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Abstrakt 

Unga vuxnas psykiska ohälsa har tredubblats de senaste 25 åren och fortsätter att öka. De 

unga vuxna är själva oroliga för denna extremt ohållbara utveckling som beräknas bli en stor 

samhällsutmaning. Psykisk ohälsa är ett komplext och tabubelagt ämne som vi sällan pratar 

om. Kan design vara en ingång för att få människor att känna, uppleva och förstå psykisk 

ohälsa och dess konsekvenser bättre?    

Jag har formgett en kollektion interaktiva artefakter som ger upplevelser av unga vuxnas 

psykiska ohälsa i hopp om att uppmärksamma ämnet och de faktorer som bidrar till den 

ökade psykiska ohälsan. 

 

 

Young adults' mental health has tripled in the last 25 years and continues to increase. The 

young adults are very concerned about this extremely unsustainable development which is 

expected to become a major societal challenge. Mental illness is a complex and taboo subject 

that we rarely talk about , can design help people to feel, experience and understand mental 

illness and its consequences better? 

I have designed a collection of interactive artifacts that give experiences of young adults 

mental illness, hoping to draw attention to the subject and the factors contributing to the 

increase in mental health 

 

Nyckelord 

Psykisk ohälsa, unga vuxna, design, upplevelse, konst, hållbar-utveckling, produktdesign 

 

Tack 

Tack till mina handledare som stöttat och väglett mig genom projektet. Tack till företagen 

som hjälpt till med material eller handledning och tack till de unga vuxna som har ställt upp 

på att dela sina erfarenheter med mig - utan er hade det inte blivit något.  

Ett sista tack går till min familj och klass som alltid funnits där med både det ena och det 

andra. 
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund 

Att bli är viktigt. Att göra är viktigt. Att bara vara är så glömt att det har blivit det svåraste 

av allt. Och framförallt, så skamligt. För vem vill vara lat?
1
  

 

Lathet, det är ett ord som jag avskyr. Så pass mycket att jag ville spendera hela mitt 

examensarbete på latheten. När jag väl började utforska ämnet lathet, så ledde lathet till lata 

ungdomar, lata ungdomar till prestation, prestation till ångest och ångest till unga vuxnas 

ökande psykiska ohälsa. Faktum är att den psykiska ohälsan hos unga vuxna har tredubblats 

de senaste 25 åren och fortsätter att öka.
2
 Min personliga irritation kring lathet kändes 

plötsligt inte lika viktig längre och projektet ändrade riktning till något som var mer viktigt 

för hela samhället och inte bara för mig. Ökningen av den psykiska ohälsan bland unga vuxna 

har lett till att de har det svårare att komma in i samhället eftersom fler behöver psykiatrisk 

vård. En ökad grupp unga vuxna med psykisk ohälsa kan alltså leda till ett stort samhälls- och 

folkhälsoproblem.
3
 I Sverige uppskattas kostnaden för psykisk ohälsa till 70 miljarder kronor 

per år.
4
 Det finns många som kämpar för att den psykiska ohälsan ska bli lika normaliserad 

som en fysisk ohälsa, allt ifrån organiserade föreningar till privatpersoner. Psykisk ohälsa är 

ett ämne som vi ser i medierna lite då och då, men hur mycket tar vi egentligen in? Kan 

design vara en ingång för att få människor att känna, uppleva och förstå psykisk ohälsa och 

dess konsekvenser bättre?    

 

Mitt examensprojekt handlar om att formge en kollektion artefakter, som genom interaktion 

med användaren förmedlar upplevelser av unga vuxnas psykiska ohälsa. Att öka förståelsen 

för psykisk ohälsa minskar förhoppningsvis antalet som drabbas och underlättar för de som 

redan är drabbade. Genom intervjuer och research har jag fått inspiration för att göra tre 

artefakter som alla visar den psykiska ohälsan ur olika vinklar.  

                                                 

1  Pietrzak, Katarina, Så ung? och så duktig!, WS Bookwell, Finland, sid 7 

2  Strömbäck, Maria, Wiklund, Maria, Bengs, Carita, Danielsson, Ulla, ”Jag skakar” tjejers uttryk för psykisk 

ohälsa, 2015, sid 174 

3
    Socialstyrelsen,Psykisk ohälsa hos unga, 2013, sid 31 

4    http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Psykisk-ohalsa.pdf  

 

http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Psykisk-ohalsa.pdf
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1.2 Problemområde och problemområdets avgränsning 

Gruppen unga vuxna är den som utmärker sig mest inom psykisk ohälsa just för att den har 

ökat mest. Faktorer som arbetslöshet och bostadsbrist har skapat en utsatt situation för många 

unga. Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro är en undersökning från 

Linnéuniversitetet som utkom under mitt pågående arbete. Undersökningen gjordes på 1003 

personer mellan 18-25 år och psykisk ohälsa är en punkt som tas upp i rapporten. 74% tror att 

psykisk ohälsa på grund av stress kommer att öka och bli en stor samhällsutmaning i 

framtiden. På Linnéuniversitetets hemsida kan man också i samband med rapporten rösta på 

den utmaningen man tycker är viktigast. 
5
 Den 7  april låg psykisk ohälsa först med 138 

poäng och den 13 april med 194 röster följt av bostadsbristen med 114 poäng. Den Psykiska 

ohälsan har alltså ett kraftigt övertag när det gäller den samhällsutmaning unga oroar sig mest 

för. Perioden då man räknas som ung vuxen har också ökat, vilket per automatik ger fler 

människor inom benämningen.
6
 Benämningen unga vuxna har dock ingen tydlig avgränsning, 

man kan utgå utifrån beteendesätt eller en åldersdefiniton.
7
 Jag har för avsikt att vara så tydlig 

som möjligt i mitt arbete och har valt att sätta en åldersgräns på 16-29 år. Kollektionen 

kommer utformas så att den kan fungera i en offentlig miljö för framtida vidareutveckling, 

men kommer också ställas ut på Vandalorum i Värnamo mellan den 31maj till 5 juni.  

