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Inledning 

 

Kluvenhetskänslan hos mig är stark. Trött på känslan av en navelskådande världsfrånvänd 

konst med stort K hoppade jag för sju år sedan av konsthögskolan, brinnande av antielitistisk 

ideologi, för att utbilda mig till sjuksköterska och forma ett konstnärskap som sätter 

vardagslivet som föremål och uttrycksmedel för konsten. Sedan dess har jag fått två barn, 

arbetat på akutmottagning, blivit sjukskriven, arbetar igen och gått fullständigt vilse. På vilket 

sätt är jag nu förälder och på vilket sätt är jag konstnär? Maskar jag alltihop? Behovet av 

sinnesnärvaro kom med föräldraskapet men förmågan kom inte på köpet med barnen. Som 

sjuksköterska har jag fått se människor födas, lida, lindras och dö. Men jag känner mig inte 

närmre livet, bara lite mindre naiv.  

 

Nu, efter sju år är jag tillbaka i konsthögskolevärlden på en ny plats där jag känner mig 

främmande. På vilket sätt kan det vara ok att jag är här? Ska jag nära konstnärsmyten genom 

att tidsmässigt och ekonomiskt försaka min familj för att förverkliga mig själv genom studier? 

Eller kan detta vara ett verktyg för att hitta en arbetsform bortom uppdelningen av konst och 

vardag?  

 

 

Problemformulering 

 

I sin anarkistiska samhällsvision beskriver Peter Kropotkin (1899) ett system där arbetet för 

att tillgodose våra basala behov fördelas så att en så liten arbetsinsats som möjligt krävs från 

var och en. Detta för att möjliggöra att alla människor skall ha tid och möjlighet för att 

utveckla konsten och vetenskapen. Kropotkin kom efter egna uträkningar fram till att det 

skulle räcka med fyra till fem timmars omväxlande icke specialiserat arbete för att tillgodose 

dessa behov. Samhället mår bäst av att intellektuellt utvecklas av alla dess inneboende och 

inte av begränsade eliter.  

 

Liksom mycket samtida arkeologi, genetik och antropologi visar att människan i miljontals år 

under äldre stenåldern arbetet i ca fyra timmar per dag för att ägna resten av tiden åt lek, 

samtal och dans (Lasse Berg, 2011). 
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”En munk kom en gång till Joshu vid morgonmålet och sade: ”Jag har precis 
nyligen kommit hit till klostret. Var vänlig undervisa mig” 
”Har du ätit upp din risgröt ännu?” frågade Joshu 
”Ja, det har jag”, svarade munken. 
”Gå då och diska din skål”, sade Joshu.”  
 
(Scott & Doubleday, 1996, sid. 34) 

 

Citatet med zenmunken har varit betydelsefullt för mig när jag svävat iväg efter långsökta 

förklaringar för något som är precis framför näsan på mig, i stil med ”gräv där du står”. 

Genom konsten vill jag fokusera på och utforska sociala relationer och olika former av 

förtryck, manipulation och motstånd. Jag längtar efter att konsten ska kunna inlemmas i livets 

alla skeenden för att kritiskt motarbeta binärt tänkande och möjliggöra alternativ till 

stagnerade mönster.  

 

Författaren och dramatikern Oscar Wilde (2000) menar att ett ickeauktoritärt socialistiskt 

samhälle leder människan till en hälsosam individualism då hon inte längre måste arbeta för 

andra utan kan fokusera på att förverkliga sig själva. Den högsta formen av individualism är 

konsten och alla människor bör kunna få utvecklas konstnärligt. Inte att konsten skall 

förenklas och bli folklig.  

 

Nog för att Joseph Beuys förespråkande allkonstverket kunde utropa ”Varje människa en 

konstnär!” som också är titeln i Lasse Ekstrands biografi över honom (2001).  

 

Men hur gör jag som konstnär om jag vill bli människa?  

 

 

Café Gelateria Chez Grand Michel  

 

På caféet och glassbaren Gelateria Italiana vid fridhemsplan där jag under två års tid var  

stamkund hittade jag ett tidningsurklipp på väggen med överskriften ”Den glassätande 

anarkisten”. Det var en recension av en essäsamling av Giacomo Oreglia. Den hängde på  

väggen för att Gelateria Italiana nämndes i en av Oreglias essäer som handlade om glass och 

dess historia. Bland annat beskrevs glassens demokratiska njutningsfunktion i motsats till 

champagne på grund av prisskillnaden. Men också hur många italienska anarkister i New 
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York på slutet av 1800-talet bedrev glasskiosker för att samla in pengar till rättegångarna mot 

Heymarketmartyrerna, de åtta anarkister som dömdes till döden efter ett bombattentat mot 

polisen vid en strejk för åtta timmars arbetsdag i Chicago 1886 (Giacomo Oreglia, 1999).  

