




Jakten  på  gömda  minnen,  bitar   som  är  borta,   en  ond  aning  
som   är   gömd   men   alltid   på   helspänn.   En   ovetskap   som  
skrämmer  och  är  svår  att  bekämpa  när  man  inte  vet  vad  det  är.
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Mitt examensarbete består av tre skulpturer. De visar en tolkning av människans försvar att 

förtränga en hemsk upplevelse och vad som kan hända om det går för långt och man börjar 

tappa sig själv. Mötet mellan metall och textil i skulpturerna är viktig, deras interaktion berättar 

Idén till mitt arbete har jag delvis fått från en återkommande dröm.

Jag kommer fram till ett stort hus, som ett slott fast mer kalt. När jag står utanför och tittar upp ser jag hur 
det försvinner in i molnen, tillsynes utan slut. Jag går in, hör röster och smiter runt ett hörn . Jag gömmer mig 
samtidigt som jag utforskar huset. De får syn på mig, jag passar inte in och de börjar jaga mig. Men jag känner 
huset bättre än de, jag hittar bland gångar, trappor och hemliga rum. Det är mitt hus, mina inre rum. Trots 
att de är många och farliga kan de inte hitta mig. Jag är för väl gömd i husets dolda rum. 

I det här arbetet har jag velat sammanföra mitt materialundersökande med min konstnärliga 

tankegång, för att på så vis utveckla mitt arbete. I materialundersökandet utforskar jag vad 

som händer när två olika material möts. Ett av materialen är ofta föränderligt och påverkar det 
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De här frågorna har följt mig under arbetets gång, frågor som jag har sökt svar på.
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”Jag vill ge en tolkning av människans försvarsförmåga att gömma undan eller förtränga upplevelser. Öppna 
upp för tankar kring det vi kan och inte kan styra över i oss själva. ”

dolda rum där man gömmer saker man inte vill se. För att förstå känslan och vad jag letade 

sitt inre. Det var ett sätt att försöka förstå var det var, när det händer, känslan, förvirringen, 

förvrängningen. 



9

I början visste jag inte om det var rum eller skulptur det skulle kretsa kring. Rum är spännande 

för jag tror det snabbare och mer effektfullt griper tag i betraktaren. Men samtidigt drogs jag 

till skulpturen och det omsorgsfullt inkapslade försvaret. För att kunna göra ett val behövde 

tillstånd. Kroppen kan upplevas surrealistisk och konstig, som om ett ben eller en arm plötsligt 

röster, se och känna saker som är helt annorlunda eller motsatta till sin naturliga reaktion. Man 

kan känna sig främmande för sig själv och sina upplevelser.

men också med rummet som en egen värld. På kvällen testade jag att tända min turkosa 
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arbetar med. Bl. a. insåg jag att jag hade hängt upp allt från golvet och jag har oerhört 

svårt för att ha saker liggandes på golvet, speciellt när jag är under press och stress, 

intressant. Däremot upplevde jag att det var färdigt, här var det klart. Det fanns inget 

jag ville tillägga och installationen behövde mitt kök och de utslitna madrassöverdragen 

förträngandet av minnen som jag egentligen ville arbeta med. Men jag behövde göra 

det här för att släppa taget om det rumsliga och bestämma mig för skulpturerna. 
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De kändes bra att släppa rummet, nu kunde jag äntligen fokusera helt på skulpturerna. 

på inkapslingen så att det såg omsorgsfullt och noggrant ut för att starka känslan av 

sårbarhet.
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det vita är ett försök att göra något oskrivet. Det vita tar upp metallens korrosion bra 

-

ning. Det är en korrosion som ger färg när den sipprar ut, den är också giftig på riktigt 
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det rör sig om vårt inre. Delvis var det rosten och ärgen men jag behövde något mer. 
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I mina tidigare arbeten har jag arbetat väldigt smått och därför är det här med storleken 

svårt, något som är stort för mig behöver inte vara det för någon annan. Eftersom 

storlek eller form, har det varit något av det svåraste att förhålla sig till. När jag valde 

Formen som visar sårbarhet.

något vi alla har referenser till. Känna igen sig i en hållning, se när något blir för hårt 
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prover på sammanfogningen av kopparn, jag ville att det skulle vara en del av huden. 