 

1.3 Mål och syfte 

Mitt mål är att formge en kollektion interaktiva artefakter vars syfte är att uppmärksamma 

psykisk ohälsa hos unga vuxna och de faktorer som bidrar till ökningen av det 

samhällsproblemet, som tillexempel den ökade individualiseringen och den höjda 

prestationen. Viktigt att poängtera är att jag inte formger en lösning för problemet, utan syftet 

med projektet är att öka medvetenheten kring problemet. 

 

                                                 

5  Fakulteten för konst och humaniora, Etiska riktlinjer för självständiga arbeten i utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora,2014, 

https://medarbetare.lnu.se/polopoly_fs/1.104593!fst_etiska_riktlinjer_studentarbeten_med_foetiska_principe

r.pdf 

6  Skarpsås, Emma, RFSU Malmö, Unga vuxna- Seminarierapport om definition, karakteristika och behov 

med fokus på sexuell hälsa, 2012, sid 6 

7  Skarpsås, Emma, Unga vuxna- Seminarierapport om definition, karakteristika och behov med fokus på 

sexuell hälsa, sid 7 

https://medarbetare.lnu.se/polopoly_fs/1.104593!fst_etiska_riktlinjer_studentarbeten_med_foetiska_principer.pdf
https://medarbetare.lnu.se/polopoly_fs/1.104593!fst_etiska_riktlinjer_studentarbeten_med_foetiska_principer.pdf
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1.4 Frågeställning 

Hur kan jag som designer ur ett socialt hållbart perspektiv formge en kollektion artefakter 

som genom interaktion ger en upplevelse av unga vuxnas psykiska ohälsa?  



  
 

 vi 

2. Teori och Metod 

2.1. Teoretisk ram 

 

2.1.1 Hållbarhet  

Hållbarheten inom mitt projekt är främst fokuserat på människa och kultur. På SVIDs 

hållbarhetsguide finns en flik under Vad är hållbar utveckling? som benämns som Människa, 

där beskriver de i vilka områden inom Människa som är möjliga att påverka genom design 

och tre av dem kan jag koppla till mitt arbete; 

  

Design och designprocessen har på detta område exempelvis möjlighet att...  

- visualisera verkligheten på ett sätt som ökar känslomässig insikt om orättvisor och problem. 

- uppmuntra till inkluderande, jämlikhet och empati som grogrund för att skapa 

omständigheter där alla lever väl.  

- problematisera etablerade sanningar om vad vi behöver för att leva bra liv. 
8
 

 

Anne Thorpe skriver om de mänskliga behov vi behöver för att vara lyckliga i sin bok Design 

för hållbar utveckling. Förståelse är en av dem och inbegriper nyfikenhet, kunskap, 

utforskande, medvetenhet, förnuft och intuition.
9
 För att tillgodose förståelsebehovet har jag 

valt att fokusera på kommunikation som framförallt kan användas för att sprida kunskap och 

känslor. Kommunikationen är också sammanlänkat med gemenskap och interaktion, något 

som jag också valt att lägga fokus på i mitt projekt. 
10

 I FNs nya hållbarhetsmål är den tredje 

punkten; Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
11

 

 

 

2.1.2 Vad är psykisk ohälsa? 

Psykisk ohälsa framställs ofta som motsatsen till psykisk hälsa. Den psykiska ohälsan är 

komplex och inbegriper både lättare former av ohälsa och svårare former som kräver vård 

och medicinering. Vad som ses som psykisk ohälsa beror på sammanhang och olika 

situationer. Det är vanligt att stress och oro kan övergå till psykisk ohälsa i form av 

                                                 

8  http://www.svid.se/sv/Hallbarhetsguiden/Design-for-hallbar-utveckling/Vad-ar-hallbar-

utveckling1/Manniska/#sthash.VxMpq7Y6.dpuf 

9    Thorpe, Anne, Design för hållbar utveckling, Raster förlag, Riga, 2007, sid 142.  

10  Thorpe, Anne, Design för hållbar utveckling, 2007, sid 144 

11  http://www.un.org/sustainabledevelopment/health/  

http://www.svid.se/sv/Hallbarhetsguiden/Design-for-hallbar-utveckling/Vad-ar-hallbar-utveckling1/Manniska/#sthash.VxMpq7Y6.dpuf
http://www.svid.se/sv/Hallbarhetsguiden/Design-for-hallbar-utveckling/Vad-ar-hallbar-utveckling1/Manniska/#sthash.VxMpq7Y6.dpuf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
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ångestsyndrom.
12

 Ångestsyndrom är en benämning för flera olika ångestsjukdomar, några 

exempel är tvångssyndrom, social fobi och panikångest. 
13

 Ångest kan visa sig känslomässigt, 

tankemässigt och kroppsligt genom en rad otrevliga upplevelser som exempelvis rädsla, 

irritation, negativa tankar, hjärtklappning och andningssvårigheter. Det som framkallar 

ångesten genomförs därför oftast med tvång eller undviks helt och om ångesten pågår länge 

kan det leda till en depression.
14

 Ångest och depression är starkt förknippade med varandra 

och påverkar således varandra.
15

 Under en depression verkar allt hopplöst, energi försvinner 

samtidigt som lusten att leva kan minska. Depression kan därför leda till självmordsförsök 

eller självmord, och självmord är den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 15-24 år.  

