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” Det var när min mamma 

drabbades av cancer som 

jag skulle lära mig det 

mest värdefulla.” 

på sättet som begreppet ”emotional labour” har förvrängts. 

IDÉN MYNTADES AV sociologen Arlie Hochschild, som syftade 

på yrken där arbetaren förväntas emotionellt påverka den 

hon möter i sin yrkesroll genom att manipulera sina egna 

känslor. Ett välkänt exempel är flygvärdinnor som ska 

verka lugnande för passagerarna genom tal och kropps-

språk, oavsett sin egen eventuella oro. De senaste 10 åren 

har det i lekmannakretsar istället kommit att bli synonymt 

med den typ av obetalt 

hemarbete som brukar 

förknippas med kvinnor 

i parrelation med män. 

Hochschild själv är inte 

överdrivet förtjust i denna 

förskjutning och menar att 

trots att det stämmer rent 

statistiskt att kvinnor oftare 

står för planering, städ och 

födelsedagar, så är inte det 

”labour”, alltså ett yrke. Det knyter snarare an till feminis-

tisk teoribildning som undersöker hur det kommer sig att 

kvinnans sociala och kulturella position i stort sett alltid 

varit underordnad mannens i alla samhällets sfärer. Det 

handlar om makt, och att det personliga är politiskt.

I DEN BÄSTA av tänkbara världar så gör man saker för 

varandra för att man vill, oavsett hur den andra svarar. 

Man tröstar, lyssnar och lagar mat för att man bryr sig, 

inte för att man investerar. Det brukar i sin tur vanligtvis 

hänga ihop med att mottagaren bryr sig tillbaka.  

Tröst är inte en vara jag erbjuds köpa i sorg, utan en öm-

sinthet jag får för att någon bryr sig om mig. •
 

FÖR ÖVRIGT: En av vår tids mest intressanta 
rappare, Kendrick Lamar, har efter fem år äntligen 
släppt ett nytt mästerverk till album. Finns där 
musik finns, missa inte!

Tröst går inte att köpa

KULTUR

•  I BACKSPEGELN

•  ULF LUNDKVIST

•  KULTURTIPS

JAG VAR 26 år gammal när min mamma lärde mig det 

viktigaste jag kan. Nog hade hon fram tills dess lärt mig 

att läsa, skriva och räkna. Och visst hade hon lärt mig tå-

lamod. Hon berättar ofta om när jag lekte i sandlådan som 

2-åring och ett annat barn tog min spade. Mamma lärde 

mig då att säga ”jag leker med spaden nu, men du får låna 

den när jag är klar”. Idag ångrar hon att hon inte bara lät 

mig sköta det själv. Inget annat barn höll ju på sådär och 

skulle vara ”the bigger man” i sandlådan. Men det var när 

jag var 26 och hon drabbades av cancer som jag skulle lära 

mig det mest värdefulla. 

BRÖSTCANCERVÅRDEN I SVERIGE är i världsklass, det vet jag 

nu. Men innan jag visste det så föll min värld sönder och 

samman när min mamma fick diagnosen cancer. Jag gick 

igenom alla fem stadier av sorg: förnekelse (de hade kanske 

sett fel), ilska (förbannad skall du vara, rastlös och rotlös på 

jorden), förhandling (om ni skyndar på min mammas ope-

rationstid så ska jag skriva bra om er i tidningarna), depres-

sion (allt är förlorat) och slutligen acceptans (min mamma 

har cancer). Och det var då hon lärde mig att jag måste ta 

emot tröst från andra människor så som den kommer. Inte 

försöka bestämma hur de ska trösta mig eller tycka att de 

tröstar fel. Andra människor har ingen skyldighet att trösta. 

De gör det för att de vill, för att de bryr sig. 

NÄR JAG LÄSER Nina Björk i DN (16/5) så tänker jag på det 

där mamma lärde mig om tröst. Björk skriver i ett stycke, 

i en text som egentligen handlar om någonting annat: 

”Det själv som förverkligas i långa relationer är inte likt 

det subjekt som vår kultur är så förtjust i: det som räknar 

plus och minus i allt, även i sina relationer [...].” 

Hon syftar på en företeelse som i takt med individua-

lismens segertåg tagit det mellanmänskliga som gisslan; 

nämligen att se sina relationer som ekonomier. Jag ser det 

överallt: i hur folk i min närhet ger upp en relation så fort de 

stöter på patrull istället för att lappa och laga, för att det inte 

känns ”värt”, i gigifieringen av kärlek genom dejtingappar, 

  Krönika  Krönika
Rojin PertowFRILANSSKRIBENT OCH CHEFREDAKTÖR 

PÅ MAGASINET GALAGO
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”Jag tvingade mej att slappna av för att hantera situationen.”

Anna Bednarska, 52 år, undersköterska
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Undersköterskan Shirin Mahmouds broderi föreställer en man 

på äldreboendet där hon arbetar som fick besök av sin fru under 

coronapandemin. 
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Under pandemin var personal inom 
äldreomsorgen rädda, utsatta och tvingades 
stoppa anhöriga från att besöka sina 
nära. I ett nytt konstprojekt har några av 
undersköterskorna bearbetat känslorna 
genom att brodera tillsammans. 

