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Tidigt visste jag att jag ville hjälpa människor på något 

vis, men för att jag inte bara skulle utgå från min före- 

ställning om vilka som skulle kunna behöva hjälp  

letade jag efter fakta.

Visste du att fysisk och psykisk hälsa förr i tiden var  

en skyldighet men idag är en rättighet?1 Visste du att 

psykisk ohälsa är den vanligaste ohälsan idag?2 Att 

ångest är en av de diagnoser som ökar mest.3,4  

Psykologiguiden5 skriver att ångest lätt blir en ond 

cirkel där negativa tankar och känslor leder till oro,  

oro leder till kroppsliga reaktioner, kroppsliga reak-

tioner väcker negativa tankar och känslor och så  

vidare. Det står även att det vanligaste sättet att 

hantera ångest på är att undvika ångestväckande 

situationer, och därmed begränsar sitt liv.

Psykologiguiden5 skriver att ångest i vardagligt tal  

idag kan användas med en mindre intensiv betydelse 

än dess egentliga och därför kan det vara intressant  

att ifrågasätta studiers betydelser. Men Socialstyrelsen 

skriver att ”De diagnoser som ökat mest inom sluten-

vården är depressioner och ångesttillstånd samt  

självmordsförsök […]. Man kan alltså inte enbart för- 

klara ökningarna av den självskattade psykiska 

ohälsan i enkäter och intervjuer med att ungdomar 

fått ett annat sätt att förhålla sig till och uttrycka  

psykiska besvär.4”

Frågeställning 

Hur kan färg och form hjälpa personer som  

upplever ångest?

 

Vad och för vem? 

En bok skapas med avsikt att hjälpa personer som 

känner ångest. Boken visar att den kan upplevas  

på olika sätt och ska uppmuntra läsaren att utrycka  

och bearbeta sin ångest med hjälp av ord, bild och 

form. Genom att förvandla en osynlig och inneboende 

känsla till visuell och taktil är avsikten att göra 

den mer greppbar och hanterbar. Ge användaren 

utrymme att ta tag i den, undersöka den, lära känna  

den samt få hjälp med att hitta vad hen behöver göra  

för att må bättre. 

Enkät 

Enkäten presenteras på nästa sida i uppsatsen och 

bestod i en öppen fråga för att inte styra allt för  

mycket vad som skulle svaras. Tio av de femton svar 

som kom in finns med i boken. De tio texterna ger en 

tydlig bild av att det finns olika upplevelser. Fler 

texter skulle inte göra det tydligare och därför är  

inte fler medtagna. 

Intervjuer 
 
Två intervjuer gjordes via telefonsamtal. Frågorna 

nedan valdes ut för att få veta lite om hur det kan  

vara att kommunicera om ångest med andra, något 

som inte fanns med i enkätsvaren. Svaren visas  

efter enkäten.

Hur mycket får man lov att prata om ångest  

med andra? Vad önskar du att andra förstod?

Förändringar efter intervjuer 

Boken riktar sig nu bara till personer som upplever 

ångest och skapas inte för att öka förståelse hos  

de som inte vet vad det innebär som det var tänkt  

från början.  



En visuell och taktil ångest

Vad är ångest för just dig? Hur känns den, var sitter den och vad för den med sig? Jag arbetar 
med att designa en bok med texter som handlar om vad ångest är för olika personer. Att  
berätta sin upplevelse kan hjälpa andra personer som är i samma situation och öka förståelsen 
hos de som inte vet vad det innebär. Jag kommer sen att tolka några texter och uttrycka dem i  
färg, form och pappersval. Genom att göra ångesten visuell och taktil blir den mer greppbar och 
kanske lättare att hantera. 
 
Vill du skicka en text om vad ångest är för dig? Det kan vara en mening eller en lång text, du 
väljer helt själv. Om du vill får du gärna signera texten med ditt förnamn, men det går lika bra 
att vara anonym.

Vad är ångest för dig?

Har du någon fråga angående projektet?

Jag godkänner att min text används i boken.

Glöm inte att fylla i din mailadress för att kunna få svar.

