
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upprepningar och tristess 

Varje gång man upprepar något, ändras något och ändå upprepas det 
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Bakgrund 

I mitt arbete i en livsmedelsbutik bygger allt på rutiner, system och upprepningar. 

Redan innan dagen har börjat vet jag hur den kommer att se ut i minsta detalj. När 

jag tröstlöst staplar konservburkar hylla upp och hylla ner, timme efter timme, finns 

det inte mycket utrymme för egna kreativa utsvävningar. Många lågavlönade arbeten 

i samhället ser ut just så. Monotona, ofta fysiska arbeten där variation inte hör till 

vanligheterna. Jobb där man är mer som en robot än en tänkande individ. Enformiga 

miljöer där det råder en hög grad av tristess. Vad händer i hjärnan med denna 

tristess och vad gör hjärnan för att omvandla den? 

 

Jag inbillar mig att hjärnan i högsta möjliga grad försöker skapa variationer i allt. I de 

mest vardagliga och basala händelser som att knyta skorna, tillreda sin frukost eller 

diska så skapas mönster. Något som i början kan te sig innehållslöst får ju mer tid 

man ger det allt mer struktur. Vad man än gör finns det nästan alltid något som går 

att justera, förbättra eller ändra så att utförandet går snabbare, blir enklare eller 

effektivare att utföra. Ja, även om en handling är mer eller mindre fulländad och 

enformigheten så stor att det inte finns något i handlingen att fundera över, kommer 

hjärnan förmodligen ändå att försöka skapa variationer.  

 

Mitt konstnärskap 

I mitt konstnärskap har jag intresserat mig för monotoni. Huvudsakligen arbetar jag 

med att bygga upp tvådimensionella konstruktioner i collageform med hjälp av 

metoder som försöker efterlikna skapandet av tredimensionella, fysiska byggnader 

och mer abstrakta byggnadskonstruktioner i vårt samhälle. Denna metod kallar jag 

monotont arbete. I ett av mina verk gjorde jag till exempel en tegelmur där 

tegelstenarna representerades av utklippta målade pappersbitar i olika färger, som 

sedan limmades fast en efter en på en stor MDF-skiva. I flera månader slet jag från 

morgon till kväll med det tröstlösa, enormt utdragna arbetet, och ofta slog det mig att 

det förmodligen hade gått snabbare att bygga väggen med riktiga tegelstenar. 
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I och med att mitt tillvägagångssätt när jag skapar tvådimensionella bilder ligger så 

pass nära skapandet av tredimensionella, fysiska objekt blir definitionen av vad som 

är ”fiktivt” och ”verkligt” ganska otydlig. Genom att ”bygga” en platt tvådimensionell 

bild med ett tillvägagångssätt som egentligen är detsamma som om jag byggt en 

tredimensionell version lägger sig också mina verk utanför att bara klassas som 

bilder eller målningar, vilket är en viktig del av mitt skapande.  

I detta sätta att arbeta finns en performativ aspekt. Genom den inrutade vardagen 

där jag regelbundet ”stämplar in” och isolerar mig i detta enformiga och samtidigt 

meditativa tillstånd som arbetet ger mig möter jag hjärnans sätt att tolka och bearbeta 

tristess och monotoni. Den performativa aspekten ligger i att arbetets form och dess 

tema blir en och samma sak. Det gör även att vägen till målet blir lika intressant som 

det färdiga resultatet. 

 

Att som betraktare inte få följa med under den processen skulle man därför kunna se 

som en stor förlust, som att mycket av verkets mening går förlorad. Min teori är dock 

att oavsett om den enorma mängd tid, möda och hjärnverksamhet som pågått under 

den tid som det tagit att skapa verket tydligt framgår eller inte, tror jag ändå att denna 

process ger en underliggande tyngd till det. Förhoppningsvis gör det att betraktaren 

kan möta det med en förståelse som kan vara svårt att formulera men som ändå 

underförstått finns där, ungefär på samma sätt som man kan känna en makalös 

känsla när man går in i en äldre kyrka där man inte har varit med i skapandet men 

ändå känner den tyngd och det djup som finns där, delvis genom förståelsen för 

vilken enorm tid som det tagit att bygga denna byggnad.  

