
BLÄNDA	  POWERPLAY-‐	  Att	  dela	  makt	  och	  ansvar	  
	  

Abstract	  
	  
Som	  konstnär	  och	  lektor	  i	  design	  vid	  Linnéuniversitetet	  är	  jag	  initiativtagare	  till	  
konstprojektet	  Blända	  Power	  Play.	  	  
I	  Blända	  Power	  utforskade	  jag,	  8	  konst-‐	  och	  designstudenter	  samt	  en	  
konstpedagog/kurator	  en	  ishockeyarena	  utifrån	  perspektivet	  makt	  och	  
jämställdhet.	  Vår	  gemensamma	  kartläggning	  ledde	  till	  en	  iscensättning	  där	  
allmänheten	  bjöds	  in	  att	  inta	  arenan	  den	  17	  december	  2016,	  efter	  de	  nya	  
förutsättningarna	  gruppen	  skapat.	  De	  runt	  200	  personer	  som	  besökte	  arenan	  
fick	  ta	  på	  sig	  röda	  strumpor	  och	  ge	  sig	  ut	  på	  isen	  för	  att	  interagera	  med	  andra	  
besökare	  och	  en	  installation	  av	  ljud,	  ljus	  och	  objekt.	  
Metodiken	  i	  projektet	  har	  haft	  som	  ambition	  att	  sudda	  ut	  och	  kasta	  om	  
ursprungliga	  roller	  för	  att	  bilda	  en	  mer	  jämställd	  situation.	  Processen	  har	  haft	  en	  
framskjuten	  roll	  och	  allas	  kompetens	  och	  olika	  erfarenhet	  har	  påverkat	  
processen.	  	  
Situationen	  skiljer	  sig	  på	  flera	  plan	  från	  den	  man	  befinner	  sig	  i	  som	  undervisande	  
lärare	  på	  ett	  universitet.	  På	  universitetet	  är	  man	  hänvisad	  till	  olika	  incitament	  så	  
som	  kursplaner	  och	  betygsättning	  vilket	  i	  sig	  skapar	  en	  struktur	  som	  styr	  
process	  och	  resultat.	  
I	  denna	  text	  beskrivs	  konstprojektet	  Blända	  Powerplay	  utförligt	  samt	  diskuterar	  
aspekter	  som	  kan	  härleds	  till	  tendensen;	  The	  educational	  turn	  (Rogoff	  2008)	  
genom	  att	  beskriva:	  Hur	  roller	  blandas	  mellan	  kurator,	  konstnär,	  studenter	  och	  
publik.	  Hur	  kunskap	  samlas	  och	  delas.	  Hur	  fokus	  läggs	  på	  processen.	  Hur	  
demokratiska	  metoder	  tillämpas.	  Hur	  institutioner	  bli	  plattformar	  för	  lärande.	  
Hur	  projektet	  förhåller	  sig	  till	  antibyråkratiska	  strukturer.	  Hur	  en	  social	  
strukturer	  utgör	  tema	  för	  gestaltning.	  
Blända	  Power	  Play	  är	  också	  en	  del	  av	  ett	  större	  projekt	  som	  haft	  ett	  tydligt	  fokus	  
på	  hur	  olika	  konstnärliga	  processer	  kan	  påverka	  och	  förändra	  frågor	  kring	  
jämställdhet	  nu	  och	  framöver	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Deltagare	  från	  konstprojektet	  Blända	  Powerplay.	  	  
Foto	  Anna-‐Karin	  Arvidsson	  



Konstnärliga	  metoder	  och	  processer	  i	  spåren	  av	  sägnen	  om	  Blända	  
	  
Som	  konstnär	  och	  lektor	  i	  design	  vid	  Linnéuniversitetet	  är	  jag	  initiativtagare	  till	  
Bländaprojektet	  (2016).	  Syftet	  med	  projektet	  är	  att	  genom	  konstnärliga	  metoder	  
och	  med	  den	  historiska	  sägnen	  om	  Blända	  som	  utgångspunkt	  på	  olika	  sätt	  belysa	  
unga	  kvinnors	  rätt	  att	  ta	  plats	  i	  det	  offentliga	  rummet.	  Genom	  konstnärliga	  
processer	  och	  metoder	  ska	  nya	  mötesplatser	  skapas	  som	  ska	  generera	  
delaktighet,	  lust	  och	  styrka.	  Projektet	  utgörs	  av	  tre	  delar:	  en	  mobil	  skulptur,	  en	  
publikation	  samt	  en	  serie	  workshoppar.	  	  
Skulpturen	  flyttas	  från	  plats	  till	  plats	  i	  Växjös	  offentliga	  rum.	  Val	  av	  plats	  styrs	  av	  
var	  frågan	  om	  jämställdhet	  i	  relation	  till	  makt	  är	  intressant	  att	  diskutera.	  	  
Publikationen	  (Arvidsson	  red.	  2018)	  belyser	  från	  olika	  vinklar	  projektets	  kärna.	  	  
Workshopparna	  har	  genomförts	  av	  konstnärliga	  projektledare	  i	  samarbete	  med	  
unga	  kvinnor	  i	  åldrarna	  20-‐35	  år	  som	  är	  på	  väg	  mot	  professionalitet	  inom	  ett	  
konstnärligt	  område.	  Teman	  för	  workshopparna	  har	  varit:	  ”Att	  skriva	  den	  
moderna	  Bländasägnen”	  med	  inriktning	  mot	  kreativt	  skrivande;	  ”Scen	  Blända”	  
med	  inriktning	  mot	  musik	  och	  scenkonst;	  ”Att	  inta	  det	  förbjudna	  rummet”	  med	  
inriktning	  mot	  design	  och	  bildkonst.	  Alla	  workshopparna	  har	  mynnat	  ut	  i	  en	  
publik	  presentation	  i	  form	  av	  en	  publikation,	  en	  föreställning	  och	  en	  
iscensättning.	  