 

Det var för mig både lockande och komiskt med denna överskrift i det lilla italienska caféet 

vilket ledde till att jag började fantisera kring vad ett anarkistcafé skulle vara om det var 

frihetligt till sin funktion snarare än till utseende och under vilka premisser lyxkonsumtion är 

moraliskt möjlig? 

 

Den kapitalistiska logiken, som jag förstår boken No Logo (Naomi Klein, 2001), innebär att 

produktionen och försäljningen inriktar sig på varumärken och livsstil snarare än fysiska 

produkter. Att som konsument köper jag idén om en trendig och hälsosam identitet snarare än 

produkten sportjacka. Om då ett anarkistiskt café säljer idén om en livsstilsbekräftande 

subversiv gemenskap genom biprodukten kaffe så blir, menar jag, den i sin funktion för 

konsumenten inte ett alternativ till kapitalismen.  

 

Under mitt första år på konsthögskola köpte jag en espressomaskin och öppnade ett café med 

hemgjord glass i min ateljé på skolan. Inspirerad dels av konstverket MyBistro av Dirk 

Fleischmann (2011) som visades på konstbiennalen Manifesta 4 i Frankfurt år 2002. MyBistro 

var ett café med en kontinuerlig redovisning av sin ekonomi på en griffeltavla. Fleischmann 

bjöd in de andra konstnärerna på Manifesta att bestämma och prissätta en produkt till 

försäljning i caféet varpå vinsterna på ett transperent sätt ständigt uppdaterades på tavlan. Och 

dels av kiosken Imbis som ingick i Thomas Hirschorns konstverk Bataille Monument på 

konstbiennalen Documenta 11 i Kassel (Carlos Basualdo, 2004). En kiosk av plywood och 

presenningar som drevs och byggdes tillsammans med invånarna i förorten Friedrich Wöhler, 

där majoriteten av invånarna har turkiskt påbrå.  

 

Arbetet med caféet i min ateljé ledde fram till performancekonstverket och installationen Café 

Gelateria Chez Grand Michel. Det är ett konstverk som jag uppfört i Trondheim, Lund och 

Malmö bland annat som café i gallerilokal på samlingsutställningar och som kiosk.  

 

Genom att fokusera på att få ekonomin att underordna sig frivillighet och ömsesidig förståelse 

ville jag försöka uppnå en jämbördigare relation mellan den som serveras och den som får 

betalt. Caféet har inte fasta priser utan besökaren får själv räkna ut priset utifrån en modell där 
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jag presenterar en lista med utgifter som jag vill kunna betala efter utställningsperioden, allt 

ifrån uppenbart viktiga utgifter som mat och räkningar till rena nöjen som biobesök. 

Besökaren får ta ställning till vilka utgifter som känns skäliga att jag ska kunna betala, lägga 

ihop dessa och dela med hur många besökare denne tror att jag får under utställningsperioden. 

Den summan plus uppskattat råvaruvärde, t.ex. kaffebönor och mjölk, blir priset som betalas  

anonymt i en svart kub vid caféets utgång/baksida där det finns information om hur besökaren 

ska betala och listan med mina utgifter.  

 

 
Betalningsmodell:  
Uppskatta vad råvarorna kostat till den produkt du beställt (A). Välj vilka av 
mina utgifter  
du vill stödja ekonomiskt (B), dela den summan med så många besökare du 
tror kan  
komma under utställningsperioden (C).  
A + (B/C) = D  
Betala summan (D) i den svarta kuben anonymt, ta växel om så behövs.  

 

Genom att överlåta det ekonomiska ansvaret till cafébesökaren kan jag koncentrera mig på att 

med gott samvete servera kaffe och glass. Besökarna tvingas dock förhålla sig till mina 

ekonomiska behov och de förutsättningar som krävs för att kunna bedriva caféet.  

 

Caféets namn är en hyllning till den tidiga anarkisten och feministen Louise Michel som slogs 

på barrikaderna för Pariskommunen, 1871. För vilket hon deporterades till den franska 

straffkolonin på Nya Kaledonien (Albert Jensen, 1915). Vid hemkomsten till frankrike sju år 

senare engagerade hon sig starkt i den anarkistiska rörelsen och lär under ett upplopp tagit av 

sig sin svarta underkjol och fäst den på ett kvastskaft för att skapa en ”hungerns” svarta 

flagga.  

