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Inledning 

I dagens samhälle lever vi alla under någon form av press som vi måste justera och anpassa oss efter. Jag 

upplever även att det inte finns mycket utrymme, tolerans eller plats för känsloyttringar i vårt 

prestationskrävande, höghastighetssamhälle vilket gör att vår yta blir hårdare men samtidigt mer spänd, 

ömtåligare för påfrestningar, närmare bristningsgränsen och att vårt inre liv kokar mer vilt, vilket orsakar 

mer krackeleringar och utbrott. Under våra livsresor kommer vi alla erfara förluster, vissa av dem är 

smärtsamma och uppstår plötsligt och innebär en omedelbar förändring i livet, och kommer utlösa starka 

känslor i oss. Hur hanterar man dessa stora känslor när det inte finns utrymme för dem och det inte anses 

passande att offentligt visa känslor som sorg. Samtidigt har det paradoxalt nog blivit enormt påtagligt att vi i 

vår tidsålder förväntas vara väldigt öppna och i kontakt med våra känslor. I artikeln ”Lyckovåg bland 

självhjälpsböcker” i Svenska Dagbladet läser jag att självhjälpsböcker i handeln har ökat stadigt och för bara 

tre decennier sedan fanns det knappt några självhjälpsböcker i Sverige. I artikeln säger Ann Pålsson, 

förläggare på Bonnier Existens ”[A]tt vi i dag tycks behöva självhjälpsböcker. Kanske de delvis är en 

ersättare för de samtal och den gemenskap som vi ofta tycks sakna. Böckerna ger vägledning, hopp och stöd. 

Fast, hur bra de än är, kan de ha en baksida. – Man kan ju känna sig ensam och utlämnad om allt hänger på 

en själv”.
2
 Att vara i kontakt med sina känslor, som det brukar heta, har blivit väldigt hett i västvärlden idag: 

vi möts av frågespalter, tv-doktorer och radiopsykologen/radioprogram som förespråkar och lär om bland 

annat mindfulness, självkänsla och behandlar temat känslor och emotioner och hur vi ska hantera svåra 

situationer. Men även om det förespråkas att man ska vara i kontakt med sina känslor idag får de inte synas, 

vårt samhälle har blivit psykologiserat, behandling/terapi sker i grupp eller enskilt men oftast bakom stängda 

dörrar. I Nationalencyklopedin beskrivs sorghantering i väst så här: ”Även om sorgen som psykologisk 

process må ha allmängiltighet så beror dess intensitet och relativa smärtsamhet i hög grad på kulturella 

faktorer. Här synes andra kulturer ofta överlägsna de västerländska i fråga om att hantera individers sorg 

som en kollektiv angelägenhet.”
3
 Vi får inte heller sörja för länge, effektivitet är en viktig del i vårt svenska 

samhälle, vi måste ta oss samman, hålla fasaden intakt och gå vidare i livet. I Förlust och livsomställningar 

skriver psykoterapeuten och universitetslektorn i psykologi Barbro Lennéer Axelsson: ”Att vara självständig 

och duktig är dessutom ett alltmer framträdande ideal i vårt individualistiska samhälle”.
4
 Vi vill inte besvära 

andra med våra känslor eller visa oss svaga inför andra, man sörjer i det tysta, man ska reda sig själv. Vilket 

medför att många av oss inte heller riktigt vet hur vi ska hantera våra egna känslor och eller hur vi bemöter 

andra som går igenom sorg.  

 

 

                                                           
2
 http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/lyckovag-bland-sjalvhjalpsbocker_4832905.svd, hämtad 2014-02-19 

3
 sorg. http://www.ne.se/lang/sorg, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-02-19. 

4 Barbro Lennéer Axelson , Förluster, om sorg och livsomställning, s62, 2010 
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Bakgrund och frågeställning 

Startpunkten till denna undersökning och relationen till gestaltningen har varit att jag själv har gått igenom 

en separation som utlöste en sorg i mig. Det förde med sig att andra känslor kom upp till ytan, känslor 

utlösta av tidigare situationer som jag inte har gett spelrum för eller hanterat, en insikt om förlust av 

förhoppningar och drömmar. I denna sorgs första tid upplevde jag att vara i ett vakuum och en stark 

overklighetskänsla vilket jag senare förstod var en försvarsmekanism för att gradvis börja förstå innebörden 

och vikten av vilken förändring jag stod inför. Sprickan i väggen som fanns i min lägenhet blev då en 