Blända	  Powerplay-‐	  aktion,	  reflektion	  och	  teori	  
	  
Det	  är	  den	  sistnämnda	  workshoppen,	  ”Att	  inta	  det	  förbjudna	  rummet”	  med	  
inriktning	  mot	  design	  och	  bildkonst,	  som	  detta	  paper	  fokuserar	  på.	  Arbetet	  i	  
workshoppen	  resulterade	  i	  en	  iscensättning	  som	  kom	  att	  kallas	  Blända	  
Powerplay	  och	  det	  är	  så	  projektet	  fortsättningsvis	  kommer	  benämnas.	  
När	  jag	  som	  konstnär	  och	  lärare	  på	  Linnéuniversitetet	  tog	  initiativ	  till	  
Bländaprojeketet	  var	  jag	  angelägen	  om	  att	  bjuda	  in	  unga	  kvinnor	  från	  den	  
designutbildning	  där	  jag	  arbetar.	  Efter	  avslutad	  utbildning	  möter	  studenterna	  en	  
tuff	  arbetsmarknad	  som	  dessutom	  är	  i	  förändring.	  Det	  finns	  en	  osäkerhet	  hos	  
dem	  kring	  deras	  framtida	  yrkesroll.	  Syftet	  med	  inbjudan	  var	  att	  ge	  dem	  ett	  reellt	  
projekt.	  Genom	  sitt	  deltagande	  skulle	  de	  få	  möjlighet	  att	  använda	  sin	  individuella	  
kompetens,	  bygga	  nätverk,	  samarbete	  inom	  och	  utanför	  gruppen,	  genomföra	  en	  
process	  från	  idé	  till	  färdigt	  resultat,	  diskutera	  och	  analysera	  en	  angelägen	  fråga,	  
möta	  media	  och	  genomföra	  ett	  verkligt	  projekt	  för	  att	  använda	  i	  sin	  portfolio.	  
Utifrån	  mitt	  perspektiv	  som	  lärare	  var	  jag	  också	  nyfiken	  på	  hur	  fördelning	  av	  
makt	  och	  ansvar	  skulle	  komma	  att	  se	  ut	  om	  min	  roll	  skulle	  förskjutas	  till	  att	  vara	  
en	  samarbetspartner.	  	  
	  
Syftet	  med	  den	  här	  texten	  är	  att	  beskriva	  process	  och	  resultat	  av	  iscensättningen	  
Blända	  Powerplay	  men	  även	  diskutera	  hur	  ett	  projekt	  speglar	  möjligheter	  och	  
utmaningar	  för	  en	  konstnär	  och	  pedagog.	  	  
	  
Blända	  Power	  Play	  är	  från	  början	  ett	  konstnärligt	  projekt	  men	  när	  projektet	  nu	  
tar	  formen	  av	  forskning	  bör	  också	  tilläggas	  att	  de	  forskningsmetoder	  som	  
använts	  kan	  härledas	  till	  aktionsforskning	  (MacDonald	  2012).	  Till	  hjälp	  för	  att	  i	  
efterhand	  dokumentera	  projektet	  har	  jag	  haft	  skisser,	  anteckningar,	  fotografier,	  
utvärderingar	  och	  inspelade	  samtal.	  Blända	  Powerplays	  konstnärliga	  process	  



lyfts	  också	  in	  i	  ett	  teoretiskt	  ramverk	  och	  diskuteras	  utifrån	  den	  tendens	  som	  har	  
kallats	  The	  educational	  turn	  (Rogoff	  2008).	  	  
The	  educational	  turn,	  menar	  jag,	  kan	  utgöra	  en	  demokratisk	  förändring	  i	  
förhållandet	  mellan	  konstnär,	  lärare,	  student,	  kurator	  och	  publik.	  Mitt	  
resonemang	  kommer	  fokusera	  på	  om	  roller	  och	  relationer	  bestått	  eller	  
förändrats	  mellan	  gruppens	  deltagare	  och	  hur	  olika	  faktorer	  påverkat	  detta	  i	  
projektet.	  
Med	  ordet	  makt	  avser	  jag,	  i	  den	  här	  texten,	  relationer	  mellan	  individer	  där	  någon	  
av	  partnerna	  befinner	  sig	  i	  en	  beroendeställning.	  Till	  begreppet	  makt	  inkluderar	  
jag	  även	  inflytande	  och	  auktoritet	  (Dahl	  1957).	  

Process,	  resultat	  och	  erfarenhet	  
	  
Hela	  den	  här	  texten	  har	  en	  inledande	  och	  medveten	  tonvikt	  på	  att	  beskriva	  
Blända	  Powerplays	  konstnärliga	  process	  och	  resultat.	  Detta	  därför	  att	  processen	  
och	  resultatet	  utgör	  paprets	  huvudsakliga	  källa.	  Efter	  det	  följer	  ett	  resonemang	  
om	  hur	  projektet	  kan	  kopplas	  till	  The	  educational	  turn	  
	  
