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Konstnärerna i utställningen Prekär: om det nya 
arbetslivets estetik och etik har fått se och göra 
erfarenheter av ett arbetsliv och ett samhälle i 
förändring. Deras konst skildrar en verklighet med 
sociala klyftor, utsatthet och svårigheter att bygga 
upp ett liv med grundläggande trygghet. En del 
av konstverken blickar också bakåt, för att spåra 
hur attityder, åsikter och tankar kring arbete har 
förändrats under slutet av 1900-talet och början av 
2000-talet.
 Sedan 1970-talet har (generellt sett 
och på en internationell skala) ett stort antal 
strukturella förändringar påverkat arbetslivet i hela 
världen: Industrin har gått från massproduktion 
till en mer kundanpassad tillverkning; nya 
typer av kommunikationsteknik har utvecklats; 
kapitalmarknaden har privatiserats och ekonomin 
har globaliserats. Samtidigt har arbetssituationen 
förändrats för miljontals människor. Nya 
marknader har uppstått och vi lever i en tid 
som omväxlande kallats service-, tjänste- och 
informationssamhälle. Förändrats har också 
anställningsvillkoren. Flexibla anställningar som 
visstids- och projektanställningar, och arbete via 
bemanningsföretag, har ökat i omfattning de 
senaste 30 åren. Samtidigt har själva arbetet bytt 
karaktär. Industriarbetet, såväl som kontors- och 
administrativt arbete, har blivit allt mer beroende 
av digital- och annan kommunikationsteknik. 
Dessutom har fabriken och kontoret under andra 



hälften av 1900-talet fått sällskap av hemmet, 
caféet och andra platser i samhället där lönearbete 
pågår. Gränserna mellan privat och offentligt, 
fritid och arbete luckras upp i rum som befolkas 
av såväl rut-avdragets fönsterputsare, som den 
distansjobbande kulturarbetaren.
 Prekär: om det nya arbetslivets estetik 
och etik sammanför tio konstnärer som i olika 
tekniker och i olika medium diskuterar, tematiserar 
och problematiserar vad det innebär att ha ett 
arbete idag. Många av konstverken kretsar kring 
arbetets symboler, estetik och attribut. Kläder, 
objekt och detaljer som förändrats i takt med 
arbetslivets skiftningar. Andra skildrar de gränser 
och kontrollmekanismer, men också risker, som 
uppstått i takt med ett allt flexiblare arbetsliv. 
Föränderliga klassgränser, mellan de som har och 
inte har; de som arbetar med sina kroppar och 
de som arbetar med sina tankar, får också sin 
gestaltning i ett par verk i utställningen. 



Daria Bogdanska 
Wage Slaves, serieteckningar, 2015

Daria Bogdanska är serietecknare, och visar originalbilder 
från Wage Slaves, en serieroman som delvis handlar om 
människor med migrationsbakgrund och deras arbete i 
Sverige.
 Wage Slaves kombinerar konst, deltagande-
journalistik och självbiografi i seriens, eller serieromanens, 
form. Fokusområden är: migration, prekariatet och 
arbetares rättigheter. Historierna bygger på personliga 
erfarenheter av åren som arbetande kvinna med 
migrationsbakgrund i Sverige.
 Daria Bogdanska är serietecknare verksam i Malmö.