konkret bild av vad som hände i mitt liv och hem. Den kommunicerade till mig det jag inte kunde formulera 

och hjälpte mig att inse vikten av förändringen jag stod inför. Sprickor och utbrott uppstår konstant, det är 

ett pågående faktum som vi måste förhålla oss till under våra livsresor. De existerar på alla plan, geologiskt, 

politiskt och kulturellt och även inom oss själva. En spricka är ett tecken eller ett bevis på att allt rör sig till 

och med det man tror är det mest stabila är i rörelse, även grunden vi står på.  Jag kommer att knyta an till 

sprickan i stycket frågeställning, ämnesområdet och gestaltande arbete.  I min undersökning av sprickor fann 

jag bland annat dessa definitioner: 

En öppning eller ett brott i en fast kropp                                                                                                                                                                                     

En långsmal delning bildad av påfrestning på hårt och ofta sprött material 
5
                                                                           

Synonymer till spricka:                                                                                                                                                                   

reva, ruptur, fraktur, brott. brista, brisera, rämna, rispa, läcka, krackelera
6
 

Sprickan används ofta som en metafor för olika situationer och händelser. I media kan man t.ex. läsa om 

sprickor i ett politiskt parti, sprickbildning i ett berg eller en spricka i fasaden, eller att något eller någon 

krackelerar, brister. En metafor är en förflyttning av ord ifrån en kontext till en annan kontext där den 

egentligen inte hör hemma och ger en bildlig förståelse av en text, situation eller händelse.
7
 Med 

utgångspunkt ifrån mina egna upplevelser och erfarenheter vill jag titta närmare på hur sorg kan hanteras 

och förstås; vilken roll har ting, ritualer och visuella attribut vid en sorg-situation?  Vad gör vi när en spricka 

uppstår, lagar vi den, försöker lappa ihop, måla över eller ignorerar vi den?  Min avsikt med detta arbete är 

inte att finna det rätta sättet för att hantera dessa känslor utan snarare att synliggöra och öppna upp för 

kommunikation när ord inte längre räcker till eller är svåra att verbalisera.  

 

Beskrivning av ämnesområdet  

Ogripbara känslor av sorg och förlust, utlösta av händelser som t.ex. separation, död eller sjukdom lämnar 

alla någon form av spår i oss. I Sverige har vi en kultur och mentalitet att ensam är stark och att visa känslor 

kan vara en svaghet. Det har format oss och innebär att våra möjligheter att hantera stora emotioner kan vara 

begränsade. Det finns olika förutsättningar och sätt att gå igenom och hantera sorg. Ibland kan det vara 

                                                           
5
 http://www.ne.se/lang/spricka/313252, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-02-18. 

6
 http://www.synonymer.se/?query=spricka, hämtad 2014-02-18. 

7
 http://www.ne.se/lang/metafor, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-02-18. 
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nödvändigt att skjuta upp sorgearbetet på grund av att praktiska saker i vardagen måste fungera, livet tar inte 

paus för att man går igenom en förlust. Men att trycka undan känslorna utan att ta itu med dem kan leda till 

att de kommer ut på att annat sätt. I vissa fall kan obearbetad sorg leda till sjukdom, självskadebeteende och 

depression. I Förluster och livsomställning som jag nämnde i inledningen och vilken jag kommer 

återkomma till i flera delar i texten skriver Lennéer Axelsson: 

I vår kultur har många svårt att tillåta sig sorgekänslor, även inför sig själva. Dessa associeras lätt till föreställningar 

om svaghet […] Man motarbetar således sina känslor istället för att acceptera dem. Det är därför föga förvånande att 

mycken sorg omvandlas till trötthet och psykosomatiska besvär eller isoleras alternativt utvecklas till coola fasader 

eller taggiga relationsmönster.
8
 

  Jag har växt upp i en miljö där jag sedan liten har hört fraser som var inte ledsen, gråt inte. 