Platsen-‐	  arenan	  

En	  av	  två	  dominerade	  publiksporter	  i	  Växjö	  har	  under	  de	  senast	  åren	  varit	  
ishockey	  och	  hemmalaget	  Växjö	  Lakers.	  Vida	  arena	  stod	  klar	  2011	  med	  hjälp	  av	  
lånade	  pengar	  från	  Växjö	  kommun.	  Samma	  år	  togs	  ett	  beslut	  av	  Växjö	  Lakers	  
klubbledning	  att	  inte	  upplåta	  arenan	  åt	  damlaget	  för	  att	  utnyttja	  sin	  kvalplats	  till	  
högsta	  serie.	  Därmed	  upplöstes	  damlaget.	  I	  Växjö	  Lakers	  bolagsstyrelse	  sitter	  sju	  
ledamöter	  varav	  en	  kvinna.	  En	  genomsnittlig	  siffra	  för	  andelen	  kvinnlig	  publik	  på	  
hockeymatcher	  ligger	  på	  cirka	  30	  %.	  Genom	  Riksidrottsförbundets	  rapport,	  
”Användning	  av	  idrottsanläggningar”	  (2010)	  framgår	  det	  tydligt	  att	  
idrottsarenor	  generellt	  inte	  nyttjas	  jämställt,	  att	  manliga	  idrottare	  premieras,	  
gällande	  tid	  och	  satsning.	  Mot	  den	  här	  bakgrunden	  menar	  jag	  att	  Vida	  Arena	  kan	  
betraktas	  som	  ”manlighetens	  fort”,	  en	  symbol	  för	  manliga	  normer	  och	  makt.	  
Arenans	  rumsliga	  utformning	  är	  tydligt	  hierarkisk.	  Utifrån	  perspektivet	  makt	  och	  
jämställdhet	  var	  arenan	  på	  många	  sätt	  en	  självklar	  plats	  att	  utforska.	  Innan	  
någon	  av	  deltagarna	  tillfrågades	  hade	  jag,	  i	  förberedande	  samtal	  med	  ledningen	  
för	  Vida	  Arena,	  fått	  klart	  att	  vi	  kostnadsfritt	  skulle	  få	  tillgång	  till	  hela	  arenan	  och	  
dess	  biutrymmen,	  under	  två	  dagar.	  Dessutom	  skulle	  vi	  kunna	  besöka	  arenan	  för	  
att	  utforska	  rummen	  när	  olika	  typer	  av	  aktivitet	  pågick.	  
	  

Ekonomi	  

Projektet	  finansierades	  av	  tre	  institutioner.	  
Växjö	  kommun	  tillhandahöll	  lokaler	  för	  workshoppen	  samt	  en	  konstpedagog/	  
kurator	  som	  tillsammans	  med	  mig	  utgjorde	  projektledning.	  Region	  Kronoberg	  
och	  Linnéuniversitet	  bidrog	  med	  medel	  som	  finansierade	  min	  lön,	  mat	  till	  
deltagarna,	  rekvisita	  och	  marknadsföring.	  
	  
Tid	  

Tiden	  för	  projektet	  var	  avsatta	  i	  förväg	  och	  den	  utgjorde	  fem	  heldagar	  och	  en	  
kväll.	  Utöver	  det	  arbetade	  alla	  deltagare	  i	  mindre	  grupper	  utanför	  schemat.	  



	  
Grupp	  

Förutom	  projektledningen,	  bestod	  gruppen	  av	  tre	  studenter	  och	  en	  alumn	  som	  
jag	  kände	  sedan	  tidigare	  och	  som	  jag	  undervisat	  på	  universitet	  inom	  
designprogrammet.	  Dessutom	  deltog	  tre	  studerande	  från	  en	  konstskola	  och	  en	  
bildlärarstudent.	  För	  att	  delta	  gällde	  följande	  kriterier:	  Att	  ha	  påbörjat	  eller	  
nyligen	  avslutat	  en	  utbildning	  kopplad	  till	  en	  karriär	  som	  konstnär	  eller	  
designer,	  att	  ha	  drivkraft	  inom	  sitt	  ämne,	  att	  ha	  erfarenhet	  av	  att	  ha	  levt	  sitt	  liv	  
som	  kvinna,	  att	  vara	  i	  åldern	  20-‐35	  år	  samt	  att	  vara	  intresserad	  av	  
jämställdhetsfrågor.	  Deltagarna	  handplockades	  utifrån	  rekommendationer	  av	  
personer	  i	  vårt	  ”konstregionala”	  nätverk.	  Syftet	  med	  det	  noggranna	  urvalet	  var	  
att	  på	  så	  vis	  ville	  kvalitetssäkra	  projektets	  process	  och	  resultatet.	  
Input	  -‐	  skapande	  av	  gemensamma	  referenser	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

Individ	  och	  grupp,	  demokratiska	  spelregler	  

	  
Som	  projektledare	  hade	  vi	  ambitionen	  att	  arbeta	  antiauktoritärt	  och	  icke-‐
hierarkiskt.	  	  Gruppens	  första	  möte	  inleddes	  därför	  med	  att	  alla	  deltagare	  beskrev	  
sin	  konstnärliga	  kompetens	  och	  sitt	  personliga	  förhållande	  till	  
jämställdhetsfrågor.	  Under	  samtalet	  använde	  vi	  de	  principer	  som	  gäller	  för	  en	  
feministisk	  runda	  (Kvinnofronten	  2007)	  med	  turtagning	  och	  rättvis	  fördelning	  
av	  ordet.	  Berättelserna	  kretsade	  kring	  situationer	  där	  man	  upplevt	  sig	  
förminskad	  och	  om	  anpassning	  och	  maktpåverkan.	  Det	  fanns	  också	  en	  
självklarhet	  och	  ett	  självförtroende	  i	  att	  verka	  för	  förändring.	  Under	  mötet	  
enades	  gruppen	  om	  att	  även	  fortsättningsvis	  använda	  den	  feministiska	  rundan	  
som	  metod	  men	  även	  om	  att	  beslut	  i	  processen	  skulle	  fattas	  demokratiskt.	  	  
	  

