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“Anyone moderately familiar with the 
rigours of composition will not need 
to be told the story in detail; how he 
wrote and it seemed good; read and 
it seemed vile; corrected and tore 
up; cut out; put in; was in ecstasy; 
in despair; had his good nights and 
bad mornings; snatched at ideas and 
lost them; saw his book plain before 
him and it vanished; acted people’s 
parts as he ate; mouthed them as 
he walked; now cried; now laughed; 
vacillated between this style and 
that; now preferred the heroic and 
pompous; next the plain and simple; 
now the vales of Tempe; then the 
fields of Kent or Cornwall; and could 
not decide whether he was the di-
vinest genius or the greatest fool in 
the world.”

Virginia Woolf 
(1882 - 1941)
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Jag vaknar mitt i natten av att 
min flickvän skakar om mig. 
“Emil, du skriker”. Jag dröm-
de en mardröm. Igen. Det här 
projektet tar sakta död på 
mig. Man får ju höra hela ti-
den att “det är inte hela värl-
den” och “examensarbetet är 
som vilket projekt som helst, 
stressa inte!”. Så enkelt är det 
inte, i alla fall inte för mig. Jag 
kan förstå det rent intellektu-
ellt, men inte alls emotionellt. 
Jag jobbar konstant mot mig 
själv. Nej inte jobbar, jag slåss. 
Och det gör ont. Jag vet inte 
om det är att jag är feg, dum 
eller bara lat. 

Oftast 
känns  
det  
som  
alla  
tre. 
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1.1 Bakgrund

Jag har ofta landat i ämnet prestationsångest under 
min tid på Konstfack. Bland annat under en kurs där 
man skulle komma på ett koncept för och formge 
ett magasin. Första numret för mitt magasin skul-
le handla om ångest.(I) I en kurs i textskapande så 
skrev jag en text om svårigheten i att försöka leva 
upp till bilden av sitt potentiella jag (en lätt föränd-
rad version av den texten kom även med i boken). 
Den största byggstenen för detta projekt var dock 
ett zine jag gjorde för att stävja ångesten innan 
projektarbetet började(II) och en kort serie från kur-
sen eget berättande.(III)

Mitt projekt handlar inte om någon sorts Strind-
bergsk skaparkris-ångest med excentrisk galen- 
skap som följd. Inte det där stora nästan religiösa 
sökandet efter den konstnärliga inspirationen.  
Det är en mycket mer grådaskig diskbänksrealis-
tisk molande tråkångest jag tänker på. Den envetna 
rösten i huvudet som väser åt en att det inte kom-
mer bli bra. Det är rädslan för att göra fel och det är 
viljan att göra något riktigt fett “just this time!” i en 
ohelig blandning som sätter kolsvarta käppar i hjulet 
för en. 
 

(I) —
 The (A

ngst) Issue, m
agasinkoncep

t, 20
15 
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(II) — This is Shit, zine, 2016 

(III) — Mellanmjölk, serie, 2016 
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1.2 Syfte/frågeställning

Syftet med mitt arbete är att undersöka och ge-
stalta prestationsångest. Hur ter sig prestations-
ångest? Vad är prestationsångest? Vad är motsat-
sen till prestationsångest? Det handlar inte om att 
komma med lösningar, inte skapa ännu en själv-
hjälpsbok. Det är snarare en offergåva till ångestens 
mörka makt. 

1.3 Metod

Jag har i mitt arbete som grund utgått ifrån rese-
arch i kreativitetsforskning/flow. Under tiden så har 
prokrastinering, akrasia (se kapitel 2.1) lett mig in 
på sidospår som jag sedan valt att lyfta upp. Jag 
har bett andra att skriva texter (där det i slutändan 
blev en person som klarade av att lämna in texten 
trots prestationsångest). Researchfasen har i sig 
varit materialgenererande. Mina tankar, anteckning-
ar, screenshots, citat och lösryckta wikipedia-artik-
lar har blivit material i slutprodukten. Materialet har 
jag sedan samlat i en publikation, en bok. 
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2.1 Akrasia

Under tiden som John Steinbeck (1902-1968) skrev 
boken The Grapes of Wrath så förde han en dagbok 
som publicerades efter hans död. Han använde dag-
boken som ett verktyg för att stävja sin ångest och 
tvivel. Vid ett tillfälle skriver han “I am so lazy and 
the thing ahead is so very difficult”. Precis så kän-
ner jag. Jag är så otroligt lat och mitt arbete känns 
som ett oöverstigligt berg. Steinbeck kämpade med 
att bygga upp sin vilja varje dag. Han klarade av att 
skriva boken, men tvivlade sig genom hela arbetet. 
En nobelpristagare i litteratur som känner sig som 
en bluff.