www.disasterd.wordpress.com
 





Kalle Brolin 
Bruket (Enkäten, Annonsen, Tystnaden), videoinstallation, 2015

Kalle Brolins verk tar sin utgångspunkt i erfarenheter 
från 25 års arbete som personlig assistent. Hans 
pågående undersökning Bruket hämtar sin metod från 
deltagarbaserade arbetsplatsundersökningar och består av 
tre konstvideor, en enkät och inskickade svar.
 Enkäten har utformats efter Karl Marx 
frågeformulär från artikeln ”En Arbetarundersökning” (A 
Worker’s Inquiry), först publicerad i La Revue Socialiste 1880. 
Brolins omarbetade version av Marx formulär skickas ut till 
personliga assistenter över hela landet och de videor som 
visas i Bruket medföljer som diskussionsstartare. 
 Annonsen är en sammanställning av ord som 
förekommer i annonser där personliga assistenter 
efterfrågas. Oftast behövs inte formell utbildning eller 
erfarenhet av yrket, däremot beskrivs de personliga 
egenskaperna hos den önskade assistenten. I videon bildar 
de sammanställda adjektiven tillsammans en absurt 
detaljerad annonstext. 
 I Tystnaden berättar en personlig assistent om 
sitt arbete. På grund av tystnadsplikt gentemot brukare 
och lojalitetsplikt mot privata arbetsgivare har berättarens 
identitet skyddats genom en modifierad bildkvalitet. 
Rummet har anonymiserats, berättarens röst har 
förvrängts, och alla detaljer i berättelsen har överröstats 
med ett pipande censurljud.  
 Kalle Brolin är konstnär. Han bor och arbetar 
i Malmö sedan 2014 och driver utomhusbion Sunshine 
Socialist Cinema tillsammans med Kristina Müntzing. Kalle 
Brolin skriver även kulturkritik för Fria Tidningen sedan 2007.

www.sunshinesocialistcinema.wordpress.com 
www.kallebrolin.com





Ioana Cojocariu
Making a Living: Ett försök att återerövra arbetets språk, 
Walk & talk session/videodokumentation, 2015

Ioana Cojocariu har under en tid arbetat med en 
grupp kvinnliga kulturarbetare i Norrköping. Projektet 
tar sin utgångspunkt i kollektiva självetnografiska 
undersökningsmetoder, och förhåller sig till video-
dokumentation som arbetsmaterial hellre än färdig 
produkt. Gruppen har mötts under några månader och 
tillsammans diskuterat, och kartlagt sina rörelser och sin 
historia. Berättelser som kopplats till Norrköpings stadsrum. 
 Samtalen har undersökt vad arbete betyder för 
olika individer; vilken relation som råder mellan produktivt 
och reproduktivt arbete i kvinnornas liv idag; hur vi förhåller 
oss till reglerad/oreglerad tid och hur våra subjektiviteter 
påverkas och formas av ekonomi. 
 I en stadsvandring som äger rum i Norrköping den 
15 december 2015 tar gruppen med publiken genom staden 
för att kartlägga det arbete, och de sociala relationer, som 
uppstått mellan människor under lönearbetets villkor. 
 Ioana Cojocariu är konstnär och baserad i Malmö. 
Hon har studerat vid Högskolan för fotografi i Göteborg och 
på Critical and Pedagogical Studies på Konsthögskolan i 
Malmö. I hennes arbete undersöks de sociala relationer och 
metoder som har möjlighet att göra produktionen av film 
till en politisk handling.





Celie Eklund
Handlingsplan, ca 64×46cm, screentryck på papper, 2015
Timrapport, ca 60×44cm, screentryck och bladguld på 
papper, 2015
Timrapport, ca 60×44cm, screentryck och bladguld på 
papper, 2015
Fana, ca 76×57 cm, träsnitt på papper, 2015
Thug life, ca 45×36cm, litografi och 24k bladguld på papper, 
2015

Celie Eklund undersöker i sina verk för Prekär hur arbete 
skildrats i bild och symboler. Perspektivet är historiskt, men 
i verket lämnas också förslag på hur arbetets symboler 
kunde se ut idag. Tillsammans med en referensgrupp från 
olika yrkesområden har Celie Eklund fört ett samtal om 
relationen till arbete, klass, kön, solidaritet och rättigheter. 
Diskussionerna har legat till grund för en serie med grafiska 
blad, utförda i litografi och screentryck – tekniker som ofta 
används av just arbetarrörelsen för framställning av bilder.
 Celie Eklund bor och arbetar i Stockholm. Hon 
är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö 2006–2011, 
International Academy of Art Palestine 2009 och Kungliga 
Konsthögskolan Stockholm 2014–2015.

