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Med trötta ryggar och hjärtan med plats för fler tar sin utgångspunkt 
i den kollektiva tidningen Vård och Värde. Publikationen är gjord av 
kulturarbetare och vårdpersonal och fokuserar på arbetsförhållanden 
och erfarenheter hos både de som ger och de som tar emot vård. 
Utställningen sammanfaller med tidningens andra nummer som 
har fokus på frågor runt den informella vård som existerar trots de 
okänsliga strukturer som styr dagens äldrevård. Här ges plats åt 
mångstämmiga synsätt på åldrande, vård och livets slutskede utifrån 
både generationsöverskridande perspektiv och levd erfarenhet av 
makt eller underordning som kan upplevas när klass, genus och 
etnicitet påverkar mötet mellan människor. Utställningen vill, genom 
en serie ljud- och konstverk, utvidga samtalen med olika människor i 
vården från tidningssidorna till museet. Samlade här i Kalmar hoppas 
vi att de ska skapa utrymme för att aktivera kollektiva samtal om 
situationen i äldrevården och framhäva vårt ömsesidiga beroende i en 
värld som försöker osynliggöra dem.

Tidningen hoppas även bli ett verktyg och en plats för att aktivera 
politiska konversationer om omständigheterna runt äldrevård. 
Ytterligare en röd tråd i utställningen är sammanförandet av konstverk 
som också är vårdverktyg – de skapar situationer och erfarenheter för 
att samlas, för generationsöverskridande feminism och för pedagogik. 

Vårdarbete är undervärderat, obetalt eller underbetalt men innefattar 
stora mängder osynliggjord kunskap och skicklighet och en ömsesidigt 
beroende relationalitet som belyser våra olika kroppsliga behov 
och önskemål. Genom att utforska hur i synnerhet hemtjänstarbete 
organiseras, och effekten det har på både anställda och de som 
mottar vård, lägger man fokus på den orättvisa logik som styr dagens 
samhälle. Man uppmärksammar också vilka typer av kroppar, arbete, 
beteenden, färdigheter, uttryck och hem som värderas och främjas på 
bekostnad av andra.

Arbetet utförs ofta av människor sammankopplade genom klass, ras, 
kön eller funktionsvariationer. De möter en äldre generation som i 
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sin tur ägnat sina liv åt att investera i ett samhälle många nu känner 
sig exkluderade från. Tidningen, utställningen och det pågående 
kollektiva arbetet hoppas kunna nära den solidaritet som byggts upp 
trots arbetslivets kalla strukturer. Genom utställningen byggs även 
en koppling mellan kultur- och vårdarbete, baserat på att många 
konstnärer (inklusive många av de som deltar i utställningen) arbetar 
inom båda dessa fält. Vilken vård finner vi i vårdarbete och vilken vård 
kan upptäckas i konstskapande? Vilken kreativitet kan hittas i de ofta 
restriktiva förhållanden som styr produktionen av konst, i kontrast till 
den kreativitet som är nödvändig inom vårdarbete för att tillgodose 
någon annans behov när de kan förändras från en dag till en annan?

Utställningens titel Med trötta ryggar och hjärtan med plats för fler 
är ord skrivna av poeten Nawroz Zakholy i en reflektion över hennes 
mors och mostrars arbete inom hemtjänsten i det första numret 
av Vård och Värde. De kollektiva processerna av Vård och Värde  
bygger på kollektiva samtal, men titeln pekar på de erfarenheter och 
arbetsformer som inte kan fångas i språk. De är lärdomar som kräver 
flera uttrycksformer för att kunna förmedla några av de expansiva och 
komplexa former av kunskap och färdigheter som utvecklas genom 
vårdarbetet. Titeln hänvisar också till Vård och Värdes processuella 
natur, där varje tidningsnummer och publika delande bygger på 
den föregående, med lärandet i centrum. Det inkluderar den här 
utställningen som är del av en utställningsprocess i två steg, där nästa 
öppnar på Konsthall C i Hökarängen (Stockholm) i maj.

På Kalmar konstmuseum hoppas vi att verken och perspektiven från 
tidningen ska aktivera diskussioner om vård och värde i era egna 
sammanhang och att du kan återkoppla och möta oss för att dela med 
dig av dina synpunkter eller erfarenheter vid något av våra evenemang. 
Om du vill vara med, bidra till nästa nummer av tidningen eller veta mer 
om Vård och Värde, kontakta oss gärna på vardochvarde@gmail.com.

Med trötta ryggar och hjärtan med plats för fler: om vård och värde 
organiseras av Ulrika Flink och Jenny Richards – del av Vård och Värdes 
redaktionsgrupp, i samarbete med Kalmar konstmuseum.

