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Inledning
I mitt examensarbete vill jag titta närmare på den åldrande människan och de fördomar
som finns kring äldre. Jag vill även undersöka kategoriseringen av människan utifrån ålder,
något som de flesta av oss drabbats av någon gång. Antingen anses vi vara för unga eller
för gamla för att befinna oss i ett visst sammanhang. På ett individuellt plan kan åldrandet
vara skrämmande. Vi blir påminda om vår förgänglighet när vi upptäcker rynkor eller gråa
hår. Det är få förunnat att se kroppens fysiska ”förfall” som något positivt. Samtidigt inser vi
att vi mognar mentalt och många trivs bättre med sig själva när de blir äldre. Ny forskning
visar att människan är som lyckligast vid 74 års ålder.1 Åldrandet är också sammankopplat
med flera negativa och ångestframkallande erfarenheter som; sjukdom, trötthet,
ensamhet, passivitet, nedstämdhet och sorg. Inom utvecklingspsykologin finns
vuxenutvecklingen, vilket i sig självt antyder att det finns utvecklingsstadier även under
vuxenlivet. Forskning visar på att om vi håller hjärnan aktiv och öppen för inlärning sker
utveckling under hela livet. Kombinerar vi även den kognitiva utvecklingen med den
fysiska, borgar vi för ett meningsfullt aktivt liv fram tills vi dör. Det finns ett begrepp som är
vedertaget inom vuxenutvecklingen ”successful aging”, på svenska; framgångsrikt
åldrande, som antyder att det finns bra och önskvärda sätt att åldras på 2 Det finns ett
antal olika teorier kring hur åldrandet kan bli en behaglig och spännande resa. Oftast
handlar det om att acceptera sig själv och den livssituation en befinner sig i. Begrepp som
förnöjsamhet och tacksamhet är centrala för att en människa ska se sitt liv som
meningsfullt. Jag saknar den här tematiken inom konsthantverket och jag vill undersöka
möjligheten att lyfta in åldrandet i samhällsdebatten genom mina gestaltningar. Åldrandet
angår oss alla dagligen, det pågår från dagen vi föds fram till dagen vi dör, så varför är vi
då så fördomsfulla mot äldre?
Bakgrund och frågeställning
Jag vill i mitt arbete titta närmare på gamla människor som lever ett meningsfullt liv, för att
inspirera och framförallt avliva myten om att det är tråkigt att vara gammal. Jag behövde
inte leta särskilt länge eftersom jag har turen att ha en fantastisk morfar som lever ett
väldigt aktivt liv fullt av meningsfulla relationer och sysslor. Han heter Åke och är en
nyfiken 93 åring med stor aptit på livet.
Jag upplever att vårt svenska samhälle är strukturerat på ett sätt som skapar
begränsningar för interaktion mellan olika generationer. Kanske är det i själva
samhällsbygget och genom dess arkitektoniska förutsättningar som ålderismen har fått
växa sig stark (ålderism är till och med ett ord som ordbehandlingsprogrammet i min dator
i skrivande stund markerar rött). Ålderism - fördomsfullhet gällande ålder)3. Vi har kommit
en bit på vägen när det gäller fördomar kring; etnicitet, klass, ekonomi, sexualitet och kön,
men vi har knappt börjat reflektera över att fördomar florerar fritt kring ålder. Jag vill
uppmärksamma och lyfta den här frågan genom mitt konsthantverk.
Det paradoxala med ålderism är att vi är fördomsfulla mot oss själva, våra framtida ”jag”.
Att vara människa är att åldras. Vi genomgår en metamorfos där tiden är den dimension
som som förändrar oss för att tillslut ta död på oss. Celldelningen blir långsammare för att
