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“Alltså frågade jag mig nu varför det inte fanns någon bild av ålderdomen, 
med vilken jag kunde identifiera den person jag är idag. Vad utelämnade 
föreställningen om åldringars “belägenhet” eller “problem”? Varför förekom det 
inga bilder på äldre människor som levde aktiva och produktiva liv? Jag insåg att 
också föreställningen om ålderdomen som oundviklig nedgång och oundvikligt 
förfall omfattade ett slags mystik, men det var inte frågan om någon atmosfär 
av lust och längtan, utan en utdunstning av fruktan. Jag frågade mig hur denna 
fruktan för ålderdomen stämde överrens med eller förvrängde verkligheten, 
gjorde ålderdomen så skrämmande att vi måste förneka dess existens.” 1

1 Feidan, Betty. Ålderdomens källa 1995 
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Abstract

When I, at the age of 20, started working in home care service, I had an idea of what it means to 
age, a view witch I quickly realized was not true at all. The essay begins with a search for the images 
of aging you come in contact with, when you do not have a deeper interest in the matter.
I take a closer look at how aging is described and how the concepts of aging and dignity are often 
interconnected, and debate about which images of aging that is outdated and where from they 
originated.
I also show that that image is in for a change, much is happening right now, and there are many 
like me, who want to change and broaden the view of what aging can mean.
Finally  I describe my sculptures “Beatrice” and “Rosmari”, and reflect on how they relate to the 
image of what old age looks like.
 
As a sculptor, I want to create an alternative to a widespread image of old people as a problem or 
idealization of the olf lady as a kind, cute and cookiebaking creature, as well as an alternative to 
the traditional sculpture tradition, that often show men in positions of power, and sweet passive 
women/girls.
I tell of the strong, stubborn, eccentric and absolutely ordinary lady

När jag som 20åring började arbeta i hemtjänsten hade jag en uppfattning om hur åldrandet ser 
ut, en uppfattning som jag snabbt insåg inte stämde alls.  Uppsatsen inleds med ett sökande efter 
den bild av åldrande man kommer i kontakt med när man inte har något djupare intresse i frågan.
Jag tittar närmare på hur åldrande beskrivs och hur begreppen åldrande och värdighet ofta 
sammankopplas, resonerar kring vilka bilder av åldrandet som är förlegede och var de har sitt 
ursprung.
Jag visar också på att bilden är under för ändring, mycket händer just nu och det finns många som 
liksom jag vill förändra och bredda bilden av vad åldrande kan inebära. Avslutningsvis beskriver 
jag mina skulpturer “Beatrice” och “Rosmari” och reflekterar över hur de förhåller sig till bilden 
av hur ålderdomen ser ut.

Som skulptör vill jag skapa ett alternativ till en allmänt spridd bild av gamla människor som ett 
problem eller idealiseringen av tanten som en snäll, vän och bullbakande varelse, såväl som ett 
alternativ till den traditionella skulpturtraditionen som ofta visat män i maktposition eller ljuva 
passiva kvinnor/flickor.
Jag berättar om den starka, envisa, excentriska och alldeles, alldeles vanliga tanten.
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När jag var 20 år och började arbeta i hemtjänsten var 
min erfarenhet av gamla människor tämligen liten. Jag 
kommer inte ihåg riktigt vad jag hade förväntat mig att 
jobbet skulle ge men vad jag däremot minns är att jag hela 
första sommaren var ständigt förvånad. Vad jag än hade 
föreställt mig så var det inte det jag upplevde. 
Jag fick en fantastisk inblick i människors liv, fick ta del 
av deras svårigheter, glädjeämnen, enorma erfarenhet 
och berättelser. Bilden jag fick av åldrandet var långt mer 
komplex än jag någonsin kunnat föreställa mig. Vagt hade 
jag föreställt mig en grå homogen tillvaro som var ganska 
lik för alla gamla människor. 
Så var ju givetvis inte fallet.
Jag såg en livsglädje jag inte hade förväntat mig. Jag 
såg mycket elände och sjukdom, förstås, men detta 
överskuggades ändå av en gnista, en livslust och en vilja 
att leva hela livet ut. Jag hade nog någonstans trott att 
åldrandet skulle vara en slags väntan på döden, en stilla 
tynande tillvaro. Så var det för det mesta inte alls.
En kvinna har gjort särskilt stort intryck. Hon var i 
sjuttofemårsåldern första gången jag träffade henne, hade 
MS och hade varit nästintill helt förlamad i över tio års tid. 
Hennes sätt att leva var inte det jag levde, hennes 
prioriteringar i livet var inte alls som mina och det som 
var viktigt för henne var petitesser i mitt liv. 
Det viktiga var att det var hennes liv och hennes 
prioriteringar. 
Hon var en tämligen kraftfull och bestämd kvinna, trots att 
jag nästan dagligen hjälpte henne ur sängen med lift, körde 
hennes permobil och matade henne var det först efter flera 
år jag på riktigt insåg att hon faktiskt var förlamad. 
Jag mins tillfället mycket väl. Hon hade haft en jobbig natt 
och konstaterade: “det är inte så lätt att vara förlamad”. 
Först då tog jag ett steg tillbaks och kunde se vad många 
som inte kände henne förmodligen såg, en åldrande 
förlamad kvinna. 
Vad jag förmodligen själv hade sett om jag inte hade haft 
förmånen att arbeta i hemtjänsten.