 

2.1.3 Vad beror den psykiska ohälsan på ? 

Det finns inget tydligt svar på vad det är som orsakar den psykiska ohälsans ökning, men det 

finns många som har en åsikt om vilka bidragande faktorer som kan spela roll. De faktorer 

som jag har funnit genom litteratur och intervjuer är bland annat individualiseringen i 

samhället, ökad arbetslöshet, bostadsbrist, ökade krav på prestationer i skolan och i det 

privata livet, idealbilden, informationsöverflödet och försämrad ekonomi.
16

 En person mellan 

16-29 år har också en slags förväntan, antingen från sig själv, andra eller samhället, att 

försöka hitta sig själv, en partner, ett arbete, resa, studera, skaffa familj, bostad och en karriär. 

Plus att en ska hinna träna och umgås med familj och vänner
17

  I Linnéuniversitetets 

undersökning Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro framkommer att 89% av 

tjejerna känner stress och oro över att leva upp till idealbilden och 6 av 10 känner oro över att 

inte lyckas i livet.
18

 Pressen är alltså väldigt stor och det är vanligt att man drabbas av stress. 

Vad stress är, är en subjektiv bedömning och beror oftast på vem du frågar. De flesta säger 

dock att stress uppkommer när en situation är svår att hantera och kontrollera. 
19

 Oavsett vad 

som orsakar stress och hur den ter sig så kan långvarig stress leda till psykisk ohälsa.  

                                                 

12  Strömbäck, Maria,”Jag skakar” tjejers uttryk för psykisk ohälsa, sid 174 

13  Socialstyrelsen,Psykisk ohälsa hos unga, 2013, sid 31 

14  Socialstyrelsen,Psykisk ohälsa hos unga, 2013, sid 31 

15   Bodlund, Ove, Läkartidningen, Flertalet deprimerade patienter kan behandlas i primärvården, Volym 97, 

nr 11, 2000   

16   Lytsy, Per, Någonting är sjukt, Scandbook, Falun, 2009, sid 134 

17   Lytsy, Per, Någonting är sjukt, sid 109 och 134, Intervjuer,  

18  Fakulteten för konst och humaniora, Etiska riktlinjer för självständiga arbeten i utbildning på grundnivå 

och  avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora, 2014 

19   Lytsy, Per, Någonting är sjukt, sid 17  
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De som kommer till stressmottagningen rör sig oftast obehindrat; de är i allmänhet 

välutbildade, socialt begåvade och framgångsrika inom vad de väljer att göra. De är också, 

som grupp betraktat, de sjukaste människor jag hittills mött i min läkargärning. De vill, men 

de kan inte, och det är oftast djupt frustrerade över sin egen oförmåga. Och dessutom är de 

frustrerade över samhällets sätt att betrakta dem.
20

  

 

Vem som helst kan drabbas av psykisk ohälsa, men vissa har en större risk att drabbas av 

psykiska besvär än andra. Hos kvinnor beräknas risken vara större på grund av biologiska och 

sociala skäl, men då får man ta med i beräkningen att kvinnor tenderar att kunna beskriva 

sina besvär tydligare och söker därför hjälp tidigare än män, vilka istället har svårt att erkänna 

sin ohälsa.
21

 De som lider av psykisk ohälsa har ofta svårt att prata om sina problem med de i 

sin närhet och det krävs mycket mod att våga berätta och erkänna för sig själv och andra att 

man behöver hjälp för att må bättre.
22

 Per Lytsy skriver i sin bok Någonting är sjukt att; En 

diagnos som ångest eller depression, kan bli stigmata som förföljer en. En del uppfattar en 

sådan diagnos som nedsättande; ett bevis på mänsklig oförmåga eller svaghet.
23

  Han skriver 

också under ett annat kapitel att; Andra upplever en känsla av skam, ett obehag att plötsligt 

tillhöra de tärande, en samhällsparasit i mångas öron.
24

  

 

1.2.4 State of the art 

I alla designprojekt man påbörjar är det viktigt att få en översikt över ämnet och också se vad 

som gjorts tidigare. För att kommunicera upplevelser av psykisk ohälsa är det, enligt mina 

undersökningar, vanligast med skrivna berättelser eller videor, både hos föreningar och 

privata medier. Under arbetets gång har jag också upptäckt att psykisk ohälsa har synts 

ganska mycket i medier, något som jag tidigare inte lagt märke till. Kicks, som är ett 

kosmetikföretag, startade kampanjen S.H.A.R.E i april för att uppmuntra till kunskap och 

förståelse så att fler som är drabbade vågar prata om sina problem.
25

 Arbetsmiljöverket kom 

också med en ny arbetsmiljölag som trädde i verket den 31 mars och i samband med den 

                                                 

20   Lytsy, Per, Någonting är sjukt, sid 10  

21  Bodlund, Ove, Flertalet deprimerade patienter kan behandlas i primärvården, sid 1245 

22  Bodlund, Ove, Flertalet deprimerade patienter kan behandlas i primärvården, sid 1248 

23   Lytsy, Per, Någonting är sjukt, sid 22-23 

24   Lytsy, Per, Någonting är sjukt, sid 47 

25  http://www.kicks.se/share-i3285  

http://www.kicks.se/share-i3285
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släppte de också Utmaningen- en film om den sjuka arbetsstressen, en video som handlar om 

just stress på arbetet som leder till psykisk ohälsa.
26

  Psykiatrins hus i Uppsala stod klart 2013 

och de hade som mål att bygga in det i staden och göra psykiatrin mer öppen. Första planet i 

byggnaden är offentligt och det finns caféer, sittplatser och även konst att titta på.
27