www.celieeklund.com





Annika Eriksson
Personal på Malmö Museer, video (© Annika Eriksson och 
Malmö Konstmuseum), 13min, 2001

Filmkameran rör sig genom Malmö Museers salar. Ett av 
rummen har fyllts med institutionens stolar och bänkar. 
De anställda på museet kommer in i kamerans blickfång 
en efter en. De presenterar sig själva, och sätter sig på en 
möbel efter eget val. 
 Annika Erikssons konst har sedan 1990-talet 
berört frågor om makt, konsumtion, och tillgången till 
det offentliga rummet. Hon har även i en rad verk lyft 
fram de sociala sammanhang och hierarkier som uppstår 
i samband med människors arbete. Upplägget för videon 
Personal på Malmö Museer användes även av Eriksson för 
videoverk med anställda på Moderna Museet, och studenter 
vid konsthögskolan Goldsmiths curatorprogram i London. 
Tonfall, kroppsspråk och val av sittplats i rummet blir i 
Personal på Malmö Museer till scenografiskt betonade 
gester, som triggar betraktarens föreställningar om de 
maktförhållanden som möjligen råder mellan kollegorna på 
en arbetsplats.





Angelica Falkeling
Hawaiian shirt day, videoinstallation, 2015. 

Angelica Falkeling har med sin bakgrund som sömmerska 
tidigare fördjupat sig i den västerländska herrkostymens 
historia, som symbol, maktmedel och textil. Hon har också 
arbetat med estetiken i våra parlamentariska rum, och 
genom material, färg och formval utmanat de ideologier 
och föreställningar som omgärdar dessa platser. 
 Falkeling tar i sitt verk för utställningen sin 
utgångspunkt i instruktionsfilmens estetik och tilltal. 
Filmen återger viktiga nedslag i skjortans historia, som 
hantverks- och industriprodukt, blandat med konstnärens 
egna reflektioner kring plaggets politiska, konstnärliga och 
sociala status.

www.cargocollective.com/angelicafalkeling





Anna Ihle
Idle Hands, slöjdbänk, hamparep, trä av lind, 2014

Verket Idle Hands tar sin utgångspunkt i Haugeanismens 
föreställningsvärld, den protestantiska reformrörelsen som 
startades av Hans Nielsen Hauge. Hauge (1771–1824) var 
en norsk protestantisk predikant från en lantbrukarfamilj, 
han företrädde en pietistisk Lutheransk religion. Hauges 
religionssyn präglades av en optimistisk tilltro till arbetets 
moraliska inflytande. Genom arbetet kunde människor 
engagera sig i något viktigt och hantverksfärdigheter kunde 
omsättas till pengar. Det här skulle vara till hjälp för såväl 
individen som samhället.
 I Idle Hands möts betraktaren av en träängel, 
insnärjd i rep, hängandes från utställningsrummets tak. 
Detaljerna är nogsamt uthuggna i trä och de metaforiska 
referenserna till flit, och idogt arbete som närmar 
sig gränsen för lidande, kompletteras i verket av ett 
tydliggörande av den arbetstid som konstnären själv lagt 
ner på hantverket som Idle Hands krävt.
 Anna Ihle är konstnär och curator. Under 2015 
bor och arbetar hon i Skien, Norge, där hon är stipendiat 
på Skiens artist in residency-program. Ihle är utbildad på 
Konstfack, Stockholm. Hennes konstnärskap undersöker 
arbetets betydelse idag i relation till ledighet och tidsfördriv. 
Hon skriver, hugger i sten och snidar i trä i ofta långsiktiga 
projekt där publiken bjuds in till samtal och till delaktighet.

www.annaihle.com





Anders Rundberg, Homa Badpa och Amanda Peterson
Pigan/Let´s get free, film, 12min, 2015