My many weaknesses are beginning to show 
their heads. I simply must get this thing out 
of my system. I’m not a writer. I’ve been fool-
ing myself and other people. I wish I were. This 
success will ruin me as sure as hell. It proba-
bly won’t last, and that will be all right. I’ll try 
to go on with work now. Just a stint every day 
does it. I keep forgetting.1

Jag läste om konceptet akrasia häromdagen —  
viljesvaghet: att agera annorlunda än vad ens eget 
omdöme dömer vara bäst. Problemet går tillbaka 
ända till Platon. Om man bedömer att något är rätt 
att göra, varför skulle man då göra något annat? 

1 Steinbeck, Working Days, 1989

2 Undersökning

Mitt arbete har varit en konstant cykel av efter-
forskning, prokrastinering, ångest, gestaltning, lä-
sande, ångest, akrasia, skrivande och ångest. Dessa 
delar har fött varandra, som en ouroboros av pre-
stationsångest; jag försöker läsa eller lära mig om 
en sak och förleds ofrånkomligt från mitt mål, jag 
bestämmer mig för att skriva men tecknar istället. 
Jag arbetar med boken, väljer typsnitt, format och 
färg när jag bestämt mig för att hitta ett produk-
tionssätt. Allt göder ångesten, och ångesten göder 
boken. Jag har använt mig av grafisk design som 
kärl för att fånga upp och spegla den prestations-
ångest jag känner och den som jag grävt i.

Jag har i mitt arbete och i denna text försökt vara 
ärlig, sårbar och öppen. Det som följer är en guidad 
tur i min process, min research, mina tankar och en 
hel del uppgivet skräckslaget gnäll.
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Jag förstår ju att “Just a stint every day does it”, 
men väljer istället att fly, att inte göra något alls. 

Eller… Jag gör allt förutom det jag borde just nu. 

2.2 Go, artificiell intelligens och vad har det med 
något att göra?

Mellan 9 – 15 mars 2016 spelades fem matcher 
go2 mellan stormästaren Lee Sedol (av många an-
sedd som en av världens absolut bästa nu levande 
go-spelare) och datorprogrammet AlphaGo, ut-
vecklat av Google DeepMind. Det finns ungefär 1080 
atomer i det kända universum. Om det fanns ett 
alternativt universum för varje atom så skulle den 
kombinerade mängden atomer i alla universum vara 
ungefär lika många som det finns möjliga matcher 
i go. Det faktumet har, historiskt sett, gjort det till 
en enorm utmaning för datorer att kunna spela go 
på en hög nivå. Innan matchen förväntade sig alla 
att Lee Sedol skulle vinna stort. 5-0, 4-1 kanske. Så 
blev det inte.

AlphaGo vann med 4-1. Om du hade frågat de främ-
sta forskarna inom artificiell intelligens för ungefär 
ett år sedan när en dator skulle lyckas besegra en 

2 Go är ett flera tusen år gammalt turordningsbaserat brädspel som 
spelas med svarta och vita stenar på ett 19x19 rutnät. Spelet går ut på 
att omringa mer territorium än sin motståndare.

människa i go så skulle de ha svarat någonting i stil 
med “Jättesnart. Om 5-10 år kanske!”.

Så hur kopplar jag det här till prestationsångest, 
tänker du kanske nu? Det tänkte jag också. Så jag 
försökte flytta undan allt som hade med go och ar-
tificiell intelligens att göra. Trycka bort det. Blocke-
ra. Jag bedömde att det var fel väg att gå, så varför 
skulle jag någonsin fortsätta läsa om det? Akrasia. 

Plötsligt kunde jag inte göra NÅGONTING annat än 
att läsa om artificiell intelligens och go. Jag kollade 
på matcherna och försökte förstå dragen som spe-
lades utifrån kommentatorernas analyser, jag plöjde 
alla artiklar jag kunde hitta och jag läste vad folk 
skrev på goforum. Jag blev trollbunden av beskriv-
ningar av ett specifikt drag som AlphaGo gjorde i 
match nummer två, det beskrevs som ett genidrag. 
Och hela tiden beskrivs AlphaGo som om det var en 
människa som hade spelat.

