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ABSTRACT 
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Uppsatsen behandlar media som arena för provocerande konst  

– en diskursanalytisk studie om konstfackdebatten  

 

Bakgrund: Studiens syfte är att utifrån ideologikritisk diskursanalys undersöka konstfackdebattens 

konstruktion och representation i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet 

under år 2009.  Ett delsyfte är att med utgångspunkt från två konstfackelevers examensarbeten; Anna 

Odells Okänd, kvinna 2009-349701 och NUGs Territorial pissing, belysa likheter och skillnader 

avseende medierapporteringen inom olika genremässiga strukturer.  

 

Frågeställningar: 

Hur konstruerades konstfackdebatten och representation av Anna Odell respektive Magnus ”NUG” 

Gustafsson och deras konstprojekt i svensk storstadspress år 2009?  

Delfrågor är: Vad publicerades, när, var (i vilka medier), av vem och hur?  

a) Vad skrevs om händelserna? Vilka diskursteman uttrycktes?  

b) När och var (i vilka medier) publicerades materialet? Hur utvecklades medierapporteringen 

över tid? 

c) Vem uttalade sig och hur gestaltades händelserna inom ramen för kultur- respektive 

nyhetsjournalistik? Vilka fokusområden och flöden mellan genres kan urskiljas?   

 

Metod: Uppsatsen är kvalitativ, deskriptiv i sin karaktär där diskursanalys använts för att granska 

mediepublicitet i förhållande till ett socialt sammanhang.  

 

Resultat: Studien behandlar Konstfack, konst och kontrovers. Incidenter kring de analyserade 

projekten av Anna Odell och NUG, gav upphov till mest publicitet i februari och maj 2009. Debatt och 

redaktionell text handlade i huvudsak om konst, ansvar, samhällsekonomi och juridik.  

Inom nyhetsgenren baserades rapporteringen på händelsen, brottsaspekten och de ekonomiska 

konsekvenserna, där dagspressen främst inriktade sig på Konstfack och juridiskt ansvar. 

Kvällspressens nyhetsrapportering var till övervägande del mer sensationsinriktad, med fokus på 

enskilda individer i direkt anslutning till deras handling.  

Kulturredaktionerna stod bakom flera opinionsorienterade artiklar. De handlade om konsten i sig, dess 

utveckling och samhällsinstitutionernas ansvarsroll, ofta ensidigt ur författarens eget perspektiv. 

Inom kulturgenren var konstteoretiska och historiska referenser frekvent förekommande. Artiklarna 

rymde också en mer komplex diskussionen som ställde högre krav på läsarnas förkunskaper.  

 

Nyckelord: Konstfack, Anna Odell, NUG, diskursanalys 
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1. INLEDNING 

1.1. Ämnesval och problemdiskussion 

Denna C-uppsats är skriven inom ramen för journalistikvetenskap vid JMK/ Stockholms 

universitet. Då jag även har konstvetenskaplig bakgrund har jag valt att studera 

journalistik med inriktning konst och kultur. Flera medieuppmärksammade händelser har 

präglat rapporteringen kring konst de senaste åren och det kommer allt fler belägg för att 

vårt sätt att tycka och tala om samhällsfrågor påverkas av de bilder som massmedierna 

presenterar. De attribut som är framträdande i det allmänna medvetandet.
1
  

 

En ny generation konstnärer har etablerat sig på den svenska konstscenen. Det rör sig om 

snabba karriärer – från första utställning till försäljning på några år.
2
 Auktionshus, museer 

och gallerier lockar tusentals besökare till visningar av samtidskonst. Konst- och 

företagsvärlden överlappar varandra allt mer och medier och kommunikation har fått en 

större betydelse i konkurrensen på marknaden. För att visa sin existens och skapa 

uppmärksamhet kring sig och sina verk måste konstutövarna kommunicera.  

 

Då jag var nyfiken på hur journalistiken speglar konstnärer, vars uttryck rymmer en 

provokativ handling, valde jag att söka inblick i mediernas roll i sfären mellan konst, 

kultur och samhällspolitik. Utgångspunkt blev den publicitet och debatt som blossade upp 

våren 2009, i samband med Anna Odell och Magnus (NUG) Gustafssons examensarbeten 

vid Konstfack. Konststudenternas agerande med anknytning till verken Okänd, kvinna 

2009-349701 respektive Territorial pissing, bedömdes som både etiskt oacceptabelt och 

kriminellt och kontroverserna kom att handla om samhällsansvar, lagbrott, etik och 

värdegrunder.  

 

Studien belyser massmediala diskurser och representation i media där rapporteringens 

utveckling över tid, teman och flödet mellan genres granskas. Jag ville se hur debatten 

skildrades, vilket utrymme och tyngd som gavs olika perspektiv och om betoningen låg på 

nyhetsförmedling eller de mer kulturella aspekterna. Intressant är att se en och samma 

händelse förmedlad via olika redaktioner, men även att få inblick i de perspektiv som kom 

att vägleda allmänheten i dess uppfattningar. Var gränserna går kring yttrandefrihet är en 

ständigt återkommande fråga, men som problem vill jag i detta fall understryka vikten av 

medvetet kritiskt granskande vid mottagande av budskap, där yttranden och åsikter förs 

fram filtrerade genom media och olika genres. Att svälja allt med hull och hår skulle vara 

problematiskt oavsett ståndpunkt i ett samhälle där gränserna för agerande i konstens 

namn är vaga. Provokationer förekommer som medel inom konsten men målet i sig 

framgår oftast först i ett sammanhang. Det är i denna kontext, där interaktionen blir tydlig 

och olika företrädare träder in i debatten som resultatet visar sig. Ett resultat som beroende 

på grundläggande intention och värderingar kan anses mer eller mindre lyckat. Problemet 

här var att det inte bara handlade om enskilda verk utan om Konstfack som statlig 

institution med dubbel roll i samhället. Att som skola respektera samhällets regler och 

samtidigt verka för konstnärers fria uttryck och konstens autonomi.    

                                                 
1
 McCombs (2006) Makten över dagordningen, SNS förlag, Stockholm, s. 112 

2
 Florén, J. Nu föryngras auktionerna, Dagens Industri 070420, s.30  
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1.2. Syfte och frågeställningar   

Jag är intresserad av journalistiken som kulturellt forum, där utvalda ämnen förs fram och 

uppmärksammas i vidare sammanhang. Min ambition är att ur ett 

journalistikvetenskapligt perspektiv få större förståelse för enskilda (konstnärs)individers 

sätt att via media påverka den offentliga debatten samt öka insikten om vilken roll detta 

spelar i ett demokratiskt samhälle.  

 

Förhoppningen är att jag genom ämnesvalet bidrar till att hålla liv i frågor som rör 

journalistik i gränslandet mellan konst, kultur och samhällspolitik.   

 

Mitt huvudsyfte är att utifrån ideologikritisk diskursanalys undersöka konstfackdebattens 

konstruktion och representation i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och 

Aftonbladet, år 2009.  Delsyftet är att med utgångspunkt från två konstfackelevers 

examensarbeten; Anna Odells Okänd, kvinna 2009-349701 och NUGs Territorial pissing, 

belysa skillnader och likheter avseende medierapporteringen inom olika genremässiga 

strukturer.  

 

Flödet och fördelningen mellan genres väcker intresse. Enligt tidigare forskning med 

jämförande nedslag från 1980-90talen, förekom åtminstone graffitidiskurser till 

övervägande del då inom nyhetsgenren.
3
 I denna studie följer jag tesen att de 

konsthändelser som uppmärksammades i media år 2009, främst faller in under 

kulturgenren.  

 

Som mottagare av medieförmedlade budskap är vi förberedda på vissa skillnader mellan 

genres, men intressant är att följa hur diskurser och framställningar ter sig då en och 

samma händelse stöps i olika form, beroende på om det exempelvis är nyhets- eller 

kulturredaktionen som står bakom textproduktionen.  Jag närmar mig ämnet genom att se 

om det är konsten eller provokationen som betonas via mediernas filtrering, men är också 

nyfiken att se hur konstinstitutionen Konstfack framträder i sin dubbla roll.    

 

Frågeställningar 

Huvudfrågan lyder: Hur konstruerades konstfackdebatten och representation av Anna 

Odell respektive Magnus ”NUG” Gustafsson och deras konstprojekt i svensk 

storstadspress år 2009?  

Delfrågor är: Vad publicerades, när, var (i vilka medier), av vem och hur?  

a) Vad skrevs om händelserna? Vilka diskursteman uttrycktes?  

b) När och var (i vilka medier) publicerades materialet? Hur utvecklades 

medierapporteringen över tid? 

c) Vem uttalade sig och hur gestaltades händelserna inom ramen för kultur- respektive 

nyhetsjournalistik? Vilka fokusområden och flöden mellan genres kan urskiljas?   

 

                                                 
3
 Ekman M. (2003) Klottrare organiserade som MC-gäng en ideologikritisk analys av graffitidiskurser i Dagens 

Nyheter och Aftonbladet över tre decennier. (Nedslag i tid: år 1987, 1996, 2001/02). 



Charlotte Råsbrant-Bergström, C-uppsats, Ht11  

Stockholms Universitet/JMK/JKAND 

   

 - 5 - 

1.3. Avgränsningar 

Studien avgränsas geografiskt till att behandla svensk medierapportering kring 

konstfackstudenterna Anna Odell och Magnus (NUG) Gustafsson med anknytning till 

deras examensarbeten.  I fokus ligger konstprojekten Odells Okänd, kvinna 2009-349701 

och NUG:s Territorial pissing. Undersökningsmaterialet är hämtat via Mediearkivet/ 

Retriever och består av artiklar i kategorin storstadspress: Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Händelserna som kom att ligga till grund för 

medieuppmärksamhet och debatt, inträffade i Stockholm, januari-februari 2009. Då jag 

ville få relevant undersökningsmaterial för tiden närmast dessa incidenter, men ändå 

kunna följa publiciteten över tid, periodiserades artikelsökningen till år 2009. Händelserna 

behandlas var och en för sig, med textanalys avgränsad till kultur- respektive nyhetsgenre. 

Bilder och kompletterande bildtexter ingår av tidsmässiga skäl inte i analysen. 

 

1.4.  Disposition 

Inledningen rymmer bakgrund, ämnesval, problemdiskussion, syfte, frågeställningar, 

avgränsningar, disposition och kort om tidigare forskning. Därefter följer teoretisk 

referensram med beskrivning av ett urval grundläggande teorier och modeller, relaterade 

till medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning. Vidare beskrivs metod och 

källmaterial. Analysen är uppdelad i fall 1 och 2, där vardera fallstudie inleds med en 

bakgrundsdiskussion. Textmaterialet delas in i nyhetsgenre respektive kulturgenre och 

artiklarna klassificeras kvällspress (Aftonbladet/Expressen) respektive dagspress 

(DN/SvD). Den avslutande diskussionen relaterar till frågeställningar och resultat. 