	  

I	  början	  av	  projektet	  lades	  tonvikt	  vid	  den	  individuella	  kompetensen	  	  
och	  den	  personliga	  erfarenheten	  av	  jämställdhetsfrågor	  	  
Foto:	  Åsa	  Nyhlén	  



Referenser	  inom	  konst	  och	  design	  

Till	  våra	  egna	  berättelser	  tillfogade	  vi	  referenser	  från	  konst-‐	  och	  designområdet.	  
Arbeten	  som	  kunde	  relateras	  till	  feminism,	  aktivism,	  iscensättning,	  idrott,	  plats	  
och	  rum	  lyftes	  fram	  med	  bilder,	  filmer	  och	  berättelser.	  Exempel	  som	  kan	  nämnas	  
är	  Guerilla	  girls	  (2017),	  High	  heal	  sisters	  (2009),	  Den	  nya	  kvinnogruppen	  (2013),	  
Johan	  Ferner	  Ströms	  Puckelbollplan	  (2009),	  olika	  utställningar	  i	  Tates	  Turbine	  
Hall	  (Tate)	  
	  
Forskning	  	  

Under	  en	  förmiddag	  bjöd	  vi	  in	  en	  idrottsvetare	  som	  belyste	  jämställdhet	  inom	  
idrottsrörelsen	  och	  beskrev	  hur	  idrotten	  kan	  bygga	  in	  ojämlikheter	  i	  ett	  
samhälle.	  Hon	  redogjorde	  även	  för	  ett	  lyckat	  projekt	  där	  en	  ung	  somalisk	  kvinna	  
verkat	  för	  möjligheten	  att	  spela	  fotboll	  på	  andra	  villkor	  än	  de	  som	  erbjuds	  i	  
etablerade	  idrottsklubbar.	  	  
	  
Samling	  och	  kartläggning	  

För	  att	  kartlägga	  arenan	  gjordes	  två	  besök.	  Vid	  det	  första	  tillfället	  utforskades	  
arenan	  utan	  publik	  och	  gruppen	  hade	  då	  även	  möjlighet	  att	  intervjua	  Växjö	  
Lakers	  VD.	  Vid	  det	  andra	  besöket	  pågick	  en	  SHL-‐match.	  Erfarenheten	  
dokumenterades	  med	  skisser,	  foton,	  filmer,	  ljudupptagningar	  och	  anteckningar.	  	  
	  
Gemensam	  avgränsning	  och	  idé	  

Efter	  utforskande	  och	  kartläggning	  samlades	  all	  dokumentation	  och	  
kategoriserades.	  Sex	  tydliga	  fokusområden	  utkristalliserades:	  

• Frågan	  om	  vem	  som	  äger	  tillgång	  till	  en	  plats	  	  
• Byggnadens	  inneboende	  hierarki.	  	  
• Hur	  den	  visuella	  och	  verbala	  machokulturen	  tar	  sig	  uttryck	  
• Hur	  arenan	  fungerar	  som	  en	  skådeplats	  
• Hur	  bilden	  av	  hjälten	  framställs	  	  
• Hur	  ljud,	  ljus	  och	  material	  påverkar	  platsen	  

	  
Vid	  den	  här	  tidpunkten	  av	  projektet	  fanns	  det	  en	  stor	  mängd	  uppslag,	  idéer	  och	  
möjligheter.	  Flera	  av	  deltagarna	  hade	  även	  tagit	  egna	  initiativ	  till	  att	  t.ex.	  
undersöka	  antika	  arenor,	  fördjupa	  sig	  i	  visuell	  kultur	  inom	  idrottsrörelsen,	  
intervjua	  kvinnliga	  hockeyspelare	  etc.	  Som	  projektledare	  beslutade	  vi	  att	  
formulera	  ett	  brief	  som	  skulle	  fungera	  som	  en	  avgränsning:	  

Avgränsning–idé	  

Det	  vi	  slutligen	  tagit	  fasta	  på	  är	  ishockeyns	  machohjältar	  och	  hur	  pengar,	  
strukturer	  och	  hierarkier	  inom	  arenans	  värld	  formar	  dessa.	  	  

Genom	  vår	  gestaltning	  vill	  vi	  utmana	  dessa	  konventioner	  och	  tillföra	  nya	  
spelregler	  där	  publiken	  medskapar	  för	  att	  lyfta	  fram	  samtidens	  hjältinnor	  
(Tänk:	  hjältinnor	  i	  vid	  bemärkelse,	  ordet	  går	  också	  att	  avdramatisera).	  

	  



Avgränsning-‐form	  

I	  rummet	  utnyttjar	  vi	  i	  första	  hand	  isen,	  spelarbåsen	  och	  de	  nedersta	  
läktarplatserna.	  Till	  de	  här	  utrymmena	  kan	  vi	  även	  arbeta	  med	  den	  ljud-‐	  
och	  ljusutrustning	  som	  finns	  på	  plats.	  

Vi	  förbereder	  dramaturgin	  (ett	  scenario)	  kring	  hur	  vi	  vill	  att	  vi,	  publiken,	  
eventuella	  ”funktionärer/	  hjältinnor/	  skådespelare	  etc.	  ska	  agera	  och	  vad	  
de	  ska	  uppleva.	  

Vi	  formulerar	  de	  nya	  spelreglerna.	  

Vi	  jobbar	  med	  ett	  gemensamt	  visuellt	  uttryck	  som	  ska	  genomsyra	  allt	  från	  
inbjudan	  till	  rumslig	  gestaltning.	  

Texten	  diskuterades	  och	  med	  ett	  gemensamt	  beslut	  bestämde	  vi	  oss	  för	  att	  den	  
fortsättningsvis	  skulle	  utgöra	  vårt	  ramverk.	  Med	  detta	  som	  utgångspunkt	  kunde	  
vi	  sedan	  i	  mindre	  och	  spontant	  sammansatta	  grupper	  arbeta	  med	  att	  ta	  fram	  
olika	  koncept.	  Koncepten	  presenterades	  och	  ett	  majoritetsbeslut	  valde	  ut	  ett	  av	  
förslagen.	  Det	  koncept	  som	  valdes	  var	  utformat	  av	  mig	  och	  konstpedagogen.	  
Konceptet	  omarbetades	  och	  förfinades	  efter	  gemensamma	  diskussioner	  i	  
gruppen.	  Därefter	  delade	  vi	  upp	  arbetsuppgifterna	  och	  bildade	  grupper	  kring:	  
grafisk	  form	  marknadsföring,	  rumsgestaltning,	  ljud	  och	  ljus,	  iscensättning.	  
Mellan	  grupperna	  fördes	  en	  ständig	  dialog	  och	  viktiga	  beslut	  fattades	  även	  
fortsättningsvis	  gemensamt.	  	  
	  