 En annan 

sak som dök upp under mitt arbete och som jag inspirerats av var Utbildningsradions 

kampanj mot mobbning – det handlar om dig. Deras mål var att öppna upp ögonen för de 

som kan och har möjlighet att förändra och de gör det genom att använda sig av en virtual 

reality- upplevelse som ger mobbning ett helt nytt perspektiv.
28

 De använder sig alltså av 

upplevelser för att nå ut. Om vi går in på stressen finns det runtom i världen ”botemedel” 

eller sätt att hantera sin stress på. I Tokyo, och även andra storstäder, finns det kapselhotell 

där man kan vila från den totalt sjuka arbetsstressen de själva har valt att kalla ”Karoshi” som 

betyder: Död frambringad av för mycket arbete.
29

 Fokuset ligger på att underlätta och hitta 

vila i en stressig miljö. Men vad görs egentligen för att inte hamna i en stressig miljö från 

början? Ulf Lundberg och Göran Weltz skriver i sin bok Stressad hjärna, stressad kropp att 

Förändring bör ske på samhällsnivå, i arbetslivet och på individnivå. Enkla råd som att - du 

måste lära dig säga nej - fungerar inte i en miljö där andra människor kan drabbas och där 

den enskilde riskerar sin egen ekonomi.
30

  

 

2.2 Metod  

 

2.2.1 Etiska regler 

Eftersom jag arbetar med personer som kan vara i utsatta situationer, varit med om svåra 

saker eller av andra skäl inte vill vara offentliga har jag tagit del av Linnéuniversitetes etiska 

regler över examenskanditatrapporter. 
31

 

 

2.2.2 Designmetoder 

                                                 

26  https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/utmaningen/  

27  http://www.tengbom.se/sv-SE/projekt/60/psykiatrins-hus  

28   http://www.ur.se/aktuellt#mobbning-det-handlar-om-dig 

29  De boer, Joop, Pop up city, Power napping around the world, 9 januari, 2009 

http://popupcity.net/power-napping-around-the-world/ 

30  Wentz, Lundberg, Stressad hjärna, stressad kropp, STC, Avesta, 2005, sid 207 

31  Fakulteten för konst och humaniora, Etiska riktlinjer för självständiga arbeten i utbildning på grundnivå 

och  avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora, 2014 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/utmaningen/
http://www.tengbom.se/sv-SE/projekt/60/psykiatrins-hus
http://www.ur.se/aktuellt#mobbning-det-handlar-om-dig
http://popupcity.net/power-napping-around-the-world/
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Under min designprocess har jag frågat mig själv inom vilket designfält jag arbetar inom. Om 

man ser på de olika egenskaperna min kollektion har, så blir det olika svar. Fokuset i mitt 

projekt ligger på att få en ökad förståelse för upplevelsen av psykisk ohälsa och då passar 

konceptdesign in som metod då konceptdesign främst används för att förändra beteenden och 

attityder.
32

 Man vill med konceptdesign förändra en nuvarande situation till något mer 

önskvärt, men det behöver inte bli en lösning på problemet.
33

 Jag vill också med mitt 

examensarbete skapa artefakter som förmedlar ungavuxnas psykiska ohälsa och då kan man 

benämna det som interaktionsdesign. Interaktionsdesign går ut på att få ett samspel mellan 

produkter, omvärlden och människor och man kan använda sig av produkter eller tjänster 

som ett medie för att nå ut till folk genom upplevelser eller aktiviteter.
34

 Samtidigt ligger 

fokuset på att arbeta med de som lider av psykisk ohälsa och få ut deras erfarenheter så att 

andra får förståelse och drivkraft till att förändra och då pratar vi om social design och hållbar 

design. Kollektionen ligger också i gränslandet till konst, spekulativdesign och activism 

design. Jag har pusslat ihop delar av alla dessa designpraktiker för att skapa något som svarar 

väl på frågeställningen. Meningen med min kollektion är inte att massproducera och sälja, 

utan det skulle möjligtvis kunna användas i kampanjsyfte eller liknande i en 

vidareutveckling. Det är svårt att sätta min kollektion i en klassisk designpraktik som 

tillexempel produktdesign, men de finns formgivare som försöker bryta gränserna och arbetar 

mer fritt och multidisciplinärt inom design idag. Fler tar sig också möjligheter att arbeta i 

småskala och konceptuellt, som tillexempel Studio Obvious, skapad av Matilda Beckman och 

Erika Eméren, där 12 frilansande kvinnor får chans att arbeta med design i ett mer nutida 

sammanhang. 35
 En av dem kvinnorna är Elina Johansson som med sitt skåp The code locker 

gör en tolkning av vårt användande av bilder och smartphones, se hemsida för mer 

information och bilder.
36

  

 

 

 

 

                                                 

32  Konceptdesign, sid 33 

33  Konceptdesign, sid 37 

34  Arvola, Mattias, Interaktionsdesign och UX – om att skapa en god användarupplevelse, 

Studentlitteratur, Lund, 2014, Sid 20  
35

  http://cargocollective.com/studioobvious/About    

36
  http://elina-johansson.com/the-code-locker 

http://cargocollective.com/studioobvious/About
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2.2.3 Intervjumetoder 

För att kunna skapa en kollektion som visar på unga vuxnas psykiska ohälsa anser jag att en 

dialog mellan de drabbade och mig var tvungen att skapas. Innan jag sökte kontakt med 

lämpliga personer hade jag själv kontakt med en kurator från studenthälsan på 

Linnéuniversitetet för att kunna bemöta personerna på ett så bra sätt som möjligt. Inför mina 

intervjuer bestämde jag mig för att en kvalitativ metod skulle passa mitt projekt bäst och 

också semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ intervjumetod syftar till att få fram 

människors upplevelser, i detta fall deras upplevelser av psykisk ohälsa. I en kvalitativ metod 

har man oftast kontakt med ett mindre antal personer och försöker istället gå ner på djupet.
37

 I 

en semistrukturerad intervju använder man sig oftast av större frågeområden så att samtalet 

har en chans att bli så naturligt som möjligt. Den som blir intervjuad kan då styra samtalet 

mer och förhoppningsvis berätta mer fritt om dennes erfarenheter och ge sin egna syn på 

ämnet.
38

 Något som jag också har använt mig av under intervjuerna är metaforer, se bilaga 1. 