Vilket har gjort att jag ogärna vill visa att jag är ledsen, nedstämd eller bär på sorg; det har fått mig att 

försöka reglera mina känslor till en privat angelägenhet. Som följd av detta kan det skapa problem när man 

behöver kommunicera med omvärlden och närstående som är en viktig del i att bearbeta en sorg och komma 

vidare.  Konst, ting, musik och poesi kan också bli en hjälp och en tröst då de har en förmåga att synliggöra 

och uttrycka det jag inte kunnat sätta ord på eller verbalisera. Lennér Axelsson skriver vidare ”Det talade 

språket har sina begränsningar […] Musikens styrka är att den kan låta som känslorna känns”
9
. Jag upplever 

att i det samhälle jag växt upp i är den psykoanalytiska teorin djupt rotad. Känslor kommer ifrån vårt inre 

och påverkar hur vi samspelar med andra, de tränger igenom våra kroppar med ett filter av tidiga 

upplevelser. Detta har varit min förståelse om varför jag är den individ jag är, och kanske har det även 

format mig att tänka så. Jag upplever ibland detta tankesätt som ett statiskt, isolerande tillstånd, inget går att 

riktigt förändra, känslor är. Vilket kan skapa fler utbrott och sprickor. För att kunna gå vidare och utvecklas 

måste jag analysera, bearbeta och acceptera mitt förflutna. Psykoanalysen (Freud) bygger på idén att vi 

formas av tidiga relationer och erfarenheter i vår barndom. Minnen och trauman finns kvar i det 

undermedvetna och sätter spår i hur vi hanterar relationer och konflikter. ”En viktig utgångspunkt i 

psykoanalysen är alltså att allt mänskligt handlande (tankar, känslor, handlingar) har en orsak och en mening 

och därför är möjliga att förstå genom att gå på djupet, analysera, vårt psyke”.
10

 Sara Ahmed har å sin sida 

uppfattningen att emotioner är kulturellt betingade, något som görs och blir till i handlingar och i samspel 

med andra människor.  

[E]motions create the very effect of surfaces and boundaries that allow us to distinguish an inside and an outside in 

the first place. So emotions are not simply something “I” or “we” have. Rather, it´s through emotions, or how we 

respond to objects and others, that surfaces or boundaries are made: the “I” and are shaped by, and even take the 

shape of, contact with others.
11

  

Vår identitet skapas i kontakt med andra människor, vår livsberättelse är en ständigt pågående process. ”vi 

ingår som medverkande i varandras berättelser om våra liv - och vi behöver också varandra som lyssnare, då 

                                                           
8
 Barbro Lennéer Axelsson, Förluster, om sorg och livsomställning, s 243, 2010 

9
 Barbro Lennéer Axelson , Förluster, om sorg och livsomställning, s 167, 2010 

10
 http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=33&Psykoanalys 

11
 Sara Ahmed, The cultural politics of emotions, s 10, 2004 
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vi formulerar livsberättelsen - den som handlar om vilka vi är, vilka vi har varit och önskar bli, och vad vi 

har genomlevt”.
12

 Men det finns ändå gränser för vad vi kan och vill berätta, och kan/vill ta emot, då det 

finns normer att förhålla sig till, och normer tar tid att förändra. Jag finner Ahmeds teori är mer rörlig, det 

finns utrymme för öppenhet och en förändring då vi relaterar jaget till andra när vår identitet formas. 

Ahmeds teori skulle kunna öppna upp för en förändring, och skapa en större förståelse och tolerans för 

starka emotioner.  

 

Relevans för fältet 

Corpus har idag en viktig och en stark möjlighet att analysera hur vi lever i dagens samhälle genom att 

belysa och kommentera vardagliga rutiner och händelser. Corpus härstammar ifrån latin och betyder kropp 

och har sitt ursprung i det traditionella silversmidet och syftar till själva kroppen av objektet. Historiskt sett 

var Corpus bara till för kyrkan och de rikaste i samhället men har i dag en mer funktionell länk till vardagen. 

Funktion är en viktig del av corpus, dock behöver det inte ha en praktisk funktion men det måste finnas en 

referens till det.  

Smycken är en förlängning av oss själva, att addera något till vår kropp 

gör smycket till ett med kroppen. Med dem kan vi kommunicera åsikter, status 

och vår relation till omvärlden och vår upplevelse av vår egen kropp. Att bära 

ett smycke kan göra oss medvetna om vår kropp och hur den rör sig. Men det 

kan också begränsa oss, eller förstärka och förändra hur vi upplever rummet 

eller miljön omkring oss. Smycket behöver inte vara bärbart men liksom med 

corpus finns det alltid en referens till kroppen. Smycken finns med oss i alla 

livets skeden från dopgåvor vid födseln till minnessmycken av någon som gått 

bort. Vi omger oss med objekt som är en del av vår verklighet och de skapar vår 

identitet. Människan har alltid smyckat sig, ända sedan den första människan; 