Vård och Värde formges av Johnny Chang och Louise Nassiri. 
Redaktionsgruppen inkluderar: Ulrika Flink, Erica Johansson Afreixo, 
Gunilla Lundahl och Jenny Richards. 

Bland de som bidragit till tidningen återfinns: Fredda Berg, Britt 
and Nilla, Susanna Bygdås, Johnny Chang, G, Ulrika Flink, Rasmus 
Gabrielsson Eriksson, Lena Jarlöv, Erica Johansson Afreixo, Lilian 
Lindblad Domec, Mona Lindström, Gunilla Lundahl, MAMI: AMA: 
MÖDRAR, Rossana Mercado-Rojas, Mourning School, Louise Nassiri, 
Hero Rashid, Jenny Richards, Sanna Tefke, SBAR.CARE and Therese 
Brodin, Anna Siverskog, Linnea Swedenmark, Isabella Tjäder och 
Nawroz Zakholy.

Vård och Värde är ett kollektivt projekt av och med vård- och 
kulturarbetare i samarbete med konstinstitutionerna Konsthall C, 
MINT och Kalmar konstmuseum med stöd av Kulturbryggan. 

Vård och Värde 
(Omslag av tidning) 
Den kollektivt 
gjorda tidningen
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M UN A A LYA QO OBIM UN A A LYA QO OBI
Textila verk

Muna Alyaqoobi utvecklar i utställningen textila verk och mjuk 
inredning för att skapa en plats vi hoppas du ska känna dig välkommen 
att vistas i. Konstnärerna i utställningen kan inte, på grund av  pandemin 
och bostadsort, mötas för djupgående samtal med varandra, deras 
verk får istället ta den rollen, bli deras röster och bygga samtal dem 
emellan. Muna Alyaqoobis handsydda gardiner, dukar och kuddar blir 
stödstrukturer för de olika verken med speciellt fokus på hur kroppar 
kan tas hand om i utställningen. Hennes intervention bygger ett 
materiellt ömsesidigt beroende mellan verken och visar på en röd tråd 
genom utställningen; att konstnärer och konstverk vill belysa, hedra 
och fira våra ömsesidiga beroenden, speciellt de som kanske inte ens 
är så tydliga för oss själva. Dessa ömsesidiga beroenden hjälper oss 
igenom dagen, men vi får lära oss att ignorera dem, att skämmas över 
dem, i en värld som föredrar myten om den självständiga individen. 

Muna Alyaqoobi arbetar med textilier och mjuk inredning och 
använder ofta sin praktik som ett sätt att knyta an till andra och bygga 
kollektivitet. Sedan 2016 har hon drivit ett kvinno-café på Tensta 
Konsthall i Stockholm där kvinnor i området möts för att sy, sticka och 
skapa, bygga vänskaper och knyta sociala kontakter. Muna Alyaqoobi 
är också en aktiv medlem av och organisatör på Kvinnocenter i Tensta-
Hjulsta där hon anordnar kulturella evenemang och håller kurser i 
svenska. På centret är hon också en av nyckelmedlemmarna i k.ö.k. 
– kvinnor önskar kollektivitet – en feministisk plattform som utforskar 
olika sätt att bygga en feministisk konstinstitution med utgångspunkt 
i erfarenheterna, platsen och sammanhanget som utgörs av 
Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta. 

Nallebjörn
Muna Alyaqoobi
© Upphovsrätt:

 Oreet Ashery



ORE E T A SH E RYORE E T A SH E RY 
Revisiting Genesis
 
Oreet Asherys film Revisiting Genesis tar formen av en webb-serie i 
tolv delar som utforskar förlust och upplevelsen av kronisk sjukdom i 
den digitala eran. Vilka är de känslomässiga följderna av processerna 
runt döden och det digitala livet efter detta? Gränserna mellan 
fiktion och verklighet är i Revisiting Genensis otydliga. Verket är 
utformat i konsultation med experter inom medicin och det digitala 
livet efter döden och med ett flertal konstnärliga samarbeten. Det är 
resultatet av flera influenser, från feministisk konstnärlig praktik till 
minoritetspolitik och inte minst den framväxande industrin runt det 
digitala livet efter detta. 

Revisiting Genesis följer två sjuksköterskor, båda vid namn Jackie. 
De hjälper människor i sina förberedelser inför döden genom att 
skapa biografiska bildspel som blir deras efterlämnade digitala arv. 
På Kalmar konstmuseum visas sex av de tolv avsnitten. Varje avsnitt 
varvas med improviserade intervjuer mellan människor som har en 
livsbegränsande sjukdom och sjuksköterskan Jackie, spelad av en 
verksam allmänläkare. Hela verket kan ses online på Asherys hemsida. 