 

I mitt stundtals tröstlösa, stundtals harmoniska och meditativa arbete tycker jag alltså 

det intressant att tänka på hur hjärnan arbetar. Efter att ha suttit och limmat fast 

pappersbitar till ”tegelväggen” en hel dag, börjar jag på vägen hem genom staden 

plötsligt uppmärksamma abstrakta mönster i tegelbyggnader som jag tidigare aldrig 
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lagt märke till. Dessa bilder som hjärnan frambringar i detta tillstånd ligger i någon 

form av gränsland mellan hallucination och uppförstorad sanning. Att då definiera var 

gränsen går mellan vad som faktiskt är något ”verkligt” – något som man erfarit och 

börjat observera, det som utgör fokus för ett arbete om något –, och vad som bara är 

en effekt av ren utmattning och tristess är därför inte helt lätt. Över huvud taget blir 

det svårt att definiera ordet ”verklighet”. Det är ett ord som i dagens samhälle 

generellt sett blir mer och mer otydligt. Vi lever i ett samhälle där vi i allt större 

utsträckning blir uttråkade och där skapandet av nya produkter för att bli kvitt 

tristessen ökar lavinartat. Det är ett samhälle där vi alltmer lever i artificiella världar 

genom Internet, tv-spel, datorer och andra elektroniska prylar, ett samhälle där vi allt 

oftare tar till droger, alkohol och piller för att fly ”verkligheten” och där målet är att 

aldrig behöva spilla tid på att vara uttråkad men istället att effektivisera och kunna 

”njuta” av allt. Frågan är bra vad som går förlorat när vi inte längre ska behöva känna 

tristess? 

 

 

Tristess i historien 

 

”Om folk kände sig uttråkade innan det sena 1800-talet visste de inte om det”.  

(Patricia M. Spacks, Boredom: The Literary History of a State of Mind).  

 

Även om ovanstående påstående skulle vara sant finns det många exempel i historien som går 

att relatera till tristess och kampen mellan tristessen och olika störningsmoment. Som John D. 

Spalding påpekar i sin artikel ”Ah, boredom”, drog sig de kristna munkarna ”Desert fathers” 

redan på trehundratalet tillbaka från den civiliserade världen och dess lockelser för att leva i 

bön och kontemplation. Det varma och tysta livet i öknen gjorde dock att en djup känsla av 

olust ofta infann sig och störde dem i deras andliga sysslor. De kallade detta för ”Demon of 

noontime”. I kyrkan kallar man det för ”acedia”, den form av ouppmärksamhet som också är 

en av de sju dödssynderna. Det har även ofta tolkats som ”lättja”, vilket man inom kyrkan 

ansåg vara en biprodukt av acedia, en djupare åkomma där man känner en andlig likgiltighet 

inför såväl gud, sig själv och andra. 
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Första gången som det engelska verbet ”bored” påträffades var 1768 i ett privat brev 

skrivet av Earl av Carlisle: “Newmarket friends, who are bored by these Frenchmen”. 1778 

kom ordet med i engelska lexikon. 1864 användes substantivet ”tristess” för första gången. 

Detta skedde alltså inte längre tillbaka i tiden än för 147 år sedan. 

I allmänhet tillkommer nya ord i lexikon när stora mängder av människor gemensamt 

känner behov av att sätta ord på en dittills okänd känsla. Att ordet tristess tillkom så pass sent 

gör att många menar att det finns en stor möjlighet att västerlandets människor under 

förmoderna tider inte kände sig uttråkade i samma utsträckning som de kommit att göra i 

modern tid. 

På senare år har diskussionen kring tristess vuxit sig stor och i nyhetstidningar framhålls 

det emellanåt hur skrämmande konsekvenserna av tristess kan vara i form av mord, självmord 

etc. Samtidigt rapporterar livsstilstidningarna om hur man botar den leda som häftar vid 

relationer, jobb och vardagen. 

 

Tristess idag 

Vid en snabb sökning på ordet tristess på Internet är nästan samtliga förslag relaterade till 

problem eller lösningar av dessa problem. Rubrikerna kan vara ”Så botar du din tristess”, ”10 

tips för att slippa hösttristessen” eller ”Forskare varnar: du kan dö av tristess”. 