Inger Wästerberg skriver i inledningen av sitt arbete ”Svensk smyckekonst 

1990-2012” ”Smyckekonsten är lika gammal som grottmålningarna och 

förekommer i alla kulturer.”
13

  Smycken har en större kraft i sig än att bara vara 

en dekoration, i smycket finns det massor av information att hämta: 

livhändelser, status och hur samhället fungerar. Smycket har alltid kunnat 

förmedla en identitet.  Då vi upplever världen med våra kroppar och går igenom livet med olika erfarenheter 

kan ingen annan känna exakt det du upplever, men att dela med sig av sina sorger kan synliggöra ett nät där 

man kan koppla in sig. För inte så länge sen kunde vi visa vår sorg med t.ex. smycken, sorgband, kläder och 

olika ritualer.  Ett sorgeår var brukligt vilket innebar svart klädsel, även hemmets möbler fick dämpad prägel 

                                                           
12

 Brännström Öhman, Jönsson, Svensson, Att känna sig fram, känslor i humanistisk genusforskning, s 37 
13

 Inger Wästerberg, Svensk smyckekonst 1990-2012 

Sorgband till minne av drottning 

Victoria ,1901 
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och kondoleansbreven hade svarta kanter. Då vi inte här i västvärlden längre har dessa synliga yttre tecken i 

vår kultur kan smyckekonst och corpus med deras starka koppling till kroppen, ritualer, vardagen och 

historia/tradition bli ett starkt medium till att synliggöra och skapa rum och diskussion kring detta tema. 

Detta skulle kunna vara en hjälp för att inte bli isolerad i sin sorg och ge en möjlighet till att skapa ett 

kollektivt stöd, åt den som är drabbad. Jag använder mig båda av smycken och corpus eftersom jag vill få 

med den historiska kopplingen till sorgesmycken, minnes och memento mori objekt och deras egenskaper av 

att vara publika och privata delar av sorgen. 

Rings and other mourning tokens eased the sudden pain of an individual death by suggesting that the bereavement 

was part of some great design and by stressing the positive aspects of death as a learning process. Reminders of 

mortality were included on countless woodcuts, embroided samplers, in drawings paintings and prints in books, and 

on medals and even trade tokens.
14

 

 

                                                                                            

                   

 

 

 

 

 

Objekt och ritualer  

I vardagslivet förekommer många oreflekterade ritualer, till exempel den plats du har i fikarummet, vid 

matbordet och i tunnelbanan eller vilken kopp du väljer att dricka ditt morgonkaffe ur. Vid förlust skapas 

ofta nya och starka ritualer, både omedvetna och medvetna, som kan hjälpa oss igenom sorgen. I Hanna 

Hedmans (ädellab) masteruppsats What seemed to be the end skriver hon om vilken roll ritualer kan ha i en 

sorg: “Rituals can be used when words are hard to find. The ritual itself then becomes a language of its own. 

Rituals strengthen collectiveness and fulfill emotional needs as well as having a role in structuring life 

crisis”.
15

 Ritualer kan alltså uppstå utan att man är medveten om dem. På samma sätt kan vi skapa objekt 

som är viktiga i vår vardag för att ta oss igenom svåra perioder i livet. Objekt kan skapa en länk till det man 

har förlorat och de kan även ge en form av trygghet och tröst. Ritualer som en metod att minnas kan vara att 

tända ett ljus på årsdagen, eller lyssna på en speciell låt, besöka en plats eller att sova i en tröja som burits av 

den som förlorats. I dag tycker jag mig även se en ökning av in memoriam annonser i dagstidningarna. In 

memoriam är minnesannonser som sätts in i tidningen på årsdagen av någons bortgång och är ett sätt att 

                                                           
14

 Nigel Llewellyn, The art of death, 1991, s19 
15 

Hanna Hedman, What seemed to the end, 2010 

Menento mori hänge, 1500-talet 



9 
 

synliggöra minnet av någon. Det kan ibland även vara ett sätt att visa att sorgen finns kvar. Övergångsobjekt 

är en annan länk till det som har förlorats och förklaras i Nationalencyklopedin så här: 

Övergångsobjekt, enligt D.W. Winnicott ett objekt som barnet skapar i den fas av utvecklingen då det börjar kunna 

urskilja inre bilder av sig självt och andra[…] Barnet kan därvid hämta egenskaper från ett objekt i den inre världen 

och fästa vid ett föremål i yttervärlden. Detta övergångsobjekt blir därvid laddat med t.ex. moderns egenskaper. 