Början
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Som keramiker vill jag skapa ett alternativ till en allmänt spridd bild av gamla människor som ett 
problem eller idealiseringen av tanten som en snäll, vän och bullbakande varelse, såväl som ett 
alternativ till den traditionella skulpturtraditionen som ofta visat män i maktposition eller ljuva 
passiva kvinnor/flickor.
Jag vill helt enkelt visa en annan sanning, min syn på det hela. 
Jag inser att jag skriver och arbetar ifrån ett utifrånperspektiv och inte har några egna erfarenheter 
av att själv bli gammal, så jag bygger mina teorier på iakttagelser och andra människors erfarenheter. 
Jag är ute efter att skapa porträtt av individuella människor snarare än att se på gamla människor 
som ett homogent kollektiv. 

Jag valt att fokusera på mer positiva delar 
av åldrandet, men det är inte min mening 
att förringa det lidande och de sorger som 
ålderdomen många gånger för med sig.
Det jag vill göra med mitt arbete är att 
skapa och sprida en motpol till den 
debatt som gäller gamla människor som 
ett enhetligt kollektiv av tragiska offer, en 
motpol till den grå massa som inte har 
något annat ansikte än en vårddebatt.  
Att visa människor som hela tiden hittar 
nya strategier i ett liv i ständig förändring.  

Jag berättar om den starka, envisa, 
excentriska och alldeles, alldeles vanliga 
tanten.

Som skulptör vill jag...
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I mitt sökande efter bilder av åldrande har jag stött på många 
olika förhållningssätt. Jag inleder med att beskriva den 
lättillgängligaste bilden, den ytligaste, den man kommer 
i kontakt med när man inte har något djupare intresse i 
frågan, den som är ursprunget till den syn jag själv hade 
på åldrande innan mitt intresse för frågan väcktes och jag 
började gräva djupare.
Fler synsätt och fler avsändare finns givetvis och jag 
återkommer till det senare i texten. 
En bild som i massmedia målas upp av åldrande handlar 
till stor del om brister i vården, dålig mat på äldreboenden. 
En berättelse där ålderdom likställs med sjukdom och 
beroende. Jag förnekar inte att den debatten är ytterst viktig 
och bör få ta sin plats. Jag förnekar inte att ålderdomen ofta 
kan vara jobbig och svår, både på ett personligt, politiskt 
och ekonomiskt plan, och jag förnekar inte att ensamhet 
finns där.
Problematiken ligger i att rapporterngen ofta är ensidig 
och skapar en skev bild. 
“Äldre avbildas för att de anses ha problem och för att de 
anses vara problem.”1

Vad vi ser påverkar oss. Blir vi ständigt påminnda om 
hur tragisk ålderdomen är, när ord som förfall, beroende, 
utsatthet, skandaler, ensamhet, sjukdom är de som ses i 
kombination med åldrande är det lätt att tro att det är det enda alternativet. När det till stor del är det ansiktet 
äldre får i massmedia har det sina konsekvenser.
Betty Friedan beskriver en amerikansk undersökning om synen på ålderdomen:

 “...en övervägande del av alla amerikaner ansåg att “de flesta människor över sextiofem” Inte var speciellt 
“fysiskt aktiva, inte speciellt “sexuellt aktiva” inte speciellt “anpassningsbara och mottagliga för nya idéer, inte 
speciellt “nyttiga samhällsmedlemmar””2

Jag tycker mig kunna se hur en rapportering som beskriver sjukdom, ensamhet, utsatthet och så vidare 
kan bidra till den allmänna bilden av att de flesta människor över sextiofem inte är speciellt fysiskt aktiva, 
anpassningsbara osv.
Eller som Magnus Nilsson och Håkan Jönsson uttrycker det i Våra äldre: 
“Hur en kategori som de äldre framträder i massmedierna har dessutom betydelse för människors möjligheter 
och intresse att socialiseras till nya roller. Om det saknas förebilder eller om rapporteringen i huvudsak är 
negativ, tar många troligen avstånd från att själva betrakta sig som äldre; ålderdomen och “dom” äldre blir 
något att undvika.”3

1 Nilsson, Magnus. Våra äldre. 2008 s 99
2 Feidan, Betty. Ålderdomens källa 1995
3 Nilsson, Magnus. Våra äldre. 2008 s 97
4 Nilsson, Magnus. Våra äldre. 2008 s 99

Tragisk, beroende, utsatt och till last
Bilden av ålderdomen

“En kvinna som går i pension om ett par månader 
var lite orolig för sin ekonomi. Hon skulle vilja 
leva ett bra liv också som pensionär och göra 
en liten resa någon gång. Ska jag rösta på er då? 
undrade hon. Trots denna mycket hjälpsamma 
fråga lyckades Alf Svensson trassla till det för sig 
och började tala om vätskebrist och en värdig 
död. Men han fann sig och sade: ‘Det var visst 
en liten resa du ville göra, men jag skulle bara 
vidga vyerna lite‘. (DN 020914, Tillsammans 
lösenordet för dagen). Här noterade partiledaren 
själv hur resonemanget glidit iväg, även om man 
nog får säga att vyerna snävades in snarare än 
vidgades. Grundfiguren innebär att de kända och 
typiska problem som associerats med äldre och 
åldrande – sjukdom, beroende och samhälleliga 
vårdkostnader – finns närvarande som en slags 
bakgrund när äldres frågor kommer på tal. Och 
en sak till. Hur många läsare av detta kapitel 
tänkte på att Alf Svensson själv är född 1938?”4
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Åldras med värdghet; Att vara värdig, trots sin ålder
Ett värdigt bemötande eller Dress your age.