 

 

Anarchic Black Star of Life 

 

Med fortsatt intresse för ekonomi och frihetlig funktion ville jag ta reda på hur drifts- och 

ägandeformer påverkade vårdpersonalen, specifikt ambulanspersonalens syn på sin roll och 

arbetsinsats. Under mitt andra år på konsthögskola, vilket var i Malmö, gjorde jag praktik på 

en ambulansstation i östra Skåne. Min avsikt var att knyta kontakter med personalen på 
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ambulansstationen för att kunna intervjua dem om hur de såg på sin arbetsidentitet utifrån att 

de arbetade åt ett privat vinstdrivande företag, till skillnad mot i Malmö där ambulansen drivs 

av kommunen. Frågor om arbetsgivaren var dock så känsliga att ingen ville ställa upp på att 

bli intervjuade. Att arbeta utforskande med intervjuer var då något nytt för mig och det kan 

tänkas att jag hade lyckats om jag varit mindre osäker och mera erfaren på fältet. Det 

resulterade i att jag inte lyckades fortsätta som jag tänkt.  

 

Under researcharbetet fann jag att mycket ambulansverksamhet runt om i världen drivs helt 

på frivilligbasis. Något som fascinerade mig därför att det påminner om hur Peter Kropotkin 

(1899) beskriver en utopisk anarkistisk idé om fria sammanslutningar utifrån samtida 

existerande fenomen. Exempelvis frivilligorganisationen Röda Korset, eller att det på slutet 

av 1800-talet var väl utbyggt med livräddningssällskap längst med kusterna runt 

Storbritannien och att de gav sig ut på räddningsaktioner frivilligt utifrån ett behov snarare än 

av ekonomisk vinning eller att statsmakten föreskrivit det. Liksom 70% av all sjöräddning i 

Sverige idag utförs av frivilliga i Sjöräddningssällskapet helt utan bidrag från staten och har 

så gjort i drygt hundra år (Sjöräddningssällskapet, 2013).  

 

Projektet fortskred med att jag började skriva i broschyrform om en uppdiktad anarkistisk 

kooperativ ambulansorganisation vid namn Anarchic Black Star of Life.  

 

Något som influerade mig var den hemliga klinik för papperslösa som drivs av 

frivilligorganisationen Läkare i Världen och som finns utanför Stockholm sedan 1995. 

Kliniken fungerar ungefär som en vårdcentral och har öppet en gång i veckan, den ger 

kostnadsfri vård till patienter som befinner sig gömda i Sverige. På kliniken finns ett eget 

förråd med donerade läkemedel. Människor som fått avslag på sin asylansökan eller som ej 

sökt asyl, har ej rätt till vård på samma villkor som andra i Sverige. De har rätt till 

akutsjukvård men då till fullt pris utan subventioner vilket snabbt blir väldigt dyrt. Ofta är 

också papperslösa rädda för att söka vård på sjukhusen av rädsla för att bli upptäckta och 

utvisade (Läkare i Världen, 2013).  
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Anarchic Black Star of Life är en icke existerande, religiöst politiskt och sexuellt 
obunden vårdorganisation, delad i huvudsak två verksamhetsfält. Först en kooperativ, 
löntagarägd ambulans, sen en frivillig division som hjälper gömda flyktingar med primärvård 
och psykologisk hjälp. 
 Det började med att en grupp människor, främst inom ambulanssjukvården, var 
besvikna på hur politiker och företag skötte vården i allmänhet och ambulanssjukvården i 
synnerhet. Medan politikerna bestämmer att sjukhusen inte får drivas med vinst, så finns 
inga sådana krav på ambulansverksamheten. Då ett börsnoterat företags huvudintresse alltid 
är att gå med vinst, blir viljan att hjälpa andra människor ett sekundärt och omprioriterbart 
intresse. Så länge politik handlar om att behålla eller erövra mandat, så kommer politikernas 
direktiv till sjukvården snarare styras av politisk karriär än faktiskt vårdbehov. 