I dessa guider finns det en uppsjö av idéer om hur man motverkar eller botar tristessen: 

arbeta, träffa en vän, köra rallybil, hoppa bungy jump, dricka alkohol, shoppa, lösa sudoku, 

söka nya utmaningar, byta frisyr och så vidare i det oändliga. I vissa fall kan sökandet efter 

lösningar på tristess innebära destruktiva beteenden. Att fastna i alkohol- eller 

narkotikamissbruk, att söka sig till aktiviteter som skadar en själv eller andra kan vara 

exempel på det.  

I takt med att samhället utvecklas snabbare och snabbare vad gäller nya produkter, 

underhållning etc. blir vårt sug efter nyheter större. Vi tröttnar snabbare och snabbare på saker 

och kräver snabb förändring. När TV:n kom till Sverige fanns endast en kanal. Idag äger 

nästan alla människor i det västerländska samhället en TV och har ett utbud på flera 

hundratals kanaler. Och det är bara ett av alla de verktyg vi har för att ständigt hålla intresset 

uppe: filmer, tidningar och böcker, datorer med internetuppkoppling som tar oss var som helst 

när som helst, fordon som på bara några få timmar låter oss färdas över hela världen till 

exotiska platser, spel och sportunderhållning, äventyrsresor, evenemang och så vidare. 

Något som vi allt mer tar till för att snabbt finna ny stimulans är att konsumera. Genom 

ständig jakt på nya prylar finner många tillfällig bot från tristessen, och idag talar väldigt 
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många om konsumtion som sin stora hobby. I dagens I-landssamhälle bygger vi också vår 

identitet mer och mer kring vad vi konsumerar. Hur vi klär oss, hur vår bostad är inredd och 

vilka prylar vi har talar om hur vi vill uppfattas och fungerar som statusmarkörer. Att finna 

tillfredsställelse i shoppandet är därför förståeligt. Detta smörgåsbord av produkter och 

aktiviteter gör dock att vi vänjer oss allt snabbare vid att hela tiden bli matade med nya 

intryck och blir allt mer automatiserade. Vi behöver inte längre försöka skapa egna idéer, men 

samtidigt blir vi alltmer beroende av ny stimulans för att inte bli uttråkade. 

 

På ett sätt är det märkligt att någon i det 21:a århundradet kan bli uttråkad. Vi har 

hundratals förströelser tillgängliga 24 timmar om dygnet en knapptryckning eller 

ett musklick bort. Vi har kabel-TV, TV-spel, bärbara datorer, Internet, CD, MP3 

och DVD-skivor. Och ändå, i en tid när vi har mer underhållning tillgänglig än 

någonsin tidigare, tycks det råda en epidemi av leda. [---] När vi stimuleras från 

alla håll når vi en punkt där vi inte kan bemöta någonting med något vidare 

djupsinne. Bombarderade med så mycket som är spännande och som kräver vår 

uppmärksamhet tenderar vi att bli oförmögna att skilja saker åt och välja bland 

de många alternativen. Resultatet är att vi stänger av vår uppmärksamhet i 

förhållande till allt. (Winter, Still Bored in a Culture of Entertainment). 

 

Underhållning som botemedel mot tristess 

Under lång tid har underhållningsbranschen skapat många av människans främsta nöjen, och 

få i vårt samhälle är lika hyllade och blir så ekonomiskt belönade som skådespelare, 

idrottsmän och komiker. 2004 krävde de större amerikanska filmstjärnorna arvoden på runt 20 

miljoner dollar för att medverka i en enda film.  

Under det senaste decenniet har underhållningsindustrin blivit världens största och 

samtidigt mest växande industri. Bara TV-spelsindustrin omsätter 12 billioner dollar per år. 

Undersökningar i USA har visat att hushållen prioriterar köp av underhållningsindustrins 

produkter och tjänster framför kläder och hälsovård. Las Vegas, som är USA:s viktigaste stad 

för underhållning, är också den snabbast växande i landet. 