Projektets	  resultat	  Kollektiv	  iscensättning	  

Under	  produktionstiden	  intensifierades	  arbetet.	  Gruppmedlemmarna	  arbetade	  
parallellt	  men	  stöttade	  varandra	  när	  det	  fanns	  tid	  eller	  när	  det	  krävdes.	  På	  dagen	  
för	  iscensättningen	  var	  allt	  klart.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  	  Den	  65kvm	  stora	  mattan	  sys	  ihop.	  Foto:	  Anna-‐Karin	  Arvidsson	  	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	   	   	   	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Några	  av	  ”spelarna”	  i	  Blända	  powerplay	  laddar	  inför	  scensättningen.	  Foto:	  Åsa	  Nyhlén	  
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När	  besökarna	  kom	  till	  arenan	  leddes	  de	  först	  in	  till	  ett	  av	  spelarbåsen.	  Där	  fick	  
de	  ta	  av	  sig	  sina	  skor	  och	  ta	  på	  sig	  ett	  par	  röda	  strumpor	  för	  att	  sedan	  ta	  sig	  ut	  på	  
isen.	  I	  mitten	  av	  arenan	  fanns	  en	  stor	  röd	  upplyst	  matta	  som	  täckte	  mittcirkeln.	  
På	  mattan	  låg	  röda	  kuddar.	  Arenan	  var	  nedsläckt	  men	  ett	  blått	  ljus	  lyste	  upp	  
spelarbås	  och	  de	  nedre	  läktarna.	  Förutom	  den	  röda	  mattan	  fanns	  även	  andra	  
röda	  ljuspunkter	  på	  den	  vita	  isen.	  Kylan	  var	  påtaglig	  och	  ljussättningen	  
påverkade	  känslan	  av	  att	  befinna	  sig	  i	  det	  lägsta	  skiktet	  av	  atmosfären.	  Rymden	  
skapade	  en	  spänning	  mellan	  yta	  och	  djup,	  med	  en	  tyngd	  ner	  mot	  isen.	  
Stämningen	  var	  lågmäld	  men	  nyfiken.	  Tveksamhet	  rådde	  bland	  de	  inbjudna	  när	  
högtalarna	  ropade	  ut	  dubbeltydiga	  fraser	  som	  kunde	  vara	  riktade	  till	  dem	  som	  
befann	  sig	  på	  isen	  eller	  likväl	  till	  en	  ung	  kvinna:	  

	  

Ta	  för	  dig!	  Känn	  inte	  efter	  så	  mycket!	  Kämpa	  hårdare!	  Ta	  det	  
försiktig!	  Gnäll	  inte!	  Upp	  igen!	  Var	  inte	  så	  känslig!	  Låt	  dem	  inte	  se	  
dig	  gråta!	  Skydda	  dig!	  Visa	  dem!	  På	  dem!	  Var	  rädd	  om	  dig!	  Kom	  
igen!	  Det	  trodde	  jag	  inte	  om	  dig!	  Ta	  det	  lugnt!	  Var	  duktig	  nu!	  Är	  
inte	  det	  lite	  för	  vågat?	  Bra	  försök!	  Ryck	  upp	  dig!	  Klä	  på	  dig	  
ordentligt!	  Bit	  ihop!	  Lugna	  dig!	  Ta	  plats!	  Stå	  på	  dig!	  Gå	  inte	  ensam!	  
Prata	  högre!	  Du	  tar	  för	  mycket	  plats	  

	  

För	  att	  få	  beträda	  isen	  fick	  publiken	  ta	  av	  sig	  sina	  skor	  och	  ta	  på	  sig	  ett	  par	  röda	  strumpor.	  Foto	  Åsa	  Nyhlén	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Från	  högtalarsystemet	  ropades	  uppmaningar	  ut	  som	  kunde	  associeras	  till	  att	  befinna	  sig	  på	  isen	  eller	  att	  	  
vara	  en	  ung	  kvinna.	  Foto:	  Åsa	  Nyhlén	  
	  

Publiken	  kunde	  betrakta	  iscensättningen	  från	  läktaren	  eller	  ge	  sig	  ut	  på	  isen	  för	  att	  interagera	  med	  
verket	  och	  andra	  deltagare.	  Foto:	  Åsa	  Nyhlén	  	  



Som	  medspelare	  och	  vägvisare	  rörde	  sig	  gruppmedlemmarna	  fritt	  bland	  
publiken.	  Efter	  att	  ha	  utforskat	  isen	  fanns	  möjlighet	  att	  dricka	  varmt	  te	  och	  
samtala	  med	  någon	  av	  skaparna	  av	  verket.	  
Arenan	  hade	  fått	  en	  ny	  skepnad,	  en	  kommentar	  till	  det	  gängse.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Genom	  iscensättningen	  Blända	  Powerplay	  förändras	  arenans	  karaktär	  och	  inneboende	  hierarkier.	  	  Foto	  Åsa	  Nyhlén	  
	  



Blända	  Powerplay-‐	  en	  educational	  turn	  

Mot	  en	  teoretisk	  bakgrund	  och	  med	  hjälp	  av	  en	  sammanställning	  av	  Lazar	  (2012)	  
av	  vad	  som	  är	  signifikativt	  för	  The	  educational	  turn	  väljer	  jag	  att	  diskutera	  
följande	  utifrån	  projektet	  Blända	  Powerplay:	  