Verket Pigan/Let´s get free är en rapport från den svenska 
städbranschen. Filmen är också en ögonblicksbild av 
hur olika liv i samma stad levs utifrån olika sociala och 
ekonomiska förutsättningar. I filmen spelar Amanda 
Peterson och Homa Badpa städare, och vi får följa dem 
när de rör sig genom staden för att städa våningar och 
villor. Från Biskopsgården, där de själva bor, till andra delar 
av Göteborg. Filmens cirkulära och loopande struktur 
understryker vardagens, och arbetets, återkommande rytm. 
I Pigan/Let´s get free förekommer även två texter: den 
ena summerar en studieperiod kring kapital, kolonialism 
och vithet och har skrivits av Amanda tillsammans med 
Pantrarnas skrivargrupp; den andra texten är en dikt skriven 
av Homa.
 Amanda Peterson är, och Homa Badpa var, 
medlem i organisationen Pantrarna – För Upprustning Av 
Förorten. Anders Rundberg arbetar som filmare, och går 
magisterprogrammet i film på Akademin Valand. Han har 
gjort två filmer tillsammans med organisationen Pantrarna i 
samarbete med Leo Palmestål och Jennifer Jerez.





Marika Troili
Keep improving II, datorer med BAT-skript, 2012
Du är, stengodslera, drejskiva, citat från platsannonser, 2015

Windows-datorerna startar och stängs ner i Marika Troilis 
verk Keep improving II. De lever ett kusligt, loopande liv utan 
paus, som en tydlig symbol för ett dygnet-runt-samhälle 
som aldrig slutar arbeta.
 Du är utgör resultatet av att Marika Troili under en 
begränsad tid har försökt att lära sig dreja, detta har hon 
gjort med hjälp av instruktionsvideor från YouTube. Arbetet 
har skett under inflytande från mantran som bygger på 
arbetsgivares kvalifikationsbeskrivningar i platsannonser. 
Genom processen, att lära sig något nytt från grunden, 
undersöks om kraven på hur en anställd bör vara kan 
materialiseras i tallrikens form, och om den här processen 
leder till någon personlighetsförändring.
 Marika Troili är intresserad av mellanrummet 
mellan diskurs och handling i vår politiska och 
socioekonomiska verklighet. Flera av hennes arbeten berör 
samtidens krav och förväntningar på individ och kollektiv. 
Som utgångspunkt för dessa frågeställningar använder 
hon ofta konkreta situationer, platser eller objekt som får 
nya betydelser, eller visar upp sig på andra sätt än vad 
som var avsett. Metod och medium varierar, men kan vara 
installation, intervju, objekt, video, vandring, text eller 
performance. Troili är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan. 
Hennes arbeten har bland annat visats i utställningar i till 
exempel Stockholm, Belgrad och Genève.

www.marikatroili.se





Emma Tryti
Arbetsmiljöverkets statistik över arbetsolyckor med dödlig 
utgång 2014, Akvareller på papper, 2015

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket dog 41 personer i 
arbetsplatsolyckor i Sverige under 2014. Emma Tryti har gjort 
en akvarell för varje sådant dödsfall. Genom att visualisera 
statistiken gör hon det lite lättare att ta in det oerhört 
tragiska i att människor går till arbetet och dör.
 Emma arbetar med måleri, skulptur och 
installation. Hon är utbildad på Bildkonstakademin 
i Helsingfors mellan 2005–2011 och på Kungliga 
Konsthögskolan 2012–2013.

www.emmatryti.com





Medverkande konstnärer:
Daria Bogdanska
Kalle Brolin
Ioana Cojocariu 
Celie Eklund
Annika Eriksson
Angelica Falkeling
Anna Ihle
Anders Rundberg, Homa Badpa och Amanda Peterson
Marika Troili
Emma Tryti

Curators: Hans Carlsson/Sveriges Konstföreningar  
och Celie Eklund

Utställningen produceras av Sveriges Konstföreningar  
i samarbete med Arbetets museum. Tack även till  
Malmö Konstmuseum.

Öppen vernissage 27 oktober kl 17–20.
Programdag med Ioana Cojocariu och Angelica Falkeling  
den 15 december kl 16–20. 

För mer info se: 
www.arbetetsmuseum.se