Vanliga exempel är en "snuttefilt" eller nalle, som dels kan ge barnet tröst i moderns frånvaro, dels kan kontrolleras 

av barnet (vilket inte modern kan). Övergångsobjektet hjälper barnet att komma vidare i sin utveckling till en 

självständig individ.
16 

Vid en förlust kan samma mekanismer utlösas oavsett ålder och skapa övergångsobjekt av vardagliga ting 

som tillhört den man sörjer. Detta har forskaren Margaret Gibsons undersökt i sin avhandling Melancholy 

Objects som återges i publikationen Mortality, en återkommande interdisciplinär publikation och behandlar 

döden och döende. I sin studie har hon intervjuat personer som har gått igenom en närståendes död och deras 

relation till objekt som har varit närvarande i den avlidnes liv;  

It is not just the experience and process of grief that transitions with and through objects, but objects too transition 

in terms of their status, value and meaning. Objects once intensely used in grieving are often experienced 

ambivalently later on. As concrete symbolic material, objects orient in time and space the often disorientating and 

displacing experiences of grief.
17

   

Övergångsobjekt som t.ex. kläder, skor, nallar och fotografier kan alltså omvärderas flera gånger under en 

sorgeprocess.  I en av intervjuerna i Gibsons studie var objektet ett par gymnastikskor med fotavtryck och 

kvardröjande lukt, vilket utlöste en kroppslig närvaro av den bortgångne mannen.  När den intervjuade 

änkan tog upp skon och luktade på den skapades det en sådan stark länk att hon kunde känna hans fysiska 

närvaro precis bredvid henne, för en stund fanns han i hennes närhet igen. Ett fotografi ger en annan sorts 

förnimmelse, man upplever att fotografiet återger den synliga kroppen, det är en representerad form, det är 

så vi minns den avlidne. Jag ser en koppling emellan fotografiet som minnesobjekt och Ana Mendietas verk 

”Earth body” som jag kommer att ta upp i stycket Undersökning av andra verk.   

 

Gestaltning och metod 

I mitt arbete och de val jag gör av tema, material, storlek och placering ger jag smyckena mening. Objekten 

är inte statiska, de transformeras av den som bär eller innehar dem och kan laddas med nya olika meningar. 

Jag vill vara öppen för att andra ska kunna läsa in sina egna tolkningar. I det gestaltande arbetet har jag 

jobbat med sprickan som ett filter. Sprickan har funnits med som tema från projektets start, då med rötter i 

ett tidigare projekt jag vid den tidpunkten inte kunde definiera. Omedvetet fanns det en tydlig frågeställning 

jag inte kunde formulera, kanske var det en försvarsmekanism, då startpunkten var en personlig upplevelse 

som jag fortfarande var mitt uppe i. Allt efter tidens gång har det blivit tydligt vad mitt arbete handlar om, 

det jag tidigare inte förmått uttala. En metafor för min egen separation och den tid som var förbi.  

                                                           
16 

http://www.ne.se/lang/övergångsobjekt, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-02-08 
17

 Margaret Gibson ,Mortality, Melancholy objects Routledge, vol 9, no. 4 November ,2004  
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Min metod är att arbeta intuitivt med temat som grund och sedan ta tid för att reflektera över vad som händer 

i mina skisser och objekt, som sedan leder mig vidare. Sprickan representerar fysiska eller psykiska ärr som 

uppstår vid förlust, kriser och livsomställningar. Att skapa ett arkiv av sprickor är en tanke som har funnits 

med mig i det här projektet. Det skulle kunna skapa en samhörighetskänsla då det visualiserar och synliggör 

att sprickor och ärr finns och uppstår i oss alla. Det skulle kunna leda till en öppnare miljö som gör det mer 

accepterat att visa svåra känslor som annars ofta döljs. Ett öppnare förhållningssätt kan underlätta vid en 

förlust, och vara ett stöd till att kunna ta sig vidare i sin sorg. Johanna Rytels verk ”Abortion Grave” är ett 

exempel på ett arkiv som skapar ett utrymme för att visa en annars dold sorg i ett gemensamt forum. ”I 

missed a place where one could take farewell of ones unborn child, fetus, lump or whatever you defined 

your abortion as. There was no place on earth or in space so I created one on the Internet. An open place for 

farewells from a mother or a father who couldn't be one right now”.
18

  