UNDER PANDEMIN UPPMÄRKSAMMADES vårdpersonalens 

livsavgörande arbete med såväl applåder, hyllningar och 

krav på högre löner. Men hur kändes det egentligen att 

jobba på ett äldreboende när pandemin rasade som värst, 

smitto risken var skyhög och besöksförbudet upprörde 

både de boende och deras anhöriga?

Det ville konstnären Eva Persson ta reda på. Därför träf-

fade hon under hösten 2021 sex undersköterskor som job-

bar inom Malmös äldreomsorg för att tillsammans samtala 

och brodera kring arbetslivserfarenheter under pandemin. 

Resultatet blev utställningen ”Vi var också rädda” som just 

nu finns på ABF i Malmö. 

– Det skulle från början bli ett tidsdokument över tiden 

med covid, men blev något mycket större; en gemensam 

upplevelse där vi delade livserfarenheter med varandra, 

säger initiativtagaren och konstnären Eva Persson.

– När händerna arbetar med broderiet finns det tid för 

tankar – om covid, rädslan, utsattheten, längtan efter 

närhet och kärlek.

SHIRIN MAHMOUD VAR en de undersköterskor som medver-

kade i projektet., och hon beskriver sitt broderi såhär:

– Jag har broderat längtan och känslan av att få träffa 

sina anhöriga efter en lång tid. Mitt broderi föreställer en 

kvinna som efter sex månaders besöksförbud äntligen fick 

träffa sin man som bodde på äldreboendet. Hon hade läng-

tat, innan pandemin besökte hon honom varje dag. Den 

glädjen jag såg i hennes ansikte påverkade mig mycket. 

Men efter tjugo minuter skulle jag bryta deras samvaro, 

det var hemskt!

” Det var hemskt att 
bryta deras samvaro” 

”Att brodera är ett väldigt bra sätt att gå tillbaka och granska sina 

känslor.” Ruta Rindzeviciene, 55 år, undersköterska

”Fram med pengarna” heter utställningen där serietecknare Mats 

Källblad under hösten 2021 och våren 2022 har samtalat med och 

tecknat av anställda inom värdetransport på Loomis.

”Att vara undersköterska – det är som att vara en universal soldat.”

Lolita Karimova 58 år, undersköterska
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” När händerna arbetar med 

broderiet finns det tid för tankar 

– om covid, rädslan, utsattheten, 

längtan efter närhet och kärlek.”
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EN ANNAN UTSTÄLLNING i Folkets konsthalls vårprogram är 

”Tryck, visir o varsel – arbetarporträtt och berättelser 

från grafisk industri” av konstnären och grafikern Bertil 

Mårtensson. Han ställde redan 2019 ut teckningar och 

texter om sin arbetsplats i utställningen ”På riktigt”, och 

har under pandemin fortsatt tecknat av sina kollegor på 

Malmös äldsta tryckeri CA Andersson.

– Utställningen ”Tryck, visir o varsel” skildrar vår in-

dustri, som är hårt pressad av nedläggningar och struk-

turomvandling. Den handlar om de som blir kvar på sin 

arbetsplats, men också om de som går ut i arbetslöshet och 

får byta yrke, förklarar han.

Under våren 2020, när pandemin precis startat, kom 

några av hans arbetskamrater till honom på att de kunde 

tillverka skyddsvisir till vården. 

– Istället för korttidspermittering anställdes det därför 

över hundratalet på visstid med visirtillverkning. Det var 

en brokig skara av varslade knegare, av egenföretagare, 

nyutexaminerade studenter, invandrare och ungdomar. 

En social smältdegel med spännande möten mellan 

yrken, kulturer och generationer, säger Bertil Mårtensson 

– som i dagarna ska ta med sin utställning till GS-fackets 

kongress i Örebro.

FOLKETS KONSTHALL HAR ytterligare två utställningar denna 

vår och sommar. 

I ”Ta i trä” har fotografen Bertil Hertzbergs avbildat små-

ländska snickeriarbetare med foto och deras egna berät-



Fakta Folkets konsthall

•  Folkets konsthalls ändamål är att främja ett 
demokratiskt konstliv bland annat genom att 
fungera som plattform för demokratiska konst-
projekt och som arrangör av utställningar. 

•  Den drivs som en ideell förening vars medlem-
mar har erfarenheter och bakgrund inom folk-
musik, konst, projektbygge, facklig verksamhet, 
social omsorg och feministiskt filmskapande.

Konstnären och grafikern Bertil Mårtensson har tecknat av sina 

arbetskamrater på tryckeriet CA Andersson.
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telser och tecknaren Mats Källblad har skapat serieberät-

telser som i utställningen ”Fram med pengarna” ställer ut 

serieberättelser baserade på intervjuer med arbetare inom 

värdetransportbranschen.

Samtliga utställningar, som görs i samarbete med olika 

fackförbund, går att låna via Folkets konsthall och kommer 

att visas på olika ställen i södra Sverige. •

C L A R A  L E E  L U N D B E R G 
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