It was a heartbreaking moment. But at the 
same time, those of us who watched the match 
inside Seoul’s Four Seasons hotel could feel the 
beauty of that one move, especially after tal-
king to the infectiously philosophical Fan Hui. 
“So beautiful,” he kept saying. “So beautiful.”3

3 Cade Metz, Wired, 2016/05/30, http://www.wired.com/2016/03/
two-moves-alphago-lee-sedol-redefined-future/
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En person på ett goforum skrev ett inlägg om go-
världens uppgivenhet efter Lee Sedols förlust mot 
AlphaGo 

Already some are concerned that people won’t 
want to play Go anymore once computers sur-
pass humans, but others point to the conti-
nuing popularity of chess after Deep Blue de-
feated Garry Kasparov, arguing that the level 
of play is higher than ever. Personally, I will 
continue to play and enjoy Go. How about you? 
I play Go because it’s beautiful, and fun. It’s a 
game which never ceases to surprise and fas-
cinate me. There’s nothing that compares to 
that feeling of being ‘in the zone’.4

Tillslut växte en bild fram. En aning om varför det 
här kittlar mig så mycket; det kopplar samman till 
flow, eller som jag tänker på det, motsatsen till pre-
stationsångest.

Flow är ett fenomen som den ungerska psykologi-
professorn Mihaly Csikszentmihalyi myntat, forskat 
och skrivit om. Flow är ett begrepp inom psykologin. 
Det är ett medvetandetillstånd som inträffar när 
en individ blir helt uppslukad av en aktivitet och går 
bortom sin reflekterande självmedvetenhet samti-
digt som den får en djup känsla av kontroll. Flow är 
den där känslan som uppstår när alla planeter står 

4 2016/05/30, gogameguru.com/alphago-defeats-lee-sedol-4-1/

rätt i himlen, den som får en att jobba med någon-
ting helt utan avbrott till klockan fyra på morgonen, 
och det är som att man plötsligt vaknar upp och 
inser att man upphört att existera i några timmar. 
Ingenting finns förutom uppgiften, inte din kropp, 
inte dina tankar, ingenting.

2.3 Robotar, medborgarlön och strävan efter att få 
leva i flow

I en ekonomisk rapport5 som vita huset släppte i 
februari 2016 står det att det är 83% sannolikhet för 
en person som tjänar mindre än $20 i timmen 2010 
att på sikt förlora sitt jobb till en maskin. Även för 
en person med en timlön upp till $40 är sannolikhe-
ten 31%. 

Många jobb inom advokatbranchen och traderbran-
chen har redan påverkats, och kommer påverkas 
mer på grund av maskinintelligens. Utvecklingen är 
exponentiell och maskiner klarar av mer för varje 
dag som går, redan mer än vad man kanske tror. 
Det är lätt att tänka att “det kommer aldrig hända 
mig. Jag är ju kreativ. En dator kan väl ändå inte 
vara kreativ?” Nja. Inte riktigt ännu, men det är på 
väg, med tjänster som The Grid exempelvis.6 Men 

5 Economic Report of the President, 2016, s239
6 Thegrid.io - En webbdesigntjänst som använder sig av artificiell 
intelligens för att automatisera designprocessen. Dumpa bilder och 
text, välj från parametrar vad du vill uppnå med din site och verktyget 
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hur lång tid kommer det ta för en dator att skapa 
någonting på riktigt kreativt egentligen? 5-10 år? 
Eller? Vad var det nu de sa om datorer och go?

Även om just du kanske inte kommer förlora ditt 
jobb inom en snar framtid så kommer väldigt många 
människor göra det. Exempelvis kommer många 
som jobbar på call centers idag troligt förlora sina 
jobb på grund av mjukvara som Amelia – en själv-
lärande AI för call centers som förstår och kan ut-
trycka sig i tal.7 För att inte tala om hela transport-
industrin med intåget av självkörande fordon.  

Our machines can now write prose, with a pre-
diction that by 2030, 90 percent of journalistic 
writing will be done by computers. Our machi-
nes can compose music. They can even do 
things as delicate as administering anaesthesia 
or performing unassisted surgery.