 

1.5. Tidigare forskning 

Inom området finns tidigare forskning som håller hög kvalitet, bland annat en 

magisteruppsats från 2003 om graffitidiskurser av Mattias Ekman vid JMK.
4
 Även Anna 

Orrgehns avhandling Den medierade konsten: scenen, samtalet, samhället, 
5
 är relevant 

för ämnet. Hennes forskning skildrar mediering och den mediala diskursen om konst och 

nya medier. Medietypers betydelse och medietexters konstruktion behandlas. I enlighet 

med studien utgår jag från att medieringen och vad den gör med konsten inte går att bortse 

från. Konsten ses inte som en autonom företeelse utan ingår i ett diskursivt spänningsfält. 

Anna Orrghen menar att mediering av konst innebär att medierna genom vilken konsten 

förmedlas gör någonting med konsten. Det är genom medietexterna och den mediala 

diskursen konsten konstrueras som kunskapsobjekt och konstens inflytande på samhället 

blir diskursivt filtrerad. Skillnaden mellan mediering och medialisering understryks. 

Mediering handlar om vad medierna gör med konsten, medialisering innebär att konsten 

innehåller medier.
6
 Mitt uppsatsämne relaterar till mediering.  

 

                                                 
4
 Ekman M. (2003) Klottrare organiserade som MC-gäng en ideologikritisk analys av graffitidiskurser i Dagens 

Nyheter och Aftonbladet över tre decennier 
5
 Orrgehns A. (2007), Den medierade konsten: scenen, samtalet, samhället, Gidlunds förlag 

6
 Ibid, s. 168f 



Charlotte Råsbrant-Bergström, C-uppsats, Ht11  

Stockholms Universitet/JMK/JKAND 

   

 - 6 - 

Som referensmaterial har jag även funnit C-uppsatser från Södertörns högskola
7
 och 

Göteborgs universitet.
8
 Det teoretiska fältet mellan marknadskommunikation och konst 

belyses och som bakgrund till denna studie tar jag i beaktning att de påvisar en 

uppluckring av konstnärers äldre negativa attityder till företagsekonomiska intressen.  

 

Vid Göteborgs universitet har två journalistikstuderande utgått från James Lull och 

Stephen Hinermans Media Scandals, då de granskat hur fyra konstskandaler beskrivits i 

dagspress. Genom kvalitativ analysmodell dras generella slutsatser om konstskandaler och 

hypotesen att det finns en klyfta mellan konstetablissemanget och allmänheten bekräftas.  

Konstfackskandalen våren 2009, behandlas som ett av fallen.
9
  

 

Från det senaste året finns även en C-uppsats om Konsten och yttrandefriheten framlagd 

vid högskolan i Gävle. Författaren analyserar debatten om Elisabeth Ohlsons Ecce Homo 

och Lars Vilks Muhammedbild. Liksom i detta fall vill även jag poängtera att avsikten 

med undersökningen inte är att ta reda på var gränsen går för vad man får säga i konstens 

och yttrandefrihetens namn, utan fokus ligger snarare på analys av själva debatten om vad 

som sägs i frågan.  Jag tar avstamp i tidigare forskning och går än närmare in på 

fördjupning av hur olika redaktioner förmedlar budskap samt vad som uttrycks i 

diskursen.    

 

1.6. Bakgrund – konstfack, konst och kontrovers år 2009 

1.6.1 Fallstudie 1 - Anna Odell; Okänd, kvinna 2009-349701 

Anna Odell (född 1973), fick stor uppmärksamhet i medierna efter att den 21 januari 2009 

ha iscensatt sitt examensarbete vid Konstfack; Okänd, kvinna 2009-349701.
10

 Hon 

uppträdde förvirrat på Liljeholmsbron i Stockholm och tvångsomhändertogs på S:t Görans 

sjukhus, dit hon förts av polisen. Odell skrevs ut följande dag efter att ha avslöjat för 

sjukvårdspersonalen att hennes tilltag var ett konstprojekt.  

 

I en debattartikel i DN den 8 februari 2009 gav en lärare vid Konstfack sitt stöd åt eleven. 

Den 3 mars presenterade Konstfacks rektor Ivar Björkman, en intern utredning om de 

kritiserade elevprojekten. Han slår fast att Odells verk är etiskt oacceptabelt och borde ha 

stoppats av skolan. Han menar att utredningen visar att Konstfack behöver tydligare etiska 

riktlinjer för elevarbeten och för handledarnas ansvar.  

 

Den 8 maj berättar Anna Odell i en intervju i DN att händelsen på bron var en 

rekonstruktion av en verklig händelse som hon var med om 13 år tidigare. Även då 

tvångsintagen på S:t Görans sjukhus. Under Konstfacks elevutställning 12-24 maj
11

, drar 

Odells Okänd, kvinna 2009-349701 rekordpublik. Den 12 maj JO-anmäldes David 

                                                 
7
 Nygren Å., Åstrand M., Spelrummet mellan två världar, C-uppsats, Södertörns högskola, Vt. 2006 

8
 Hettwer M., Konstnärsrollen – en studie om konstnärsrollen utifrån samtida konstelever, C-uppsats, Göteborgs 

universitet, Ht. 2006 samt Lekholm/Wannerskogs Konstbråk! Provocerande konst i pressen, JMG, Vt. 2009 
9
 Lekholm/Wannerskogs projektarbete Konstbråk! Provocerande konst i pressen, JMG, Vt. 2009 

10
 http://www.konstfack2009.se/bachelor/bafa/anna-odell/ 

11
 http://www.konstfack2009.se/ (tillgänglig 111128) 

http://www.konstfack2009.se/
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Eberhard, före detta överläkare och chef för den psykologiska mottagningen på S:t Görans 

sjukhus, för att ha röjt sekretessbelagda uppgifter i fallet Anna Odell.  

 

Den 13 maj väcks åtal mot Anna Odell. Hon anklagas bland annat för våldsamt motstånd, 

falskt larm och oredligt förfarande. Den 26 juni skriver justitieombudsman Kerstin André 

att anmälan mot David Eberhard ”inte föranleder någon åtgärd” och att JO inte tar upp 

ärendet. Den 13 juni visas en uppdaterad version av verket, omdöpt till ”Rekonstruktion”, 

på Kalmar konstmuseum. Utställningen leder till publikrekord under sommaren.  

 

Den 24 augusti 2009 ställs Anna Odell inför rätta vid Stockholms Tingsrätt.
12

 Tingsrätten 

valde att fälla Anna Odell för Våldsamt motstånd och oredligt förfarande, till sammanlagt 

2500 kr i böter. Hon anser att böterna är låga och Tingsrättens dom överklagas inte.
13

 

 

1.6.2 Fallstudie 2 - Mats ”NUG” Gustafsson; Territorial pissing  

Magnus Gustafsson (född 1972) känd under pseudonymen ”NUG”, blev uppmärksammad 

av en större allmänhet då han via galleri Brandstrom Stockholm ställde ut en två minuter 

lång videofilm ”Territorial pissing”
14

 på konstmässan Market i Stockholm, 13-15 februari 

2009.
15

 Filmen, med en maskerad person som sprayar ner en t-banevagn och sedan kastar 

sig ut genom ett fönster, var NUGs examensarbete vid Konstfack 2008, men hade då ännu 

inte uppmärksammats i media.   

 

När kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth besökte mässan reagerade hon starkt negativt 

och uttalade sig i DN om att hon anser graffiti vara skadegörelse.  

 

Effekten av att graffiti flyttar in i konstsalongerna förstärktes även genom mässmonterns 

interiör, där graffiti var sprayat på sobert crèmefärgade väggar, invid svarta tv-skärmar 

och antika möbler inlånade från Bukowskis. Så vad hände? Efter konstmässan Market 

sålde galleri Brandstrom Stockholm fem exemplar av verket (för totalt ca 125.000kr).  

 

Den 19 februari rapporterade SVT Kulturnyheterna att två ex av filmen sålts
16

, ett ex till 

en norsk privatsamlare och ett ex till den finska galleristen Ilona Anhava. Till skillnad 

från kulturministern var hon mycket nöjd och menade att ”klottervideon” är konsthistoria 

vare sig vi vill eller inte.
17

  

 

NUG medverkade i sommarens grupputställning på Fondation Cartier i Paris, där 

utställningen ”Né dans la rue/Born in the street” samlade graffitikonstnärer från hela 

världen.
 18

 I Sverige misstänktes NUG för grov skadegörelse, men den förundersökning 

som inleddes lades ned, då bevisen inte ansågs tillräckliga för åtal.  

 

                                                 
12

 DN 090824, Debatten om Konstfack Bakgrund till åtalet mot Anna Odell DN.se Kultur (tillgänglig 111128) 
13

 http://svtplay.se/v/1673050/anna_odell_om_domen 
14

 http://www.youtube.com/watch?v=iJfb5jyIlKQ 
15

 Bolagsfakta Market http://www.bolagsfakta.se/pressreleaser/visa/pressrelease/84066/ (tillgänglig 111128) 
16

 http://svt.se/2.58360/1.1450156/utskriftsvanligt_format?printerfriendly=true 
17

 http://svt.se/2.27170/1.1451895/nojd_kopare_klottervideon_ar_konsthistoria 
18

 http://presse.fondation.cartier.com/?photo=532 

http://www.bolagsfakta.se/pressreleaser/visa/pressrelease/84066/
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1.6.3  Sammanfattande exposé - Fallstudie 1 och 2  

13 Maj 2008: Magnus NUG Gustafssons examensarbete Territorial pissing visas på 

Konstfack i Stockholm. 

 

21 jan. 2009: Konstfackstudenten Anna Odell simulerar en psykos på Liljeholmsbron i 

Stockholm och förs till S:t Görans sjukhus psykakut. Dagen efter avslöjar hon handlingen 

som ett konstprojekt; ”Okänd kvinna 2009 – 34970”.  

 

13-15 feb. 2009: På konstmässan Market visas filmen Territorial pissing i Galleri 

Brandstrom Stockholms monter. Det är konstfackstudenten Magnus NUG Gustafssons 

examensarbete från 2008, där en maskerad person syns spraya ned en t-banevagn. Efter 

kritik från bl.a. kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, tas verket bort, men då har flera 

exemplar redan hunnit säljas av galleristen.  

 

12 maj 2009: Anna Odells konstprojekt visas på Konstfacks vårutställning och därefter 

(13 juni-29 juli) på Kalmar konstmuseum under sommaren.
19

 

 

7 juli- 29 nov. 2009: NUGs film visas på graffitiutställning, Fondation Cartier i Paris. 

 

21 sept. 2009: Anna Odell döms att betala dagsböter för våldsamt motstånd och oredligt 

förfarande.
20

 Domstolen uttalar att Odell haft för avsikt att fästa allmänuppmärksamhet på 

den psykiatriska tvångsvården inom ramen för ett konstprojekt och inte i första hand att 

begå brott.  

 

24 jan 2010: Brottsmisstankarna mot Magnus NUG Gustafsson avskrivs och 

brottsutredningen läggs ned. 

                                                 
19

 http://www.kalmarkonstmuseum.se/rekonstruktion 
20

 http://www.dagensjuridik.se/2009/08/anna-odell-doms-till-dagsboter 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

2.1. Diskursteori - Kritisk diskursanalys 

Inom den kritisk-diskursanalytiska riktningen anses Faircloughs angreppsätt vara den 

mest utvecklade teorin och metoden för forskning om kommunikation, kultur och 

samhälle. Nedan följer fem signifikanta drag för denna riktning: 

 

1) Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv 

karaktär. Här ses diskursiva praktiker varigenom texter produceras och konsumeras, som 

en viktig form av social praktik, vilken bidrar till att konstituera den sociala världen med 

sociala identiteter och relationer.  