Oreet Ashery är en transdisciplinär, visuell konstnär som arbetar både 
med etablerade konstinstitutioner och på gräsrotsnivå i olika sociala 
sammanhang. Asherys projekt särskiljs genom hur de via flera olika 
plattformar kombinerar video, performance, ljud, foto, textilier och 
text. Verket Revisiting Genesis är positionerat, medverkande och 
expanderar ramarna för ett samtida konstnärligt utövande. Asherys 
berättelser handlar om marginaliserade och osäkra identiteter där 
auto-etnografi, kollektiv kunskap och biopolitisk fiktion kombineras. 
På senare tid har Ashery undersökt hur gränserna mellan sjukdom, 
liv och död, kropp och jaget påverkas av digital teknologi. Ashery 
vann the Jarman Film Award 2017 för webb-serien Revising Genesis 
om död, döende, vänskap och det framväxande fältet runt postuma 
teknologiska tjänster. Hon fick the Turner Prize Bursary 2020 för 
utställningen Misbehaving Bodies: Jo Spence and Oreet Ashery, på the 
Wellcome Collection i London. Utställningen inkluderade hennes nya 
film Dying Under Your Eyes, som utforskade intim övervakning och som 
dedikerades till hennes far som nyligen dött. Asherys monograf How 
We Die Is How Live Only More So av Mousse publishing, samredigerade 
med George Vasey, publicerades 2019.
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T H E BRID GE R A DI OT H E BRID GE R A DI O
Ljudverk och publikation

The Bridge Radio har spelat in en diskussion under en middag där 
medlemmarna reflekterar över den omsorg som sker inom The Bridge 
Radio. I samtalet funderar kollektivet på hur deras vårdbehov förändras 
över tid och vad som händer när de som är inblandade i kollektivet 
åldras och har ett större vårdansvar.

I The Bridge Radios arbete blandas frågor om omsorgsarbete intimt 
med migration. Vad betyder det att bli äldre när du har tvingats lämna 
ditt hemland och inte minst ditt vårdnätverk av familj och vänner? 
Vilken omsorg utvecklas inom The Bridge Radio som går utöver olika 
privilegier som ras, klass och kön?

I installationen återfinns publikationen Staying With The Struggle – 
looking for decolonial strategies of working together across privileges 
(2018). Detta är ett generöst verktyg att använda för att dela viktiga 
lärdomar av att arbeta tillsammans över privilegier kopplade till 
medborgarskap, rasifiering samt genus och är baserad på gruppens 
erfarenhet av att arbeta tillsammans. 

The Bridge Radio är ett oberoende radiokollektiv bestående av 
migranter och icke-migranter som producerar radio om den europeiska 
gränsregimen och folks kamp för rörelsefrihet. De ställer sig kritiska till 
den dominerande diskursen om asyl och migration och strävar efter 
att göra röster hörda från de som upplevt migration och kampen för 
rörelsefrihet. The Bridge Radio startade 2015 som en protest mot EU:s 
repressiva migrationspolitik. 

Bild till höger:

Staying With The Struggle – looking for decolonial strategies 
of working together across privileges

Barly Tondoy Tshibanda, Nanna Dahler, Kipanga Typeson och Nanna Katrine 
Hansen. Grafisk design av Anders Gerning och illustration av Barly Tondoy 
Tshibanda och Nanna Katrine Hansen, 2018.



E MM A D OMIN GU E ZE MM A D OMIN GU E Z
Om plats, exil och ärr

Om plats, exil och ärr berättas i text och 1x1 meter stora fotografier, vars 
färgtoner och ytor vid första anblick smälter samman trots att hud och 
betongytor är varandras diametrala motsatser. Emma Dominguez verk 
visar de fysiska spår i form av ärr och märken, som hårt arbete lämnar 
på en kropp. Kroppens tillstånd ställs mot hur platsen vi växer upp på 
formar och påverkar vår psykiska hälsa och våra förutsättningar att 
leva friska och länge. 

I Stockholm skiljer det 18 år i medellivslängd mellan bostadsområden 
som ligger 45 minuter från varandra på den röda tunnelbanelinjen. 
Denna verklighet är närvarande i Emma Dominguez verk som 
bygger på hennes mors berättelse. Vi möter närbilder av moderns 
ärrade hud som ställs i dialog med närbilder av söndervittrade 
husfasader från uppväxtorten – en personlig och gripande skildring 
om det klassamhälle vi lever i, där utslitna kroppar och segregerade 
bostadsområden omtolkas till ett personligt tillkortakommande istället 
för ett samhälleligt ansvar. 