tillslut fallera. Inte nog med att tiden upplevs som accelererande med stigande ålder, vi
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tvingas också inse att den ”yttre blicken” sällan överensstämmer med den inre. Vi upplever
oss som samma person inombords samtidigt som samhället betraktar oss utifrån olika
kategorier i takt med åldrandet. Media har en snedfördelad representation av samhället
när det gäller ålder. För att synas ska du vara ung och vacker, och är du inte ”ung” längre
finns det metoder som kan få dig att se ut som det. Plastikkirurgin är inne i en ”guldålder”
där människor låter sig skäras i för att stramas åt och upplevas som yngre än deras
kronologiska ålder. En av de mest uppskattade komplimangerna är när någon misstas för
att vara yngre än de är, och på samma vis är det en förolämpning om någon blir misstagen
för att vara äldre än vad de är.
Karin Lövgren skriver i avhandlingen Se lika ung ut som du känner dig - om hur kvinnor
som upplever en ambivalens kring sitt utseende, gärna vill uppfattas som attraktiva för
omgivningen och inte bli betraktade som gamla tanter.4 Jag fyller 40 år i år, vilket på något
vis känns helt absurt. Jag vet inte riktigt varför det känns så. Jag tror att det på många vis
handlar om identifikation. Känslan av att vara identifierad med en äldre åldersgrupp än jag
vill associeras med, eller snarare de fördomar som jag upplever finns kring 40-åringar och
äldre. När jag rannsakar mig själv handlar det främst om att gå miste om de ”arenor” som
samhället erbjuder för yngre. Det finns även biologiska faktorer som stänger dörrar, särskilt
för kvinnor. Att få barn efter 40 år är få förunnat.
Kvinnor har en biologi som innebär fler metamorfoser än män, jag tänker på menstruation,
barnafödande, amning och klimakteriet. Flera av de här biologiska tillstånden hör till den
privata sfären och samhället begränsar oss från att vara öppna om våra biologiska
tillstånd. Det finns någonting skamligt med att vara en kvinna i klimakteriet, en förbrukad ej
fertil kropp. Biologin åtskiljer således kvinnan och mannens åldrande även om klimakteriet
från början var ett begrepp som beskrev en manlig åkomma.5
Hur kan vi skapa en mer positiv, öppen syn på åldrandet och hur kan vi stötta varandra i
kampen mot ålderismen?
Smyckekonst
Smyckekonsten erbjuder fantastiska möjligheter att uttrycka sig och kommunicera via
kroppen. Jag använder mig av medaljen i mitt gestaltningsarbete. Ordet medalj kommer
ursprungligen från italienskans medaglia som i sin tur härstammar från latinets metallum,
metall. 6 Det finns i princip tre olika sorters medaljer; minnesmedalj, prispenning och
belöningsmedalj. Medaljen har även varit på modet historiskt efter reformationen och
användes då som dräktutsmyckning. Jag vill förära min morfar med 93 medaljer, en för
varje levnadsår. Min morfar är en fin förebild framförallt genom sin livsåskådning och
attityd till livet. Han håller sig aktiv både fysiskt och mentalt. Är han inte på kolonin och
odlar hittar man honom framför datorn skrivandes på nästa bok. Han läser mycket och är
nyfiken. Medaljerna jag gjort till honom symboliserar trädens årsringar översatta i metall.
Formen på själva medaljerna kan härledas till växt eller djurriket. kanske ett löv eller en
fjäder. Likt en hövding som har stammens respekt ser jag min morfar, en människa som
värnar om djur och natur och förundras över livet varje dag. Det känns viktigt att hedra min