As writes Martin Ford, author of the 2015 book 
Rise of the Robots: Technology and the Threat 
of a Jobless Future: “The machines are coming 
for the high-wage, high-skill jobs as well… Au-
tomation is blind to the colour of your collar.”8

beskär, färgställer, layoutar och kodar allt åt dig. (Hur kreativt är det? 
Inte jätte. Fortfarande väldigt template-aktigt verkar det som. Men hur 
mycket av vardags-design är på riktigt kreativ/nyskapande egentligen?)
7 http://www.ipsoft.com/amelia/
8 http://leadersandlegacies.com/2016/04/06/robots-and-penni-
less-humans-basic-income-is-now-an-imperative/

Och om vi bara springer in i den framtiden blundan-
des med händerna för öronen så är risken stor att vi 
stöter på problem, väldigt snart. (Och då rör vi inte 
ens vid tankar kring AI-moralitet eller en potentiellt 
apokalyptiskt effektivitetsmaximerande generell 
artificiell intelligens9)

Men alla ser det inte som en garanterad apokalyps. 
Tvärt om. 

Rather than a job-killing catastrophe, tech 
supporters of U.B.I. consider machine intelli-
gence to be something like a natural bounty 
for society: The country has struck oil, and now 
it can hand out checks to each of its citizens. 
These supporters argue machine intelligence 
will produce so much economic surplus that 
we could collectively afford to liberate much 
of humanity from both labor and suffering. The 
most idealistic thinkers see the plan as a way 
to foster the sort of quasi-utopian future we’ve 
only encountered in science fiction universes 
like that of “Star Trek.” As computers perform 
more of our work, we’d all be free to become 

9 ”Even a machine successfully designed with motivations of be-
nevolence towards humanity could easily go awry when it discovered 
implications of its decision criteria unanticipated by its designers. For 
example, a superintelligence programmed to maximize human happi-
ness might find it easier to rewire human neurology so that humans are 
happiest when sitting quietly in jars than to build and maintain a utopian 
world that caters to the complex and nuanced whims of current human 
neurology.” https://intelligence.org/ie-faq/



24 25

artists, scholars, entrepreneurs or otherwise 
engage our passions in a society no longer 
centered on the drudgery of daily labor.

Andrew L. Stern, a former president of the 
Service Employees International Union, who is 
working on a book about U.B.I., compared the 
feeling of the current anxiety around jobs to a 
time of war. “I grew up during the Vietnam War, 
and my parents were antiwar for one reason: I 
could be drafted,” he said.

Today, as people across all income levels be-
come increasingly worried about how they and 
their children will survive in tech-infatuated 
America, “we are back to the Vietnam War 
when it comes to jobs,” Mr. Stern said. “We’re 
entering a universal, white-collar, middle-class 
anxiety, which drives political change faster 
than poor people tend to drive change.10 

Vi bortser ett tag från de politiska, monetära eller 
praktiska ramifikationerna av att genomföra med-
borgarlön och fokuserar på potentialen av ett liv 
efter jobb, eller snarare, ett liv efter obligatoriskt 
jobb. Du kan fokusera på att spendera mer tid med 
din familj, att läsa böcker, lära dig spela panflöjt. Du 
kan tacka nej till jobb som innebär att din rygg går 

10 2016/05/30, http://www.nytimes.com/2016/03/03/technology/plan-
to-fight-robot-invasion-at-work-give-everyone-a-paycheck.html

sönder innan du fyllt 30, eller som hjälper moraliskt 
oförsvarbara företag. I ett samhälle som inte byg-
ger på att vi alla måste jobba för att överleva kan vi 
kanske alla jobba för att uppnå flow.