Anarchic Black Star of Life var till 
en början tänkt att stå helt utanför det 
etablerade systemet genom att bedriva en 
frivilligambulans, likt det volontärsystem som 
sköter Italiens eller Nya Zeelands frivilliga 
ambulansverksamhet. Men vi insåg att det i 
nuläget skulle bli svårt att via insamlingar 
skapa en ekonomi som kan finansiera den 
utrustning som krävs för en kvalitetsfull vård. 
Därför utvecklade vi den kooperativa 

ambulansverksamhet som idag finansieras genom att sälja sina tjänster till landstinget. 
Konkurrenskraftiga blir vi därför att ambulansen är löntagarägd och alla beslut fattas 
gemensamt, på så sätt krävs ingen dyr ledning eller dyra vd poster. Då alla är delaktiga i 
organiserandet av arbetet har effektiviteten ökat och därmed kan vi hålla kostnaderna nere. 
Formen är delvis en kompromiss, då vi står under regionens direktiv och inte har full 
beslutsfrihet, å andra sidan är alla delaktiga och har stort inflytande i sitt arbete. 
Ambulansverksamheten går så bra att det till och med blir ett visst överskott. Överskottet 
tillsammans med privata donationer finansierar Anarchic Black Star of Lifes frivillig 
verksamhet, som består av primärvård, psykiatrisk vård och specialistvård åt gömda 
flyktingar (s.k. illegala invandrare). Idag har de, utan att bli anmälda till myndigheterna, 
endast rätt till akutsjukvård. 
 Ett stort nätverk med läkare, sjuksköterskor m fl. möjliggör att vi via vår 
”underjordiska” mobila klinik kan erbjuda allmänläkare, psykologer, gynekologer, 
barnmorskor, tandläkare, sjukgymnaster m fl. Ständig bristvara är dock psykiatrikerna då 
behovet av dem är så stort, inte minst för barnen som är extra känsliga för den oerhörda 
psykiska belastning det innebär att hålla sig gömd. Givetvis är vården kostnadsfri för 
patienten. Inspirerande i arbetet med den mobila kliniken har varit, Rosengrenska klinikens 
flyktingsmottagning i Göteborg och Läkare utan gränsers arbete med illegala invandrare i 
bl.a. Belgien och Italien. 
 Vi anser att vården skal fördelas efter behov och inte efter hudfärg, sexualitet, 

kön, klass och politisk eller religiös åskådning. 

 

Text till ”Anarchic Black Star of Life” Adam Kästel (2004).  
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Påverkad var jag också av aktivisten, läkaren och konstnären Rebecca Gomperts som i ett 

samarbete med konst-arkitektur-och designkollektivet Atelier Van Lieshout skapade kliniken 

A-Portable år 2001. En mobil abortklinik som huserade inuti en ombyggd skeppscontainer.  

Med A-Portable placerad på ett holländskt fartyg kunde organisationen Woman on Waves 

utnyttja den liberala holländska abortlagstiftningen på internationellt vatten. Drygt 22 km från 

land på internationellt vatten gäller det landets lagar som båten är registrerad i. Därmed kunde 

Gomperts och Woman on Waves hjälpa kvinnor i länder med strängare familjeplaneringslagar 

såsom Irland, Polen och Portugal genom att transportera ut dem på internationellt vatten och 

där assistera kvinnornas aborter lagligt med hjälp av holländsk lagstiftning (Jennifer 

Allen,2007).  

 

 

Secret Pussypants Performance 

 

Efter förlossningen av sin son inriktar sig konstnären Mary Kelly (1997), i verket Post- 

Partum Document, på hur de båda formas av varandras närhet under de första åren 1973-79. 

Med bl.a. hjälp av repetitiva dokumentationer av barnets födointag, avföring och 

språkutveckling så arbetar Kelly som konstnär med det intima, vardagliga och 

identitetsomvälvande som ett föräldraskap innebär. Detta arbete blir också ett verktyg för att 

kunna distansera sig från sitt barn.  

 

Den egna kroppen och kroppsspråket blev föremål för min forskning. I verket Secret 

Pussypants Performance bar jag dagligen under fyra månaders tid ett par byxor med en fitta 

av rosa sidenband insytt i grenen. Intentionen var att inte visa fittan för min omgivning utan 

att försöka hålla den dold. På så sätt riktades min uppmärksamhet mot hur mitt kroppsspråk 

uttryckte sig bl.a. i form av att sitta med särade ben eller med benen i kors.  