 

2) Diskurs är både konstituerande och konstituerad, vilket innebär att den som social 

praktik konstituerar den sociala världen och konstitueras av andra sociala praktiker. 

Diskursen bidrar till att forma, omforma och spegla sociala strukturer och processer. 

Fairclough analyserar hur diskursiva praktiker bidrar till att skapa nya former av politik 

där hänsyn tas till att diskursiva praktiker påverkas av samhällskrafter som inte bara har 

en diskursiv karaktär (t.ex. det politiska systemets och mediernas institutionella struktur).  

 

3) Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget.  

 

4) Diskurs fungerar ideologiskt. Kritisk diskursanalys är kritisk i den mening att den ser 

det som en uppgift att klarlägga den diskursiva praktikens roll i den sociala värld (inkl. 

sociala relationer) som innebär ojämlika maktförhållanden. Här hävdas att diskursiva 

praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala 

grupper (tex sociala klasser, mellan kvinnor och män, mellan etniska minoriteter och 

majoriteten). Effekter som betraktas som ideologiska.  

 

5) Kritisk forskning och kritisk diskursanalys uppfattas inte som politiskt neutral utan som 

kritiskt angreppsätt, politiskt engagerat i social förändring. Fairclough betonar vikten av 

kritisk språkmedvetenhet.
21

 När en journalist bygger på en diskurs som rutinmässigt 

används inom medierna bidrar hon till att reproducera mediesystemet.
22

 

 

Diskursbegreppet 

Begreppet diskurs används av Fairclough på två olika sätt. Med substantivet diskurs 

menas språkbruk som social praktik, medan en diskurs definieras som ett sätt att tala som 

ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv.  

 

Diskurs bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer samt kunskaps- och 

betydelsesystem. Vid diskursanalys är det rekommenderat att fokusera på två 

dimensioner: 

 

                                                 
21

 Winther Jörgensen (2000), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, s. 66ff 
22

 Ibid, s. 76 
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1) Den kommunikativa händelsen – t.ex. språkbruk i en tidningsartikel 

2) Diskursordningen – är summan av diskurstyper (diskurser och genrer) som används 

inom en social domän. 
23

 Det kan också vara namnet på ett potentiellt eller faktiskt 

område för diskursiv konflikt och/eller beteckna två eller flera diskurser som försöker 

etablera sig i samma domän.
24

 Fairclough definierar diskursordning som en komplex 

och motsägelsefull konfiguration av diskurser och genrer inom samma sociala område 

eller institution. Diskursordningar kan fungera över institutionsgränserna men kan 

också knytas till viss institution t.ex. sjukhusvårdens diskursordning. Genom att 

fokusera på olika konkurrerande diskurser inom samma område kan man se var den 

ena eller andra diskursen är dominerande, var det råder strid mellan diskurser och 

vilka självklarheter som alla diskurser är eniga om. 
25

 Diskursordningen är den 

gemensamma plattformen för olika diskurser t.ex. medicin och alternativ behandling 

för sjukdomsbehandling.
26

 I Medier och kultur
27

 beskrivs diskurser som 

betydelsepotentialer som i första hand konstrueras av den praktik som är 

mediearbetarnas dagliga arbete. Diskurserna utgör länk till mottagarna som i sin tur 

styrs av andra typer av praktiker.  

Genrebegreppet  

En genre är ett språkbruk som är förbundet med och konstituerar en del av en bestämd 

social praktik t.ex. nyhetsgenre. Per Ledin har föreslagit fyra egenskaper som är 

utmärkande för genrer.
28

Genrer: 

1) kopplar texter till en social process, där människor samhandlar genom texter för att nå 

bestämda mål  

2) innefattar prototypföreställningar om textutformningen  

3) ges namn av de människor som har kompetens i dem  

4) formar traditioner som genom at de används i situationer förändras över tid  

 

Enligt Ledin går trenden idag mot att se de yttre pragmatiska villkoren som 

genrekonstituerande. Vi ser vissa texter och kommunikationshändelser som besläktade 

och utvecklar förväntningar på hur man ska handla genom text i olika sociala 

sammanhang.
29

 Enligt Fairclough kan texter innefatta flera genrer. Den uppsättning 

textgenrer (t.ex. nyhet, ledare, insändare) som förekommer i dagspress formar tillsammans 

den journalistiska diskursen. Ett besläktat begrepp med rötter hos Foucault har lanserats 

av Fairclough; diskursordningen, vilket som tidigare nämnts är; summan av de 

diskurstyper som används inom en institution och relationen mellan dem. Det kan skilja 

mellan professionella politiska diskurser och vardagliga diskurser kombinerade med olika 

genrer.
30

 I studien har jag valt att fokusera på indelningen nyhets- respektive 

kulturjournalistisk genre. 

                                                 
23

 Winther Jörgensen (2000), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, s. 72f 
24

 Ibid, s. 64 
25

 Ibid, s.134f 
26

 Ibid, s.137f 
27

 Drotner/Jensen/Poulsen/Schröder medier och kultur, Studentlitteratur, Lund, s.  
28

 Ledin P. (1999) Svensk sakprosa  - texter och textslag en teoretisk diskussion, Lunds universitet, s. 24 
29

 Ibid s. 27 
30

 Ledin P. (1999) Svensk sakprosa  - texter och textslag en teoretisk diskussion, Lunds universitet, s. 32f 
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Diskursanalys 

I varje diskursiv praktik används diskurstyper (diskurser och genrer) på ett bestämt sätt.  

Som analytisk ram kan Faircloughs tredimensionella modell användas. 
31

 Det innebär 

granskning av  

1) Text – textens egenskaper  

2) Diskursiv praktik – produktions och konsumtionsprocesser förbundna med texten  

3) Social praktik – en bredare social praktik som den kommunikativa händelsen är del av.  

 
Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys

32
  

 

Textanalysen fokuserar på de formella dragen i texten - den lingvistiska uppbyggnaden. 

Analysen av diskursiv praktik ser till hur textförfattare bygger på redan existerande 

diskurser och genrer för att skapa en text (och hur de även tolkas av mottagarna utifrån 

detta). En nyhetsgenre kan exempelvis använda olika diskurser t.ex. välfärdsdiskurs, 

nyliberal diskurs etc., likaså genrer såsom hard-news genre och soft-news genre.   

 

Det centrala målet i kritisk diskursanalys är att kartlägga förbindelsen mellan språkbruk 

och social praktik. Intertextualitet ser till historiens inverkan på en text och textens 

inverkan på historien. Fairclough menar att diskursiv praktik och maktrelationer baseras 

på en bestämd föreställning om ideologi och hegemoni. 
33

 Fairclough bygger sin 

uppfattning på Halls teorier och på idén
34

 om att ideologi är en praktik som opererar i 

vardagens betydelseproduktionsprocesser, varigenom betydelse mobiliseras för att 

upprätthålla maktrelationer.
35

 I analysen undersöks yttranden satta i sitt sammanhang mot 

en bestämd bakgrund. Analysen av kontexten inleds med att övergripande bestämma vilka 

genrer texten tillhör (t.ex. kultur- eller nyhetsgenre). Vidare undersöks vilken relation 

texten har till andra texter (t.ex. debattinlägg).  

 

                                                 
31

 Fairclough Norman (1995), Media discourse, Oxford university press, NY, fig.1, s.59 
32

 Winther Jörgensen/Phillips (2000), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteraturen Lund, s. 74 
33

 Winther Jörgensen (2000), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, s. 77f 
34

 John Thompson 
35

 Ibid s. 79ff 
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Texter kan delas in i tre huvudtyper: beskrivande, berättande och argumenterande. 
36

 

Texten sätts in i ett sammanhang t.ex. historiskt, politiskt, socialt eller ekonomiskt. 

Kontext och stilnivå är ofta beroende av varandra.  

 

När man har bilden av språkets karaktär ex. abstrakt, konkret, exakt, diffust, enkelt, svårt, 

fylligt eller tunt, så kan man även bedöma stilnivå där man brukar tala om hög-, mellan- 

eller låg stil. Ekström/Larsson
37

 beskriver hur en analys kan utformas och vilka moment 

som ingår; redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll, kartläggning av 

eventuella bilder och faktarutor. I efterföljande moment ses till textens schematiska resp. 

tematiska struktur, mikroorienterad analys samt politiska/historiska kontextualiseringar. 

 

2.2. Dagordningsteori   

På offentliga arenor i världen pågår ett ständigt flöde av allmänna opinioner. 

Prioriteringen av en viss fråga stärks eller försvagas beroende på växlingar i 

massmediernas och allmänhetens uppmärksamhet.
38

Det finns teorier som påvisar 

förbindelsen mellan massmedier och mottagarnas attityder. McCombs, som står bakom 

Dagordningsteorin, hävdar att massmediernas makt inte består i att de bestämmer över 

våra åsikter, utan däremot har makt att styra vad vi ska ha en åsikt om.  

 

Den andra nivån i denna teori handlar om kännetecken och egenskaper, som tillförs 

aktuella ämnen, händelser och personer.
39

 En gestaltning beskriver objektet och blir 

därmed ett attribut till det objekt som behandlas. En gestaltning kan definieras som en 

allmänt förhärskande beskrivning och karaktärisering av ett objekt, men det finns 

egenskaper som skiljer den från ett objekts andra attribut. Gestaltningar är strukturerande 

principer som införlivar och betonar vissa attribut på en lägre nivå genom att utesluta 

andra. 
40

De har förmågan att strukturera våra tankar och att forma vårt sätt att tänka om 

samhällsfrågor, politik etc. Rubriker kan vara summariska beteckningar på gestaltning 

dvs. dominerande perspektiv som används för att organisera presentationen av nyheter och 

personliga tankar om objekt. Det finns de som argumenterar för antagandet att publik-

grupperna kommer fragmenteras och använda vitt skilda mediedagordningar. Varje 

individ eller grupp av individer kommer använda en egen blandning av nyhets- och 

informationskällor och utveckla beteendemönster som kommer resultera i ett stort antal 

starkt präglade personliga dagordningar.  