• Hur	  roller	  blandas	  mellan	  kurator,	  konstnär,	  studenter	  och	  publik	  
• Hur	  kunskap	  kan	  samlas	  och	  delas	  mellan	  pedagog	  kurator,	  student	  och	  

konstnär	  
• Att	  processen	  är	  viktig	  och	  resultatet	  sällan	  objektbaserat	  
• Att	  tillämpa	  demokratiska	  metoder	  för	  metod	  och	  presentation	  	  
• Hur	  institutioner	  blir	  plattformar	  för	  lärande.	  
• Att	  jobba	  för	  antibyråkratisk	  struktur	  
• Hur	  sociala	  strukturer	  utgör	  tema	  för	  gestaltning	  

	  
Roller	  blandas	  mellan	  kurator,	  konstnär	  och	  studenter	  och	  publik	  
	  
På	  ett	  universitet	  finns	  det	  en	  tydlig	  skiljelinje	  mellan	  lärarens	  och	  studentens	  
roll.	  Min	  erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  som	  konstnär	  är	  en	  del	  av	  min	  kompetens	  som	  
lärare.	  Sällan	  är	  konstnärsrollen	  en	  roll	  jag	  går	  in	  i	  när	  jag	  möter	  studenterna.	  I	  
Powerplay	  gick	  jag	  ut	  och	  in	  i	  olika	  roller.	  Ibland	  var	  jag	  lärare,	  ibland	  
projektledare	  och	  ibland	  en	  av	  konstnärerna	  i	  gruppen.	  Olika	  situationer	  i	  
processen	  styrde.	  I	  samtal	  med	  konstpedagogen/kuratorn	  menar	  hon	  att	  hon	  
upplevt	  att	  hon	  skiftat	  från	  en	  roll	  till	  en	  annan.	  Relationen	  till	  kuratorn	  utifrån	  
ett	  konstnärsperspektiv	  var	  också	  en	  helt	  annan.	  Istället	  för	  att	  packa	  upp	  en	  
utställning	  gavs	  kuratorn	  möjlighet	  att	  vara	  med	  och	  skapa	  ett	  verk.	  	  
Även	  studenterna	  bytte	  roller.	  Det	  blev	  tydligast	  då	  genom	  sin	  personliga	  
kompetens	  kunde	  gå	  in	  rollen	  som	  experter	  på	  t.ex.	  grafisk	  formgivning	  eller	  
ljud.	  Förhållandet	  mellan	  och	  makt	  och	  ansvar	  förändrades	  med	  rollerna.	  I	  rollen	  
som	  projektledare	  befann	  jag	  mig	  i	  en	  tydlig	  maktposition	  men	  jag	  tog	  också	  ett	  
större	  ansvar	  att	  leda	  arbetet	  framåt,	  genom	  att	  ställa	  frågorna	  Var	  är	  vi?	  Vad	  vill	  
vi?	  Vart	  ska	  vi?	  	  
Publiken	  som	  besökte	  arenan	  liknade	  den	  som	  kommer	  till	  en	  konsthall	  och	  
arenans	  naturliga	  publik	  uteblev.	  Likaså	  var	  det	  få	  i	  studenternas	  egen	  ålder	  som	  
kom,	  men	  desto	  fler	  inlägg	  på	  sociala	  medier	  om	  iscensättningen	  delades.	  
	  
Samla	  och	  dela	  kunskap	  mellan	  pedagog	  kurator	  och	  konstnär	  
	  
Den	  input	  som	  gruppen	  skulle	  samlas	  kring,	  innan	  arbetet	  med	  konceptet	  skulle	  
dra	  igång,	  var	  planerad	  och	  bestämd	  av	  mig	  och	  konstpedagogen.	  Den	  bestod	  av:	  
att	  presentera	  andra	  konstnärliga	  projekt	  samt	  en	  föreläsning	  av	  en	  forskare	  
inom	  idrottsvetenskap.	  Med	  andra	  exempel	  kunde	  processen	  sett	  annorlunda	  ut.	  
I	  efterhand,	  menar	  jag	  att	  vårt	  initiativ	  hade	  betydelse	  och	  att	  vår	  erfarenhet	  och	  
vårt	  kontaktnät	  bidrog	  till	  att	  lyfta	  in	  fler	  dimensioner	  i	  projektet.	  Med	  mer	  tid	  
hade	  det	  varit	  önskvärt	  att	  även	  fler	  i	  gruppen	  tog	  liknande	  initiativ.	  Individens	  
engagemang	  i	  jämställdhet	  och	  konstnärlig	  erfarenhet	  och	  intresse	  togs	  noggrant	  
tillvara	  i	  arbetet.	  Å	  andra	  sidan	  hade	  gruppen	  ett	  tydligt	  gemensamt	  men	  där	  
individens	  personliga	  kompetens	  utgjorde	  en	  av	  byggstenarna.	  
	  
	  



Processen	  är	  viktig	  och	  resultatet	  sällan	  objektbaserat	  
	  
Det	  som	  i	  efterhand	  framstår	  som	  den	  viktigaste	  delen	  av	  projektet	  är	  processen.	  
Det	  är	  i	  processen	  gruppen	  provar	  nya	  idéer,	  ny	  kunskap	  föds	  och	  relationer	  och	  
roller	  utvecklas.	  Trots	  det	  var	  det	  viktigt	  att	  projektet	  hade	  ett	  skarpt	  läge.	  Att	  
det	  var	  förannonserat	  att	  något	  skulle	  iscensättas	  vid	  ett	  på	  förhand	  bestämt	  
tillfälle	  fungerade	  som	  en	  drivkraft	  i	  processen	  och	  en	  insikt	  om	  att	  delat	  ansvar	  
var	  den	  ända	  vägen.	  Formatet	  i	  form	  av	  rum,	  plats	  och	  begränsad	  tid	  styrde	  
gestaltningsidéer	  bort	  från	  objektbaserade	  uttryck.	  
	  