 

3 Resultat  

 

3.1 Process  

 

3.1.2 Intervjuer 

Jag har intervjuat fem personer. Personerna har varit i åldrarna 16-29 år och är bosatta utspritt 

över Sverige. De har alla en unik historia och helt olika erfarenheter. Intervjuerna har skett 

genom telefon, öga mot öga i offentlig miljö och i avskild miljö. De flesta jag har fått kontakt 

med har redan valt att vara offentliga med sina erfarenheter och driver oftast en blogg, företag 

eller podd. Detta har gjort det enklare för mig att ha ett öppet samtal och få ärliga svar utan 

att de är rädda för att ”avslöja sig”. Under samtalen ställde jag frågor som rör känslor, 

upplevelser, färg, form, allt för att skapa så många bilder som möjligt att arbeta med.
39

 Jag 

bjöd även in dem i min idéprocess för att diskutera relevans. Eftersom syftet är att nå ut till de 

som inte lider av psykisk ohälsa är det också viktigt att jag testar artefakterna på personerna 

som inte har någon koppling till psykisk ohälsa.  

Jag har nått ut till de flesta genom sökningar på internet och sedan fått kontakt via mail, men 

jag har också lagt ut 3 annonser på den anonyma appen Jodel som främst studenter verkar 

                                                 

37  Hedin, Anna, En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju, 2011, sid 3 

38  Hedin, Anna, En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju, 2011, sid 6 

39  Se bilaga 1 för fullständiga intervjufrågor 
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använda.
40

 Annonsen publicerades den 14 mars i Uppsala och i Växjö, samt den 17 mars i 

Växjö. Annonsen såg ut såhär;  

Hej! Jag gör ett designprojekt om psykisk ohälsa hos unga vuxna.  

Om ni har erfarenhet & vill hjälpa mig att få inspiration och idéer, 

 eller bara tycker det låter spännande.  

Maila mig på js223cs@student.lnu.se 

 

3.1.2.1 Intervjusammanfattning 

 

Jag har fått höra 5 olika historier om den psykisk ohälsan. Det har funnits lika många 

olikheter som likheter och jag kunde därför dra slutsatsen att psykisk ohälsa upplevs högst 

individuellt. Skam, fallande, maktlöshet, osynligt, ensamt, tyngd, kraftlös, hopplös, kontroll 

var de ord som dock flertalet använde sig av i samtalen för att beskriva sina erfarenheter. 

Flera av personerna nämnde att de under sina svåraste perioder kände att det var som att 

vakna upp till en mardröm, varje dag. Den psykiska ohälsan är oftast det läskigaste som hänt 

dem och flera nämnde att det var som att den förgrep sig på en. Den kom oväntat och 

oinbjuden. Som en av personerna sa; Det är som ett spel, men någon annan trycker på 

knapparna. Det verkar också som att man har svårt att förstå varför allt detta hänt just en 

själv, varför just jag?, då andra som går igenom liknande scenarion inte reagerat likadant och 

inte ”faller”. Samtidigt känner man en skam för de som gått igenom något liknande och inte 

finns längre, Varför klarade just jag mig?. När man har fått en diagnos är det också svårt för 

andra att inse att man kan vara glad, att man också har bra dagar. Psykisk ohälsa är inte alltid 

att man ligger hemma och gråter. Den psykiska ohälsan kan vara väldigt svår att se och något 

som upplevs i ensamhet. En av personerna sa; Ingen kunde peka på mig och säga att jag var 

sjuk, en annan sa; När jag frågade mina forna gymnasieklasskompisar vem jag var i 

gymnasiet kom de ihåg mig som den glada solstrålen som oftast spred glädje omkring sig. 

Men det enda jag kom ihåg var hur extremt dåligt jag mådde under den perioden.  

 

Under mina intervjuer frågade jag även om färger. Hur ser den psykiska ohälsan ut i färg? 

Svart var den färgen som nämndes mest och därefter en slags neutral grå som kunde liknas 

med likgiltighet. En annan färg som också återkom var mörkröd och även vit nämndes som 

en färg kopplad till sjukhusmiljö. Det var också en person som nämnde att hen inte kom ihåg 

om hen såg färger eller inte under den sjukaste perioden. Allting blev bara färglöst och grått. 

                                                 

40   https://jodel-app.com  

mailto:js223cs@student.lnu.se
https://jodel-app.com/
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Färgerna som däremot skulle representera hur de agerade utåt var oftast mer färgglada, ingen 

speciell färg utan alla färger man kan tänka sig; grön, röd, gul, blå i klara färger.
41

 

 

3.1.2 Formgivning 

 

Jag ville med mitt projekt förmedla olika upplevelser och känslor i en interaktion med en 

artefakt. Men vad för artefakt? Och vad för upplevelser vill jag förmedla? Jag använde mig 

av de ord som återkom mest under intervjuerna skam, fallande, maktlöshet, osynligt, 

ensamt, tyngd, kraftlös, hopplös, kontroll. Med tanke på att kollektionen i framtiden skulle 

kunna användas till en kampanj eller liknande så är artefakterna anpassade för att fungera i en 

mer offentlig miljö, som caféer, bibliotek eller en centralstation. Jag ville också att 

artefakternas interaktion och upplevelse skulle vara i fokus och det estetiska ville jag därför 

ha så vardagligt och igenkännbart som möjligt. Att som designer göra artefakter som estetiskt 

ser alldagliga och kanske lite tråkiga ut kändes för mig intressant och utmanande. Jag tänker 

att folk som besöker utställningen och först får en anblick av kollektion förmodligen kommer 

tycka att jag är en tråkig designer som har gjort helt vanliga artefakter tills de interagerar med 

dem och förhoppningsvis får en annan synvinkel på det hela.  Eftersom själva upplevelsen 

och överraskningen är viktig, är det viktigt att man från början inte inser att någonting är 

annorlunda. Artefakterna bör därför likna de föremål de ska efterlikna.   