Berättelsen fördjupas via moderns brev till Försäkringskassan då 
hon överklagar beslut tagna om att sänka sjukpenningen, en process 
där den sjukes röst väger lätt. Emma Dominguez fångar en plats 
och en person med en lätthet och skönhet som lyckas härbärgera 
verklighetens komplexitet. Hon ställer två frågor till betraktaren: Hur 
kan en plats lämna spår på våra kroppar? och Vilka ärr blir vittnen för 
samhällets våld?

Emma Dominguez är konstnär baserad i Stockholm, uppvuxen 
i förorten Botkyrka, Alby. Hennes arbete tar ofta avstamp i ett 
ifrågasättande av maktstrukturer och vilka som får synas, höras och 
ta plats i våra gemensamma rum. Genom sin konst försöker hon bryta 
ner givna mönster och hegemoniska strukturer, ofta genom kollektiva 
processer.

Om plats, exil 
och ärr
Fotografi
Emma Dominguez
2019



JA SL E E N K AURJA SL E E N K AUR
Everyday Resistance

Jasleen Kaur presenterar en serie filtar från det mångfacetterade 
verket Everyday Resistance, ett uppdrag av Serpentine Galleries 
i London 2018. Genom uppdraget samarbetade Jasleen Kaur med 
barn och mödrar från Portman Early Childhood Centre i London och 
utforskade den politiska handlingen i att laga mat och äta tillsammans 
för att kollektivt reflektera över problem som uppstår i lokalsamhället. 
Projektet återanknöt till Portman Centres lokala luncher från 2008 där 
föräldrar turades om att laga mat och sen äta tillsammans, men som 
tagits bort när finansiering drogs in. 

Genom att laga mat och äta tillsammans med Jasleen Kaur kunde 
gruppen diskutera sina olika bekymmer och upplevelser, från rasism, 
islamofobi, språk, utbildning och gentrifiering där lokal erfarenhet 
kopplas samman med bredare politiska frågor. Utifrån dessa 
konversationer växte följande frågor fram: Kan matlagning och att äta 
tillsammans utgöra en plats för aktivt lyssnande? Hur håller vi fast vid 
och för vidare kultur? Kan vi bygga ett internt system för näring och 
vård?

Sida vid sida med dessa diskussioner utvecklades en serie särskilt 
designade filtar, med citat från några av matlagningskonversationerna: 
”Att komma till Storbritannien var att börja om från noll”, ”Kan någon ta 
över lite av ansvaret jag har på mig”, ”Höghus är dåliga för man blir så 
ensam”, ”Att prata med andra hjälper till med att ta bort lite av pressen”. 
Filtarna gjordes för att användas av gruppen, som picknickfiltar i 
parken, i offentliga byggnader eller hemma. De kan beskrivas som 
verktyg som tog form genom den kollaborativa praktiken, menade att 
ge plats för intima konversationer och låta dem höras i det offentliga 
rummet.

När de presenteras nu, fyra år senare, får de sällskap av ett nytt 
konversationsstycke där Jasleen Kaur reflekterar över verket Everyday 
Resistance och utmaningarna i hur kollaborativ konstpraktik åldras, 
i relation till konstvärldens kontext av temporär finansiering och 
osäkra arbetsförhållanden. Konversationen (som hålls samman av 
utställningens organisatörer Ulrika Flink och Jenny Richards) rör 
också vid frågan om hur konst kan vara ett verktyg för vård, och hur 
konversationer kan bli ett kollektivt politiserande. 

Filtarna kan också ses som ett sätt att arkivera en process och 
relationer som utvecklades i ett platsspecifikt samarbete i London. 
När det presenteras här i Kalmar flera år senare, hoppas vi att de kan 
aktivera och ge utrymme och tid för konversationer om vård och värde, 
som kan förstärka våra egna kollektiva vårdbehov och bygga rörelser 
för sociala kontakter och stöd.  

Jasleen Kaur är konstnär, baserad i London. Hennes arbete är ett 
pågående utforskande av kulturens formbarhet och hur social historia 
bevaras i lager inom de materiella och immateriella saker som omger 
oss. Hennes praktik analyserar diasporisk identitet och historiska 
hierarkier, både koloniala och personliga. Hon arbetar med skulptur, 
video och skrift. 

