.

Jag valde alltså att göra tre posters i eurosize (175x118,5 
cm) med illustrationer av mig själv och de elaka tankar jag 
har om det jag gör, som sedan ska placeras i korridorerna 
på högstadieskolor, gymnasier, och universitet/högskola. 

Detta för att skapa igenkänning och den där lättnad-
skänslan man får när man känner att man inte är ensam i 
sitt elände. Det jag kan känna med mina illustrationer är 
att de inte riktigt når den där mörka humorn. Det kan vara 
för att det är min egen ångest jag illustrerar, men jag får 
känslan av att det behövs fler än tre illustrationer. Ungefär 
som med mitt flödesschema där varje enskild bild var 
ångestladdad, medan de som en helhet var så löjligt dys-
topiska att det blir roligt. Men den kanske redan finns där, 
humor är ju trots allt en subjektiv upplevelse och jag kanske 
fortfarande inte uppnår den där distansen som krävs för att 
det ska bli roligt.

En av de tre slutgiltiga illustrationerna. Alla 
är skapade på temat prestationsångest. 



12



13



14



15

Referenser

Sjöberg, L. (2014). Det kan alltid bli värre. Stockholm: Galago.

Old Spice (2010) The man your man could smell like. 
<https://www.youtube.com/watch?v=owGykVbfgUE&list=PLB9F260CE56D04E73&index=2>

South Park (2002) Jared has aides. Säsong 6, Avsnitt 1

Ledin, C. (2012) Ångest. Vårdguiden <http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Angest/>

Sanders, E. & Westerlund, B.(2011) Experiencing, Exploring and Experimenting in and with Co-Design Spaces. <http://
www.maketools.com/articles-papers/SandersWesterlundNordes2011.pdf>

Gardner, C. & Milne, A.A. (red.) (1999). I-ors lilla dysterbok. Stockholm: Bonnier Carlsen.

Gilmartin, P. (2012) The mental illness happy hour. <http://mentalpod.com>

Monty Python (1975) Monty Python and the holy grail.