Jag har arbetat med faktiska sprickor som jag har tagit avtryck på ifrån fasader, 

tunnelbanestationer och inuti huskroppar. Avgjutningarna ger en visuell referens till ärr och hud och ger en 

koppling till skyddande konstruktioner och huskroppar. I sprickorna finns spår av tid i form av smuts och 

grus vilket skapar en distans till mänskliga ärr, och ger en möjlighet och utrymme för andra att bära och 

lägga in sina personliga meningar i objektet. Min tanke är att skapa många olika sprickor i olika material och 

sedan göra broscher av dem. Jag strävar efter är att de kan få samma funktion som sorgbandet, en visuell 

kommunikation som bildar nätet jag tidigare nämnt. Att bära sprickan synligt kan skapa en samhörighet och 

en länk till andra, som t.ex. ett rosa band eller som en medalj. Just själva materialet har historiskt sett varit 

väldigt specifikt i minnes- och sorgsmycken och har oftast högst personliga material i sig som t.ex. hår, 

fotografier, kläder och textil. Jag har hittills använt material för deras egenskaper och möjlighet att berätta 

historier och känslor jag vill belysa. Jag har därför valt att arbeta i material som går att modellera och trycka 

in i sprickorna. Corpus verken jag skapar behandlar emotionella tillstånd i en sorg. Jag vill att objekten 

illustrerar och kommunicerar hur känslorna kan kännas och våra försök att hålla ihop i en sådan situation. 

Corpus verken är kroppen, och visar den privata delen av sorg, den vi kanske inte kan eller vill visa.  

     

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 http://www.joannarytel.com/home.php?page=art&work_id=3 
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Undersökning av andra verk 

I detta avsnitt tänker jag ta upp tre konstverk av olika konstnärer som inspirerar mig och har en koppling till 

mina objekt på olika plan.  

 

David Clarke -  Dead on arrival 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Dead on arrival” har sin rot i att Clarkes mamma insjuknade i cancer och att han under en period skötte om 

henne i hemmet. Under min intervju med David fick jag veta mer om verket. Han såg en teservis som 

fångade hans intresse på en auktion, som han köpte in.  Servisen såg helt oanvänd ut och låg i en fantastisk 

ask vilket gav honom associationer till en kista.  Han fick känslan av att den aldrig hade fått ha ett liv, aldrig 

varit i bruk.  Servisen påminde honom om hans mamma och hennes ritual att göra te under hans uppväxt. 

Det var främst i köket han lärde känna sin mamma. Under denna tid flyttade han även sin arbetsplats ifrån 

verkstaden in till sitt kök. Genom att applicera bly på silvret startade han en reaktion som började fräta 

sönder servisen, i denna process använde han köksugnen. Genom att släppa taget och låta servisen brytas ner 

gav han den ett liv som den inte hade haft innan, då den bara varit ett 

vackert objekt som polerats och stängts in i asken. Blyet blev även en 

metafor till cancern som sprider sig och äter upp kroppen. Detta verk 

är nu uppköpt av Röhsska museet och de har för avsikt att använda det 

i syfte att tala om cancer. Hans arbete synliggör processer, händelser 

som kan vara svåra att kommunicera och blir ett verktyg som 

underlättar förståelse och acceptans av vad som händer.  Verket 

väcker många känslor i mig, förlust och vemod och tankar om tidens 

David Clarke - Dead on arrival, 2012 

 

Corpus, 2013      
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framfart. Jag ser det vackra i det som bryts ner och det blir på samma gång en obehaglig påminnelse om att 

vi är förgängliga. Jag ser en koppling i temat till mitt arbete då vi båda arbetar på att synliggöra något.  

David Clarke illustrerar med sitt verk ett händelseförlopp som jag kan associera till död och förlust; han har 

beskrivit, kommenterat en händelse med ett ting. Jag kan se en liknande egenskap i mitt verk av sand och 

järntråd, det jag vill förmedla är en känsla av hur det känns att gå igenom svår sorg. Känslan att vara 

överväldigad av sorg och försöken att hålla ihop. 

 

Ana Mendieta- Earth Body 

Ana Mendietas verk ”Earth body” har 

många aspekter i sig. När jag ser denna 

bild tänker jag genast på livet och döden 

och hur vi är under utveckling hela livet, 

från födsel till död och att vi alla kommer 

att förmultnas och ge plats för någonting 

nytt. Vi är alla en del av naturens 

kretslopp och är knutna till jorden där vi 

kommer att hamna när vi dör. Men vi 

lämnar avtryck och spår i andra och i vår 

miljö, vilket jag tycker Mendieta 

förmedlar med detta verk. Fotot har på 

något sätt kapslat in och bevarat spåret samtidigt som avtrycket är under förändring. Foton som jag skrev 