Nuvarande uppdragsgivare inkluderar Wellcome Collection, UP 
Projects, Glasgow Women’s Library, Market Gallery, BALTIC Centre for 
Contemporary Art, Eastside Projects och Hollybush Gardens. Hennes 
verk är del av samlingarna på Touchstones Rochdale, Royal College of 
Art och Crafts Council i Storbritannien.
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Everyday Resistance 
Jasleen Kaur tillsammans med Portman Early Childhood Centre 
A Changing Play uppdrag av Serpentine Galleries 
Design: Cecilia Serafini, 2019



M OURNIN G S C H O OLM OURNIN G S C H O OL
Half Full Babes – Mix

Mourning School presenterar ytterligare ett av sina konversations-
stycken, den här gången i form av ett blandband som syr samman 
fragment av samlade ljud, röster och musik om åldrande, död, livets 
slutskede, sorg, hospis och vårdarbete. Verket heter Half Full Babes – 
Mix och beskrivs av Mourning School som en sonisk fotnot till verket 
Half Full Babes av konstnären G som dedikerades till vårdarbetare och 
som pryder omslaget till tidningen Vård och Värde #2. 

I en drömlik värld rör vi oss från Ronja Rövardotters mamma, som 
påminner oss om att vi alla föds och dör, till komplexiteten i vårdarbetet 
under 1980-talets internationella HIV- och AIDS-kris, via bland andra 
David Wojnarowicz, Steve Sjöquist och Kerttu Sturessons röster. 
Anne Boyer beskriver hur att vårda en sjuk kvinna är som att vårda ett 
vapen, Christine Bylund kritiserar ett byråkratiskt system som räddar 
liv när det börjar men inte upprätthåller detta under livets gång. Allt 
detta och mer är satt mot en bakgrund av musik som komponerats av 
Dolphins in Heaven. 

Mourning School är ett konstnärligt och kuratoriellt studioprogram 
om att förstå sorg som en del av vår vardag. Livets sårbarhet – hotat 
av politiska, sociala, hälso-, klimat- och ekonomiska kriser, orättvisa, 
osäkerhet, ensamhet och isolering – gör närheten till förlust mer 
påtaglig. Men sorg och sorgearbete fortsätter att vara stigmatiserat, 
individualiserat och patologiserat. Mourning School föreslår queera 
strategier, i dess mest expansiva form, för att kullkasta och bringa 
västerländska normer runt död och sorg ur balans. Tillsammans med 
konst och konstnärer formar Mourning School nya vägar för kollektiv 
sorg med plats för de känslor som följer på död och förlust genom 
utställningar, program och publikationer. Mourning School initierades 
och utvecklas av Lucie Gottlieb och Rosa Paardenkooper.

På läsbordet i utställningen samlas ett antal olika material som knyter 
an till de olika konstverken och frågeställningarna som lyfts. Här 
hoppas vi att du vill slå dig ner för att läsa, titta och lyssna. På bordet 
finns publikationerna: MAMI:AMA:MÖDRAR (resultatet av en kollektiv 
process av Shiva Anoushirvani, Macarena Cerda, Emma Dominguez, 
Macarena Dusant, Leila El Harfaoui, Sara Rad, Sonia Sagan, Sarasvati 
Shrestha, Sarah Tawiah Svärd), Lisa Stålspets Konstnärshemmet, 
Oreet Asherys How we die is how we live only more so och Erica 
Johansson Afreixos fanzin Undersköterska om sorg.
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BIRGI T TA N ORD S T RÖMBIRGI T TA N ORD S T RÖM
Privata katedraler

Birgitta Nordströms verk Privata katedraler möter dig när du träder 
in i utställningshallen. Noggrant vävda strukturer hänger från taket 
till golvet och skapar ett ömtåligt och intimt utrymme att navigera 
din kropp igenom. Utvecklade som en fristad med plats för personlig 
reflektion och meditation, sätter de här textilierna tonen för hela 
utställningen. De utstrålar en kontemplativ och intim miljö för att närma 
sig frågor om vård, åldrande och livets slutskede. De textila verkens 
skörhet visar på våra kroppars ömtålighet och deras behov av vård – 
vårt behov av utrymme och reflektion, bort från produktivitetens sorl 
och stress som vi pressas att prestera enligt och internalisera. 

Genom Vård och Värde har vi sett hur mycket av vårdarbete och 
vårt ömsesidiga beroende som är svårt att artikulera i språk. Det 
är ofta omöjligt att i ord fånga den nära samhörighet och komplexa 
känslomässigheten i vård. Det blir ännu svårare för oss eftersom vi 
saknar träning i att ge ord för den vård vi vill ha, i en värld som lär oss 
att ignorera dessa behov. Birgitta Nordströms noga utförda textilier 
är materiella vittnesmål som står upp mot språkets dominans och 
erbjuder oss ett annat uttryck och utrymme att lyssna och känna 
igenom.  

Material är, precis som våra kroppar, genomsyrat av berättelser och 
erfarenheter, något Birgitta Nordström just nu utforskar i sitt arbete 
med bårtäcken och textilier skapade för att vårda oss i livets slutskede.