4

Karin Lövgren, ”Se lika ung ut som du känner dig” . Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i
populärpress för kvinnor över 40. 2009, 233
5

http://urplay.se/Produkter/185400-En-bok-en-forfattare-Hej-klimakteriet, hämtad 2015-01-28

6

http://sv.wikipedia.org/wiki/Medalj
4

morfar som trotsar samhällets förlegade syn på äldre och medaljerna är
belöningsmedaljer.
Corpus
Corpus, rymmer liksom smyckekonsten möjligheten att illustrera den sociala kroppen.
Corpusobjekt handlar ju ofta om att förhöja en situation genom objektet själv. Jag tänker
på kyrksilver och matsilvret som fanns i välbärgade hem förr. Det som ligger mig nära till
hands är pokalen som corpusobjekt. När jag var liten hade min farmor ett enormt, inglasat
väggskåp med fantastiska pokaler från min farfars tid som tävlingsryttare. Han fick OSsilver i London 1948 i fältritt och dressyr. Eftersom min farfar dog innan jag föddes fick jag
aldrig möjlighet att fråga honom om de här pokalerna, men jag minns att de verkligen
eggade fantasin. Ordet pokal kommer från senlatinets baucalis, som betydde ett lerkärl för
avkylning av vin eller vatten. På italienska betyder boccale lerkärl. Till franskan lånades det
in som bocal i betydelsen apotekskrus. På 1500-talet börjar man använda det om
praktfullare större dryckeskärl.7 Under barocken ser pokalerna fantastiska ut med
utsmyckningar av ädelstenar och elfenben och andra exklusiva material. I dag används
pokalen framförallt som pris och det är främst i den meningen jag använder mig av
objektet. Jag vill återskapa min farfars prispokalskåp som i dag inte längre finns. Genom
att återskapa pokalskåpet i en genomskinlig membranlik duk vill jag prata om det som var
och det som är, med tiden blir minnen suddiga och tillslut faller de i glömska. När vi
glömmer riskerar vi att gå miste om tidigare generationers berättelser. De narrativ som
finns invävda i släkterna skulle få oss att känna större närhet till varandra över
generationsgränserna. Och det är på många vis det som skulle kunna få oss att upphöra
med ålderismen. Om vi inser att vi har mer gemensamt än vi kanske tror med tidigare
generationer blir avstånden och fördomarna mindre.
Ett annat objekt som jag kallar corpus är i form av ett bröst som har tagits över av en
främmande kropp. Bröstcancer är en vanlig sjukdom som drabbar ca 8500 kvinnor årligen
i Sverige.8 Jag vill öppna upp för samtal om sjukdom men framförallt framhålla att åldras är
inte att likställas med att vara sjuk.
Metod
Eftersom jag visste att jag ville utgå från min morfar i åtminstone en av gestaltningarna
började jag förbereda en resa till honom. Samtidigt påbörjades gestaltningsarbetet. När
jag var yngre brukade vi brevväxla då han bor 60 mil ifrån mig.
Jag åkte ner till morfar i Skåne med medaljerna för att prova de på honom. Det kändes
viktigt att få honom att delta i den initiala fasen av processen. Morfar ställde tålmodigt upp
på att bära medaljerna som i det här skedet endast var skisser. Först var han lite motvillig.
Jag försökte förklara att det var en symbolisk handling och att han inte skulle göras till
åtlöje, tvärtom. Tanken jag har bakom medaljerna kanske är lite svår för honom att ta till
sig ( kanske för att min morfar själv inte ser sig som någon förkämpe mot ålderismen) men
han var glad att jag kom ner för hans skull och bara det att jag åkt så långt gjorde att han
förstod att det fanns någonting betydelsefullt med att få genomföra ”belöningsceremonin”.
Morfar vill nog egentligen inte ha några medaljer, för han förstår inte riktigt vad han gjort
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för att förtjäna dem. Jag förklarade att det var mitt sätt att berätta om att jag såg honom
som en förebild, inte bara i mitt liv utan även för andra.