Därför valde jag virkning där trådarna sammanfogas från början och jag kan skapa 

grundformen direkt av materialet. Den textila tråden ska ge en känsla av det taktila, det 

för att testa formen, storleken och ha något att virka mot. 
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I samtal med min handledare kom förslaget att helt enkelt förstora ett prov istället 

jag formen mer till kropp, formen delas upp och kan nästan ses som rum.  Rum och 

dimensioner som löses upp i olika vinklar, konstruktion och dekonstruktion, jag tänker 

få en del rum mörkare och mer gömda. Men det var svårt och tråden som jag lindat i 

fort en del blivit perfekt har en annan plötsligt blivit slapp. Det gör att rummen inte 

hörnen, men delarna är mer öppna;; frånvaro och bräcklighet.

funkade det inte. 
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tomheten och det jobbiga som stretar emot på insidan. Här experimenterar jag med 

tunn svart crepetråd (jag söker efter en organisk känsla, liknande ådror). Tråden är 

målad i kopparoxid, jag hoppas att den ska sprida en turkosaktig färg när de möter 

sur vätska.  
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handlar också om oss som människor. 
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I boken Vårdande som lindrar lidande hittar jag ord på saker jag har gått och funderat på 

länge. De ger ord på vad en människa är och delar upp oss i kropp, själ och ande. 

”att människan betraktas som en enhet bestående av kropp, själ och ande innebär att vårdhandlingar 
som riktas mot patientens kropp samtidigt inverkar på patientens själsliga och andliga hälsa och 
tvärtom. Lidande på ett område ger utslag och sprider sig på alla tre plan.”1 

De beskriver också vad de här enheterna har för egenskaper.

Kropp. Kontakt genom sinnen, känsel, syn, lukt och smak osv.

Själ. Själsligt lever vi genom en upplevelsevärld av känslor, tankar, viljor. Själen utvecklar vår person-
lighet och individualitet. Som en spegling av människans djupare skikt- det existentiella och andliga. 
Själen syns i vår personlighet, känslor och reaktioner. I själen är människan längtande, sökande och 
upplevande. 

Ande. Kunskaper och förmågor som man får av erfarenheter och upplevelser från världen. 
Andligt i människan, det vi håller för den sanna sanningen och verkliga verkligheten. Det vi känner 
i djupet, begär för utveckling (i livsförståelse) och sammanhang. Konst och kultur är en strävan efter 
att i grund och botten förstå sig själv. 

Kroppen med sinnena gör det möjligt att i själen känna, tänka, vilja och reagera med världen, medan 
anden leder vidare till kunskap, mognad och erfarenhet. Kroppen, och vårt medvetande sitter ihop 
på grund av att allt hänger ihop och är ett samspel, motspel i ständig påverkan av varandra, ett eget 
väsen.2 
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kroppen först, speciellt om det är rumsligt, sedan känner vi, undrar och funderar 

(med själen) och slutligen gör vi en slutsats och går därifrån med en egen tolkning 

ge utslag på alla enheter i oss.
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Idag ger ordet en stark reaktion och det förknippas med katastrof, krig m.m. Förr 

hade vi ett mer avslappnat förhållningssätt till lidande som ord. Det tillhörde vardagen 

och var naturligt, ett långsamt, lugnt lidande. Rädslan vi har för att använda ordet och 

”instängda sår av avstängt lidande kan ge människor en gnagande oro eller en allmänt livspåverkande 
känsla av meningslöshet och hopplöshet”.3

” En viktig aspekt för/... /lindrande av lidandet är att öppna ögonen för allt det lidande som av 
olika själ är blockerat, gömt, avstängt och oåtkomligt för lindring och utveckling. Ibland kan det 
räcka med att byta perspektiv på invanda föreställningar för att lindra lidandet.”4 

Det här får mig att undra, är det verkligen bra att väcka något som kroppen själv, i 

själva.
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”Anna Freud var en av förgrundsgestalterna inom den psykoanalytiska rörelsen, med teoretiska 
bidrag inom jagpsykologin, t.ex. Das Ich und die Abwehrmechanismen (1936;; “Jaget och dess 
försvarsmekanismer”)”5
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av försvars mekanismer (sammanställt från NE). 