Birgitta Nordström är textilkonstnär och doktorand i konsthantverk vid 
HDK-Valand, Högskolan för Konst och Design, Göteborgs universitet. 
Sedan 1995 har hon ställt ut nationellt och internationellt; i Europa, 
Australien, Ryssland och USA. I hennes konstnärliga praktik och 
forskning är rituella textilier i fokus. Uppdragen för det offentliga 
rummet har ofta en rituell inriktning, såsom en ridå, skrudar till 
Svenska kyrkan och bårtäcken. Forskningen handlar om behovet av 
svepefiltar till barn som dör under graviditet och förlossning. Hon 
undersöker hur textilen kan hjälpa och stödja vid det trauma som det 
innebär att förlora ett barn. I ritens rum – om mötet mellan tyg och 
människa är titeln på hennes licentiatuppsats, publicerad 2016.

Privata katedraler
Installation
Birgitta Nordström
2000 – 2019



M A RT IN N ORD S T RÖMM A RT IN N ORD S T RÖM
Rekvisita för ett Requiem

Martin Nordströms installation Rekvisita för ett Requiem rör sig mellan 
det vardagliga livet på äldreboendet Ådala i den lilla landsbygdsorten 
Gullringen och en större berättelse om omsorgens kris, personalens 
brist på medbestämmande och de kommunala sparbetingens 
kraft. Tryckta på urtvättade landstingslakan kan vi via inramade 
fotografier följa en arbetsplats i små detaljer, från städmaterial i ett 
skåp, plasthandskar på tork och rena moppar till soptunnorna under 
natthimlen. 

Martin Nordström är konstnär och har under tre decennier jobbat 
inom vården. På äldreboendet Ådala, som byggdes av Vimmerby 
kommun 1990, jobbade han i tio år. Äldreboendet fanns i drygt 20 
år innan kommunen beslutade att stänga trots högljudda protester 
från personal, boende och anhöriga. De äldre flyttades till ett stort 
centraliserat äldreboende och hamnade på olika avdelningar. Denna 
process, de olika rösterna,  skildras i två pärmar placerade på bordet 
i installationen.

Martin Nordström bestämde sig för att spara så mycket han kunde när 
äldreboendet Ådala lades ner. I utställningen ser vi en rekonstruktion 
av boendets vardagsrum precis så som det såg ut dagen då det 
stängde. Nordström uppfattar platsen som en passage, en obegriplig 
plats: “Äldreboendets inredning är konstruerad av personalen som inte 
bor där, och jag ser oss vårdarbetare som scenografer. Ibland ganska 
okänsliga i det omöjliga uppdraget att efterlikna ett hem för alla. Det 
uppstår märkliga krockar med det sterila, det mänskliga och försöken 
att bygga omöjliga scener. Det är nästan så att det blir en otäck teater 
av den sista tiden våra äldre får leva, där de själva blir skådespelare i 
väntan på döden. Och ändå samtidigt ett kärleksfullt teatermaskineri 
regisserat och styrt av vårdande kvinnor vid vägens ände.”

Martin Nordström är konstnär och undersköterska baserad i 
Stockholm och i Södra Vi i Småland. I slutet av 1980-talet påbörjade 
han sin konstnärsutbildning på Högskolan för Film och Fotografi, 
parallellt utbildade han sig till undersköterska. Därefter följde studier 
på Fri Textil Konst på Högskolan för Design och Konst och slutligen 
Fri Konst på Konstfack. Yrkesidentiteten har för Nordström alltid 
varit både undersköterskans och konstnärens, men sedan 2021 även 
vårdlärarens. Under de senaste 15 åren har Nordström konstnärligt 
intresserat sig för maktstrukturer i områden där döden är påtagligt 
närvarande, såsom i det kommunala äldreboendet, i gerillan i 
Mellanöstern, i psykiatrin i landstingsvården eller bland svenska 
fredsbevarande trupper i Kongo.

Rekvisita för 
ett Requiem
Installation
Martin Nordström 
2013 – pågående



A R A SH PA NDIA R A SH PA NDI
Redigering och design av ljudverk

Arash Pandi bidrar till utställningen med produktion och ljuddesign 
av de fyra konversationsstyckena. Med stor uppmärksamhet på de 
ljudmaterial, tonen, konversationen och tematiken som uppstår i de 
olika ljudverken, utvecklar Arash Pandi varje konversationsstycke och 
väver in annan, icke-verbal kommunikation till en ljudupplevelse som 
kan erfaras både av besökare till utställningen och av dem som inte 
kan komma men som kan lyssna hemifrån eller från sitt vårdboende. 
Han var mest involverad i produktionen av The Bridge Radios 
konversationsstycke där han spelade in röster och miljöljud under 
hela middagen. Arash Pandi har även byggt vidare på utställningens 
intention att skapa konversation och ömsesidigt beroende mellan de 
olika verken. Han har utvecklat musik som länkar samman de olika 
konversationerna och som kanske subtilt föreslår att de olika rösterna, 
erfarenheterna och perspektiven är sammankopplade och för ett 
samtal med varandra. 