If we buy the whole nine to five thing, work 
eats eight hours of the average persons day 
and I expect it is actually much more. This time 
is tied both to our identity and our sense of 
accomplishment, which is why there are such 
negative consequences for people who are out 
of work for a long time, including the elderly. 
Thus, the question is, in a world where no one 
needs to work for necessities or quality of life, 
how do we occupy ourselves and reward those 
who benefit society? Or, we should redefine 
work as a measure of our identity and produc-
tivity in the world — not as a means to an end, 
but as an end in itself. As a fully funded PhD 
student, I live by this model and it is infinite-
ly more fulfilling in my mind than what most 
people call ‘work.’ [---] Basic income combined 
with automation will have as great an impact in 
the 21st century as both world wars did in the 
20th. This is and should be terrifying. But, it’s a 
good kind of pain with an incredibly improved 
quality of living for all as an outcome. 11

11 2016/05/30, http://leadersandlegacies.com/2016/03/18/redefining- 
work-as-a-measure-of-our-identity-and-productivity-in-the-world/
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2.4 Ugh fields och rädslor

Jag läste om ett koncept och en idé som jag verkli-
gen kände igen mig i, skrivet och myntat av använ-
daren Roko på rationalitetsbloggen lesswrong.com, 
”Ugh fields”;

Pavlovian conditioning can cause humans 
to unconsciously flinch from even thinking 
about a serious personal problem they have. 
We call it an “ugh field”. The ugh field forms 
a self-shadowing blind spot covering an area 
desperately in need of optimization.

[---]

For example, suppose that you started off 
in life with a wandering mind and were pun-
ished a few times for failing to respond to 
official letters. Your TDL algorithm12 began to 

12 Temporal Difference Learning, egentligen en term inom machi-
ne-learning, men som på senare tid även fått uppmärksamhet inom 
neurovetenskapen som ett uttryck för förstärkning (begrepp inom 
inlärningspsykologin – händelser som ökar sannolikheten för upprep-
ning av ett visst beteende). Det är en algoritm som går ut på att ett 
system (här hjärnan) approximerar ett potentiellt utfall (belöning eller 
bestraffning) utifrån tidigare inlärda uppskattningar. Systemet försöker 
konstant att effektivisera och förbättra sig själv genom att tidigareläg-
ga denna uppskattning till den tidigaste punkt som visat sig ge ett visst 
utfall.  
 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Förstärkning_(psykologi) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Temporal_difference_learning

propagate the pain back to the moment you 
looked at an official letter or bill. As a result, 
you would be less effective than average at 
responding, so you got punished a few more 
times. Henceforth, when you received a bill, 
you got the pain before you even opened it, 
and it laid unpaid on the mantelpiece until a 
Big Bad Red late payment notice with a $25 
fine arrived. More negative conditioning. Now 
even thinking about a bill, form or letter in-
vokes the flinch response, and your lizard brain 
has fully cut you out.

[---]

The subtlety with the Ugh Field is that the 
flinch occurs before you start to conscious-
ly think about how to deal with the Unhappy 
Thing, meaning that you never deal with it, and 
you don’t even have the option of dealing with 
it in the normal run of things. I find it fright-
ening that my lizard brain could implicitly be 
making life decisions for me, without even ask-
ing my permission!13

I exemplet med personen som inte betalat sina räk-
ningar i tid kopplar hjärnan samman den smärtsam-
ma upplevelsen av att få förseningsavgiften med 
synen av en räkning, vilket sedan blir en negativ 

13 2016/05/30, http://lesswrong.com/lw/21b/ugh_fields/
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spiral som tidigarelägger den negativa reaktionen 
(från att behöva betala pengar till att få försenings-
avgift till att få alla sorters räkningar till bara tan-
ken på att få brev). 

Till slut blir det samma effekt som när du lägger 
handen på en varm platta, smärtsignaler skickas 
från handen till ryggraden som redan där skickar 
tillbaka en “flytta på handen för i helvete!”-signal, 
innan signalen ens har nått hjärnan, 

Det här händer mig hela tiden. Alltså hela tiden. Det 
är så många, många tankar som blockeras snabbare 
än de dyker upp. Jag vet det, inte för att jag egent-
ligen tänker på det när det händer, utan för att de 
alla kommer vällandes över mig när jag låter en 
enda av dom komma upp till ytan ordentligt, det är 
i backspegeln det blir tydligt. Det är genom att titta 
bakåt som de stora skuggorna syns. 

Vill du ha ett exempel på ett Ugh field som sprider 
mörker över delar av min hjärna? 

Prata med folk i telefon – Det som är bra med det 
här är att det är ganska många saker som kräver 
ett telefonsamtal, konstigt nog. Som att beställa 
en capricciosa. Eller prata med ett tryckeri om hur 
mycket det kostar, hur lång tid det tar, och ”kan ni 
göra det på så här short notice?”, att trycka en bok. 