Din text kan komma med i boken och tanken är att boken ska publiceras .  *



Sammanfattning av första intervjun  

Intervjupersonen berättar att det är skämmigt att 

prata om ångest öppet eftersom ingen gör det, men att 

hon har några personer som står henne nära som hon 

kan berätta för på ett odramatiskt vis. Hon har per-

soner i sin närhet som hon kan ringa och prata med, 

vissa har egen erfarenhet andra har det inte. I hennes 

umgänge är det ett ämne som anses normalt att prata 

om och vissa ber henne att berätta om hur det är att 

uppleva ångest.

Hon upplever att många som inte vet hur det är inte 

kan förhålla sig till vad ångest är på något sätt. Det 

gäller framförallt äldre generationer som inte pratar 

om det alls utan sopar det under mattan. Hon tror att  

de inte frågar eftersom de kanske tror att hon skulle 

tycka att det skulle vara obehagligt att prata om det. 

Men hon menar att det inte finns något behov av  

att få de personerna att förstå. 

Om det fanns något hon önskade att andra förstod  

så är det att när det är som värst fungerar ingenting.  

De dagarna hade hon velat ha en energy board som 

hon lätt kunde fylla i och visa för de som står henne 

nära, eftersom hon inte alltid orkar förklara men vill 

att de ska förstå att hon behöver deras hjälp.

Hon hade velat att det avdramatiserades när det gäller 

att prata om ångest och att folk förstod hur olika det 

kan vara för olika personer. 

 

Sammanfattning av andra intervjun 
Intervjupersonen väljer att inte prata öppet om sin 

ångest eftersom hon inte vill att folk ska ha den bilden 

av henne, eftersom många ser henne som en en glad 

och sprallig person. Men hon berättar att hon inte 

tycker att det är fel att prata om det eftersom det är en 

känsla som vilken annan som helst och att det borde 

vara lika fritt att prata om som när man blir kär.

Hon har upplevt att många blir rädda när hon får en 

panikattack och det leder till att det känns som att 

något är fel på henne. Eftersom ångest är en starkt 

obehaglig känsla kan det väcka en rädsla över om det  

är något som kan vara dödligt, tanken känns så otäck 

att vissa väljer att inte kolla upp det utan försöker 

skjuta undan den och inte tänka på den i hopp om 

att den ska försvinna. Hon berättar att hon försöker 

undvika att tänka på och prata om sin ångest eftersom  

det leder till att ångesten bryter ut. Egentligen tycker 

hon att det bästa vore att bara släppa ut den, låta den 

komma så att hon får bli av med den sen. Det blir en 

lättnad efteråt eftersom hon vet att det kommer dröja 

ett tag innan den kommer tillbaka igen. 

Många tror att ångest är något som man bara kan ta  

sig ur och hon hade velat att de förstod att det inte 

bara är som en förkylning som går över utan något 

som man måste lära sig att leva med. Det är en process 

som pågår hela livet och som inte går över på en dag. 

Hennes familj har stor betydelse för henne när det 

kommer till att hantera ångesten. Även om alla 

inte förstår helt vad det innebär så gör de sitt bästa. 

Hennes mormor är en av personerna som förstår när 

hon berättar. Hon pratar även med sin sambo och 

bästa vän. När hon pratar om sin ångest vill hon inte att 

de hon berättar för ska tycka synd om henne. Ibland 

väljer hon att inte prata om det eftersom det inte är 

alltid hon vill svara på frågor som skulle kunna komma 

upp. Hon vill bli behandlad som vanligt men behöver 

hjälp vissa perioder, men tycker inte att det känns  

bra när folk gör en stor sak av det.

Hon tar upp att alla inte förstår vad ångest är och 

säger att vissa behöver mer tid för att förstå medan 

andra aldrig kommer att göra det. De som har svårt 

att förstå är de som själva har svårt för att uttrycka 

känslor. Det kan handla om personer som inte varit i 

kontakt med ångest på något sätt, men det kan även 

handla om hur de har blivit uppfostrade. Hon ser det 

som att de har svårt för att sätta sig in i hur det är på 

samma sätt som det skulle vara svårt för henne att 

sätta sig in i hur det skulle vara att inte ha några ben. 

Hon berättar att hon inte har gillat böcker om ångest  

eftersom det beskrivs så att det framstår som om det 

bara fanns en sort, som om det bara fanns en anled-

ning till varför det uppstår. Det berättas bara en histo-

ria vilket inte stämmer överens med verkligheten.