 

Priming & framing 

Ett huvudbegrepp är priming som innebär etablering av associationer hos den allmänna 

opinionen dvs. sambandet mellan ett objekt på medborgarnas dagordning och 

åsiktsriktningen. Den psykologiska grunden för priming är allmänhetens selektiva 

                                                 
36

 Östbye mfl. Metodbok för medievetenskap (2003) Liber AB, Malmö, s. 72f 

37
 Ekström/Larsson (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, s. 207f 

 
38

 McCombs (2006) Makten över dagordningen, SNS förlag, Stockholm, s. 62f 
39

 Ibid s. 99 
40

 McCombs (2006) Makten över dagordningen, SNS förlag, Stockholm, s. 120 



Charlotte Råsbrant-Bergström, C-uppsats, Ht11  

Stockholms Universitet/JMK/JKAND 

   

 - 13 - 

uppmärksamhet.
41

 Gestaltningsmakt s.k. framing syftar på en särskild gestaltning (frame) 

i medieinnehållet, men kan också referera till gestaltningsprocessen, gestaltningarnas 

ursprung eller spridning från massmedierna till allmänheten. Gestaltning kan som nämnts 

vara nyhetsinnehållets bärande strukturerade idé, som erbjuder ett sammanhang och pekar 

på vad en fråga handlar om genom användningen av urval, tonvikt, uteslutande och 

fördjupning. Att gestalta är att välja ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra 

dem mer framträdande i en kommunicerande text. På ett sådant sätt att en viss 

problemdefinition, orsakstolkning, moralisk utvärdering och eller rekommendation till 

hantering främjas för det ämne som beskrivs.
42

  

 

McCombs använder löken som metafor för att illustrera fastställandet av mediernas 

dagordning. Viktiga externa nyhetskällor, PR-verksamhet och politiska satsningar ligger 

längst ut. Längre in ser vi massmedierna och hur de påverkar varandra. S.k. intermedial 

dagordningsmakt. Närmast kärnan finns normer och traditioner som styr de grundregler 

som ytterst bestämmer utformningen av mediernas dagordning. 
43

 Frågan om vem som 

avgör vilka frågor allmänheten uppmärksammas på är viktig. Priming och gestaltning kan 

ses som underavdelningar till dagordningseffekter som inte bara får medborgarna att 

tillskriva en fråga betydelse utan också påverkar deras utvärdering och tolkning av frågan.  

 

2.3. Nyhetsvärdering 

Vad är en nyhet?  En mängd forskare har uttalat sig om vad som karaktäriserar en nyhet. 

Johan Galtung och Marie Holmboe Ruge menade redan 1965 att genrerelaterade och 

sociokulturella faktorer var avgörande för nyhetsurvalet. En mer generell bild av vad som 

skapar uppmärksamhet påtalades av Henk Prakke, som betonade vikten av tre faktorer 

som har betydelse för vad som bedöms nyhetsmässigt: avstånd i tid, kultur och rum. Störst 

chans att placeras inom nyhetsgenren har m.a.o. händelser som ligger nära i tid och som 

handlar om något som folk kan relatera till. 
44

 

 
Figur 2. Dimensioner hos nyhetsvärdet enligt Henk Prakke. Källa: Prakke 1969.

45 

                                                 
41

 Ibid. S. 156f 
42

 McCombs (2006) Makten över dagordningen, SNS förlag, Stockholm, s. 118 
43

 Ibid s. 133 

44
 Nord Lars/ Strömbäck Jesper (2004) Medierna och demokratin, Studentlitteratur, Lund 

 
45

 Ibid, s. 225 
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Inom svensk senare forskning har Håkan Hvitfelt knutit an till tidigare definitioner, men 

betonar vikten av begriplighet, enkelhet och kort händelseförlopp. Sammanfattningsvis ser 

Hvitfelt följande faktorer som centrala för nyhetsvärdering.
46

 

 

Händelserna 

1) handlar om politik, ekonomi, brott eller olyckor 

2) är viktiga eller relevanta 

3) handlar om olika slag av avvikelser 

4) utspelas på kort avstånd i olika dimensioner till mediets spridningsområde 

5) är konsonanta med journalisternas och publikens värderingar 

6) handlar om eliter 

7) är begripliga för mediets publik 

8) berör enskilda personer 

 

Medialiseringstekniker som används av medierna för att fånga publikens uppmärksamhet 

kan även användas av mediernas källor för att i sin tur fånga mediernas uppmärksamhet. 

Genom att förse medier med medieanpassat material har t.ex. påtryckargrupper större 

möjlighet att uppmärksammas. Medialiseringstekniker kan kopplas till medielogik, ett 

begrepp inom nyhetsforskning som berör hur mediernas olika sätt att arbeta styr vad som 

blir nyheter.
47

 Här kan även paralleller dras till Faircloughs fokus på de produktions- och 

konsumtionsprocesser som är förbundna med texten.  

 

Tekniker för att nå mediernas uppmärksamhet kan enligt nyhetsforskarna (Asp 1986 och 

Strömbäck 2000) vara: Tillspetsning med kort, klar och tydlig formulering, Förenkling 

utan för många argument och nyanseringar, Polarisering där konflikter fångar 

uppmärksamhet och väcker känslor, Intensifiering såsom häftigt utbrott, våld och 

dramatik, Konkretisering dvs. att uppmärksamma det konkreta eller konkretisera det 

abstrakta, Personifiering – människor intresserar människor och identifikation möjliggör 

genom framlyftande av enskilda personer.
48

 Att fokusera på en konflikt eller känd 

politiker är också vanliga vinklar för att höja nyhetsvärdet av en händelse. Liksom 

Fairclough visar, påverkar både aktörer och strukturella faktorer, inom och utanför 

medierna, vilka händelser som blir nyheter och hur de utformas.  

 

Texten ingår som del i ett större sammanhang. Ibland kan också bristen på nyheter göra att 

det inte alltid blir det mest nyhetsmässiga som publiceras. De ideal som funnits inom 

journalistiken under olika tider har präglat journalistikens nyhetsurval. Det finns här en 

ständig spänning mellan styrfält, a) vad publiken vill ha och b) det mer ideologiskt 

färgade som handlar om vilka nyheter man anser att publiken bör ta del av.  

 

Normativa föreställningar kan vara lagstiftning och etiska regler. Att notera är att 

relationen mellan styrfälten kan se olika ut beroende på medier och genrer. Medier såsom 

kvällspress, beroende av lösnummerförsäljning har starkare tendens att välja nyheter som 

                                                 
46

 Ibid, s. 228 
47

 Ibid, s. 229 
48

 Nord Lars/ Strömbäck Jesper (2004) Medierna och demokratin, Studentlitteratur, Lund, s. 229ff 
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attraherar publiken än prenumerationsbaserade dagstidningar. 
49

 Massmedierna har en 

viktig roll i det svenska samhället. De anses ha en central funktion när det gäller att 

tillhandahålla den information som medborgarna behöver för att orientera sig och ta 

ställning i viktiga frågor. Medierna ska enligt SOU 1995:37 informera, granska och vara 

ett forum för politisk debatt. Nyheterna som förmedlas ska vara sanningsenliga och 

väsentliga. Vad kännetecknar då stora nyhetshändelser? Att det finns sensationsaspekter 

nyhetsjournalistik är inget nytt. Sensationella händelser har helt enkelt ett större 

nyhetsvärde än de icke-sensationella. Likaså har händelser med negativa inslag eller 

konsekvenser ett högre nyhetsvärde. Händelser kan dock vara både relevanta och 

sensationella och presenteras på ett sakligt sätt.
50

  

 

2.4. Personliga varumärken  

Vad är ett personligt varumärke? Enligt Isabel Werner Runebjörk som författat boken Ditt 

personliga varumärke, kan vi enklast definiera ett personligt varumärke som ett namn och 

de värden som står bakom det. Ett starkt personligt varumärke kräver välkändhet i en viss 

målgrupp. Styrkan i ett starkt varumärke mäts i två dimensioner – 1) vilka värden som 

förknippas med namnet och 2) hur välkänt det är. Kärnan i det personliga varumärket 

betecknas ethos. Om man i varje situation etablerar ett konsekvent så kallat ethos, med 

samma kärnvärden, kommer man efter en tid vara känd som en person som representerar 

dessa värden. Vilka har då ett starkt personligt varumärke? Enligt Werner Runebjörk; alla 

som är kända och omtalade på ett positivt sätt utanför sin närmaste krets. Detta kräver inte 

medialt kändisskap, utan man kan ha ett starkt varumärke inom en bransch eller företag.
 51

 

Werner Runebjörk visar att teorier om varumärkesbyggande när det gäller materiella 

produkter, även kan appliceras på personliga varumärken. Liksom Aaker betonar hon 

vikten av synlighet och välkändhet som en komponent i märkesbyggandet. 

 

I profileringssammanhang nämns ofta identitet, image och profil. Med identitet menas allt 

det som markerar organisationens existens, det fysiska uttrycket ex. klädsel. Med image 

menar man att omvärlden har skapat sig en uppfattning om denna identitet, det uppstår en 

bild (image) inklusive värdering. Med profil syftar man på de egenskaper man vill att 

imagen ska innehålla, det vill säga hur man vill bli uppfattad. Profilering kan vara att 

utveckla en särart och visa den konsekvent. Genom kompetens och uppträdande skapas 

profilen även om kärnan i profilen ligger i själva produkterna, i detta fall i den 

konstnärliga produktionen. Profileringen har som mål att uttrycka verksamhetens särart, 

dess karaktär, det som utmärker den och skiljer den från andra. Identitetsbärare är t.ex. 

formgivna föremål märkta med organisationens/konstnärens kännetecken, såsom 

logo/symbol eller signatur. En konsekvent formgivning gör att publiken känner igen 

avsändaren. När det gäller konst och konsthantverk har det sätt som verken signeras 

betydelse. Även själva namnet på verksamheten är profilskapande. Värdet av ett inarbetat 

namn är obestridligt. 
52

  

 

                                                 
49

 Ibid, s. 234f 
50

 Ibid., s. 251f 
51

 Werner Runebjörk, Isabel (2006): Ditt personliga varumärke, Malmö: Liber AB, s. 79.  
52

 Statens kulturråd (1995), Krukmakaren i verkligheten, Trelleborg, Skogs, s. 181ff 
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3. METOD OCH KÄLLMATERIAL 

Uppsatsen är kvalitativ, deskriptiv i sin karaktär där diskursanalys använts för att granska 

mediepublicitet i förhållande till ett socialt sammanhang. Ett visst kvantitativt moment 

ingår dock i översikten om publicitet där jag räknat antal artiklar och den procentuella 

andelen för olika genres. Ansatsen är deduktiv utifrån teorier och modeller inom 

journalistikvetenskap. Utgångspunkten är litteraturstudier, textgranskning och egen 

tolkning/empiri, med fokus på de två specifika Konstfacksfallen. Huvudsakligt 

källmaterial har varit forskning och artiklar publicerade i svensk storstadspress år 2009. 

Jag har valt att arbeta utifrån textanalys, en övergripande beteckning för kvalitativa studier 

av texter. Textanalys förutsätter perspektiv, begrepp och frågeställning som ger analysen 

riktning och redskap att förstå texterna.
53

 Då jag studerar text i förhållande till ett socialt 

sammanhang lämpar sig diskursanalys.   

 

Kritisk reflektion och tillvägagångssätt 

Gränserna för yttrandefrihet är en ständigt aktuell fråga inom medievärlden. Jag vill söka 

förståelse för det som publicerats och debatterats med referens till konsten. Jag ser till 

mönster och vilka sociala konsekvenser olika diskursiva framställningar av verkligheten 

får.  Dock kan det vara svårt att undersöka diskurser man själv är nära och har en åsikt 

om. Önskvärt är att sätta parentes kring sig själv och sin egen kunskap, så att egna 

värderingar inte överskuggar analysen.
54

 Jag tar detta i beaktning, men vill samtidigt 

påpeka att jag är utbildad konstvetare med stort intresse för konst.  