Isolering: försvar mot ångest som innebär att en hotfull föreställning hanteras genom att hållas åtskild 
från sina känslomässiga effekter. I psykoterapi undviker dessa allt emotionellt engagemang och blir 
därför svårbehandlade.

Introjektion : försvar mot ångest som förbinds med hot utifrån. Detta hot inlemmas i individens 
egen inre värld där det kan upphävas eller på annat sätt oskadliggöras. Introjektion förutsätter en 
återkoppling till barnets oförmåga att skilja mellan ett verkligt objekt och ett föreställt. 

föreställning till en annan. Förskjutning inträffar bl.a. då man drömmer.

Intellektualisering: motstånd och en försvarsmekanism.  Försök att kontrollera och behärska 

som kan avse såväl normala som patologiska processer.

i mitt bakhuvud. Då kunde jag titta tillbaka till det under arbetets gång för att se 
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I tankarna på presentationen av skulpturerna, ska de visas upp som forskningsresultat 

eller som subjektiva skulpturala tolkningar. 

uttalanden om vårt medvetande, på saker i vårt inre som är personligt och subjektivt. 

För mig blir det en spännande krock, då jag har svårt att tro på att det går att kategorisera 

podiet, som tagna ur en kropp. Men när jag hade provat att placera dem bredvid 

varandra på bordet med den vita duken, funkade det inte så bra. De behövde sin egen 

organism i sin förgänglighet.
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Eftersom mitt projekt startade helt från början har skissprocessen fått ta stor plats. 

har jag fört veckosummering utöver min loggbok. Det har varit jättebra och fungerat 

att sammanföra materialundersökningen med min tankegång, den utvecklingen känns 

framåt och inte bara tillfredställer min upptäckarglädje.

och det känns i hela kroppen. Men när besluten väl är tagna har jag upplevt ett stort 

arbetssug och det har känts meningsfullt och roligt att arbeta mot mitt mål. Mina 

beslut har också lämnat många tankar som jag vill utveckla någon gång i framtiden. I 

efterhand kan jag önska att jag skulle gjort stora val tidigare för att ha mer tid att arbeta 

att landa och förbereda mig väl för att öppna upp och presentera något som har varit 

mitt under så lång tid. Då kan jag kan bli orolig att jag har glömt att det ska förmedla, 

väcka något.



47

Jag vill ge en tolkning av människans försvarsförmåga att gömma undan eller förtränga upplevelser. 
Öppna upp för tankar kring det vi kan och inte kan styra över i oss själva. Jag ser det som en rumslig 
skulptural installation.

försvarsmekanismer under projektet, för att förstå vad de är för mig. Efter att ha läst 

när vi tappar verklighetsuppfattning och de blir bidragande till att vi börjar förlora oss 

jag har läst.  

blev väldigt annorlunda mot vad jag hade tänkt. I skapande av den hade jag läst vidare 

för en betraktare. 
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inte heller säker på om det är det viktigaste. Där tror jag min titel kan hjälpa till att leda 

tankar men mest vill jag att det ska väcka något i betraktaren. Kanske tankar på vad 

tillför något. Frågorna som jag skrev i början har varit bra att ha, under arbetets gång 

har de kunnat gro och tillslut fått svar.

har jag skrivit ”är försvarsmekanismerna ett sätt att konservera minnen?” Det är intressant hur 

tankarna under skapandet vrids och vänds tills jag inte vet om det säger något exakt 

eller det rakt motsatta. Ibland känner jag att jag gör det så svårt för mig själv, kastar 

mig in i svåra frågor och släpper processer som når resultat för fort men det är det jag 

jag förstår saker om mig själv. 
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1.Vårdande som lindrar lidande, Helhetssynen på människan i vården”. 

2.Vårdande som lindrar lidande, ”Människans yttre och inre”, “Själslig hälsa”, 
“Andlig hälsa”.

3. Vårdande som lindrar lidande, “Att undvika eller möta lidande“.

4. Vårdande som lindrar lidande, “Att undvika eller möta lidande“.

hämtad 2012-04-03.
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hämtad 2012-04-12.

hämtad 2012-04-12.

hämtad 2012-04-12.

hämtad 2012-04-12.