Två helt hypotetiska exempel så klart... 

Jag tvivlar på mig själv dagligen nu. Jag tvivlar på 
det här arbetet, på vad jag ens valt för livsbana. 

Jag funderar över min rädsla för att misslyckas, 
vad det nu innebär? Vad är misslyckande? Vad är 
jag rädd för egentligen? För det är verkligen rädsla. 
Inför delredovisningar så känns det som att jag ska 
övertyga en ointresserad amerikansk sydstatsjury 
om att jag inte ska få dödsstraffet.

Jag läste någonstans att människan ofta drastiskt 
överdriver upplevda hot mot sin status, umgänge 
eller säkerhet. Den upplevda livsfaran vid tanken på 
misslyckande är någonstans effekten av våra förfä-
ders riktiga, konkreta fara för livet. Att misslyckas 
kunde för våra förfäder betyda att bli uppäten av 
en tiger, det känns ju tydligt. Men ett misslyckande 
kunde också betyda livsfara genom att bli utstött ur 
ens stam eller samhälle och därav svälta, bli ihjäl-
slagen eller - igen - bli uppäten av den där envetna 
tigern. Den andra delen av den upplevda faran är 
ens tidigare faktiska, riktiga upplevelser av miss-
lyckande.14 

Man har misslyckats tidigare och tagit skada på ett 

14 Arv eller miljö (även benämnt med engelska nature (versus) nurtu-
re) är en klassisk debatt inom samhälls- och beteendevetenskaperna 
om huruvida, och i vilken utsträckning, medfödda egenskaper (arv) eller 
yttre påverkan genom personliga erfarenheter (miljö) bestämmer eller 
orsakar individuella skillnader i människors beteende.  
 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arv_eller_miljö
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eller annat sätt, och den smärtan har hjälpt till att 
bygga någon sorts rädsla för misslyckandet i sig.

3.1 Gestaltning

Jag gör en bok. 

Om det inte kommit fram innan det här kapitlet så 
står det här svart på vitt: Jag gör en bok.

Med det sagt så ser jag det inte riktigt som en bok 
rakt upp och ner lika mycket som jag ser det som en 
grafisk novell. Eller kanske en grafisk (design) novell. 

Det är viktigt hur boken känns. Det är viktigt hur 
den är att bläddra i. Det är viktigt att vissa texter 
poppar ut, och andra flödar. Delar av boken är infor-
mativa, medan andra är känsloladdade och illustra-
tiva. Stora delar av boken innehåller delar av den 
här texten. (Eller mer ärligt är väl att säga att stora 
delar av den här texten innehåller delar från boken).

Men länge var det inte klart att det skulle bli en 
bok. Det kändes snarare som att det skulle bli ING-
ENTING. I början av projektet, under en av de långa 
perioder då jag inte kunde jobba med boken alls för 
att jag var så blockerad så testade jag att göra ett 
typsnitt. Det var en av de första grejerna jag tänkte 
att jag ville göra när jag planerade arbetet; ett ång-
estbaserat rubriktypsnitt.

Jag tänkte att ”Nu är jag så djupt nere i skiten att 
vad jag än gör kommer det ju vara färgat av ånges-
ten. Visst?” Så jag satte mig och ritade bokstäver 
helt intuitivt för att se var jag skulle landa någon-
stans.

 
”Ångestbaserade” typsnittsskisser 
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Som man kanske hade kunnat räkna ut så blev det 
ju inte automatiskt ångest bara för att jag kände så 
där och då. Om jag verkligen hade velat fortstätta 
med det skulle jag behöva en bättre utgångspunkt.

Jag skrotade det typsnittet, men det som ändå kom 
från det testet var en insikt, en insikt som sen blev 
grunden till hur jag jobbade med resten av arbetet. 

Ångesten för mig är inte rund och mjuk.  
Den är kantig och hård. 

Det var här jag började jobba med typsnittet Cine-
type av schweiziska Grilli Type15. Det är ett typsnitt 
från 2015 som enbart består av raka linjer.

 
 
Jag valde även att bara jobba i svart och vitt då den 
höga kontrasten för mig blir väldigt hård och kantig.