Arash Pandi är en experimentell elektronisk musiker, ljuddesigner 
och lärare från Rasht i norra Iran, nu baserad i Danmark. I sin 
musik experimenterar han med klassisk iransk musik. Genom att 
programmera mikrotonala system, improvisationer och genom att 
använda olika typer av ljudsyntes och tekniker för ljudproduktion når 
han fram till sin speciella form av ”persisk elektronisk musik”. Han har 
också samarbetat med andra ljud- och visuella konstnärer som Jaleh 
Negari, Derek Shirley, Khvam Allami och Morteza Ghahremanian i 
kollektiv komposition och performance på festivaler i Iran, Tyskland, 
Danmark, Sverige och Belgien. De senaste två åren har Arash Pandi 
även varit aktiv inom ekologiskt jordbruk och klimathandlingar och 
han försöker hitta gemensamma nämnare mellan sin konstkarriär och 
miljö- och djurrättsfrågor.  

L INDA P E RS S ON M E D K AT RIN JON S S ONL INDA P E RS S ON M E D K AT RIN JON S S ON
Hustomten

Ljudverket Hustomten är en dokumentärintervju med Katrin Jonsson i 
Moheda. Hon är undersköterska, dagligverksamhetsledare och amatör-
skådespelerska som för cirka tio år sen blev diagnostiserad med MS. 
Sedan dess är hon delvis förtidspensionerad. Katrin berättar om sitt 
arbete på ett äldreboende i sin by Moheda och hur det har haft en 
positiv inverkan både på hennes eget liv och de äldre hon arbetar med. 
Hon pratar om sin roll i äldreboendet och hur hon lyckades omskapa 
sin arbetsroll från undersköterska till ”hustomte”. Ljudupptagningen 
inkluderar också bingo, musik, dans, bok-cirkel och diskussion med de 
äldre tillsammans med Katrin. 

Linda Persson är konstnär, bor och är verksam i Småland, nu i Eriksmåla 
sen drygt ett år tillbaka. Innan dess studerade, jobbade och bodde hon 
i London i ungefär 20 år. Linda Persson är utbildad inom skulptur och 
installation och finns representerad bland annat i Haninge Kommun, 
Västerås Stad, Örebro Länsmuseum och Drawing Room, London. Hon 
inkluderades i boken 100 Sculptors of Tomorrow av förlaget Thames & 
Hudson, 2019. Linda Persson jobbar just nu på ett större offentligt verk 
med Folkets Park Huskvarna/Statens Konstråd. 



SB A RSB A R
Video med vittnesmål från vård- och omsorgsarbetare

SBAR har under det senaste året mobiliserat sig mot de orättvisa 
arbetsförhållandena inom vården och formar ett kollektiv över hela 
landet som går utöver arbetsroller. Gruppens kampanjarbete baseras 
på att samla vittnesmål som diagnosticerar situationen, bakgrunden, 
symptomen och rekommendationerna för hur vårdsystemet kan 
förändras och ge bättre omsorg både till de som tar emot vård och 
de som arbetar i systemet. I utställningen visar SBAR en video med 
vittnesmål från vård- och omsorgsarbetare.

Med SBAR:s egna ord: ”Vård- och omsorgsarbete har alltid förknippats 
med kvinnor och kvinnors obetalda arbete i hemmet, men också 
kvinnors underbetalda lönearbete. Även om det idag finns vårdarbetare 
av alla kön, gör den patriarkala nedvärderingen av kvinnor, och arbete 
som kodas som kvinnligt, att vård- och omsorgsarbete fortfarande 
nedvärderas. Omsorgsarbete handlar om att skapa återhämtning och 
välmående. Det är helt grundläggande för att samhället ska fungera. 
Ändå plockas vården och patientsäkerheten stadigt isär för att 
vårdbolagen ska tjäna mer och mer pengar på vår hälsa och ohälsa. 
Att vården inte prioriteras, och att vård- och omsorgsarbetares 
hälsa och behov av återhämtning inte respekteras tyder på en total 
ignorans inför nödvändigheten i arbetet. Här behövs, lika mycket som 
ett klassperspektiv – ett feministiskt perspektiv. Vi behöver förgöra 
föreställningar om vård och omsorg som en outtömlig naturresurs 
att exploatera. Vår vård behöver omsorg för att kunna fortgå och 
inte förbrukas. Att uppvärdera det arbetet handlar inte om några 
applåder på balkongen, utan om att vård- och omsorgsarbetares löner, 
arbetsmiljö och villkor förbättras. Utan det – ingen vård.”