Åldrande
ål`drande subst. ~t
ORDLED: åldr-and-et
• det att bli äldre: ett värdigt ~; ~ts 
problem
HIST.: sedan 1907

Värdighet
vä`rdighet subst. ~en ~er
ORDLED: värd-ig-het-en
1 bestämd känsla av vad som är värdigt beteende
för den egna personen {se värdig 1}: det var under hans ~ 
att städa sitt tjänsterum; mänsklig ~; åldras med ~

Åldrande och värdighet är två ord som förekommer tätt, tätt tillsammans. Man kan inte leta efter det ena utan 
att hela tiden finna även det andra, och sammansättningen används på olika vis.
Först ser vi ett citat som visar på hur det ofta används i ett officiellt sammanhang:
“Värdegrunden innebär att socialtjänstens verksamhet ska inriktas på att den äldre personen får leva ett vär-
digt liv och känna välbefinnande. Den kan tydliggöra olika aspekter såsom integritet, till exempel privatliv 
och kroppslig integritet; självbestämmande, individanpassning och delaktighet; insatser av god kvalitet, gott 
bemötande och att den äldre personen ska kunna känna trygghet.”1

Så långt är allt gott och väl. Ingen skulle väl säga något annat än att även gamla människor har rätten till ett 
värdigt, vettigt och medmänskligt bemötande. 
Så länge värdigheten är något man ska behandlas med, så länge den är något som åläggs andra, de profes-
sionella som på olika vis arbetar med äldre ser jag inget problem i ordparets hopklumpning.
Men det är inte alltid så betydelsen av kombinationen “åldrande” och “värdighet” ser ut. Låt oss fortsätta med 
att slå upp de bägge orden i nationalencyklopedin.2 (min rödmarkering)

Här kan vi konstatera att betydelsen i viss mån förskjuts, (observera också åldrandet direkt sammankopplas  
problem) det handlar inte längre i första hand om att behandlas med värdighet, utan att inneha värdigheten, 
att vara värdig. Som ett annat exempel kan vi titta på en krönika av Hanna Hellquist, Jag ska inte åldras med 
någon som helst värdighet:
“Vi ska inte åldras med någon som helst värdighet. Vi ska bli inåtvända och egoistiska och kanske bestämmer 
vi oss för att experimentera med våra utseenden för vi är så rika och uttråkade.”3 Här förstår man att det finns 
en norm för hur man bör åldras, en norm som man alltså bryter emot om man är inåtvänd, egoistisk, experi-
menterar med sitt utseende eller är rik och låter det synas. 
I en blogg beskrivs det såhär: 

“Att åldras med värdighet är något fransyskorna kan. Och de strålar av livskraft, njutning och passion. Samtal-
en har berört mycket att våga vägra botox och restylane och att hellre bli avundsvärt levande.... ... Den äldre av 
dom var så lugn och totalt fri från övermedvetenhet men ändå perfekt klädd som bara fransyskorna är. Kanske 
67 år gammal.”4 

Till detta visas en bild av en kvinna i grått rufsigt hår, moderiktiga glasögon, grå knälång linneklännning, brun 
kofta och sjal. Hon är fotograferat vid ett slitet bord på en pittoresk bakgård och vid fötterna sitter en brun 
hund.
Hon är stilig och välklädd, hon vet vad som passar sig vid hennes ålder, utmärker sig inte för mycket och visar 
en passande mängd hud. Hon är väl medveten om hur hon bör uppträda men alltså inte övermedveten. Hon 
lyckas med konststycket att vara perfekt klädd och samtidigt låta oss tro att hon inte ansträngt sig och gjort väl 
medvetna val.
I komentarsfältet kan man läsa:
 “Håller helt med dig! Visst finns det en värdighet i dessa kvinnor på bilderna! Jag tänker också åldras med 
värdighet. Man kan liksom inte se ut som 20 när man är 43. Det blir bara patetiskt”5

1 -http://www.regeringen.se/sb/d/12168/a/140555 
2 NE.se
3 http://www.dn.se/nyheter/sverige/hanna-hellquist-jag-ska-inte-aldras-med-nagon-som-helst-vardighet/
4 http://mamitasthlm.se/malin/att-aldras-med-vardighet/
5 http://mamitasthlm.se/malin/att-aldras-med-vardighet/
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En tydlig tendens man kan se när man undersöker ordparet Åldrande och Värdighet på 
internet är att om det skrivs av ett politiskt parti, en kyrka eller liknande så används den första 
beskrivningen, värdighet som medmänsklighet. Är avsändaren däremot  en privatperson, 
veckotidning, modeblogg eller liknande så handlar värdigheten snarare om det egna utseendet 
och/eller beteendet, alltså vad som anses vara ett värdigt beteende och uppförande när man är 
gammal. Ordet “värdig” änvänds ofta där man snarare menar “passande”.