15 www.grillitype.com

INTE SÅ 
MYCKET 
ÅNGEST  
DIREKT ABC abc 

1234567
 
Angstype, vektorskiss, versaler  

GT Cinetype
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Efter typsnittet och färgvalen blev ett ganska na-
turligt steg att mina illustrationer också bara fick 
bestå av raka linjer. Jag har även jobbat avskalat 
och med tjocka linjer i mina illustrationer. Jag har i 
innehåll och i utseende försökt uppnå någon sorts 
obönhörlig skörhet. Att det är ärligt, och till synes 
stabilt, men att allt balanserar på en fin kant.

Jag hade sedan början av projektet tanken att jag 
skulle skapa innehåll först, editera efteråt, så sent 
som det går.

Jag satte upp en lapp ovanför mitt skrivbord:

 
Det här är inspirerat av det energigivande bre-
vet som den amerikanska minimalist- och kon-
ceptkonstnären Sol Lewitt skrev till sin vän och 
tysk-amerikanska konstnärskollega Eva Hesse, 1965. 
I brevet uppmanar Lewitt, på ett ihärdigt och in-
spirerande sätt, Hesse att ”don’t worry about cool, 
make your own uncool” och ”just DO”. Det handlar 
om att bara göra, att inte fundera så jävla mycket 
hela tiden.

Illustration ur b
oken
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Från början till det absoluta slutet av det här pro-
jektet fortsatte jag att skapa uppslag i boken. Lite 
hela tiden. Ibland hände ingenting på veckor, ibland 
kom 40 sidor på en gång. Jag såg till att hela tiden 
tänka ”Försök inte göra något bra – försök göra 
något”. Det var viktigt för mig att få fram en kritisk 
massa. Jag kände att jag inte kunde ta beslut, eller 
kanske ens veta vad det var jag ville få sagt, innan 
jag hade tillräckligt med material att utgå ifrån. 

I slutet (alltså, den sista dagen innan tryck) skrev 
jag ut hela boken i små uppslag som jag flyttade 
runt, funderade över, och flyttade runt lite till. Inte 
förrän det här steget hade någonting jag gjort skro-
tats. Och även nu blev det bara kanske 4 uppslag 
som jag la åt sidan, men det blev desto tydligare var 
jag saknade delar i boken. 

Under arbetets gång byggdes en ganska tydlig bild 
upp av hur jag ville att boken skulle flöda, hur stom-
men skulle vara uppbygd. När tiden för att skapa 
nytt material tog slut och helheten skulle byggas 
var det ganska smidigt att fylla igen de delar som 
jag tyckte fattades och mycket hände den sista 
natten. 

Men innan jag faktiskt satt där var jag verkligen 
inte säker på min sak. Jag skrev så här några dagar 
innan boken var klar:

 
Sida 2 ur brevet från Sol till Eva, 1965
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Än så länge är boken inte klar, än så länge är det 
några dagar kvar innan den åker iväg på tryck. Jag 
har sedan början av projektet haft tanken att jag 
ska skapa innehåll först, editera efteråt, så sent 
som det går — nu är det så sent som det går, nu 
har jag inga undanflykter längre. Det måste göras 
Klart med stort K.

Manusförfattaren och producenten Aaron Sorkin sa 
i en intervju ”I’ve come to realize that it’s only being 
scared to death that gets it done”. Ja, jag är vett-
skrämd. Jag står med ansiktet så nära väggen att 
näsan skrapar mot betongen.

Boken börjar med en text, en varning. (Eller kanske 
en feg brasklapp, vem är jag att döma?)

Det här är inte en självhjälpsbok, inte heller en 
uppsats eller en komplett redogörelse för allt 
vad prestationsångest är eller innebär. Denna 
bok gömmer inga svar eller 10 enkla knep, inga 
livsförändrande upptäckter eller storartade in-
sikter. Denna bok är den första bokstaven i ett 
försök att formulera en fråga.

Det som följer är en berg- och-dalbana av lösryckta 
citat, sidospår längre än huvudspåret, och självpor-
trätt gjorda när jag varit som djupast ner i ånges-
ten. Det är ansträngande och det varierar mellan 
roligt och ganska tungt. Förhoppningen är att den 
panikslagna känslan ska krypa fram mellan raderna, 
att mörkret ska sippra ut genom springorna.