Att underhållning ses som så viktigt i västvärlden kan tolkas som ett tecken på en utbredd 

skräck inför ledan, och underhållning (som ses som det viktigaste botemedlet) måste betraktas 

som ett av de största maktmedlen i vårt samhälle idag. I alla våra vardagliga aktiviteter och i 

alla de val som vi gör – från att välja partner och arbete till vilka diskussionsämnen och tv-

program som vi föredrar – väljer vi mer och mer utifrån ett underhållningsperspektiv och 

söker det som är lättillgängligt. Härigenom uppfattar vi inte längre tristessen som en 
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uppmaning till att läsa och skriva eftersom vi inte utsätter oss för att spendera tid i ett tomt 

rum där tristessen skulle vara det enda som skulle omge oss och på så sätt försätta oss i ett 

kreativt lugn.  

 

Positiva effekter av tristess  

Som jag tidigare nämnt lyfts allt som oftast tristessen fram som ett problem. Men att det 

enbart skulle finnas negativa aspekter verkar inte troligt.  

Många epokers mest framstående kreativa personer har talat om ledans förmåga att låta 

dem nå ännu längre i det kreativa skapandet. Till exempel den tyske författaren och 

vetenskapsmannen Johann Wolfgang Goethe kallade långtråkigheten för ”konstens moder”. 

”Uttråkade människor känner att deras handlingar är meningslösa och därför är de 

motiverade att inleda ett mer meningsfullt beteende.” Det menar Wijnand van Tilburg från 

University of Limerick som tillsammans Eric Igou skrivit essän ”Bored George Helps 

Others:” som handlar om tristess och prosocialt beteende. Det senare är ett begrepp som även 

står för ”frivilligt beteende avsett att gynna någon annan”, det vill säga beteenden som hjälper 

andra människor eller samhället som helhet, till exempel att skänka, dela, donera, 

volontärarbeta eller på andra sätt samarbeta. 

I en artikel i The Guardian berättar van Tilburg att han och Igou fann att människor som 

känner sig betydelselösa ofta tenderar att försöka göra val som ger dem en större känsla av 

meningsfullhet, snarare än att bara välja efter vad som känns roligt och intressant. ”Leda gör 

att människor längtar efter varierande och målinriktade aktiviteter, och som en följd av det 

vänder de sig till mer utmanande och meningsfulla aktiviteter, till det som de uppfattar som 

det verkligt meningsfulla i livet”.  

I sin undersökning menar de också att leda kan medföra beteenden som gynnar samhället. 

”Att vara uttråkad kan vara eländigt, men samtidigt ger det fördelar för andra som är i behov 

av stöd.” Och att undersöka tristess och leda är viktigt ”eftersom tidigare forskning om tristess 

främst visade på skadliga effekter som till exempel aggressivitet eller spelmissbruk.” Van 

Tilburg avslutar med att tillägga: ”Naturligtvis innebär detta inte att ledan är nödvändig för 

prosocialt beteende. [---] Det är en positiv effekt av en ytterst negativ erfarenhet som visar 

dynamiken i människors försök att återupprätta en känsla av meningsfullhet.” 

 

Van Tilburgs och Igous essä har tagits emot väl av många livsstilsexperter. Till exempel 

Adrian Savage, redaktör för webbplatsen Lifehack.org, säger där: ”Att vara uttråkad vänder 

ditt sinne inåt och uppmuntrar till reflektion. När du rusar omkring, finns det ingen tid att 
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tänka. När du är uttråkad, finns det inget annat att göra än att tänka.” Han fortsätter: ”Tristess 

är nästan alltid nödvändig för kreativitet. Det är inte sant att kreativitet oftast tänds av att ett 

specifikt problem måste lösas. Det är långt mer sannolikt att det uppstår på grund av att 

personen är uttråkad med hur något har gjorts tusen gånger förut och vill prova något nytt.” 

”Som ingenting annat stimulerar tristess sökandet efter bättre sätt att göra saker på”, avslutar 

han. 

 

Ytterligare perspektiv på tristessen 

”Leda” är ett luddigt begrepp som omfattar ett stort antal relaterade psykiska och andliga 

tillstånd. Det menar Michael Raposa som är professor i religion vid Lehigh University. I sin 

bok Boredom and the Religious Imagination påpekar han även att leda som ett problem i 

psykiatrisk mening och leda som något som bara är en del av vardagen är två olika saker som 

bör hållas isär: ”Vissa former av tristess som vi klagar över är inte allvarliga problem, såsom 

när vi sitter i en tandläkares väntrum med något att läsa, eller är fast i trafiken utan något att 

göra. Dessa situationer som bjuder på mycket lite information ska inte, eller borde åtminstone 

inte, framkalla ångest.” 