Demokratiskt	  arbete	  för	  metod	  och	  presentation	  	  
	  
I	  planen	  för	  projektet	  bestämdes	  att	  alla	  beslut	  skulle	  fattas	  demokratiskt	  och	  att	  
arbetet	  skulle	  genomföras	  kollektivt.	  Alla	  i	  gruppen	  skulle	  ha	  upphovsrätt	  till	  det	  
färdiga	  verket	  och	  fri	  tillgång	  att	  använda	  den	  dokumentation,	  i	  form	  av	  bilder	  
tagna	  av	  en	  fotograf,	  som	  gjordes	  under	  iscensättningen.	  När	  projektet	  senare	  
presenterades	  i	  media	  var	  det	  angeläget	  att	  sprida	  uppmärksamheten	  till	  alla	  
gruppens	  medlemmar.	  Vid	  den	  tidpunkt	  då	  ett	  gemensamt	  koncept	  skulle	  röstas	  
fram	  vann	  det	  förslag	  som	  jag	  och	  konstpedagogen	  utformat.	  Det	  fanns	  flera	  
förslag	  men	  min	  bedömning	  är	  att	  de	  inte	  hade	  utvecklats	  tillräckligt	  långt	  och	  
att	  de	  rymde	  för	  många	  oklarheter	  för	  att	  övertyga	  en	  majoritet	  i	  gruppen.	  
Orsaken	  kan	  vara	  tidspress	  eller	  skillnad	  i	  erfarenhet	  mellan	  oss	  och	  
studenterna.	  Förslaget	  omarbetades	  och	  förfinades	  och	  blev	  när	  processen	  
fortskred	  allas	  gemensamma	  förslag.	  	  
	  
Inblandade	  institutioner	  blir	  plattformar	  för	  lärande	  
	  
Tre	  institutioner	  finansierade	  projektet;	  Linnéuniversitetet,	  Växjö	  konsthall	  och	  
Region	  Kronoberg.	  På	  Linnéuniversitet	  uppmuntrades	  projektet	  på	  fakultetsnivå	  
genom	  finansiering.	  På	  institutionsnivå	  mötte	  projektet	  motstånd	  då	  man	  
menade	  att	  projektet	  konkurrerade	  om	  studenternas	  tid	  och	  att	  deras	  utbildning	  
skulle	  prioriteras.	  Det	  medförde	  att	  designstudenterna,	  parallellt,	  hade	  mycket	  
att	  göra,	  vilket	  till	  en	  början	  påverkade	  resten	  av	  gruppen.	  Studenterna	  från	  
Kronobergs	  konstskola	  hade	  möjlighet	  att	  ägna	  all	  sin	  tid	  för	  projektet	  och	  
tillgodoräkna	  sig	  arbetet	  i	  sin	  utbildning.	  
Regionen	  bidrog	  också	  med	  finansiering	  och	  deras	  angelägenhet	  låg	  främst	  i	  att	  
projektet	  skulle	  få	  spridning	  i	  hela	  länet.	  Den	  institutionen	  som	  tydligast	  
fungerade	  som	  en	  plattform	  för	  lärande	  var	  kommunen.	  Kommunen	  erbjöd	  
lokaler	  men	  även	  en	  resurs	  i	  form	  av	  en	  konstpedagog/kurator	  som	  med	  sin	  
erfarenhet	  kunde	  fungera	  som	  en	  del	  i	  gruppen.	  
	  
Antibyråkratiska	  strukturer	  
	  
Då	  Blända	  Powerplay	  hade	  stöd	  från	  tre	  institutioner	  gick	  det	  inte	  att	  undvika	  
byråkratiska	  strukturer.	  För	  gruppen	  blev	  det	  tydligast	  i	  förhållande	  till	  tid.	  
Projektet	  hade	  planerats	  med	  en	  begränsning	  i	  tid	  enligt	  en	  projektbeskrivning.	  
Det	  medförde	  att	  processen	  måste	  drivas	  framåt	  med	  högt	  tempo.	  Ett	  ansvar	  
kom	  också	  att	  vila	  på	  mig	  och	  pedagogen	  att	  analysera	  och	  hålla	  samman	  
projektet	  mellan	  träffarna.	  



Som	  projektledare	  ägnade	  jag	  mycket	  tid	  åt	  att	  anpassa	  projektet	  efter	  de	  
byråkratiska	  strukturer	  som	  finansiärerna	  av	  projektet	  krävde.	  Med	  tre	  olika	  
finansiärer	  blev	  det	  också	  tre	  olika	  vägar	  att	  ansöka,	  uppfylla	  mål	  och	  redovisa.	  
Regionen	  var	  den	  institution	  som	  i	  särklass	  hade	  flest	  krav	  på	  både	  innehåll	  och	  
redovisning.	  Därmed	  är	  det	  också	  i	  efterhand	  tydligt	  att	  mycket	  tid	  ägnats	  åt	  att	  
förhålla	  sig	  till	  byråkratiska	  krav.	  Det	  bör	  också	  tilläggas	  att	  utan	  det	  ekonomiska	  
stödet	  hade	  inte	  projektet	  genomförts.	  
	  