tidigare om i avsnittet “Objekt och ritualer” är också en sorts minnesobjekt och hänvisar till något som har 

varit. Däremot skiljer de sig från övergångsobjekt som har spår av den mänskliga kroppen men där den 

levda kroppen inte längre är närvarande. I fotot är kroppen synlig eller som i den här bilden, spår av den, 

men det finns inga fysiska spår som t.ex. lukter. Spår är viktiga i mitt arbete, på liknande sätt samlar jag in 

spår som visar på händelser, rörelser och tid i form av sprickor. Jag samlar på dem med hjälp av silikon, 

polymerlera och porslinslera, de blir en dokumentation av ett händelseförlopp som inte alltid är synligt men 

är en viktig del av hur vi är och det vi har erfarit. 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Mendieta, Earth body, 1976-1978 printed 1991 
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Joseph Beuys – Tallow 

 

Att göra det osynliga synligt är något jag tycker Joseph Beuys har gjort i detta konstverk. Han fyllde en 

oansenlig gångtunnel med fett och när fettet stelnat skar han upp det i stora block för att få ut dem ur tunnel. 

Tomrummet hade fått en solid form. Man kan se formen på tomrummet, strukturer och spår av slitage och 

tid man inte skulle lagt märke till i det dagliga användande av tunneln. Gångtunneln är en passage som tar 

dig oskadd ifrån en plats till en annan, ofta flitigt använd men utan att man reflekterar och värdesätter den. 

Att visualisera det osynliga för också med sig en förändring av värdet. Övergångsobjekt har samma 

egenskap, en sko eller en tröja som innan bortgången inte har haft ett speciellt värde för partnern, kan 

omvärderas och bli ett ovärderligt objekt. Jag blir även i det här konstverket inspirerad av spåren han fångar 

och presenterar i en annan form. Detta konstverk är relaterat till min startpunkt av det här projektet, då det 

var under en kurs(mind your step) som jag tog min första avgjutning av en spricka, den i min lägenhet som 

jag nämnde i avsnittet Bakgrund och frågeställning. 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Beuys – Tallow, 1977  

Sprickan i min lägenhet, 2013 
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Resultat 

En sorgeprocess efter förlust är komplicerad och ofta långvarig. I det här projektet har jag tittat närmre på 

hur vi hanterar en sådan process och vilken betydelse objekt och smycken och andra visuella attribut har i en 

sådan situation. Efter en föreläsning av psykoterapeuten Lilian Pohlkamp om sorg och sorghantering hörde 

jag en konversation mellan två kvinnor i kapprummet om deras saknad efter synliga symboler av sorg: 

”Tänk när vi bar sorgeband, skulle inte det vara ett bra sätt komma undan ensamhetskänslan när vi har sorg, 

tänk så många vi har mött i livet, utan att ha en aning om att de hade sorg”. Det var inte så länge sen vi bar 

sorgband och sorgkläder här i Sverige. Avsaknaden av publika sorgattribut kan spä på känslan av att vara 

ensam i sin sorg. Det kan å andra sidan också bli problematiskt ifall det blir en konvention som till exempel 

sorgeåret, då vi var tvungna att bära svart i minst ett år. Ett tvång som kanske inte stämde överens med ens 

egna känslor då känslorna i en sorg inte är statiska. Det kan pendla från mörker till ljus från dag till dag och 

från timme till timme. Om vi vågade bli öppnare för känsloyttringar skulle vi så småningom kunna ändra på 

hur vi bemöter och hanterar emotioner som sorg. Kanske det skulle kunna luckra upp lite av våra inlärda 

kulturella vanor och normer om vi skulle applicera, belysa och uppmärksamma tankesättet att vi behöver 

social kontext för att bli förstådda och sedda. Vi finner mening i relation med andra och vi är ömsesidigt 

beroende av andra för att forma identiteten. 

 Corpus, bruksobjekt och smycken har en kraft i sig att vara länk till det man har förlorat och en 

bärare av minnen, vilket är en viktig del i sorgehanteringen. Objekt och ritualer kan vara avgörande för att 

kunna ta sig framåt i en sorgeprocess. Tingen blir en hjälp att inte känna sig isolerad eller oförstådd. I boken 

Sorgens olika ansikten skriver psykologen och terapeuten Ann-Kristin Lundmark ”Ritualer har varit viktiga 

för människor i alla tider. Det kan gälla vardagliga ritualer och ritualer vid speciella händelser i livet som rör 

glädje och sorg”
19

 Ritualer kan omfatta allt man gör för att uttrycka sin sorg, från privata ceremonier till 

gemensamma minnesstunder. Alla bär vi på sorger, de kan vara av mycket olika slag men de har alla en 

knutpunkt och kanske skulle det bli lättare att hantera dem om vi var mer villiga att visa upp våra sprickor 

och ärr. 