Med utgångspunkt i att jag sökte efter ursprunget till min egen vaga föreställning om åldrandet 
är de privata röster som hörs på bloggar komentarsfält osv extra intressanta. Kanske kommer 
denna hysteri kring hur vi ska uppföra oss värdigt när vi blir gamla ur en rädsla att inte få ett 
värdigt bemötande, som en uppvägning till den förlorade kontroll och makt över våra egna liv 
som beskrivs som sjukdom och utsatthet.
Jag tror att det behövs ytterligare beskrivningar av åldrandet som ligger emellan bilden av den 
utsatta åldringen och den värdiga, att skapa en pluralitet i beskrivningarna som kan ge fler 
förebilder för åldrandet och öppna upp för att det är okej att åldras på en hel massa olika vis. 
Värdig, excentrisk, glad, ledsen, utåtriktad, tillbakadragen, bullbakande, ensam, i gemenskap, 
arbetande, ilsken, äventyrslysten, frispråkig, stillsam, nyfiken och givetvis en kombination av 
dem alla, precis som livet i övrigt.
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Ett nutida samanhang
Förändring
Bilden av och normen för åldrande skapades i en annan tid, en tid då fysiska egenskaper 
och fysisk styrka ofta var avgörande för en persons möjlighet att vara en aktiv och 
nyttig del i samhället. Ur det perspektivet är det lätt att förstå hur åsikten att en gammal 
människa bör dra sig tillbaka, vara måttfull och så vidare, `den som arbetar får äta`
Det är också lätt att se att den normen inte längre är relevant, men trots att man inte 
längre i samma utsträckning behöver vara fysiskt stark för att bidra till samhället lever 
iden om äldre som onyttiga samhällsmedlemmar kvar.
Men med nya generationer är bilden på väg att luckras upp. 
De som är gamla idag är inte de samma som för 30 år sedan. 
De har levt sina liv i en annan tid och kommer inte rätta sig in i den förlegade bilden 
av hur en tant bör vara, de har andra förutsättningar än deras mor och mormor hade.
Nuvarande och nästa generation äldre har ofta en högre utbildning och större 
möjligheter att göra sig hörda, vi har också en större andel äldre än tidigare vilket ökar 
intresset för att bredda bilden av hur ålderdomen ser ut.

Seniorbloggen.se är ett exempel där “olika kända personer över 65 bloggar. Syftet är att 
visa att vi som människor bidrar med åsikter, tankar och reflektioner hela livet.”
Granntanter.se och Advancedstyle.blogspot.se/ andra exempel där äldre porträtteras 
levande och individuellt. 
Pensionärsjävlar1 på kanal 5 visar på ett humoristiskt sätt på fördomar genom att låta 
äldre människor göra och säga saker som inte förväntas framför en ovetande publik. 
Elvakaffe2, en kortfilm på SVT visar ett gäng tanter som fikar och diskuterar sex ur en 
gammal mäniskas perspektiv.
Kokvinnorna3, en dokumentär om som under 13 månader följer två systrar och deras 
liv som småbönder.
Se himlen genom taket4, Dan Korn porträtterar gamla “original” i bild och text.
Francien Krieg5 och Aleah Chapin6 är två konstnärer som med lite olika ingångspunkt 
målar äldre kvinnor, båda porträtterar den nakna äldre kroppen med fokus på skönhet 
i inperfektionen.
Listan kan göras lång både nationellt och internationellt
Man kan se att intresset för att vidga bilden av åldrande finns i alla generationer, ibland 
är det en yngre generation som porträtterar en äldre men mer och mer är det den äldre 
som skapar sin egen bild av sig själv.

1 Pensionärsjävlar. Kanal 5. 2011
2 Fredriksson, Maria. Elvakaffe. 2013
3 Gerdehag, Peter. Kolvinnorna. 2011
4 Korn, Dan. Se himlen genom taket. 2007
5 http://francienkrieg.exto.org/
6 http://aleahchapin.com/Artist.asp?ArtistID=34482&Akey=6R4J7T2G

“resting bones”  Francien Krieg

http://advancedstyle.blogspot.se/
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Beatrice Granath

Beatrice hostade till när hon tog det första blosset på cigaretten.
Göte hade haft för vana att banna henne med moderns ord; ”Fina flickor röker inte, Beatrice”, mellan 
slurkarna av kvällsölen. Men sedan hans bortgång i fjol hade hon kunnat ta upp sin last, utan att skämmas.
Det gamla vägguret i hallen, slog sex långa slag innan tystnaden åter lade sig över lägenheten. Taxin 
skulle anlända om en timma, så hon hade gott om tid att välja ut kvällens dress.
 
Cigaretten frasade till när hon tog nästa bloss, djupt inhalerade hon, och kännde röken värma i sina 
lungor, innan hon andades ut.
Genom en stort moln av vit cigarettrök betraktade hon sig själv, i spegeln hon fått av Göte i bröllopsgåva. 
Guldkantad och sirlig, och strävande efter att vara mer exklusiv än den egentligen var. Lite som Göte 
själv, faktiskt.
Om det var Göte som gift upp sig, eller om det var Beatrice som gift ned sig, den frågan hade Beatrice 
aldrig riktigt kommit underfund med. Men vad spelade det för roll nu?
Ett litet nöjt leende på hennes smala läppar, avslöjade belåtenheten över det hon såg. Håret, som flickorna 
på salongen hade lagt på lunchen, var oklanderligt. Naglarna, körsbärsröda, glänste efter manikyristen 
lämnade lägenhet för en stund sedan. Nu bara valet av klänning och smycken, innan hon var klar för 
kvällens restaurangbesök med vänninorna.
 