Format 

Vulkan Maxiformatet 170x240 mm ger boken en rak 
hållning i jämförelse med till exempel ett A-format som 
skulle ha gett ett mer ihopsjuket intryck. 



Pappersval 
Sidorna är 120 grams obestrukna papper med hög opacitet 

för att föregående sidas tryck inte ska lysa igenom på 

nästkommande. Ett undantag är tryck på transparent 

papper som finns med på två av sidorna i boken. 



Tio texter från enkätsvar 

Vårdguiden6 skriver att ”Känslor som ångest, skam och  

värdelöshet kan bli lättare att bära om du förstår att du  

inte är ensam om dem” och därför finns texter om ångest 

med i boken. 



Illustrationer 

Illustrationerna beskriver min tolkning av de inskickade  

texterna och visar att det finns olika sätt att uppleva 

ångest, vilket nämns i intervjuerna. De ska även upp- 

muntra användaren att vilja uttrycka sig i bildspråk,  

likt bildterapi, för att bearbeta sina känslor.

Stilisering 

Skuggor och silhuettbilder har funnits i alla tider och 

bland annat använde H C Andersen dem i sitt sago- 

berättande. I motsats till det naturalistiska är det stil- 

istiska en förenkling och en konstnärlig återgivning  

av det naturalististiska12. Avsikten är att det ska lämnas 

utrymme för läsaren att tolka utifrån egna erfarenheter 

där jag inte bestämmer någon rätt eller fel tolkning  

av illustrationerna. 

Möta utan att fastna 

De personliga texterna om ångest varvas med sidor 

som hjälper läsaren att komma underfund med vad 

som är hälsa för henne eller honom. Vårdguiden6 skriver 

att det är lätt hänt att människor försöker undvika obe-

hagskänslor vilket leder till att de upplevs ännu mer 

obehagliga, men för att kunna hantera dem behöver 

personen att möta dem. Möta utan att fastna. 

 



Exponering

Inspiration till den här sidan är hämtad från Vård- 

guiden7 som skriver att stegvis exponering för det  

som känns obehagligt är den viktigaste ångestbe- 

handlingen då det leder till minskad ångest på sikt.  

 





Typsnitt Aleo 
De inskickade texterna har fått ett slab-seriftypsnitt  

som ger balans åt de kontrastrika, strama illustrationerna. 

Eftersom det är beskrivningar från nuet valdes ett  

ganska nyskapat typsnitt. Texten är i nio punkter efter-

som det här är röster som vanligtvis inte hörs i var- 

dagen enligt intervjuer och därför behövde typsnittet 

vara lätt att läsa i liten grad, vilket Aleo är med 

sina semi-runda detaljer. Slab-serifen uttrycker 

en viss styrka vilket jag ser i de personliga  

texterna, till skillnad mot en vanlig serif som 

blir mer elegant.



Hälsosidor 
I boken citerar jag tre av hälsovetaren Catrine Kostenius1 

texter. De handlar om hur varje person kommer under-

fund med vad som är hälsa för honom eller henne, så att 

hen kan göra mer av det och på det viset må bättre.  

Hälsosidorna har lugnande och positiva naturfärger som 

till exempel vatten, blommor och växter. Texterna uttrycks 

med visuell poesi för att skapa en kreativ stämning och 

skapa mer mening åt textens innehåll.  



Gråskala 
De okulörta färgerna är delvis inspirerade av några av 

de inskickade enkät-texter som berättar om färgen svart, 

mörker och att mörkret lättar. Det beskrivs även olika 

tunga upplevelser och vissa förändras över tid. Därför är  

illustrationerna skapade i gråskala. Den mörkaste färgen är 

mörkt grå eftersom helt svart skulle kunna upplevas 

som ett avslut, vilket inte är fallet i några av beskrivning- 

arna som har kommit in.



Tre beskurna sidor. 







Ett transparent papper. 



Hemligheter 

Inspiration kommer från “30 liv i veckan”8. 

Ett program från Svt som tar upp hur psykisk 

ohälsa i vissa fall leder till självmord. Men 

även dokumentären True Selfie9 som visar 

åtta ungdomar med psykisk ohälsa samt den 

fiktiva serien Skam10 som tar upp hur skam- 

fulla hemligheter kan leda till att en person 

inte mår så bra.