 

 

3.1.2.1 Äta bör man annars dör man.  

 

I en av artefakterna ville jag använda mig av tyngden många beskrev att de besatt under sin 

psykiska ohälsa. Vilket vardagligt föremål kan jag förmedla den psykiska ohälsans tyngd 

igenom? Jag skissade först på ett glas som var extra tungt, med tanke på de diskberg som 

aldrig blev diskade hos de personer jag intervjuade.  Men är egentligen ett glas något man 

använder dagligen, borde det inte vara nycklar, telefon eller möjligtvis ett täcke? Eftersom 

artefakterna ska kunna fungera i offentlig miljö, valde jag att ändå gå vidare med glaset som 

artefakt. Jag började utforska vad jag hade för materialval och insåg att glas skulle bli svårt 

att få det tungt och inte avvika från ett mer ”vanligt” utseende. Om jag skulle använda mig av 

en magnet var muggarna beroende av var de stod. Kanske skulle det tyngsta materialet i 

köket kunna fungera, gjutjärn? Jag kontaktade en del gjuterier och fick kontakt med 

                                                 

41  Det här kapitlet visar en summering av intervjuerna, materialet finns i sin helhet i författarens ägo. 
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Skeppshults gjuteri och det visade sig att dem hade en befintlig muggmodell utan öra, se bild 

1 på nästa sida. Eftersom modeller är oerhört dyra att göra nya, så chansade jag på att denna 

befintliga modell skulle bli bra även fast jag själv inte formgivit den. Muggen skulle väga 

ungefär 0,75 kg med en extra ifyllning i botten och vi bestämde att kanterna upptill skulle 

slipas på insidan för att få ett mer lätt uttryck. All produktion på Skeppshult är handarbete 

och de använder sig av sandformar som bara kan användas en gång. Processen tar därför 

ganska lång tid och är ett precisionsarbete.
42

 Gjutjärn sorteras som metall på en 

återvinningscentral och kan återvinnas flera gånger om. 
43

 Eftersom gjutjärn inte är det 

vanligaste materialet i muggar och att dessa artefakter dessutom skulle likna mer 

vardagsmuggar hade jag en tanke att emaljera dem så att de istället liknade porslin. 

Emaljering sker dock inte i Sverige längre men det finns vissa alternativ som smältpulver 

eller smältemalj. När jag fick de blästrade gjutjärnsmuggarna var kanterna dock slipade på 

utsidan istället för på insidan och strukturen där de hade slipat var annorlunda mot resten av 

muggen, se bild 2 nedan. Jag var därför tvungen att tänka om och överväga att inte behandla 

dem med smältemalj, eller keramikfärg utan istället sprutspackla, slipa och måla dem i en 

metallfärg för att på bästa sätt försöka dölja slipningen. Jag började med att testa sprutspackla 

ca 10-12 gånger för att sedan slipa ner och måla med en vit metallfärg. Färgen var för tjock 

och jag fick därför använda mig av en spraylack istället. Färgen är inte livsmedelsäkrad och 

muggarna går därför inte att dricka ur, att testa dem på ett café blev därför inte möjligt. 

Eftersom man ska interagera med muggarna är tanken att ett bord ska finnas till dem under 

utställningen eftersom ett podie utstrålar mer ”se men inte röra”. Bordet kommer inte ha 

någon mer egenskap än att bära upp 

muggarna.

 

                                                 

42  http://www.skeppshult.com/om-skeppshult-2/  

43  http://dalaavfall.se/sorteringsguide/metall/gjutjarn/  

http://www.skeppshult.com/om-skeppshult-2/
http://dalaavfall.se/sorteringsguide/metall/gjutjarn/
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3.1.2.2 Skenet bedrar 

I nästa artefakt använde jag mig av orden skam, osynligt och ensamt. Jag ville förmedla 

kontrasten som fanns mellan att vara glad utåt, men må hemskt dåligt inuti. Jag hade tidigare 

i processen skissat på lampor och fortsatte på det spåret nu. Skissandet blev till lampor som 

lyser på utsidan men inte på insidan, se skisser på sidan xvi. Insidan skulle vara helt svart. För 

att göra det mer effektivt och få in ensamheten i artefakten tänkte jag mig att lampan kanske 

skulle kunna tändas inuti, så att man blir tvungen att gå ”in i” lampan och uppleva detta 

svarta mörker medan de andra runtomkring ser ljus. Eftersom man ska gå in i lampan borde 

den vara stabil så att det inte finns en risk för att den ska gå sönder, och insidan kanske borde 

kläs i ett mjukare material, som filt. Jag funderade också mycket på vilken höjd lampan 

skulle placeras eftersom alla är olika långa men i samtal med min handledare bestämde vi 

dock att jag ska utgå ifrån min egna längd. Jag har också undersökt olika huvud och axelmått 

för att säkerhetställa att de flesta kommer få plats i lampan. Jag testade att göra olika storlekar 

i verklig skala för att komma fram till det bästa alternativet, se bilder på nästa sida. Eftersom 

lampan inte ska lysa på insidan så behövde konstruktionen vara i två lager, en innerdel som är 

i ett mer stabilt material och en ytterdel som består av ett material som släpper igenom ljus. 

Emellen dem fästs en ledstrip. Lampan behövde också plats för nätdelen, själva 

transformatorn till ljuset och elen. Därför bestämde jag att lampan skulle ha ett lock som 

nätdelen kan fästas på och även upphängningen. Locket bidrar  till en mer instängd och 

ensam känsla när man står med huvudet i lampan.  