Att dessa situationer dock skapar ångest tror Raposa kan ha att göra med att vi idag lever i 

ett samhälle som är enormt överbelastat med information. ”Dagens studenter är väldigt bra på 

att hämta information. De kan söka av webben snabbt och hitta vad de behöver. Men att få 

dem att läsa bara ett stycke i en text, verkligen fundera över det och förstå det blir allt svårare. 

Konsekvensen blir att en del av deras kognitiva färdigheter trubbas av.”  

Att tristess i sig skulle vara dåligt tror dock inte Raposa. Han menar att det istället ofta är 

tristess som motiverar kreativitet, inspirerar konstnärliga och vetenskapliga innovationer och 

resultat, och han menar snarare att det betydelsefulla ligger i hur man bemöter tristess: ”Vi 

kan undvika tristess genom att utveckla distraktionsvanor. Eller så kan vi lyssna till vår leda 

och utveckla våra sätt att vara uppmärksamma på.”  

Tomheten är dock något ofrånkomligt, oavsett vad vi gör för att motverka den. Den är i 

centrum av våra liv, den ligger bakom alla våra projekt och aktiviteter. Den berör allt som vi 

värdesätter och som så småningom försvinner. ”Om vi på allvar tänker på våra liv och ser 

tillbaka i tiden, stöter vi på tomhet, den punkt där vi inte fanns”, säger Raposa. ”Och om vi 

blickar framåt, konfronterar vi den dödens oundviklighet. Stunder av leda påminner oss om 

detta, och det är obehagligt. Det är därför som vi när tristessen smyger sig på tenderar att slå 

på TV:n, ta något att äta, plocka upp telefonen, eller gå till köpcentret. Men vi är fortfarande 

uttråkade. Vi bär med oss vår leda vart vi än går.” 
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Detta kan ofta upplevas som skrämmande och att välja att slå på TV:n, gå och handla, eller 

ringa ett samtal ligger då nära till hands. Men tristessen går inte att lura. Raposa fortsätter: 

”Det finns något verkligt betydelsefullt med oss som bara ledan kan lära, och ändå flyr vi den 

instinktivt. Vi fyller helt enkelt upp vad som tycks vara en tom psykisk eller andlig plats med 

buller […] för vi kan inte möta ledans tomhet.”  

 

Studier i tristess 

Augustin de la Peña som är psykofysiolog, konsult och författare och har studerat tristess i 

trettio år säger i John D. Spaldings artikel ”Ah, boredom” att ”många av oss är uttråkade och 

inser det inte ens eftersom vi har dolt det. [---] Det finns en hel del självbedrägeri som följer 

med tristess, vilket kan vara anledningen till att det är ett sådant underrapporterat och allmänt 

missförstått fenomen.”  

Han menar också att psykologi och psykiatri sedan 1930-talet betraktat tristess som ett 

tabubelagt ämne då det gör forskare obekväma: ”Vi vill tro att vi gör det mesta i livet av ädla 

skäl, med de bästa intentioner. Men vad jag och andra har funnit är att vi gör det mesta helt 

enkelt på grund av rastlöshet och tristess. Det är inte en särskilt smickrande bild för folk hysa 

om sig själva.” 

Det har varken gjorts eller görs särskilt många studier i ämnet tristess, och de få forskare 

som gör det har svårt att säkra stipendier och få sina studier publicerade, menar de la Peña. I 

den del av den modern psykologin som vilar på statistik handlar det generellt om att observera 

och mäta beteenden. Att mäta tristess på det sättet är väldigt svårt enligt de la Peña. ”Du kan 

inte mäta tristess på samma sätt som du kan med en kyckling som pickar mat mot belöning 

enligt olika betingningsscheman.”  

Enligt de la Peña, finns det inte ens ett dussin människor som i någon form studerat tristess 

och han har startat ett centrum för studier i ämnet med förhoppningen att forskare ska kunna 

samarbeta kring sådan forskning. ”Tristessen har en enorm makt att driva vårt beteende, och 

den formar många av världens mest akuta problem, bland annat krig, våld, terrorism och 

exploatering av miljön. Vi har inte råd att inte förstå det.” 