Morfar med medaljer utanför hans kolonistuga i Lund, November 2014.
Under en vandring i Dalarna hittade jag slagg från kopparframställningen som med sina
slumpformer ibland påminde om människokroppen. Jag såg rynkad hud och hudveck.
Materialet slagg kändes lockande i sin egenskap av att vara ett förkastat material i sig
självt. Metallen är utvunnen och slaggen är vad som återstår. Jag experimenterade med
slaggstenen och hittade en metod som möjliggjorde att materialet blev ett rimligt
smyckematerial. Genom avgjutningar lyckades jag behålla stenarnas form, men få de
betydligt lättare. I ett senare skede elektroformade jag avgjutningarna till koppar. Det
naturliga kopplingen fanns kvar till ursprunget. Det blir en poetisk utforskning där digniteter
byter plats och det förverkade materialet blir det upplyfta. Det bortkastade blir alltså
upphöjt. Jag tycker att det inte helt osökt för tankarna på de äldre som vi behandlar som
uttjänt slagg.
Slavenka Drakulic, skriver om de osynliga åldrande kvinnorna och syftar då särskilt på
avsaknaden av dem inom litteraturen. Det finns fler berättelser om manligt åldrande menar
hon. Det finns en hel del skrivet om den sjuka åldrade människan som tynar bort i
alzheimer och tillslut blir en främling i sitt eget liv.9
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Slaggsten med elektroformat ”skinn”
Jag gick en kurs i vuxenutveckling på Stockholms universitet parallellt med
examensarbetet. Det hjälpte mig att få inblick i de psykologiska teorierna kring åldrandet
och öppnade upp för nya infallsvinklar i det konstnärliga gestaltningsarbetet. Jag tycker att
det finns mycket att hämta ur olika vetenskaper och min nyfikenhet kring människans
livscykel och livsutmaningar över tid fick mig att vidga mina perspektiv bortom vår egen
planet. Eftersom åldrandet är en konsekvens av de dimensioner vi lever inom, kan vi
kvantifiera och mäta men knappast greppa vad tid är. Ingen vet väl egentligen vad tid är.
Även om vi är ytterst medvetna om hur tiden går, vi strukturerar den minutiöst via
kalendrar och klockor. När vi sover, och det gör vi under en tredjedel av våra liv är vi
omedvetna om tiden. I drömmarna är vi fria från tidsfascismen. Hade vi inte åldrats hade vi
nog haft svårt att förhålla oss till tid över huvud taget. I naturen finns det årstidsväxlingar,
som återkommer årligen och skapar ett mönster. En metafor för en livstid brukar vara
årstiderna. Kanske går jag själv in i hösten nu.
Trä har blivit ett symboliskt material för mig. Jag tycker att trädets årsringar illustrerar tiden
på ett fantastiskt sätt. Varje år läggs ett nytt lager till. Varje årsring är en fysisk illustration
av tidens tand.
Efter att ha ringat in några centrala begrepp kring åldrandet använde jag mig av några
arketypiska artefakter förenat med åldrandet; t.ex käppen, hörapparaten, glasögonen, det
gråa håret, rynkorna, kristallkronor samt guldklockan. Jag upptäckte att det var ett bra sätt
att belysa de fördomar jag ville komma åt. De mer figurativa gestaltningarna blandades
med mer abstrakta. Jag experimenterade med färdiga objekt och gav dem nya
7

användningsområden och uttryck. En fråga som dök upp under gestaltningsprocessen var
om objekten skulle representera kroppen eller kommentera kroppen eller möjligtvis både
och. Centralt var kroppen, den åldrade kroppen. Kroppen som inte ”får” ta plats i
samhället. Den friska kroppen och den sjuka kroppen. Jag fick under arbetet en fråga om
jag ville jobba poetiskt eller mer humoristiskt? Jag svarade att om jag måste välja så väljer
jag det poetiska förhållningssättet eftersom det fanns flera kvaliteter i mina skisser som
slog an en suggestiv mer poetisk sida. Efter närmare eftertanke har jag dock upptäckt att
det inte finns någon anledning att välja. Det finns utrymme för båda förhållningssätten, lite
som livet självt.

Inspiration
Andreas Englund har gjort en serie bedagade superhjältar som får mig att tänka på hur vi
alla åldras. Även superhjältar åldras. Jag gillar att det sätter igång fantasier om hur vi alla
blir gamla en dag. Jag har försökt få in den här tanken i mitt gestaltande. Det som jag
främst vill belysa är att tiden påverkar oss alla, vi får hitta nya strategier och återuppfinna
oss själva, eller inte som superhjälten som förblir superhjälte om än gammal.
Mari Ishikawa kommer ställa ut en serie smycken som jag förstår handlar om tid.
Utställningen heter Memory. Jag tolkar det som att hennes brosch: timetravel handlar om
de ögonblick en människa kan tänka tillbaka på, som kanske vid en första blick känns
väldigt banala, men som vart och ett är intrikata detaljer i den livsväv som skapats utan att
det egentligen känns som en själv har kunnat styra över dem. Jag tror att minnen är viktiga
ledtrådar till nuet, ibland måste vi bara hitta tid för att minnas. Jag har i flera av mina
gestaltningar även refererat till minne och tid.
Moa Andersson har i sitt verk Tanter, lyckats fånga olika äldre kvinnor som vanligtvis inte
syns och får ta plats. De röker, är tatuerade, lättklädda och coola. Jag tycker det är
befriande och jag tror det behövs förebilder som inte har som sitt livsmål att vara rynkfria
och korrekta livet ut. Det finns något så tilltalande när människor är som de vill vara utan
att låta sig tystas och rätta sig efter samhällets normer. Jag har låtit mig inspireras av
Moas tanters attityd. Jag vill att samhället befolkas av de här tanterna. Jag vill vara en av
tanterna själv så småningom.
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Moa Andersson - Tanter
Lisl Steiner, fotograf. Blev intervjuvad av, Stylikeu (en webbsight som fokuserar på
människan bakom klädstilen) är en av de mest inspirerande människorna jag stött på. Hon
har en otroligt befriande syn på sitt eget åldrande. Hon bryr sig inte om vad någon annan
tycker. Hon berättar i intervjun hur hon låter läppstiftet smetas ut i rynkorna runt munnen
utan att låta det hindra henne från att bära hur mycket läppstift hon vill. Hon skulle utan
tvekan passa in i Moa Anderssons ”tantgaller” tycker jag. Jag tycker vi behöver fler
uppfriskande exempel på hur äldre människor tar för sig av livet. I takt med att andelen
äldre ökar i samhället hoppas jag på en öppnare attityd kring äldre.