Hon tog ett bloss till av cigaretten. Filtret hade fått sig en klarröd krans efter läppstiftet, och en dansande 
rökring rullade sakta upp mot taket när Beatrice fimpade cigaretten med ett litet kras.
Ett par pump av hennes dyraste parfym i luften, och en väldoftande dimma  sänkte sig över henne.
Beatrice log åter igen åt sin polerade spegelbild, vände sig om och gick, med för hennes ålder, lätta steg, 
in i den stora välfyllda garderoben i jakt på kvällens utstyrsel.

- Oscar Edlund 2014
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När jag påbörjar en skulptur har jag en idé om 
vem hon ska bli, jag försöker inledningsvis 
hålla iden vag och öppen för förändringar. 
Startpunkten för Beatrice var: stark 
kontrapost, avslappnad attityd, cigarett. Jag 
hade också en ide om att jag ville flirta starkt 
med en klassisk skulpturtradition, både vad 
gäller draperingar och komposition. Kroppens 
och armarnas vinklar och vridningar skapar 
en skulptur som är intressant framifrån såväl 
som bakifrån och från sidan.

Draperingar, tyger och kläder är vanliga 
element i såväl skulptur som i måleri, och 
väl utförda draperingar och imitation av 
tyg mäter både konstnärens skicklighet och 
den porträtterades status. tänk på avbildade 
hermelinmantlar, sammetsdraperier och 
romerska togor.
Valet att arbeta med draperingar tillför ett 
element av lyx, men jag ville fortfarande att 
hon skulle vara avslappnad och i ett privat 
samanhang snarare än poserande för ett 
porträtt. 
Tyget fick heller inte dölja något av kroppens 
position och vridning. Valet föll på en 
underklänning. 
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Beatrice klär på sig eller klär om samtidigt 
som hon avnjuter en cigarett, hon har ingen 
brådska.
Man kan säga att klänningen är huvudnumret 
i skulpturen, resterande element har anpassats 
efter vad klänningen representerar.

Jag ville testa en riktig underklänning direkt 
på skulpturen för att se hur tyget skulle falla 
och spenderade en dag i affärer på jakt efter 
den ultimata underklänningen. De jag fann 
kändes för moderna och inte tillräckligt 
lyxiga även om det fanns element i dem 
som var andvändbara. Tillslut fann jag en 
klänning med en spets som hade rätt element 
av överdåd och lyx och valde att göra ett 
linne med en kombination av spetsen från 
klänningen och lyxen och silkigheten i de 
dyrare underklänningarna.

Håret, naglarna, halsbandet, ansiktsdragen 
och blicken har alla skapas utifrån eller i 
samspel med underklänningen. 
Det är händer och naglar som aldrig har grävt 
i rabatter. På sin höjd har de, iförda handskar, 
klippt av långsjälkade rosor med sekatör.
Håret läggs alltid på salong, om det inte rent 
av är så att frisören gör hembesök.
Halsbandet är av äkta pärlor och en 
silverbrölllopsgåva av maken.

Ändå håller hon sig inte helt inom ramarna 
för sin egen självuppfattning.
Jag tänker på cigaretten och ser framför mig 
middagscenen i Titanic, där Rose får en 
åthutning av sin moder, fina flickor röker 
nämligen inte cigaretter...
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-Rosmari!
Vad är det nu då? säger han att han inte kan ta katterna ändå så slår jag ihjäl han.
-ROSMARI!
Herregu, han får la ta det lite lugnt kan en tycka.
-ROSMARIII!!
-JA! VAD ÄR DET?
Sabbar han semestern så svär jag att....
-HOJEN STARTER JU FÖR FAN INTE!
Hehe, han är väl för söt ändå...
-VÄNTA ETT ÖGONBLICK! JAG KOMMER UT!
...
-Herregu, pöjk. Jag sa ju åt dig att du inte skulle skaffa en sån gammal hoj om du inte kan hantera den.
-Jaja, du behöver väl inte se så självbelåten ut...
-Då ska vi se, vad är det som inte funkar?
-Vet inte, den vill bara inte starta.
-Du har väl tankat den?
-För fan Rosa...
-Jaja, skoja bara. Jag och Leffe åker på onsdag, det har du väl inte glömt?
-Nädå
-Och du matar katterna?
-Jadå.
-Nisse och Sixten får inte äta i samma rum, då slår dom ihjäl varann.
-Du sa det.
-Och Snuttan ska ha p-piller på fredag, blir det fler kattungar så svär jag att du får ta dom allihop.
Och du glömmer inte att ta in posten?
-Nädå. Det är ingen fara.
-Och om du klipper gräset nästa helg så får du 500 extra, så kanske du har råd att tanka den här gamla da-
men ibland.
-Schyst! Jag fixar det.
-Bra, jag skriver en lapp på köksbordet för säkerhetsskull.
-Jag fixar det har jag ju sagt...
-Men ändå. Jaja, Lämna hojen här så tar jag en titt på den i eftermiddag.