 

Under skissandet hade jag tänkt innerdelen i ett dött hårt material och tog därför kontakt med 

olika plåtslagerier i Växjö. En halv dag spenderade jag på Js plåtslageri i Växjö och hjälpte 

till att bygga en innerform i 0,6mm svartplåt. Resultatet blev inte vad jag hade förväntat mig 

och jag blev besviken över att den inte var helt rak och millimeterpreciserad. Jag började 

direkt tänka på andra alternativ ifall plåtformen inte skulle fungera. Efter ett besök på 

Bellalight insåg jag också att ljuset skulle behöva fästas på ett helt annat sätt än vad jag först 

hade tänkt vilket påverkar hur brett avståndet mellan ljuset och yttermaterialet ska vara utan 

att se för punktigt ut. Den ledstrip som jag rekommenderades att ha var en 12 eller 24 volts 

strip i varmvitt ljus. Till själva ytterdelsmaterialet hade jag själv önskat ett klassiskt 

lampskärmsmaterial med ett bomullstyg fäst på astralitplast. Den plasten som fanns att tillgå 

var endast 60cm bred vilket gjorde att jag skulle varit tvungen att skarva minst en gång. Inget 

lampskärmsföretag var sugna på att dela med sig av sitt material och jag valde därför mellan 
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att skarva eller välja ett annat material. Efter en titt på olika material valde jag att använda 

mig av vitt bomullstyg som jag rev i ca fem centimeters bitar, vek på mitten och strök till fina 

längder. Bomullslängderna häftades sedan fast omlott på varandra för att få ett veckat uttryck. 

Insidan kläddes i svart filtmaterial för att få en matt och oreflekterande yta. Upphängningen 

kommer vara fäst i lampans ”takdel” och utöver elkabeln kommer också lampans 

upphängning möjligtvis förstärkas av vajer.  
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3.1.2.3 Olika falla ödets lott 

 

I den tredje och den sista artefakten i min kollektion använde jag mig av orden fallande, 

maktlöshet och kontroll. Jag började skissa på något som helt enkelt faller. Kanske en pall 

som inte upprätthåller ens tyngd? Man faller och ligger där på marken och skäms. Den 

psykiska ohälsan är som att något annat bestämmer och kontrollerar dig, precis som pallen 

har en helt oväntad funktion än det man förväntar sig. Jag gjorde formundersökning på hur en 

pall ser ut, jag bad folk på universitetet skissa en enkel pall, oftast blev de runda med tre eller 

fyra ben, se skisser på nästa sida. I mitt skissande har det funnis flera olika sittalternativ, där 

sitsen är mjuk och man ramlar igenom och pallar där benen viker sig. Jag valde att gå vidare 

med de sistnämnda. Materialet har varit svårt att hitta eftersom det måste vara böjligt men 

också vara starkt och kunna gå tillbaka till sitt ursprungsläge. Efter test med gummimaterial, 

filt, slang och armaflex bestämde jag mig för att använda gummidämpare som sätts ihop till 

ben. Gummidämpare används i vanliga fall i industrimiljö för att dämpa vibrationer. 

Gummidämparna motsvarade den vikande känslan jag ville åt i pallen men eftersom de har 

glapp emellan sig var jag tvungen att välja ett material som träs över dämparna och döljer 

själva gummidämparkonstruktionen. En svart oljeslang som jag våtslipat och rätat ut fick 

agera döljare, se bild på nästa sida. Stolsitsen är 32cm i diameter och 45 cm hög, trämaterialet 

jag valt att använda till sitsen är ek. Jag använde försänkta gängor för att sätta fast benen till 

sitsen.  
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3.1.3 Visuell kommunikation  

Eftersom ett personligt mål med detta examensarbete är att få spridning och uppmärksamhet 

har min externa handledare påpekat hur viktigt det är med produktbilderna och den visuella 

kommunikationen. Jag har därför satt ihop en moodboard för fotografering. För att ge mer 

tyngd till artefakterna kommer det på utställningen finnas en liten text bredvid varje artefakt 

som ger en en liten hint om vad upplevelsen handlar om, se Bilaga 2.  Jag ville med mitt 

projektnamn inte avslöja för mycket om vad kollektionen handlar om, utan efter interaktion 

med kollektionen så förstår man innerbörden. Obekvämt står för det obekväma ämnet och 
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tabun kring psykisk ohälsa. Normalt står för hur vanlig psykisk ohälsa är och att det kan 

drabba vem som helst. Under utställningsarbetet kommer jag också få fundera över hur jag 

ska påvisa att man ska interagera med kollektionen. 

 

3.2 Resultat och analys  
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Min frågeställning löd; Hur kan jag som designer ur ett socialt hållbart perspektiv formge en 

kollektion artefakter som genom interaktion ger en upplevelse av unga vuxnas psykiska 

ohälsa?  

Jag har skapat en kollektion artefakter som alla visar olika delar av psykisk ohälsa. Jag har 

använt de flesta av de nyckelord jag fick ut genom mina intervjuer. Eftersom upplevelsen 

ligger hos personen själv kommer tolkningarna förhoppningsvis bli lika olika som den 

psykiska ohälsan upplevs. Eftersom jag har gjort artefakter var jag också tvungen att tänka på 

materialvalen ur ett hållbart perspektiv. Även fast mitt fokus för hållbarheten har legat på det 

sociala planet så har jag försökt vara så hållbar som möjligt inom de ramar jag har kunnat 

förhålla mig till, då jag varit begränsad av tid, tillgänglighet, kostnad och funktion. Jag kan 

medge att jag hade velat vara mycket mer hållbar i mina materialval : ett riktigt bra hållbart 

projekt innehåller både ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Om 

kollektionen kommer utvecklas vidare så kommer materialvalen bearbetas noggrannare. Den 

kollektion jag har gjort nu kommer heller inte massproduceras och finns egentligen bara till 

för en veckas tid på Vandalorum och om möjlighet finns, på andra utställningar. Om jag hade 

fått den rätta ytbehandlingen på gjutjärnsmuggarna så hade de kunnat fungera i en offentlig 

cafémiljö tillsammans med lampan. Pallen som viker sig är jag fortfarande osäker på om den 

kan finnas i en offentlig miljö, eller för den delen på en utställning, på grund av skaderisken.  