 

Religion och tristess 

Religionens vise män från Siddharta Gautama till Ignatius av Loyola har menat att en mer 

likgiltig attityd skulle få oss att leva livet mer engagerat och komma varandra närmare.  

Att kombinera likgiltighet och engagemang för att bekämpa tristess påminner mycket om det 

som den så kallade sinnesrobönen i Bibeln uppmanar till: ”Gud, ge mig sinnesro att acceptera 
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det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden”, vilket 

är väldigt motsägelsefullt i förhållande till dagens kultur som försöker uppmuntra oss till att 

finna svaret på ledan genom att dränka oss i förströelser. 

 

”Vad vi egentligen söker är glädje”, Detta skriver den tyske filosofi- och teologiprofessorn 

Paul Tillich i sin bok The New Being. Han menar att det finns stor risk för att ”det roliga” är 

något som lätt kan utnyttjas kommersiellt, eftersom det är beroende av förutsägbara reaktioner 

som inte innehåller passion, risk eller kärlek. ”Det roliga är endast möjligt när vi drivs mot 

saker och personer tack vare att de är vad de är och inte på grund av vad vi kan få från dem.”  

 

Konst och tristess 

James Elkins, som är konstkritiker och historiker på School of the Art Institute of Chicago har 

skrivit essäer om att som betraktare ta sig tid att studera ett konstverk. Han talar om ”slow 

looking” som ett sätt att betrakta konst baserat på hur lång tid ett verk tagit att skapa. ”Om 

Rembrandt tog ett år på sig att göra en målning, då kanske det är vettigt att ägna ett år att titta 

på den.” menar han i sin artikel ”Are Artists Bored by Their Work?” i The Huffington Post. 

Om man skulle tillämpa denna teori på mycket av den moderna konsten skulle det inte 

riktigt ta lika lång tid att studera ett verk. Mycket av dagens moderna konst tog inte flera år att 

skapa. Verk som till exempel Duchamps pissoar eller Warhols Brillo Box, är kanske heller 

inte riktigt gjorda för att betraktaren ska titta på dem i timtal. 

Vi lever i en tid där vi konsumerar fler bilder per minut än någonsin tidigare, en tid där 

även dagens måleri generellt sett görs mycket snabbare och där tiden vi ägnar åt att observera 

verken ofta är betydligt kortare än förut. Om man ska jämföra tidsaspekten i skapandet av 

samtida konst med medeltidens, renässansens och barockens konst så kan man förmodligen 

säga att samtida målningar har gått betydligt snabbare att skapa.1  

Den mest självklara teorin till varför till exempel renässansmålarna tog längre tid på sig för 

att skapa ett verk skulle vara att de fortfarande försökte återskapa verkligheten utifrån en 

förväntan på ett komplett realistiskt återskapande. Att då avbilda den vardag de levde i, med 

tempel i grekisk stil, silverkoppar, målat kakel och ornament, är förmodligen en mer 

tidskrävande process än att måla av en Ikea-stol. Men att vi idag inte är lika intresserade av 

realistiska skildringar, eller att moderna konstnärer tar sig mer tid att fundera innan de målar, 

                                                 
1 Givetvis finns det moderna exempel på motsatsen som till exempel Matisse ”Livegna” (som tog tre år att 

färdigställa) eller Seurats ”Grande Jatte” (som tog två år). 
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är förmodligen inte hela svaret på varför samtida konstnärer spenderar mindre tid på varje 

individuellt verk.  

 

En intressant iakttagelse som många konsthistoriker gjort är att många av renässansens 

konstnärer ofta bara målade huvuden och händer för att sedan lämna bort landskap och 

bakgrund till sina lärljungar. Att måla tusen träd med samma utseende och färg kan inte ha 

varit speciellt inspirerande. Man skulle kunna tolka det som att de ansåg det arbetet vara för 

tråkigt. 

I kontrast till det sägs det ofta att det moderna måleriet är potentiellt i varje sekund, det vill 

säga att varje penseldrag är avgörande. Varje ögonblick blir en risk och ingenting rutin eller 

vana, och man kan inte tänka sig att ett bra arbete skulle kunna göras av en uttråkad konstnär.  