Rosmari Svensson
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Åldersgränserna – enligt 
2 000 brittiska kvinnor
Bikini, 47 år
Kortkort, 35 år
Tubtopp, 33 år
Stilettklackar, 51 år
Navelpiercing, 35 år
Knee high boots, 47 år
Gympadojjor, 44 år
Läderbyxor, 34 år
Leggings, 45 år
Ugg (stövlar), 45 år
Baddräkt, 61 år
Genomskinlig chiffongblus, 40 år
Långt hår, 53 år
Hästsvans, 51 år1

Precis som i föregående skulptur hade 
jag inledningsvis en grundidé.
Kurvig, tatuerad och till viss del klädd.
Det visade sig snabbt att tatueringarna 
var huvudnumret på samma vis som 
klänningen i föregående skulptur. 
Val av frisyr, kläder, hållning, 
ansiktsuttryck och accessoarer har 
alla gjorts utifrån och i relation till 
tatueringarna.

Skulpturen är byggd parallellt med 
research för kapitlen om värdighet/
dress your age och skrivandet har till 
stor del påverkat skulpterandet.
I min undersökning om värdighet 
och åldrande fann jag många åsikter 
om hur äldre kvinnor bör klä sig, och 
framförallt om hur dom inte bör klä 
sig. 

I den utsträckning Rosmari ens är 
medveten om dessa normer så bryr 
hon sig inte alls om dem. Dels beror 
det på att hon är föga intresserad 
om vad andra tycker om henne, dels 
beror det på att hon lever i en del av 
samhället där dessa normer inte är 
särskilt relevanta. 
Kortbyxor och bikini är helt enkelt 
både snyggt och praktiskt när man är 
på SwedenRocks husvagnscamping.

----------
1 http://www.aftonbladet.se/wendela/
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Tatueringarna var en central del i skulpturen redan 
från start och det kändes viktigt att motiven och 
placeringarna var trovärdiga. Det skulle vara Rosmaris 
val av tatueringar, inte mina. 
Det var viktigt att hitta motiv som härstammade från 
rätt tid och dessutom kändes som naturliga val av 
Rosmari.
Den första tatueringen är gjord i mitten av 70-talet 
under en resa till USA. Harley-Davidson tatueringen 
är gjord ett tiotal år senare i Stockholm.
Jag hade också funderingar på om hon skulle ha fler 
tatueringar gjorda ännu senare men valde bort det för 
att få en enhetligare bild. Kanske kommer Rosmari 
göra fler tatueringar senare i livet, jag kan tänka mig 
att hon förr eller senare inte kan låta bli att göra två blå 
svalor på bröstkorgen.

På många vis är Rosmari Beatrices motsats. 
Hon bor i utkanten av en mindre stad har en passion 
för motorcyklar, åker på sweden rock med sin gubbe 
och deras vänner. Hon dricker öl, kir eller grogg 
och målar tånaglarna starkt rosa. Hon tycker om 
motorcykelestitiken med läderbyxor och västar och 
har gärna rosa läppstift och den blandning av 50- 
och 80-talskläder som ofta syns bland raggarna i en 
mindre stad. Det har varit lättare att utveckla Rosmaris 
personlighet är Beatrices. Jag har plockat delar av 
personlighetsdrag från många verkliga förebilder, 
raggarna i Tidaholm, barndomskompisars föräldrar 
och till viss del även från mig själv. Jag känner väl 
igen mig i hennes sätt att inte riktigt förstå vad som 
förväntas av henne i hennes roll som kvinna. Hon 
liksom jag glömmer lätt bort att det anses opassande 
att sitta med benen brett isär när man bär kjol.
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Praktik och teori
Det praktiska och teoretiska arbetet har varit tätt sammankopplat, skrivandet har utvecklat och fördjupat 
det praktiska arbetet samtidigt som det är det praktiska arbetet som driver och motiverar skrivandet. Det 
praktiska arbetet är de kanal jag använder för att förmedlar det skrivna och för det vidare till en publik. 
Det underbygger och förstärker mina verk och ger mig ett språk och en grund för att diskutera mina verk 
utifrån.

Noveller
Novellen på sidan 13 är skriven av Oscar Edlund. Han fick i uppdrag att skriva en kort novell, dialog eller 
monolog utifrån skulpturen “Beatrice”. Jag brukar ofta låta andra människor delta i utvecklandet av en 
skulpturs personlighet, men då via diskussion och mycket informellt.  Att låta någon “illustrera” en av 
mina skulpturer i text var spännande, det ger mig en bra insikt i hur andra läser mina verk och kanske 
ge nya infallsvinklar och en indikation om huruvida skulpturen läses på det vis jag vill eller inte. Vid 
detta tillfälle har Oscar varit med under hela arbetsprocessen och har en god inblick i mina tankar kring 
skulpturen. Resultatet skulle förmodligen blivit annorlunda om förutsättningarna varit annorlunda. Det 
är ett första försök på ett arbetssätt som jag tror har stor potential att ge ytterligare en dimension i mitt 
arbete.
Att använda novell eller en kort dialog som format istället för att skriva en direkt beskrivning passar väl 
överens med den “ögonblicksbild” jag vill ge i mina skulpturer.