 

Nedan illustration visar översiktligt tillvägagångssättet under uppsatsarbetets gång.  

L i t te r a tu r s tu d i e r

p r e c i s e r i n g  a v

u n d e r s ö k n i n g s -

u p p g i f te n

v a l  a v  a n s a ts

m e to d  s a m t

te o r i t i l l ä m p n i n g

u n d e r s ö k n i n g
i n s a m l i n g

a v  d a ta

b e a r b e tn i n g ,

a n a l y s  o c h

to l k n i n g

Å te r k o p p l i n g

 
Figur 3. Tillvägagångssätt under uppsatsarbetet 

 

3.1. Material och urval 

Källmaterial och grund för arbetet har varit resonemang kring diskursanalys av 

Fairclough och Van Dijk, där jag även sett till Bergström/ Boréus, och M. Winther- 

Jørgensen/ L. Phillips tolkningar. Artiklar för analys är hämtade från Mediearkivet 

Retriever under november - december 2011. Då tidigare studier visat att skillnaden mellan 

olika redaktioner är stor, medan skillnaden mellan olika tidningar är mer marginell
55

, har 

jag valt storstadspress med totalt 16 artiklar från Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter 

                                                 
53

 Östbye mfl. Metodbok för medievetenskap (2003) Liber AB, Malmö, s. 63 

54
 Winther Jörgensen /Phillips Diskursanalys som teori och metod (2000) Studentlitteratur Lund, s. 28 

55
 Lekholm/Wannerskogs projektarbete Konstbråk! Provocerande konst i pressen, JMG, Vt. 2009 
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och Svenska Dagbladet. Med respektive konstnär som sökord har jag valt en nyhets- och 

en kulturartikel från varje tidning, inom tidsramen 090101-091231. Valda artiklar studeras 

först översiktligt i förhållande till varandra, därefter analyseras texten i några av artiklarna 

mer ingående. För att följa rapporteringen över tid, analyserar jag det publicerade 

materialet kronologiskt. Debattinlägg och ledare har jag som referens, men då fokus ligger 

på nyhets- respektive kulturgenren utelämnar jag närmare analys av ledare och 

debattinlägg.  

 

Undersökningen följer tre steg:  

Analys av 1) själva texten, 2) vad texten refererat till samt 3) reflektion av det sociala 

sammanhang i vilken texten producerats. Med referens till Faircloughs tredimensionella 

modell granskas text, diskursiv praktik och social praktik.
56

   

 

Text: Ideologiska konsekvenser kan klarläggas genom analys av transitivitet, d.v.s. hur 

händelser och processer förbinds. Analys av modalitet (sätt) fokuserar på talarens grad av 

instämmande i en sats. Olika diskurser använder olika form av modalitet. Tolkningar kan 

t.ex. läggas fram som det vore fakta, genom att använda objektiva och inte subjektiva 

modaliteter. Mediernas användning av kategoriska modaliteter speglar och främjar deras 

auktoritet.
57

 Några frågor att ställa är: Reproducerar den diskursiva praktiken 

diskursordningen – och bidrar då till att upprätthålla status quo i den bredare sociala 

praktiken? Eller transformeras diskursordningen så att det skapas social förändring? Vilka 

är den diskursiva praktikens ideologiska, politiska och sociala konsekvenser? Förstärker 

och döljer den diskursiva praktiken vissa ojämlika maktförhållanden i samhället eller 

sätter den maktpositionerna i fråga genom att framställa verkligheten och de sociala 

relationerna på ett nytt sätt?
58

  

 

Diskursiv praktik: Hur produceras texten? Framkommer intertextuell kedja där man kan 

se samma text i en rad utformningar. Fairclough tar ofta en lingvistisk utgångspunkt i 

konkreta texter och diskuterar vilka diskurser de bygger på och hur texterna intertextuellt 

bygger på andra texter.
59

 

 

Social praktik: När text och diskursiv praktik undersöks analyseras dessa i förhållande 

till en bredare social praktik som de är del av.
60

 För att urskilja idéer inom 

Konstfackdebatten studeras verkligheten utanför texten – den sociala kontexten. 
61

 

En bredare social praktik där samhället bjuds in och den kommunikativa händelsen är del 

av. I Faircloughs perspektiv är det centralt att diskurs är en form av social praktik som 

både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive 

maktrelationer och samtidigt formas andra sociala praktiker och strukturer
62

 

                                                 
56

 Fairclough Norman (1995), Media discourse, Oxford university press, NY, fig.1, s.59 
57

 Winther Jörgensen /Phillips Diskursanalys som teori och metod (2000) Studentlitteratur Lund, s.88 
58

 Ibid, s.90 
59

 Winther Jörgensen /Phillips Diskursanalys som teori och metod (2000) Studentlitteratur Lund, s. 85f 
60

 Ibid, s.90 
61

 Bergström/Boréus (2005) Textens mening och makt, Studentlitteratur ,Lund, s. 159 
62

 Winther Jörgensen (2000), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, s. 71 
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4. ANALYS 
Analysen är indelad i två delar där jag först övergripande ser till publiciteten för 

respektive fall – när och var (vilka medier) konstnärerna/ händelserna konstruerats i 

media. Därefter går jag in på en textnära analys, där jag söker svar på frågorna vad som 

publicerades, hur på vilket sätt (genre/diskursteman) samt vem som uttalar sig och står 

bakom texten.  

 

Tabellen nedan åskådliggör 2009 års publicitet i DN, SvD, Aftonbladet och Expressen 

(sektionsindelad mätt i antal artikelträffar vid sökning i mediearkivet). I båda fallen ser vi 

att merparten av artiklarna klassas som kultur och betydligt färre som nyhetsartiklar. 

Resterande kategoriseras övrigt/opinion.  DN och SvD tog endast i ett fåtal fall upp 

händelserna som nyhet, ser man till Aftonbladet och Expressen så var det främst i 

Aftonbladet jämnare balans mellan dessa genrers. I fallet Anna Odell var dock Expressen 

undantag med nära fyra gånger fler kultur- mot nyhetsartiklar. Totalt resulterade 

sökningen i 248 Odell-träffar (varav 165 kultur) och 78 NUG-träffar (varav 56 kultur). 

   

Mediesektion 

DN,SvD,AB,Expr. 

Träffar totalt=> 

Anna  

Odell 

248 st 

NUG 

 

78 st 

DN  

Kultur* 

Nyhet (Sth, Sv.) 

Övr. /opinion 

99 

73 (74%) 

8 (8%) 

18 

 

32 

29 (90%) 

1 (3%) 

2 

 

 SvD 48 21 

Kultur/nöje 39 (81%) 16 (76%) 

Nyheter 

Övr./opinion** 

 

Aftonbladet 

Kultur/nöje 

Nyhet 

Övr. /opinion 

debatt 

Expressen 

Kultur 

Nyhet 

Övr. /opinion 

Sport/TV 

2 (4%) 

7 

 

33 

13 (39%) 

13 (39%) 

7 

 

68 

40 (59%) 

11 (16%) 

12 

5 

0 

5 

 

11 

5 (45%) 

5 (45%) 

1 

 

14 

6  (43%) 

4 (28%) 

4 

 

 

Tabell 1. Publicitet (antal sökträffar) i DN, SvD, AB, Expressen 090101 – 091231.  

Procentsiffran anger kultur- respektive nyhetsgenrens andel av totala antalet träffar/mediatitel  

* inkl. Nöje, Livsstil, Insidan, Fokus, På Stan. ** Opinion (inkl. ledare, brännpunkt)  
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Artiklar för analys har valts utifrån att de under år 2009 ska representera båda fallen i utvald 

press, med en artikel inom nyhets- respektive kulturgenren i kategori Aftonbladet/Expressen 

och DN/Svenska Dagbladet. 
63

 

 
Artiklar/ textmaterial för analys 

Fallstudie 1 - Anna Odell  Fallstudie 2 - NUG 

 Nyhet Kultur Nyhet Kultur 

Aftonbladet: 090125 090127 090215 090219   

Expressen: 090217 090127 090216 090217 

DN: 090131 090130 090220 090215 

SvD: 090128 090129 090219 090319 

 

 

4.1. Fallstudie 1 Anna Odell - Okänd, kvinna 2009- 349701 

4.1.1. Bakgrundsdiskussion (Fallstudie 1) 

Tidigare forskning visar att Konstfack utsatts för kritik av högskoleverket redan en 

vecka innan Anna Odells agerande på bron.
64

 Utgångsläget var således inte det bästa. 

Om man tittar på hur mycket som skrevs om Anna Odell i svensk storstadspress under 

2009, visar DN 99 träffar, Svenska Dagbladet 48, Expressen och Aftonbladet 68 

respektive 33. Totalt gav sökningen i dessa tidningar 248 träffar.  DN-rapporteringen 

nådde sin peak i maj med 27 artiklar. Medieutrymmet var också betydande i 

sambandet med åtalet i augusti och i september med 15 respektive 18 träffar. Även 

Svenska Dagbladet med totalt 48 träffar och Aftonbladet med totalt 33 artiklar toppade 

rapporteringen i maj. Totalt sett hade Expressen fler inslag om Anna Odell, där vi 

liksom i DN ser störst andel artiklar i maj (15 st.) och september (13 st.). 

Gemensamt för alla tidningarna är att ämnets plats i media drastiskt minskar under 

hösten. 

 

0

5

10

15

20

25

30

jan. feb. mars apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec.

DN

SvD

AB

Expr.

 
Diagram 1. Publicitet (antal sökträffar i Mediearkivet) Anna Odell år 2009 

 

 

                                                 
63

 För artiklar i fulltext se Bilaga 2 
64

 Lekholm/ Wannerskog  Konstbråk! provocerande konst i pressen, s. . JMG, Göteborg Vt. 2011 
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4.1.2. Analys av nyhetsgenre (Fallstudie 1) 

Aftonbladet/Expressen: Det var på kvällen den 21 januari 2009 som Stockholms-

polisens länskommunikationscentral fick in ett larm om att en kvinna var i färd med 

att ta livet av sig genom att hoppa från Liljeholmsbron. Bland storstadspress var det 

Aftonbladet som först tog upp fallet och då som nyhet i artikel (1N1a) 090125. 

Specialarbete: spela psyksjuk - Överläkaren rasande efter konstelevens kupp. Först 

dagen efter var det flera andra medier som hakade på och Aftonbladet publicerade en 

uppföljning med rubrik Extra - konsteleven anmäld för kuppen på psykakuten. 

Expressen tar upp händelsen inom kultursektionen men som nyhet publiceras den inte 

förrän 17 februari. En artikel (1N2) rubriceras: Eleven – ”har inte gjort mig skyldig till 

något brott”. Rubriceringen av den första artikeln visar på att det handlar om ett 

obalanserat förhållande där en person i högre ställning reagerar negativt på den 

underordnade konstelevens ”kupp”. Vi får veta att det rör sig om ett specialarbete som 

går ut på att spela psyksjuk, vilket för tankarna till lek och skämt om ett allvarligt 

ämnesområde. Att det sedan av underrubriken framgår att den som reagerar rasande är 

överläkare och den som orsakat detta med vilja är konstelev. Som nyhetsartikel så 

finns här faktorer som är centrala för nyhetsvärdering i paritet med Hvitfeldt som 

betonar begriplighet, enkelhet och kort händelseförlopp. Huvudsakligen innehåller 

artikeln en kort beskrivning av händelsen och därefter skildras S:t Görans 

sjukhuspersonals perspektiv och åsikter i frågan. I nyhetens tematiska struktur syns 

textens hierarkiska karaktär speglad i elevens kupp som huvudhändelse. Sekundärt är 

att Anna Odells agerande är del i ett större konstverk och att Konstfacks ledning är 

medveten om hennes projekt.   