Sammanfattning
Jag har försökt undersöka åldrandet utifrån olika aspekter, men jag har landat i en huvud
mening och det är att oavsett ålder så är du fortfarande samma person, kärnan finns kvar.
Vissa saker anses opassande i vårt samhälle efter en viss ålder. Många tycker att det är
11

oattraktivt, rent av äckligt med gamla människor. Min egen teori är att vi är ovana att se
gamla människor ta aktiv del i samhället. Gamla människor är förknippade med sjukdom,
ensamhet och bitterhet. Det här är alltså negationen av det som får ta plats i media. Det är
ett utmanande ämne och det finns mycket att utforska. Åldrandet som fenomen är tillsynes
ganska obruten mark, åtminstone som kommentar kring de fördomar som ålderismen gör
sig skyldig till. Jag tycker att det är viktigt att motverka fördomar generellt och i synnerhet
något så självklart som att olika människor är olika oavsett ålder. ”Ålder är en grov
generalisering. Det är ett trubbigt verktyg. En 50-åring, utan barn, som bor i Stockholm och
en 50-åring som har barn och barnbarn och som bor i Skåne behöver inte ha något
gemensamt. Det handlar mer om vem du är som person, var du rör dig, vad du gör...”10
Genom mina efterforskningar och gestaltningar vill jag inspirera till en mer positiv syn på
åldrandet men kanske framförallt medvetandegöra de strukturer som gör att vi inte ser de
gamla som enskilda individer utan klumpar ihop de som en grå ointressant massa. Jag har
försökt skapa en serie objekt som jag hoppas kommunicerar frågor kring åldrandet och
tiden. Jag vill att människor får upp ögonen för den här frågan och om man jämför de
fördomar vi har gällande ålder med de fördomar vi har gällande kön, sexualitet och
etnicitet har vi inte kommit någonstans.
Jag hoppas att jag med mina verk får möjlighet att medvetandegöra och aktualisera frågan
om ålderism.

10

Karin Lövgren ” Se lika ung ut som du känner dig” 2009, 117
12

Abstract

Aging - a journey thru time and space.
To be a human being is to age. Time is the the dimension that makes us experience
aging. We count the time with instruments that we attach to our bodies and in the
space that we inhibit. We all have to live with the reality of death. We make
strategies for how to postpone it. To be healthy and young is what we all want. That
is what media tells us. To get old is something we try to avoid. We want to be young
all our life. Old people are marginalized in our society. The stigma about the elderly
is profound. We have to work against the ageism and look at eachother as
individual human beings, not as representations of a cetrain age. Aging is the base
of my research, the physical and psychological transformations that are happening
over a lifetime. The cells in our bodies are set on a clock, they can not get
reproduced forever.
Time is the foundation of our history and our future. Time is what makes us old and
young. In modern society we have organised the human beings in different age
categories. You share the history events with your cohorts, but that doesn´t say
anything about you as a person or that you are alike. I think that is a big misstake.
In our dreams we can be any age and any place. Sleep makes up a third of our life
and it is the only time spent unaware of time. I wish that age was something we
didn´t use as a discriminating tool but unfortunately it is and also the most common
one. I want to give a medal to those who doesn´t give in to ageism.
I have created a series of jewelry and corpus that I hope will inbody some questions
about aging and ageism that I think we need to be aware of.
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