Ålder
När jag började arbetet med temat tanter fokuserade jag till stor del på tanter inom hemtjänsten. I mitt 
arbete betydde tant och gammal över 80 år, vilket är något som har förändrats genom skrivandet och 
läsandet. 
I många sammanhang definieras “gammal” eller “äldre” som över 65. Det gäller tillexempel i officiella 
sammanhang och i äldreforskningen.
På privata bloggar och i veckotidningar är man gammal betydligt tidigare. 
Detta har i stor utsträckning påverkat mitt arbete och gett mig en annan frågeställning och 
problemformulering. Jag använder mig inte längre i lika stor utsträckning av mina erfarenheter i 
hemtjänsten som utgångspunkt utan försöker snarare se hur jag själv skulle förhålla mig till de normer 
som finns angående åldrande.

Fortsättning
En av de största utvecklingarna som skett är att skulpturerna har fått en mer särpräglad identitet. Rosmari 
är den jag “känner” bäst, den jag ser mest av mig själv i och den jag förstår mig på bäst. Många av 
hennes val skulle kunna vara mina egna. Beatrice “känner” jag inte lika väl, men jag fascineras av hennes 
personlighet och liv och vill utveckla och lära känna henne bättre.
Beatrice och Rosmaris liv intresserar mig och de kommer dyka upp igen, jag kommer fortsätta att utveckla 
och lära känna dem båda och visa dem i fler situationer och kanske i olika perioder i deras liv.

Reflektioner
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Tack!

Sonja
För alla vinkvällar och alla diskussioner.

Simon
För all hjälp med propotioner 

och för att du säger ifrån när tanterna ser ut som manliga brottare.

Oscar
För novellen och allt annat.

Agneta Birgitta, Christina och Zandra
För fantastisk handledning, ständigt relevanta frågor och nya infallsvinklar.
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Varning
När jag blir gumma ska jag klä mig i purpur och 
hatt i rött som inte matchar och inte klär mig.

Och jag ska använda folkpensionen till brännvin 
och genombrutna handskar och sandaler av satäng 
och säga att vi inte har råd med smör.

Jag ska sätta mig på gatan när jag är trött och 
provsmaka i affärer och tillkalla brandkåren och 
dra med käppen efter staketet och ta igen för att 
jag var nykter som ung.

Jag ska gå ut i regn och tofflor och plocka blommor 
i andras trädgårdar och lära mig spotta.

Jag ska klä sig i rysliga blusar och bli fetare och äta 
två kilo korv på en gång eller bara bröd och pickles 
en hel vecka och samla blyerts- och bläckpennor 
och ölbrickor och grejor i askar.

Men nu måste vi gå klädda för att hålla oss torra 
och betala hyran och inte svära på gatan och föregå 
barn med gott exempel. Vi måste bjuda vänner på 
middag och läsa tidningar.

Men kanske jag borde öva mig redan nu så att 
folk som känner mig inte blir alltför bestörta och 
förvånade när jag plötsligt blir gammal och börjar 
klä mig i purpur.1 

1 Joseph, Jenny. Rose In the Afternoon 1974
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Appendix
-Examination, Utställning och Mottagande

Efter uppsatsens inlämnande har en hel del hänt, en examination, en utställning på Edsviks konsthall 
och examensutställningen på konstfack.

Examination

Anna Livion Ingvarsson var opponent på examinationen och hon ledde en mycket öppen och intressant 
diskussion där alla närvarande kunde delta.
Diskussionen berörde ämnen som positionering inom fältet, utställningssituation och exponering och 
vilken publik jag vänder mig till.
Jag har i inledningen av uppsatsen presenterat mig själv som skulptör, vilket många såg som 
problematiskt. Diskussionen kretsade mycket kring huruvida skulptör är den mest produktiva 
positioneringen. Jag är fortfarande osäker när det gäller benämningen på min yrkesroll och funderar 
vidare på alternativ. Anledningen till att jag undvikit att mig keramiker är fler, för det första blir det i 
det närmaste missvisande när jag presenterar mig för människor utanför branschen. Folk förutsätter 
ofta att jag drejar koppar och skålar och det blir ofta väldigt krångligt att förklara vad jag verkligen gör.  
Presenterar jag mig som skulptör är vägen närmare till att få en inblick i vad jag arbetar med. Jag kan 
tänka mig att lösningen blir att variera yrkestitel efter situation och använda skulptör keramiker och 
konsthantverkare parallellt.
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Edsvik

Utställningen på Edsvik var både rolig och mycket 
lärorik
Jag såg det mycket som ett försök att få en inblick 
i hur en större utställning fungerar och försökte att 
delta i förarbetet så mycket som möjligt. Jag gick in 
i det med inställningen att vara med och hjälpa till 
med bygget av utställningen så mycket som möjligt, 
men framförallt att lära mig vad jag kunde av erfarna 
utställningsbyggare och se hur de valde att visa mina 
skulpturer. Under examinationen pratade vi om att 
det utställningsformat jag hade valt var en av de 
svagare och minst genomtänkta i projektet och jag 
ville passa på att få fler ingångsvinklar i hur man kan 
se på en utställningssituation. 

Själva utställningen var mycket lyckad med många 
besökare och en hel del press. 
Besökarnas reaktioner var positiva och en 
återkommande komentar var att besökarna kände 
igen sig själva, någon dom känner eller någon känd 
person i mina tanter. 