 

Under denna period fanns hos mig en rädsla för vad för slags rektioner ett oavsiktligt 

blottande skulle kunna innebära, det fanns exempelvis en rädsla för genans och skam men 

också en rädsla för våld när jag var ute sena kvällar. Denna rädsla internaliserade min kropp 

så att på fyra månader gick kroppsspråket från att vara stelt och mycket fokuserat på att inte 

avslöja mig till att vara avslappnat och ”naturligt”. Om jag mot förmodan satt med benen isär 
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så föll en sjal ner som av sig själv eller så råkade en väska hamna i vägen för att andras 

blickar skulle se min fitta.  

 

 

Lent och Föl jsamt  

 

Vid min examensutställning 2013 på Konstfack visades en performance som var resultatet av 

en undersökning av Lean production inom sjukvården.  

Lean är en företagsorganisationsform som adapterats av samtida svensk sjukvård. En sjukvård 

som styrs genom New Public Management, en styrform där sjukvården får betalt efter hur 

mycket den kan producera. Vilket innebär att alla former av sjukvårdsinterventioner, t ex 

behandlingar och diagnoser, har fått ett förutbestämt pris som skapar incitament för hur 

sjukvården prioriterar (Zaremba, 2013, 5 mars). 

 

Lean är en vidareutveckling av Toyota-modellen som omformulerats för att passa 

västerländskt företagande, allt från produktionsindustri till servicesektorn. Ett koncept kring 

produktion som uttalar sig som kundtillvänt och som förespråkar behovet av flöde i systemet. 

Att produkten ska flyta genom produktionen så friktionsfritt och snabbt som möjligt med få 

stopp och flaskhalsar. Samt vikten av att standardisera och skapa förutsägbarhet i 

produktionen (Modig & Åhlström, 2011). 

 

Under de år jag jobbat på en av Stockholms större akutmottagningar innebar flödesarbetet 

bl.a. att digitala takttavlor sattes upp med en förprogrammerad takt i vilken hastighet 

patienterna skulle behandlas. Och att efter varje arbetspass hölls ett möte där arbetsgruppen 

gick igenom om vi arbetat enligt fastslagen rutin och varför eventuella avsteg gjordes samt 

om vi identifierat tidstjuvar, det vill säga arbetsmoment som förstås som onödiga. 

 

Min examensperformance gick till så att tre frivilliga ur publiken fick hjälpa mig att framföra 

verket genom att två fick skriva ut den text jag skulle läsa. Klippa upp texten i rader efter 

markerade streckade linjer och sedan räcka mig textlapparna. När jag läst på lappen så gav jag 

den till den tredje medhjälparen som strimlade pappret med en dokumentförstörare. Texten 

flödar genom produktionsleden i denna performance. 
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Texten handlar om ett patientmöte ur mitt perspektiv som sjuksköterska och hur jag upplever 

att mötet instrumentaliseras och avintimiseras av att arbeta under produktionsformen Lean. 

Vidare handlar texten om industrialiseringens utveckling från Taylorismens arbetsfördelande 

löpandebandsprincip via Fordmodellen till Toyotas humanisering av löpandebandsprincipen. 

En utveckling som går från att kontrollera arbetarens kropp med hot och straff till att 

kontrollera denna kropp genom att styra viljan att styra kroppen till det som den dominerande 

vill. Likt de av Foucault (2003) beskrivna framstegen i övervakning och kontroll, som går 

från kroppsbestraffning till att implementera självkontroll hos dem som skall styras. 

 

I en verksamhetsplan från akutkliniken där jag arbetade sammanblandades kundperspektivet 

med samhälls- och patientperspektivet. Landstinget är den betalande kunden, men vad händer 

när retoriken börjar formulera patient/vårdgivarerelationen till en kund/service relation? Kan 

patienten som är i en beroendeställning ses som en väljande kund? Enligt mig blir patienten i 

en Lean sjukvård själva produktionsenheten som ska flyta lent och följsamt genom 

sjukvårdsproduktionen. 

 

 

Diskussion 

  

I uppsatsen har jag återkommande skrivit om vardagen som begrepp. Vilket är högst 

problematiskt då vardag inte låter sig definieras så lätt, förutom som veckodagarna måndag 

till fredag. Vardag som begrepp är normerande då det förutsätter att det finns något normalt 

och alldagligt banalt till skillnad från den exklusiva helgen. Det jag i den här texten försöker 

sätta fingret på är snarare de ständigt kommande problemställningar som vi måste hantera på 

nära håll.  