 

Avslutningsvis nämns även att S:t Görans sjukhus kommer att polisanmäla händelsen. 

Den schematiska strukturen förmedlar redan i rubriken budskapet att det rör sig om 

något otillbörligt med starkt negativ reaktion där överläkaren som psykvårdens 

representant speglas som offer för ”konstelevens kupp”. Den historiska bakgrunden 

redogörs inte för i detalj utan fokus ligger på den faktiska händelsen i sig (vilken 

beskrivs som skådespel och spektakel) och på reaktionerna från de som kommer till 

tals. I första hand Chefen och överläkaren på psykakuten, därefter en av fem vårdare 

som var i tjänst under kvällen och sist Anna Odell som uttrycker att hon talat med 

polisen för att kontrollera att hennes handling inte var brottslig och prefekten Olof 

Glemme, som betonar att det aldrig varit hennes plan att det skulle ingå något slags 

våld. Aktörernas kommentarer kan synas riktade till de med idéer motsvarande 

psykvårdens, rättsamhällets och samhällsnyttans företrädare . Det dominerande 

perspektivet kan relateras till den debatt vi ser inriktad på konstinstitutionernas 

ansvarsroll och fördelning av samhällets resurser för vård och omsorg. Dessutom vad 

som är icke rättfärdigad samhällskostnad, fritt konstnärligt uttryck, etik och moral. 

Intressant är att artikeln publicerades 25 januari, fyra dagar efter händelsen som de 

facto utspelades den 21 januari. I den uppföljande nyhetsartikeln rubricerad EXTRA – 

konsteleven anmäld för kuppen på psykakuten, ser vi i den diskursiva praktiken en 

intertextuell kedja. Redan i ingressen är vinklingen den brottsliga aspekten. I denna 
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artikel kommer bland annat konstnärer, kulturkritiker och en professor i 

konstvetenskap till tals. Intentionen kan vara att ge utrymme för en mer nyanserad 

bild, men den konstnär och den kulturjournalist som de facto är positivt inställda till 

provokationen tonas snart ner av andra röster och uttalande som bäddar för empati för 

att ”riktiga” patienter fick vänta.  Aftonbladets avslöjande sägs ha skapat en het debatt 

om agerandet och den hårt belastade sjukvården. Frågan ”om det är ok att missbruka 

vården för konstens skull” besvaras av drygt 60000 läsare på Aftonbladets hemsida 

och resultatet att 91% svarade nej redovisas. Ett klart ställningstagande mot Odells 

agerande visas som fakta i versaler AFTONBLADETS LÄSARE RASAR MOT 

ODELLS PSYKSKANDAL.     

 

Expressens text inom nyhetssektionen den 17 februari, belyser brottsmisstankarna och 

inleder med Anna Odells citat: – jag anser inte att jag gjort mig skyldig till något brott 

- det enda jag gjorde var motstånd för att inte följa med polisen. Händelsen den 21 

januari beskrivs kort men sakligt och Anna Odell uttalar sig löpande genom texten. 

Det kommer inget mer avslöjande om projektet, men Anna sägs ha tagit kontakt med 

jurist och läsaren får veta att hon ämnar ta kandidatexamen till våren. Med andra ord 

ett seriöst och sakligt intryck genomsyrar artikeln. Mot slutet nämns att Konstfack 

startat en internutredning som ska vara klar 27 februari. Artikeln tar även upp 

kulturministerns uttalande om NUG, vilket var aktuellt då konstmässan Market pågått 

dagarna innan.  

 

DN/SvD: Tre dagar efter att Aftonbladet publicerat Odell-händelsen belyser DN:s 

Hanne Kjöller fallet kritiskt på ledarsidan (090128). Därefter publicerar DN en 

insändare 
65

(090129), behovet av en övergripande granskning av hur statliga medel 

används poängteras samt att ett Konstfack där bedrägeriförsök ingår i utbildningen 

bör få ny ledning eller läggas ned. Konst ska provocera anser man, men när 

provokationen blir ett mål i sig och inte ett medel för att uppnå förändring, då har den 

mist sin funktion.   

 

SvD tar upp Odell-fallet som nyhet den 28 januari. Artikeln med rubrik 

Konstfackselev polisanmäld är underskriven två redaktörer och relativt lång. 

Inledningsvis beskrivs kort vad som föranlett polisanmälan. Läsaren får veta att det är 

sjukhuspersonalen som står bakom anmälan och att landstingsrådet Birgitta Rydberg 

(Fp) kräver att konstfack ber om ursäkt och betalar notan för bluffen. Anna Odell 

framställs därefter som en ansvarstagande välmenande sistaårselev som noga övervägt 

sitt agerande och gjort grundligt förarbete för att se om det kunde vara olagligt. 

Rydbergs röst gör sig sedan åter hörd och auktoriteten betonas genom titeln 

landstingsråd för sjukvård, psykiatri och kultur. Det är här inte landstingsrådets åsikt 

om eleven som förs fram, utan kravet på att Konstfack bör betala för vården och 

offentligt be om ursäkt. Vi får veta att högskolan dagen innan beslutat starta en intern 

utredning och att rektor Ivar Björkman yttrat sitt förstående för kritiken. Efter en kort 

rapport om hur det gått till på bron kommer ett citat där överläkaren David Eberhard 

                                                 
65

 Insändare i DN undertecknad Jan Hammarstedt 090129 



Charlotte Råsbrant-Bergström, C-uppsats, Ht11  

Stockholms Universitet/JMK/JKAND 

   

 - 22 - 

berättar att hon slog och försökte bita personalen. Flera av patienterna var rädda för 

henne. Anna Odell benämns kvinnan som placerades i bältessäng där hon fick 

tvångsinjektioner och medicin undernatten. På morgonen sägs hon ha förklarat att 

skådespelet var en del i ett konstprojekt, planerat att vara klart till våren. Texten för 

oss in på frågan om vad som är konst och vem som har rätten att yttra sig om detta .  

David Eberhard citeras i en missunnsam ton: - Hon visade upp någon form av 

projektplan. Att tycka att detta är ett konstverk är verkligen patetiskt. Den korta 

resumén och raderna som följer fram till David Eberhards citat, är mer sakligt skrivna, 

med en mer nyhetsmässig stil än övrig text. Det skulle i sig kunna utgöra en notis, men 

tycks utfylld av mer information som tillkommit i efterhand, bl.a. namnet Anna och 

hennes uttalande om att hon aldrig slagit, bitit eller spottat på personalen. Slutfrasen 

knyter an till rubriken med information om att enhetschef Fredrik Bengtsson två dagar 

tidigare lämnat in en polisanmälan mot kvinnan. Brottsmisstankarna rör falsklarm, 

misshandel och våldsamt motstånd.    

  

Brottsaspekter och det juridiska temat förs även fram i DN den 31 januari, där 

Stockholmsdelens nyhetsredaktion publicerar en artikel med rubrik Konstfacks 

ledning JO-anmäls. Den inledande meningen visar att orsaken till JO-anmälan är en 

elev som spelat psykiskt sjuk och låtsas försöka ta livet av sig den 21 januari. Vi får 

också veta att det är enhetschefen vid S:t Göran, Fredrik Bengtsson (med 30 år inom 

psykiatrin), som står bakom anmälan. Det utmålas ett ensidigt perspektiv då han är 

den enda som uttalar sig. Ett uttalande om att han känner sig kränkt som vårdpersonal 

och människa tycks finnas med som förstärkning i önskan att få sympati för den 

framhävda åsikten att det värsta är att en statligt finansierad högskola står bakom det 

som hänt. Artikeln kan ses som en saklig kort framställning om nyheten att Konstfacks 

ledning JO-anmäls. Här nämns dock som i SvD inget om polisanmälan mot kvinnan.   

 

Kommentar nyhetsgenre - fallstudie 1 

De nyhetsklassificerade texterna om fallet Odell har alla brottsaspekten som centralt 

tema där diskursen är juridiskt, ekonomisk och samhällspolitiskt inriktad. I rubrikerna 

förekommer ord som brott, anmälan och kupp och de beskrivna händelserna ligger 

nära i tid.  Till skillnad från SvD och DN, som har ett mer strikt, nedtonat språk, 

märks i kvällspress en lättsammare jargong med tydlig betoning på dramatisering. 

Uttryck som psykos, psykskandal, skandalnatt, kupp och bedrägeri används flitigt.  

Journalisten och kulturkritikern Mats Gellerfelt beskriver händelsen (Aftonbladet 

090126) som sabotage, man talar om bluff och läsarna rasar mot Odells psykskandal.  

I Aftonbladets artikel 090126 står det att Anna Odells tilltag splittrar konstvärlden. 

Detta uttalande (uppfattat som författarens egen röst) kan dock tyckas passa bättre 

inom den kulturjournalistiska genren. Hierarki och auktoritet i frågan framträder 

genom titelbenämning och intervju med samhällets företrädare såsom stationsbefäl vid 

Citypolisen och en professor i konstvetenskap. Detta kan antas ge seriositet åt nyheten. 

Efter ytterligare citat
66

 om sjukvårdens tunga belastning, ges svart på vitt genom 

läsarundersökningens resultatredovisning – Fakta presenterad med versaler.  

                                                 
66

 Citat Mats Gellerfelt, Aftonbladet 090126 
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Texten i SvD är längre än i DN och mer osammanhängande och inkonsekvent 

gällande stil. Det faktum att två personer står bakom SvD-artikeln kan vara en av 

orsakerna. Värt att notera är också att exemplen inom nyhetsgenren för fallstudie 1 

uppvisar en signifikant skillnad gällande rapporteringens fokus. DN och SvD 

fokuserar på Konstfack som institution och JO-anmälan mot Konstfacks ledning, 

medan Aftonbladet och Expressen fokuserar på eleven Anna Odell, som enskild 

individ.  Aftonbladets Sofia Ström, först ut med rapport om händelsen, publicerar den 

som nyhet (090125). Inom nyhetsgenren skrivs även uppföljningsartikeln följande dag 

av nyhetsredaktionens editionschef Johan Edgar. I Expressen läggs (090217) 

tyngdpunkten på juridiska aspekter och anklagelserna om brott. Att Konstfack startar 

en internutredning för att se över sina rutiner då två elever riskerar åtal för brott, kan 

ses som huvudbudskap, men den sakliga redogörelsen för individerna och deras 

agerande, är dock det som upptar större delen av artikeln.   