Min inspiration för projektet var om man kunde skapa ett mer annorlunda sätt att nå ut med 

kunskap och förståelse på. Kan man få ut en värdefull diskussion genom artefakter? Och 

genom en upplevelse? Genom att jag har arbetat på det här lite otraditionella sättet som 

designer så hoppas jag att förståelse, kunskap och gemenskap skapas.  

 

4 Diskussion 

 Det har varit intressant att upptäcka att jag har haft fördomar om vem som drabbas av 

psykiska svårigheter och vad psykisk ohälsa är. Alla jag har intervjuat har varit sociala, 

trevliga och sett ut som helt vanliga människor. Jag hade nog en tanke på att de som drabbas 

av ohälsa är svaga, eller har varit med om något tragiskt i livet. Som att man är svag när man 

är psykisk sjuk. Men det stämmer inte. Vem som helst kan drabbas och de som drabbas är 

absolut inte svaga, utan snarare tvärtom, extremt starka. Jag tror att det har varit viktigt för 

mig att få fram att vem som helst kan drabbas och att psykisk ohälsa finns överallt omkring 

oss. Därför vågade jag utgå från redan befintliga estetiska uttryck på produkter, ta chansen att 

folk vid en första anblick kommer tro att jag har gjort kopior av sådant som redan finns. Det 

är väldigt utmanande och har varit ett roligt sätt att arbeta på. Under hela min process har jag 
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brottats med vad det är för designpraktik jag gör. Ena dagen konst, andra dagen 

konceptdesign. Mitt arbete har utgått utifrån en sak och det är att få ut upplevelser av psykisk 

ohälsa till människor som annars inte skulle få kontakt med det. Det är det jag tycker är 

viktigast, inte vad för benämning min kollektion kommer få. Det viktiga är att min kollektion 

kommer kunna skapa diskussion för hur vi egentligen lever, och hur vi ska förändra och ställa 

krav, på oss själva och samhället, för att må bra. Förhoppningsvis kommer jag också få folk 

att tänka om, att tänka utanför normer och krav, som vi kanske byggt upp inom oss själva 

eller som samhället byggt upp. När man interagerar med min kollektion och får testa på olika 

tillstånd i en psykisk ohälsa är förhoppningen att man ställer sig frågan är det såhär jag skulle 

känna om jag var psykisk sjuk? Jag personligen tror att det är enklare att tänka, känna och 

förstå genom en fysisk upplevelse snarare än att läsa eller höra någonting berättas för en. En 

intressant del i det hela blir till att se om människor vågar interagera med kollektionen, en 

konsthall är oftast ”se men inte röra” och därför tror jag också att en vidareutveckling med 

dessa artefakter i en mer offentlig miljö hade varit bra. 

Jag hade kunnat göra den här kollektionen utan intervjuerna - informationen finns - men den 

hade verkligen inte blivit lika genuin och personlig som den känns nu. I alla fall inte för mig 

eftersom jag ser de olika delar av personerna i artefakterna. Intervjumetoderna var 

användbara för intervjuerna och samtalen blev väldigt naturliga och flöt på bra. De pratade 

mer än jag och valde oftast vad vi skulle prata mer om och inte. Det fungerade väldigt bra att 

arbeta med metaforer och de hände att de själva började leta efter fler och fler sätt att berätta 

sina erfarenheter på. Jag blev själv vädigt berörd över vissa samtal och de har verkligen gett 

mig kraft för att slutföra projektet.  

Som jag nämnt tidigare i rapporten så är det inte bara en sak vi måste förbättra och sen är den 

psykiska ohälsan borta. Det mesta av de som påverkar hur vi mår är faktorer som berörs av 

varandra. Om den psykiska ohälsan ska minska måste förändring ske på samhällsnivå, 

individnivå och arbets- och skolnivå. För att vi ska kunna stoppa den psykiska ohälsans 

ökning måste vi arbeta tillsammans. Med min kollektion som jag har formgett utifrån 

personer som lidit/lider av psykisk ohälsa vill jag skapa den gemenskapen för att kunna 

arbeta tillsammans. Jag skulle vilja avsluta med ett fint litet instagram-meddelande som dök 

upp efter en av intervjuerna jag hade: Vi är så smickrade och stolta över att få vara med och 

försöka sätta konkreta bilder på abstrakt smärta. Och vi är hoppfulla över att det finns genier 

som faktiskt lyckas, så pass att E rös upp till hårbotten och S hade gråten i halsen. Det finns 

så fina människor på denna jord, hörni.  – Pillerpodden  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

Frågor Intervju  

 

 

Berätta lite om din historia: 

 

Kände/känner du någonsin skam för det?  

 

Om du skulle sätta en färg på din psykiska ohälsa, vilken hade de blivit?  Och varför? 

 

Och om du fick sätta en färg på hur du agerade utåt, vilken hade de blivit? Och varför? 

 

Om möjligt, rita upp en form för din psykiska ohälsa, varför blev det just så? 

 

Vilket djur skulle för dig kunna symbolisera din psykiska ohälsa? Och varför?  

 

Förknippar du något i hemmet med din psykiska ohälsa? Finns det något du använde 

mer/mindre? Varför? 

 

Beskriv din psykiska ohälsa som vilken valfri metafor som helst. Varför? 

 

Varför tror du att det är så viktigt att tala om psykisk ohälsa?



  
 

I 
 

Bilaga 2 Utställningstexter 
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