Även att ställa ut ihop med Susanna Arwin var intressant. Även om vi genom skulptur behandlar liknande 
teman så har vi väldigt olika ingångspunkt och ide bakom. 
 “Susanna Arwin menar att “Tanten” har en fundamental enkelhet och trygghet som vi alla så  
väl behöver, speciellt idag när könsroller är på väg att lösas upp. Hennes förhoppning är att kvinnor ska 
kunna behålla och integrera den trygghet som tanten står för och kunna fungera i det nya samhället. En 
utveckling av den gamla kvinnorollen.”
Denna motsättning i förhållningssätt skapade en öppning för diskussion. Jag fick tillexempel vid ett tillfälle 
en helt ny fråga, nämligen vad jag tycker om begreppet tant. (möjligtvis är frågan i sig inte ny men att jag 
såg den i ett nytt ljus i förhållande till min och sussanas olika ställningstagande.) Jag är inte helt säker på 
vad jag anser om begreppet trots att jag använder den i titeln på examensutställningen. 
Begreppet tant används på fler vis och ofta inte så neutralt som jag ofta ser det.
Går man till ordböcker och tittar så betyder tant en äldre kvinna, ofta med någon släktanknytning, den 
manliga motsvarigheten är farbror. så enkelt är givetvis inte ordet när det används, det finns en mängd 
sociala roller, fysiska attribut och beteendemönster som kopplas samman med ordet.
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 Det finns en tydlig mode och livsstilstrend som på ett nostalgiskt vis hyllar tanten och hennes klassiska attribut 
(kakbak, saftning, syltning, kjolar, hattat och handväskor osv). Även om det är en trenden kan ses som en 
hyllning är jag lätt skeptisk då den drar fram och återuppväcker de mallar och normer jag vänder mig emot.
Vi har också kulturtanten, ett begrepp som ofta används lätt ironiskt och lite nedvärderande om medelålders 
kulturintresserade kvinnor, eller kvinnor som följer ett visst mode (ofta Gudrun Sjöden baserat) Denna lätta 
ironi som dessa tanter omtalas med är något jag har försökt förstå mig på, kan det vara så att de inte riktigt 
för sig enligt den traditionella rollen? Jag skulle säga att en genomsnittlig “kulturtant” är välutbildad, kulturellt 
intresserad och besitter en viss ekonomisk, kulturell och social makt som inte riktigt stämmer överens med det 
förväntade. Och därav blir hon i många ögon störande.

Själva ordet tant är alltså långt mer komplicerat och belagt med fler känslomässiga och sociala mallar än det 
verkar. Jag tror dock att jag kommer fortsätta använda det och som jag sagt tidigare, försöka luckra upp de 
normstyrda i begreppet. Dock måste jag vara medveten om hur ordet associeras med olika värden.
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Examensutställning

Även i examensutställningen gick jag in med avsikten att försöka lära mig mer om utställningssituationen och 
hitta fler alternativa  utställningsformer.
Jag är själv medveten om att en av mina svagheter ligger just där, i vad som händer efter verkstadsarbetet är 
över. Diskussionen gick runt att jag skulle försöka ställa tanterna mer koncentrerat för att låta dem stärka 
varandra. Curatorn för utställningen föreslog en “koloss” med podier tätt för att skapa ett massivt intryck.
Resultatet blev över förväntan.  Intentionen att skapa fler alternativ för åldrande uppfylldes på ett nytt sätt, det 
blev tydligare att alternativen var många och inta att jag bara presenterade ett par olika alternativ som kan ses 
som nya normer, nya mallar. 
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Även under examensutställningen har reaktionerna framförall varit positiva. Många har stannat till, fotat, 
diskuterat sinsemellan och med mig. Samtalen har varit intressanta och berört många olika nivåer i projektet. 
Jag har från projektets start varit övertygad om att jag både vill och kan nå ut till en mycket bred publik, vilket 
utställningen var ett bevis på att jag lyckats med. Som exempel kan jag ta två besökare:
 En treårig tjej var och tittade länge, länge på tanterna och resonerade med sin mamma om vilka de var, det var 
roligt att se en så klar och oförfalskad analys av tanternas personlighet, uttryck och humör. Hon hade tydliga 
åsikter och resonemang om vilka de var och funderade över varför den ena var lite sur, en annan lite ledsen 
någon glad och några lite läskiga. Hon förstod dem utifrån sina förutsättningar och det tror jag att nästan alla 
besökare har gjort
I andra änden av skala har vi Lars-Christer Hydén, demenforskare från Linköpings universitet. Han undrade 
om han fick använda bilder på mina tanter i forskningen då han tyckte att “bilderna av dina damer skulle 
tillföra något som vi har lite svårt att formulera i våra artiklar.”
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Det jag framförallt tar med mig från dessa tre tilfällen är en medvetenhet om att saker får nya 
inebörder och andra dimensioner när dom möter en ny publik. 
Vikten av hur olika sakte läses och yppfattas beroende på hur de är visade.
Vikten av att lyssna på och prata med sin publik för att få en uppfattning om vad de ser.
En insikt i hur man varierar sin presentation utifrån vilken typ av grupp eller människa man 
presenterar inför.
Ett större självförtroende vad gäller att oförberett berätta om mitt atbete.

Och framförallt en positiv känsla över att så många människor kan relatera till mitt arbete på så 
många nivåer.