 

Imponerad av hur Gomperts lyckas arbeta interdisciplinärt med aktivism och konst och av 

rädslan att själv arbeta konstnärligt kommenterande snarare än handgripligt förändrande, 

förde mig till att vilja ta det konstnärliga förhållningssättet och applicera det på andra fällt, 

framförallt vardagen men också på andra konkreta arbetsfällt. Jag kände att jag saknade 

kunskap från min bakgrund på förberedande konstskolor som hade stark inriktning på måleri 

när jag gjorde socialt inriktad konceptkonst. Därför kände jag att jag som del av min 

konstnärliga utveckling ville utbilda mig till sjuksköterska för att få kunskap om och 
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erfarenhet av sociala relationer och asymmetriska maktförhållanden. Att studera till 

sjuksköterska kändes då relevant för att brutalt utsätta mig för en tänkt verklighet i jakt på 

mellanmänsklig och allmänmänsklig kunskap inför ett vidare konstnärskap.  

 

Hur påverkar den ekonomiska styrningen av ett arbete förutsättningarna för att uppfatta sin 

roll i situationen? Hur påverkas sjukvårdspersonalens möte med patienten? Dessa frågor som 

jag försökte ställa ambulanspersonalen 2004 utan att få ett svar lyckas jag nu beskriva ett 

knappt decennium senare ur ett egenupplevt perspektiv i performanceakten Lent och 

Följsamt.  

 

En av medlemmarna av den tyska delen av Dadaiströrelsen Kurt Schwitters började 1923 och 

arbetade under många år med ett verk kallat Merzbau. Konstverket var en ständigt utbyggd 

och föränderlig asymmetrisk konstruktion i Schwitters hem som grottlikt klädde in väggar 

och tak rum för rum. Den liknade med sina rytmiska veck och kaviteter en blandning av 

gotisk arkitektur och kubistiskt måleri. Schwitters bodde och arbetade i Merzbau och i vars 

håligheter han samlade diverse minnesladdade föremål eller byggde upp små interiörer där det 

utspelades olika scenarier. Meningen var aldrig att konstverket skulle bli färdigt utan Merzbau 

var processorienterat och en del av Schwitters vardag (Dachy, 2006).  

 

Voltairine De Cleyre beskriver direkt aktion som handlingen att se ett behov och tillgodose 

det själv eller tillsammans med andra utan att be om lov från auktoriteter (2004). De Cleyres 

tolkning är vid och kan innebära både skapande och förstörande med fredliga medel eller med 

våld. Under sin livstid med politisk kamp övergav Emma Goldman (1980) mottot ”ändamålet 

helgar medlen” för att ta sig an och beskriva idén att medlen påverkar målet. Att hur en kamp 

förs påverkar resultatet, det vill säga att de metoder som används i en strävan måste stå i 

överensstämmelse med målet. Som jag förstått har bland vissa anarkister detta använts som 

argument mot parlamentarism då det vore att försöka vinna politisk vinning med medel som 

inte är förenligt med idealet. Jag tilltalas av det produktiva i att se ett problem och skapa ett 

alternativ. Med konst vill jag förändra hur vi ser på omvärlden och därmed omforma världen.  

 

Jag är i mitt konstnärskap intresserad av genklangen mellan det personliga och det politiska, 

det lilla och det stora, yttre och inre. Som när jag har mått dåligt av att arbeta som försäljare i 

butik och upplevt att kunderna velat ha mer än de produkter jag sålt, som att de varit ute efter 

mig. Även om jag älskar att dricka kaffe på café så skäms jag för att vara föremål för någons 
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service. Därför har jag arbetat med Café Gelateria Chez Grand Michel för att genom att 

förändra alla yttre förutsättningar för detta förhållande mellan den som serverar kaffe och den 

som dricker, undersöka hur det känns i mig som serverar. För att se om jag känner mig 

jämbördigare och stoltare. Eller som i Secret Pussypants Performance där en undersökning av 

mitt eget förhållande till mitt kroppsspråk säger något om hur föreställningar och 

förväntningar indoktrinerar allas våra kroppar.  

 

Nu ser jag inte uppdelningen längre mellan konstvärlden och verkligheten. 

Sjuksköterskevärlden har sina egna koder och sanningar och jag spelar med i den rollen precis 

som jag spelar med i konstsammanhang och i familjelivet. Även om sjuksköterskeyrket har 

förändrat mig och mitt konstnärskap så är det att bli förälder som starkast skakat om mig i 

förhållande till livet. Alla mina mallar, föreställningar och idéer om hur en ska leva och bete 

sig prövas och kastas ständigt tillbaka i ansiktet på mig i mötet med barnen.  
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