Just det synsättet på konstnären som det kreativa och inspirerade geniet som aldrig blir 

uttråkad har varit vanligt förekommande åtminstone från slutet av 1700-talet och framåt. Men 

att just konstnärer skulle skilja sig från andra människor och genom sitt kreativa skapande 

aldrig känna tristess, eller att bra konst inte kan gå via en uttråkad hjärna tror jag inte är sant. 

James Elkins säger ”Vi är otåliga. Vi blir lätt uttråkade. Många av våra konstnärer skulle inte 

kunna arbeta för länge på något, även om de ville” och jag tror precis som han att en av de 

största anledningarna till varför modern konst idag är skapad under mycket kortare tid mest 

har att göra med den generella samhällsutvecklingen. Jag är övertygad om att även konsten 

och konstnärer dragits med i den samhällsutveckling där vi i allmänhet allt snabbare blir 

uttråkade och kräver snabb förändring. Om det påverkar konsten positivt eller negativt, eller 

om det bara är en naturlig utveckling är desto svårare att säga. 

 

Avslutande reflektioner om tristess 

Precis som psykofysiologen Augustin de la Peña säger så är jag övertygad om att det finns en 

enorm makt i tristessen och att det kan ge väldigt mycket positivt på alla plan i samhället om 

vi lär oss förstå och respektera den bättre. Samtidigt tror jag inte att förutsättningarna för det 

är särskilt bra, och det är skrämmande när man tänker på vad som blir de långsiktiga 

effekterna när vi idag inte längre behöver eller orkar förstå och sätta oss in i saker på djupet. 

När våra apparater ser till att vi aldrig behöver tänka utan hela tiden ger oss något att fylla ut 

all tid med kan man undra vad som händer med tiden för tankeverksamhet. 

Att bara avfärda all utveckling och säga att allt var bättre förr är givetvis inte särskilt 

nyanserat. Att samhället blir mer och mer effektiviserat har givetvis många positiva aspekter. 
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Men att förståelsen för tristessens effekter måste bli större är en självklarhet, och något vi 

behöver fundera över är hur vi ska nå denna förståelse. 

 

När jag började skriva denna text var mitt mål att först få en grundläggande överblick och 

försöka komma närmare begreppet tristess. Genom att studera undersökningar, essäer, böcker 

och tidskrifter har jag försökt förstå vad det egentligen handlar om när man talar om tristess 

och vad det leder till. Jag har ställt tydliga, konkreta frågor, men att finna tydliga, konkreta 

svar visade sig desto svårt då det egentligen inte existerar speciellt mycket forskning i ämnet, 

eller så kan det vara så att ämnet är av sådan art. Efter flera veckors skrivande känner jag nu 

att jag nått ett stopp. 

 

Jag har skrivit denna uppsats med målet att komma under ytan på ett väldigt diffust och 

komplext ämne, och jag inser nu att jag under tiden som jag skriver mer och mer identifierar 

mig med problematiken kring ämnet. Att skriva om tristess har helt enkelt blivit trist. 

Att finna fakta om ett ämne är en sak, men att försöka förstå det på ett djupare plan är 

desto svårare. Helst vill man snabbt hitta ett ”bra”, enkelt och tydligt svar på ens 

frågeställning som gör att man kan känna att man nått sitt mål och gjort jobbet. Man vill inte 

avsluta något diffust utan tydliga svar eftersom det finns en stor risk att det uppfattas som 

ofärdigt och graden av tillfredsställelse inte blir lika hög eftersom ”vinstkänslan” inte infinner 

sig.  

 

Min slutsats efter att ha skrivit detta är att det inte alltid går att finna en ”mening”, syfte eller 

förståelse för allt. Att tristess är ett fenomen som vi alla är bekanta med är ett faktum. Att 

fenomenet har blivit mer utbrett är förmodligen även det med största sannolikhet sant. Men att 

förstå vad det leder till, om det är bra eller dåligt, eller att generellt definiera vad det är, det 

känns inte möjligt. 

Jag känner mig dock säker på att det är viktigt att vara medveten och ha förståelse för 

tristess och kunna hantera sina känslor kring det. Jag tror även precis som många av de 

personer jag skrivit om i texten att det är viktigt att man tillåter tristessen få finnas till. Men 

vad som händer när vi nu befinner oss i ett samhälle där målet trots allt är att förhindra 

känslan av tristess återstår att se. 
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