Sociala	  strukturer	  är	  tema	  för	  gestaltning	  
	  
Urvalet	  av	  deltagare	  i	  projektet	  gjordes	  utifrån	  uppsatta	  kriterier:	  
”Att	  ha	  påbörjat	  eller	  nyligen	  avslutat	  en	  utbildning	  kopplad	  till	  en	  karriär	  som	  
konstnär	  eller	  designer,	  att	  ha	  drivkraft	  inom	  sitt	  ämne,	  att	  ha	  erfarenhet	  av	  att	  
ha	  levt	  sitt	  liv	  som	  kvinna,	  att	  vara	  i	  åldern	  20-‐35	  år	  samt	  att	  vara	  intresserad	  av	  
jämställdhetsfrågor.”	  
Även	  om	  studier	  är	  på	  frivillig	  basis	  ser	  jag	  en	  skillnad	  i	  graden	  av	  engagemang	  
mellan	  Blända	  Powerplay	  och	  en	  kurs	  på	  universitetet.	  Engagemanget	  i	  projektet	  
byggde	  på	  ideellt	  arbete	  och	  det	  var	  tydligt	  att	  jämställdhetsfrågor	  var	  en	  stark	  
drivkraft	  för	  var	  och	  en.	  Detta	  tillsammans	  med	  den	  utmaning	  arenan	  bjöd,	  
menar	  jag	  var	  avgörande	  för	  att	  nå	  ett	  resultat	  under	  en	  så	  kort	  tid.	  Drivkraften	  
att	  vilja	  undersöka	  men	  också	  förändra	  en	  struktur	  var	  stark	  och	  gemensam	  
bland	  deltagarna.	  Under	  arbetets	  gång	  kom	  vi	  att	  kalla	  vår	  snabba,	  nyfikna,	  lite	  
nonchalanta	  arbetsmetod	  för	  ”punkmetoden”;	  Det	  kunde	  bära	  eller	  brista	  men	  vi	  
hade	  ett	  självförtroende	  som	  sa:	  Det	  kommer	  bli	  fantastiskt!	  	  
	  
En	  motpol	  till	  Bolognas	  strikta	  likriktning	  
	  
I	  Blända	  Powerplay	  hade	  jag	  makten	  att	  välja	  innehåll,	  plats,	  form	  och	  till	  och	  
med	  samarbetspartners.	  Som	  konstnär	  är	  det	  en	  självklarhet	  men	  som	  lärare	  
omöjligt.	  
Grupper	  på	  universitet	  är	  ofta	  betydligt	  större	  och	  den	  personliga	  berättelsen	  
eller	  det	  personliga	  engagemanget	  ges	  inte	  lika	  stort	  utrymme.	  
Gruppens	  storlek	  underlättade	  också	  arbetet	  att	  sätta	  upp	  ett	  gemensamt	  mål.	  
Studenter	  på	  universitet	  är	  hänvisade	  till	  kursplaner	  men	  har	  ofta	  individuella	  
mål	  och	  de	  är	  inte	  sällan	  relaterade	  till	  bedömning.	  Inom	  projektet	  fanns	  inga	  
kunskapskrav	  men	  alla	  inhämtade	  ny	  kunskap	  och	  erfarenhet.	  En	  motgång	  
innebar	  en	  gemensam	  motgång	  men	  med	  tio	  personers	  engagemang	  att	  få	  till	  
stånd	  en	  lösning,	  för	  att	  sedan	  vässa	  argumenten	  och	  gå	  vidare.	  	  
Detta	  skiljer	  sig	  också	  utifrån	  lärarens	  perspektiv.	  Resultatet,	  processen	  och	  
erfarenheten	  är	  vår	  gemensamma	  och	  den	  delar	  vi	  på	  lika	  villkor.	  Det	  bidrar	  
också	  till	  att	  den	  gemenskap	  som	  uppstod	  inom	  projektet	  kvarstår	  och	  troligen	  
kommer	  bestå.	  



	  

	  

	  

Avslutning	  
Avslutningsvis	  menar	  jag	  att	  Blända	  Powerplay	  har	  bidragit	  till	  att	  lösa	  upp	  
strukturer	  mellan	  lärare,	  studenter	  och	  kuratorer	  och	  att	  makt	  och	  ansvar	  
förskjutits.	  Det	  frivilliga	  engagemanget	  och	  det	  angelägna	  ämnet	  har	  varit	  en	  
förutsättning,	  samtidigt	  som	  konstnärliga	  processer	  och	  metoder	  fungerat	  som	  
en	  murbräcka	  för	  att	  bryta	  roller	  och	  mönster.	  Ibland	  har	  tydlighet	  i	  
projektledarrollen	  varit	  hjälpsam	  för	  att	  föra	  projektet	  framåt.	  Projektet	  har	  
genererat	  ny	  kunskap	  utan	  kursplaner	  eller	  bedömning.	  Den	  individuella	  
kompetensen	  har	  tagits	  till	  vara	  men	  strävan	  inom	  gruppen	  har	  varit	  mot	  ett	  
gemensamt	  mål.	  Det	  ekonomiska	  stödet	  som	  projektet	  fått	  från	  olika	  
institutioner	  har	  styrt	  projektet	  men	  också	  varit	  nödvändigt	  för	  genomförandet.	  	  
I	  de	  utvärderingar	  som	  gjorts	  av	  gruppens	  deltagare	  är	  man	  mycket	  nöjd	  med	  
både	  den	  erfarenhet	  det	  inneburit,	  den	  process	  man	  genomfört	  och	  det	  resultat	  
man	  presenterat.	  Det	  som	  anges	  som	  en	  negativ	  faktor	  är	  bristen	  på	  tid	  men	  man	  
ser	  å	  andra	  sidan	  nya	  möjligheter	  och	  en	  fortsättning	  som	  t.ex.	  en	  av	  deltagarna	  
skriver:	  
	  

Jag	  har	  tänkt	  på	  en	  fortsättning	  och	  det	  Johanna	  sa	  om	  att	  gå	  
våldsamt	  istället	  för	  försiktigt	  och	  tycker	  om	  idén	  om	  en	  Blända:	  
powerwalk,	  känns	  viktig!	  Kanske	  kan	  man	  också	  leda	  workshoppar	  
med	  ännu	  yngre	  personer	  som	  brinner	  för	  jämställdhet	  och	  låta	  
dom	  ta	  plats!	  
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