Denna kollektiva organisering och kampanj producerar en form av vård 
som ofta inte associeras med ordet. Ordet som urholkats på mening, 
som används i allt från beskrivningar av den våldsamma, vit makt-
förespråkande, förtryckande vård i det svenska migrationssystemet, 
till nyliberala former av individualiserad egenvård. SBAR visar omsorg 
om ilskan mot orättvisan i situationen, mot att inte individualisera 
problemet som något som måste uthärdas utan att göra saken 
gemensam. Tillsammans kämpar de för att inspirera och föreställa sig 

en annan värld som kräver att omsorgsarbete värderas och att våra 
vårdbehov får en central roll. 

Om du vill veta mer om SBAR besök www.sbar.sac.se eller kom 
på middagen som SBAR håller för vårdarbetare i Kalmarregionen. 
Medlemmar i SBAR närvarar och delar med sig av information om sitt 
arbete. De vill gärna höra om lokala vårdarbetares erfarenheter. Se 
Kalmar konstmuseums hemsida för mer information.

SBAR är ett nytt vårdarbetarkollektiv som kämpar för bättre vård. SBAR 
står för Situation/Bakgrund/Aktuell/Rekommendation. Konceptet 
SBAR har tagits från sjukvårdssystemet där det används för att snabbt 
rapportera om en patient. 

På hemsidan www.sbar.sac.se kan vårdpersonal dela sina erfarenheter 
och tankar om hur vi kan förbättra situationen inom vårdindustrin och 
dokumentera vårdarbetares arbetsförhållanden.



L IS A S TÅ L SP E T SL IS A S TÅ L SP E T S
Jag ser precis, Omsorg, The people who take care of us don’t own us, 
A system of order and confusion

Lisa Stålspets jobbade extra som vårdbiträde på ett demensboende 
under studierna på Kunstakademiet i Trondheim. Problemställningar 
från vården gav insikter som ledde till nya ingångar som letade sig in i 
hennes konstpraktik. Stålspets började intressera sig för hjärnan och 
upplevelsen av verkligheten. Inte minst hur den förändras vid demens 
och i olika drömtillstånd mellan sömn och vakenhet. 

Som nyutbildad konstnär gick flytten till Oslo och en kombination 
av egen konstpraktik och jobb i hemtjänsten. I bilen mellan 
besöken i hemtjänsten växte det mångfacetterade konstprojektet 
Konstnärshemmet fram – en pågående dialog med den omgivning som 
vårdyrket gav tillträde till. Konstnärsromanen Konstnärshemmet skrev 
Stålspets mellan åren 2012 och 2016, en roman i tre delar som skildrar 
ett äldreboende för pensionerade konstnärer. Romanen blev ett sätt att 
resonera kring vad vård skulle kunna vara och kom att fungera som en 
ram eller en narrativ utgångspunkt för en serie målningar, skulpturer, 
teckningar och föremål. Några av dessa möter vi i utställningen. Verken 
bjuder in betraktaren i en uttrycksfull bildvärld där surrealism och 
realism kolliderar. Konstnärshemmet blandar existentiell förundran 
och mänskliga behov av omsorg. Åldrandeprocessens flyktiga nu 
löses upp i det förflutna som förblir intakt. Att synliggöra åldrandet 
blev för Lisa Stålspets ett sätt att ge värde åt den åldrande människan. 

Lisa Stålspets jobbar med utställningar som en form av assemblage, 
med arbeten i olika tekniker som måleri, teckning, skulptur och text. 
Ofta undersöker hon den komplexa dynamiken mellan att se och att 
bli sedd.  

Stålspets är utbildad på Kunstakademiet i Trondheim och vid Konstfack. 
Hon har visat sina arbeten både i separat- och grupputställningar i 
Norge, Sverige, Finland och Tyskland. Bland de senaste utställningarna 
märks separatutställningen Konstnärshemmet på RAM Galleri i Oslo 
samt Tableau Vivant på Kunstplass 10 i Oslo. Hennes konst är inköpt 
av Statens Konstråd, Trondheim kommune, Region Dalarna, Huge 
Bostäder och Levanger kunstforening. Stålspets vann priset NTNU-
kunstner 2014-2015.  

Jag ser precis, 
Omsorg, 
The people who take care of us don’t own us, 
A system of order and confusion
Lisa Stålspets, Blyerts på papper, 2016