 [E]tt ”bra” ärr, som ett fullt synligt ärr som sticker ut som ett knöligt tecken på huden. I den skepnaden blir ärret 

bokstavligen en knutpunkt mellan nu och historia; en kroppsburen påminnelse av hur skador – emotionella eller 

fysiska- sätter avtryck inte bara i våra minnen utan också i våra liv 
20 

Utveckling innehåller oftast en förlust, för att gå vidare i livet lämnar vi något bakom oss t.ex. vår barndom. 

Ett ärr kan vara positivt då det kan visa på att en förändring har tagit plats och det kan skapa en drivkraft och 

nya möjligheter. ”The time of emotion is not always about the past, and how it sticks. Emotions also open up 

for others, in the ways they involve different orientations to others”.
21

 Vid en förlust förlorar jag den 

identitet jag hade tillsammans med den förlorade men när jag rör mig framåt formas en ny identitet. De 

synliga sprickorna i marken, fasaden, naturen och kroppen kan vara en översättning av, och en metafor för, 

                                                           
19

 Ann-Kristin Lundmark , Sorgens olika ansikten,  s 143, 2009 
20

 Annelie Bränström Öhman “Show some emotions!,” Tidskriften för genusvetenskap nr2,  2008 
21

 Sara Ahmed. The cultural politics of emotions, s202, 2004 
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det som händer inuti våra kroppar. Ojämnheten emellan de yttre synliga sprickorna och de inre sprickorna 

kan spegla de överväldigande känslorna vi har inom oss, Sprickorna vi bär på insidan – mentala sprickor, ser 

jag som sår, ärr, skador och ventiler. Vissa kan man läka medan andra är omöjliga att reparera; vissa är 

nödvändiga att hålla öppna för att släppa in ljus och liv, andra för att släppa igenom det som måste ut, men 

de flesta lämnar någon form av ärr eller spår som blir en viktig del av hur vi utvecklas. Ibland kan en spricka 

vara en plats där man kan få en glimt av några av de fragment och lager vi består av. Men det är också 

början på något nytt, nya möjligheter tar form och nya vägar öppnas.  
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Appendix 

Intangible feelings of sorrow and grief, caused by events like separation, death, loss and trauma, all leave 

some kind of traces in us and they play an important role in our development. The individualistic society 

here in Sweden has shaped us to keep our feelings inside and at bay; since our childhood we have learnt that 

showing emotions like tears, sorrow and sadness are signs of weakness and can make others and yourself 

feel uncomfortable. With the starting point from my own experience and understanding of how we can deal 

and handle grief, I take a closer look on how jewelry, objects and rituals can be of importance in a grieving 

process and our lack of visual outer display of grief in today’s society. Through Sara Ahmeds theory I found 

a new possible way of understanding emotions and how they shape us. This is a contrast to our 

psychoanalytic way of understanding of how we are formed as individuals. According to Ahmed, emotions 

and identity are created in actions and interaction with others and are under constant movement and 

therefore we need social context to be understood and seen. In order not to be isolated in our grief, we need 

support of others and when words are hard to find; rituals, corpus and jewelry, can be tools and signs to 

communicate.  

 

Things can be a link to what has been lost. They have a power to visualize emotions and 

communicate to yourself and others when words are hard to find.  In a situation of loss new rituals can be 

formed and be of help in accepting of what has happened. Thus it is possible to comprehend the changes you 

face. The starting point for this work was that I myself went through a loss, causing a feeling of numbness 

and disconnection and unreality. The crack in the wall in my apartment then became of help; it illustrated 

what was happening inside me and in my life. In this work the crack is a metaphor, a sign of turbulent 

emotions under the surface that cannot be contained any longer, causing leakage and eruptions. I use the 

crack as a filter for visualizing states in a grieving process. When a crack is formed it is often a sign of a 

sudden change and when it is emerging it is often through pain. It is also evidence that everything is moving. 

Even the things we consider to be the most stable are moving. Underneath the surface there is a vivid life 

going on and a crack can be the place where you can see some of the layers and fragments we consist of. 

This can be the place for something new to grow, new possibilities to form.   
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