 

4.1.3. Analys av kulturgenre (Fallstudie 1) 

Aftonbladet/Expressen: 

I Aftonbladet 090127 leds läsaren in på området konst, genom rubrikens referens till 

Lars Vilks. Psykfejkande konststudent gör en Lars Vilks. Författaren är ”vi” med 

läsaren och refererar med antagande om förförståelse, till konstnären Lars Vilks 

rondellhund – som vi minns. Konststudenten upplevs mognare benämnd student, inte 

enbart elev och agerandet uppges vara grunden till ett examensarbete. Det fastslås att 

Anna Odell provocerar den redan hårt belastade psykvården och den rättänkande 

allmänheten som tycker resurser ska tillfalla behövande. Principiellt rimligt, menar 

författaren Ulrika Stahre, som sedan går vidare med att nämna journalistisk konst och 

wallraffande där det ansågs värt att tänja på etiska principer. Författarens röst gör sig 

åter hörd i Konst är sin egen verklighet, med egna värderingar där provokationen 

fortfarande har eget värde, med tillägget konstigt nog. Texten är argumenterande med 

en lätt mästrande ton, mot slutet mer drag av recension där Anna Odell sägs ha lyckats 

redan nu. Inte så konstigt kanske då redaktören Ulrika Stahre, även i tidigare 

sammanhang titulerats recensent.
67

 Även Expressens inslag på kultursidorna (090127-

28) framhäver med lättsam diskuterande ton konstprojektet i sig. Under rubriken 

Psykodrama live uppmanar kulturredaktören Gunilla Brodej till Lugn i läsarstormen 

och frågar varför det ska vara så svårt att låta konsten bli en naturlig del av den 

offentliga debatten.  I Expressen 090128 uttrycker Ann Heberlein, kulturskribent, 

debattör och etikforskare som doktorerat i teologi, sin raka vädjan om respekt för 

andra människor och deras verklighet. Stilistiskt är texten berättande, som om det vore 

ett personligt brev. Författarens åsikt om att konsteleven i detta fall gått för långt, går 

inte att missa. Med nedlåtande ton distanserar hon sig genom att först kalla 

huvudpersonen kvinnan, som sedan när personnamnet avslöjats citera meningar ur 

hennes femtonsidiga så kallade ”häfte”. Konstfackprefekten Olof Glemme får också 

en dänga. För att han på fullt allvar kan säga att vi backar henne.  Diskursen omfattar 

konstens förhållande till ansvar, moral och ideal.      

                                                 
67

 Ulrika Stahre är i jan. 09 bl.a. bokrecensent 

http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article11615417.ab 
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DN/SvD: 

I DN (090209) uttrycker Gunilla Bandolin, journalist, konstnär och professor i konst, 

sitt stöd under rubriken Vi stöttar vår konststudent. Intertextualiteten är tydlig, med 

referens till Ann Heberleins artikel i Expressen knappt två veckor tidigare (090128). 

Diskursen byggs upp kring vårdsystemet och psykiatrin, som enligt textens ”vi” inte 

ska vara ett fredat fält för infiltrerande, kritiska handlingar.  

Åsikterna förs fram i sansad form där författaren medger att projektet involverar svåra 

etiska överväganden. Författaren är ”vi” med institutionen Konstfack, men vill inte ge 

sig in i att förklara bakgrunden till handlingen. Att tvinga en student att offentligt 

redogöra för sitt agerande liknas vid en teaterrepetition inför öppna dörrar.  Försvaret 

och ansats till förklaring kommer ändå när man läser vidare i texten. På institutionen 

för konst för vi en ständig diskussion om etiska estetiska och politiska frågor. 

Studenterna uppmanas att skapa förskjutningar eller förändringar inom 

uppfattningar.  

 

Argumentationen om konst mynnar ut i uppvisande av oro för den press som 

studenten utsätts för, där mediedrevet byggt på en ensidig och missvisande 

beskrivning, samtidigt som Odells syften misstänkliggjorts. Anna Odell framställs som 

en rättskaffens student, som agerat i linje med konstinstitutionens plan för utveckling 

av den fria konsten. Artikelförfattaren ger sitt fulla stöd åt Odell.  

 

Texten är lång med genomgående moderlig ton, rösten som gör sig hörd förmedlar 

Konstfacks lednings syn på händelsen och konstens förmåga att beröra samtiden. 

Samtalet eller snarare monologen, tycks riktad mot alla de som inte sympatiserar med 

den ståndpunkt som förs fram. Diskursen förs ur Konstfacksrepresentanternas 

perspektiv, där kritik riktas mot mediernas sätt att utan källgranskning föra fram 

åsikter och okritiskt vidarebefordra budskap.  

 

I SvD kulturdel (090129) handlar den centrala frågan om ansvar. I Jurist utreder 

Konstfacks ansvar, meddelas att Konstfacks jurist samma dag startar sin utredning. 

Artikeln behandlar inte konsten i sig, utan ansvarstagande, ekonomi och vem som 

belastas. Förutom advokat Anders Stening är det Konstfacks rektor Ivar Björkman och 

Prefekt Olof Glemme som tar plats i kontexten.  

 

Vid besök på skolan för att tala med studenter, uppges många vara försiktiga och noga 

med att inte döma. Odell vill själv inte uttala sig. En skolkamrat, som intervjuas menar 

att det är ett konstnärligt ansvarstagande från Annas sida; att inte säga för mycket 

innan verket presenteras.   

 

Avslutningsvis nämns konstinstitutionens regler. Institutionen vill varken ställa sig 

bakom eller visa verk som tillkommit genom lagbrott. Vid etiskt problematiska frågor 

ska handledaren diskutera med studenten och se till att han/hon förstår 

konsekvenserna, ytterst ligger dock ansvaret på studenten. Källa: Olof Glemme.    
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Kommentar kulturgenre - fallstudie 1 

 Konst och konstprojekten i sig, men även konstnärligt ansvarstagande, är framstående 

teman på kultursidorna. Texterna är i huvudsak argumenterande med referens till 

historien och andra konstnärer. Åsikter och stöd uttrycks, men ofta ur ensidigt 

perspektiv. Principiella tankar förs fram och samtidigt ställs frågan varför det är så 

svårt att låta konsten bli en del av den offentliga debatten. Inom dagspressens 

kultursidor spelar Konstfack huvudrollen. Liksom inom nyhetsgenren är 

kvällspressrapporteringen mer individuellt inriktad och samtalet leder in på 

konstnärsrollen och konstnärernas verk. Inom kulturredaktionens texter syns både 

opinionsgenrer och inslag som för tankarna till recensioner.     

 

 

4.2. Fallstudie 2 Magnus ”NUG” Gustafsson – Territorial pissing 

4.2.1. Bakgrundsdiskussion (Fallstudie 2) 

Sökning efter NUG i svensk storstadspress under 2009 resulterade i 32 träffar i DN, 

21 i Svenska Dagbladet, 14 i Expressen och 11 st. i Aftonbladet. Totalt 78 artiklar.  

 

DN stod för 32 träffar fördelade över sju månader; februari – augusti 2009, varav 14 i 

februari och 1-5 artiklar/månad under resterande period (se tabell nedan). Med 

undantag av en insändare och en Stockholmsartikel (lokalnyhet) den 20 februari samt 

ett ledarinslag den 21 april var alla DN-artiklarna publicerade inom kultursektionen.  

 

Svenska Dagbladet hade 21 artiklar under samma period; fem i februari, mars och maj 

samt tre i april respektive augusti. Vid fyra av dessa tillfällen omnämndes NUG på 

ledarsidorna och vid ett tillfälle under Brännpunkt, övriga 16 artiklar föll inom ramen 

för kultur.   

 

Aftonbladet publicerade sammanlagt elva artiklar om NUG.  Fem av dessa var 

nyhetsartiklar, en nöjesartikel, fyra kulturartiklar samt en text kategoriserad som 

debatt.  Merparten av materialet förmedlades i februari, men det förekom även två 

artiklar i mars och en i maj.   

 

Expressen visade likaså att merparten av de 14 artiklarna relateras till februari, i övrigt 

endast en i april och november samt två i augusti. Sex artiklar räknas som kultur, fyra 

rubriceras nyhet, tre ledare och en insändare. 

 

Då de centrala händelserna utspelade sig i början av året finns det en naturlig 

förklaring till att de flesta artiklar publiceras i februari. Intressant är också att se att 

domen som meddelas Anna Odell i augusti även medför en ökning av antalet artiklar 

om NUG. 
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Diagram 2. Publicitet/månad (antal sökträffar i Mediearkivet) NUG år 2009 

 

4.2.2. Analys av nyhetsgenre (fallstudie 2 - NUG)  

Aftonbladet/Expressen:  
Den 15 och 16 februari 2009 publicerar Aftonbladet och Expressen vardera en 

nyhetsartikel om Konstfack, som beskrivs ha hamnat i blåsväder igen och på två 

månader polisanmälts två gånger. Just uttrycket blåsväder nämns först i Aftonbladets 

faktadel, men tas också upp av Expressen, som i versaler dubbelt rubricerar exposén 

över händelseutvecklingen: HAR VARIT I BLÅSVÄDER FÖRUT… HAR VARIT I 

BLÅSVÄDER FÖRUT… 

Huvudrubriken i Aftonbladet lyder Det här är konst – klotter på tunnelbanan som 

examensarbete – kulturministern rasar. Expressen använder samma ordval, men det 

nämns inte vem som Rasar mot nya konstfilmerna och vidare – här saboteras 

tunnelbanestationen: ”Helt oacceptabelt”.   
Det huvudsakliga innehållet är samstämmigt i båda artiklarna. Diskursen är 

kulturpolitisk och nyheten bygger på att kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths 

negativa kritik och reaktion mot fjolårets examensarbete från Konstfack (NUGs film 

Territorial Pissing), som hon sett på konstmässan Market två dagar tidigare. Av citatet 

framgår upprördheten och att det är statliga konsthögskolan Konstfack som får sig en 

känga: -Konst kan vara olaglig, vidga ramar och provocera, men det här är inte 

acceptabelt. Jag vet inte om det här är Konstfacks nya giv. Att elever spelar psyksjuka 

och sedan det här. Vad blir nästa grej? Att tända på ett hus och se hur brandkåren 

reagerar? Konstnären, under signaturen NUG, uppges ha valt att inte kommentera, 

men representanter från Konstfack och SL gör sig hörda. Det är informationsansvarig 

på Konstfack; Malin Sebel samt Thomas Silvander på SL:s pressjour. Som avslut ges 

uppgift om notan för kalaset: 100000 kronor i saneringskostnader för SL 

…skadegörelse som till syvende och sist drabbar skattebetalare. Artiklarna rör 

lagöverträdelse i konstens namn, vandalism och graffiti som skadegörelse. Det handlar 

om samhällspolitik där frågan om ansvar för nyttjandet av statlig finansiering förs 

fram i ljuset. Stilen i framförallt Expressen är sensationsinriktat. Det talas om 

sabotage och ny attack mot SL. Flera uttalanden kommer från Christer G 

Wennerholm, styrelseordförande för SL. Konstfacks pressansvariga Malin Sebel 

kommenterar inte mer än att filmen är från en tidigare student. Även NUGs andra 
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filmer med inslag av stöld, vandalisering och besinningslöst sprejande nämns. Språket 

förstärker intrycket av spänning då det sägs handla om en svartklädd, maskerad 

person som klättrar upp på SL-tåg och åker stående på utsidan. Hänvisningen till 

filmerna på YouTube och det avvikande beteendet för diskursen närmare en 

ungdomlig subkultur och förförståelse om vad graffiti innebär som fenomen. Som 

huvudtema ses dock vandalism, lagöverträdelse och SL:s polisanmälan mot 

Konstfack. Det är den enskilde utövarens verk, själva filmerna och vad de innehåller 

som förs fram, men parallellt med detta ser vi samhällsrepresentanten SL:s utsatta 

situation när de utsätts för attack och det är den statligt finansierade konsthögskolan 

Konstfack som ytterst godkänt utövarens verk.   