Boken slutar med en dikt jag skrev som handlar om 
den omöjliga kampen för att försöka uppfylla den 
hybrisfärgade bild av en själv som kan finnas i hu-
vudet. Den är inspirerad av boken Missing Out16 som 
undersöker värdet av livet vi inte lever och vår be-
nägenhet att fokusera på det vi valt bort, eller det 
vi missar. Det är kanske inte ett särskilt glatt avslut 
på den här resan, men det är ärligt. Och det var ju 
det jag ville vara. Ärlig.

16 Missing Out, 2013, av psykoanalytikern Adam Phillips 

 
Sista steget i processen: att agera redaktör. 
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3.2 Utställningen

Jag ville på utställningen mest ha fokus på boken, 
då det är den som var mitt arbete. En vän till mig 
som jobbar med väggdekor gav mig ett jättebra pris 
på vinyl, så jag kunde få upp citatet av John Stein-
beck som jag tidigt fastnade för på väggen: ”I’m so 
lazy and the thing ahead is so very difficult”. Jag 
byggde en bänk och la på en kudde så man kunde 
sitta och läsa boken i lugn och ro. Jag såg också 
ibland folk som tog bilder på sig själva sittandes (el-
ler i ett fall som jag såg, liggandes) under texten.  

3.3 Resultat och reflektioner

Tryckeriet ringde mig morgonen innan utställning-
en öppnade och sa ”Jo, du vet det här pappret som 
du ville ha? Våran pappersleverantörs lastbil blev 
stoppad i tullen så vi har inte pappret inne och vi 
måste börja trycka NU för att det ska hinna bli klart 
till imorgon”. Det gjorde att det blev ett helt an-
nat papper än det jag tänkt mig, men som med så 
mycket annat så kan slumpen vara ens bästa vän. 
Pappret blev vitare och tjockare än jag tänkt mig, 
vilket i slutändan gav en svårare känsla för boken, 
den var lite, lite läskigare att bläddra i. Perfekt. 

Ja, det blev ju faktiskt en bok tillslut. Det var en 
jävla pers och något av det svåraste jag gjort i hela 
mitt liv, men det blev ändå en bok. Och nu kan jag 
ändå någonstans känna att det var kul. Jag känner 
redan att jag vill påbörja någonting nytt och alldeles 
för stort projekt. 

Det här arbetet har gett mig den största och star-
kaste prestationsångest jag någonsin varit tvung-
en att ta mig igenom, men det har också gjort det 
tydligare att det handlar om att ”lita på processen”. 
Att om jag bara jobbar vidare så blir det något till-
slut, att det, även när det känns omöjligt, bara är en 
tidsfråga innan jag kommer vidare. Sen för mig per-
sonligen gäller det att försöka sätta kortare, mindre 
mål, så jag inte blir så otroligt överväldigad. Att jag 
inte ska gå sönder under vikten av jobbet som kom-

 
En timme innan öppning
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ma skall. För jag känner mig alltid alldeles för lat, 
och arbetet framför mig känns alltid för svårt.

Det har varit otroligt roligt att se och höra folks 
reaktioner på boken under utställningen. Att göm-
ma sig runt hörnet (för det är enda sättet att få folk 
att våga gå fram till ens utställning tydligen) och 
höra fniss. Att de man lyckas prata med säger att 
de känner igen sig eller läraren på den förberedan-
de konstskolan Steneby i Dalsland som köpte bok-
en och visade upp den för sina elever. Jag tryckte 
upp 50 exemplar av boken, och även om försäljning 
självklart inte är något sorts mått på att lyckas, så 
är det intressant att se att jag sålde slut alla böcker 
jag hade till salu, då jag var ganska säker på att ing-
en skulle uppskatta, orka ta sig tiden att läsa eller 
ens förstå vad den handlade om.

Det har varit intressant att gräva ner mig djupare i 
det här ämnet, det här mörkret som jag hasat mig 
så nära så länge. Och som jag säger i början av bok-
en ”Denna bok är den första bokstaven i ett försök  
att formulera en fråga.” Jag har inte löst någonting, 
eller svarat på någonting egentligen, men varje bra 
svar måste ju börja med en välformulerad fråga. 
Jag kommer antagligen fortsätta fundera över ång-
esten och svårigheterna, men det var skönt att få 
lite av det här ur mitt system. Jag kommer bläddra 
i boken när jag känner det smyga sig på igen. Och 
kanske kommer jag då minnas John Steinbecks ord.

”Just
a stint
every
day
does

it”
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