Sidan har ett stansat hål. 



Senses Labs 
Två hälsoövningar är inspirerade av Maria Juhlins 

Senses Labs11. Senses Labs är i grunden en designmetod 

som bygger på att uppmärksamma och återskapa det 

som upplevs i nuet istället för att bli påverkad av vad 

som hänt tidigare under dagen, vad som behöver göras 

senare eller efterlikna någon förebild enbart för att 

man tycker att den är snygg. Men metoden kan även 

användas som en mindfulnessövning vilket den gör här. 





Typsnitt Sansita One 
Hälsosidorna har ett typsnitt som förmedlar en positiv 

och kreativ känsla med sina delvis runda, kalligrafiska 

drag utan att gå så långt att det upplevs som riktat till  

en yngre målgrupp.

CATRINE KOSTENIUS | Hälsovetare 





Mindfulness 

”Mindfulness handlar om att du fokuserar på att vara medveten 

om dig själv och det som finns i just denna stund, i nuet. 

Metoden används ibland inom sjukvården för att minska stress,  

ångest och nedstämdhet.”6 Andra som har arbetat  

med mindfulness via pappersvikning är Everö & Lyth.23   

Flera sidor i boken är inspirerade av mindfullness.







Två utskurna sidor. 



Tryck på ett transparent papper. 





Självhjälpsprogram 
MinKompass13 är ett självhjälpsprogram avsett för  

personer som lider av stress, ångest eller depression.  

I programmet finns bland annat en uppmaning att 

arbeta med delmål för att nå ett större mål.



Lösa sidor 

Fem sidor ligger lösa i fickan på sista sidan. De sidorna 

kan användas till övningarna som nämns i boken eller 

på annat sätt om så önskas. Dessa sidor är obestrukna  

170 grams papper som ska klara att de målas på.



Designmetoder  
I arbetet med illustrationerna användes metoden 

Visual Brain Dumping14 som innebär att massor med 

små rutor fylls i med snabba skisser. Jag arbetade  

med en inskickad text om ångest i taget och lät alla 

idéer flöda fritt utan värdering. Efteråt återskapades 

och finjusterades de i Illustrator.  

 

Färgvalen har dels blivit inspirerade av färger som 

nämns i texterna men även arbetats fram med hjälp 

av metoden Senses Labs11, där jag försökte uppleva hur 

texterna kändes när jag läste dem och därav välja ut 

olika mörka och ljusa samt varma och kalla gråskalor.

Reflektion  
Att få arbeta med ett större projekt under en längre 

tid har varit givande och lärorikt. För mig har den 

största utmaningen i projektet handlat om hur man 

får lov att använda andras personliga texter. Det var 

viktigt att texterna skulle behandlas respektfullt och 

användas till en artefakt som var meningsfull för per-

soner i samma situation. Under arbetsprocessen och 

användartesterna märkte jag till exempel att det gav 

ett för tungt intryck av att enbart arbeta med psykisk 

ohälsa i boken och att det även behövdes ett hälsopers-

pektiv för att hitta en balans. Jag har även funderat  

en del på hur mycket man får bli inspirerad av andra 

verk, vart gränsen går. 

Mina styrkor har varit research och att arbeta med 

illustrationer som förmedlar känsla och lämnar det 

öppet för egen tolkning. Efter det här projektet tar jag 

med mig flera nya kunskaper som när det lämpar sig 

att använda olika sorters papper, vad som är möjligt 

gällande glanslack, stansning, perforering, limning  

och bindning samt kostnader och tidsuppskattning. 

Jag har även blivit påmind om hur värdefullt det  

är med feedback från användare och kollegor under 

arbetets gång för att kunna ta fram en så bra arte-

fakt som möjligt. 
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Maria Juhlin. Senses Labs har använts som designmetod  

och som inspiration till minfulnessövning i boken.  
https://www.instagram.com/senseslabs och http://mariajuhlin.com/

Havremagasinet. Konstutställningarna som visas beskrivs  
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och tryck på nästa sida lyser inte igenom.

Write yourself. En hemsida där personer kan skriva av  

sig anonymt och ta del av andras berättelser. 
https://writeyourself.com/sv/ 
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