 

DN/SvD: 

Artikeln med rubrik Graffitifilmen har dragit in 150000 i DN(090220) är författad av 

Clas Svahn (som tre veckor tidigare stod bakom nyheten Konstfacks ledning JO-

anmäls). Denna gång är det den ekonomiska förtjänsten som står i fokus. I rubriken 

står subjektet i bestämd form, en underförstådd historisk referens till en film som 

läsaren antas ha kännedom om. Här talas om ekonomisk framgång och att 35-åringen, 

som kallar sig NUG redan tjänat 75000kr då fyra av fem verk sålts. Faktamässigt 

påvisas att försäljningen totalt inbringade 150000 kr, varav galleristen Andreas 

Brändström får hälften. Språket är genomgående sakligt och förklarande, som i 

beskrivningen om att den första av de fem kopiorna sålts för 30000, de övriga för 

5000kr ytterligare per kopia. Störst utrymme bland aktörerna tilldelas Andreas 

Brändström. Utifrån uttalanden om att Det är så man gör… och konstverket är filmen, 

inte handlingen, utmålas han hierarkiskt, som den professionelle konstkännaren som 

talar till de mindre konstnärligt bevandrade. Diskursen leds in på det samhällspolitiskt 

juridiska spåret, där brott och vandalisering kommer i fokus. Texten övergår i 

intervjuform, där dialogen håller vardaglig samtalston. Brändström tycks inta en 

försvarsposition och artikelförfattaren är nu den som agerar ”bättre vetande” . I 

respons till Brändströms yttrande om att man inte konstaterat att det är ett brott och 

att till dess någon är dömd är man ju fri, replikerar han: men det är ju knappast lagligt 

att krossa rutor på en tunnelbanevagn? Till sist återknyter texten till huvudhändelsen 

att Graffitifilmen dragit in150000, med undran om filmen blivit konst i och med 

försäljningen? Diskussionen kommer vidare in på konsten; om själva konstverket och 

vem som bestämmer vad som är konst?  Frånvarande information är att filmen skapats 

som examensarbete vid Konstfack (året innan) och att det var uppvisandet och 

försäljningen via Brändströms monter på konstmässan Market, som föranledde 

uppmärksamhet, kritik och debatt. Avslutningsvis presenteras en som visat intresse för 

videon; Daniel Wetterskog, chef för Södertälje kulturhus. Han sägs arbeta med förslag 

till var en laglig graffitivägg ska kunna placeras och vill i detta sammanhang visa 

videon. Han betonar dock liksom Brändström att det är själva filmen som är 

konstverket, (inte handlingen), men att köpa den för kommunala pengar vore dumt, 

hellre låna av en glad samlare. Avslutande tema blir så ”Graffiti som icke rättfärdigad 

samhällskostnad”.  

Att notera är att sökning i Mediearkivet inte resulterade i några rent nyhetsklassade 

artiklar i SvD under perioden. Jag valde dock ändå att närmare granska följande text, 
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som kan ses som nyhetsnotis inom kultur. Rubriken SL polisanmäler konstfackelev 

visar polisanmälan som huvudhändelse med SL som aktör. En opposition där SL är 

den aktiva och konstfackeleven den utsatta. Ordvalet elev kontra (stora) SL, för 

tankarna till ett obalanserat förhållande, men väcker nyfikenhet. I första textraderna 

framkommer att det rör sig om graffitikonstnären ”NUG”, som i examensfilm 

vandaliserar en tunnelbanevagn. Språket är sakligt upplysande, där läsaren får veta att 

grov skadegörelse är ett brott som kan ge upp till fyra års fängelse. Ingen röst gör sig 

hörd utöver den berättande, upplysande artikelförfattarens. Slutmeningen betonar 

tidsaspekten, att filmen visats föregående år under Konstfacks elevutställning, men 

polisanmäls först nu. 

 

Kommentar nyhetsgenre fallstudie 2 

 De nyhetsklassificerade artiklarna relaterade till ”NUG”, för fram det dominerande 

perspektivet ”Graffiti som skadegörelse och inte rättfärdigad samhällskostnad”. 

Kvällspressen är i jämförelse med dagspressrapporteringen mer sensationsinriktad 

med starkare ordval och uttryck. Dagspressen understryker den ekonomiska aspekten; 

förtjänsten. I kvällspress ligger betoningen på den provocerande handlingen i 

dagspress handlar det mer om konsten i sig. Aktörer vars röster ges utrymme är 

Kulturministern, lednings- och pressrepresentanter för SL och Konstfack samt i 

dagspressartiklarna även gallerist och kulturhuschef.  

 

Kvällspressen presenterar fakta och referenser till tidigare uppmärksammade fall. 

Konstfacks etiska riktlinjer nämns, likaså deadline för Konstfacks interna utredning. 

Nyhetsvärdet ligger i polisanmälan för lagöverträdelse i konstens namn, men också 

samhällspolitik i fråga om ansvar och utnyttjande av statliga medel. 

    

  

4.2.3. Analys av kulturgenre (fallstudie 2- NUG) 

Aftonbladet/Expressen: 
För Aftonbladet skriver Sinziana Ravini en artikel (090219) med rubrik Galleriernas 

ombytta roller.
68

 Diskursen rör den fria konstens utveckling och påverkan av 

kommersialism, dock inget specifikt om graffiti. Att det här är fråga om en 

konstkännare som står bakom texten är tydligt.
69

 Rösten som gör sig hörd är 

författarens, som under helgen själv säger sig ha besökt Stockholms två 

konstmarknader, den kommersiella Market och det alternativa Supermarket. I 

inledningen citeras 80-talets store målare Eric Fischl och läsaren förs in i handlingen: 

På 80-talet levde man fortfarande i en konstvärld. Nu lever man i en konstmarknad. 

Dåtidens rymliga konstvärld ställs mot dagens marknad. Vidare i artikeln nämns 

NUG:s gallerist Brändström som exempel: Market har plötsligt blivit experimentellt 

galleri med exempelvis Brändströms graffitikonstnär NUG. Det är bara att inse: Det 

subkulturella håller på att bli kommersiellt och det superkommersiells subkulturellt.  

                                                 
68

 http://www.aftonbladet.se/kultur/article4449728.ab 
69

 Bekräftas på hemsidan där Sinziana Ravini  titulerar sig redaktör, konstkritiker, curator och lärare i Paris, med 

magisterexamen i konstvetenskap .http://www.sinzianaravini.com/about-sinziana/ 
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En tematisk övergång blir tydlig i frågan (kopplad till rubriken); Är konstgalleriernas 

ombytta roller ett direkt resultat av finanskrisen? Författarens åsikt uttrycks i att det i 

så fall är det bästa som kunde hända i och med att den kommer blottlägga en större 

kris… den ideologiska. Återstående del av artikeln är en argumentation där författaren 

träder fram som jag och hennes perspektiv ställs emot vad andra hävdar… Som 

historisk referens nämns stora konstnärsnamn vid kungars och påvars hov. Därefter; 

Jag menar…Det är inget snack om saken – det spektakulära kräver pengar. Jag skulle 

säga att bra konst kräver tid och att tid fortfarande är pengar.  Talspråket fortsätter 

med ordval som understryker kritiken – en alltför marknadsorienterad konst blir 

snabbt skitnödig och repetitiv. 

Skolorna beskrivs som oaser av tid och rum, där den konstnärliga autonomin 

fortfarande är ett faktum, om man nu bortser från crashcourses i ekonomi… Artikeln 

som publiceras under Aftonbladet Kultur har formen av insändare eller 

opinionsorienterat debattinlägg, och de facto klassificeras texten som debattartikel då 

man ser till författarens egen hemsida. Perspektivet som ventileras är oro för vad som 

kan hända då den fria konsten verkar och förs fram i ett alltmer kommersialiserat 

sammanhang. Implicit förstås att författaren värnar om den konstnärliga autonomin 

och skolornas betydande roll för utveckling av frigjord konst. Det finns dock inget i 

artikeln som belyser Konstfack eller verken av de konstfackstudenter som veckorna 

innan publiceringen stått i rampljuset för medieuppmärksamhet och debatt.     

 

I Expressen (090217) skriver Peter Cornell Konst är inte bara tavlor. Som bakgrund 

nämns att ett par examensprojekt från Konstfack väckt indignation. Författarens 

uttrycker sin åsikt i att kanske inget av dem är helt lyckat, men är ”vi” med läsaren då 

han menar att vi måste försöka förstå deras intentioner. Utan att föra in någon annan 

aktörs talan är det förstått att författaren sitter inne med en kunskap om dessa 

intentioner, som han vill förmedla. Huvudbudskapet blir att berätta att De utgår från 

en övertygelse att konsten måste få vara något mer än bara tavlor på en utställning.   

Historiska referenser dras till de franska situationisternas aktion mot katolska kyrkan 

på 1950-talet. Avslutat med frågan; Borde aktionen ha stoppats om den varit ett 

projekt på en konsthögskola? Författaren medger att det är en hårfin balansgång men 

hans personliga åsikt framgår explicit då han i resterande del av texten är ”jaget” som 

vägrar dela ståndpunkt med hederliga svenska skattebetalare, kulturministrar och 

psykiatriker. Författaren anar hur de tänker, men framställer sig som del av 

majoriteten samhällsmedborgare då diskussionen leds in på graffiti som konstform. 

Det är en yttring av en subkultur som de flesta av oss är hjärtligt trötta på. Ordvalet 

hjärtligt understryker samhörighet och en folklig ton. Avslutningsfraserna tar upp 

konsthögskolornas ansvar, med uttryckt positivt stöd för att de i de flesta fall lyckas 

skilja godtagbara från icke godtagbara projekt, ingen uppgift att avundas menar 

författaren. Han påpekar dock att i några fall blir utfallet tveksamt, men mår bra av att 

debatteras. Sista meningen betonar åter vikten av konst som medel för att skapa 

debatt. Att utfallet ibland blir tveksamt är en risk vi måste tolerera om vi också vill ha 

konst som är mer än tavlor på en utställning.  
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DN/SvD: 

Inom DN:s kultursektion finns två artiklar av Erika Svantesson, publicerade dagarna 

efter varandra, i direkt anslutning till konstmässan Market (DN 090215, 090216). 

Graffitikonst upprör kulturministern och SL kräver 100000 av Konstfack. 

Underrubriker är Konst respektive Graffiti, ämnen som platsar inom kultursektionen. 

Artiklarna som handlar om ministerns upprördhet och SL:s skadeståndskrav, är dock 

skrivna i en nyhetsrapporterande form. Sökning via DN:s hemsida visar att skribenten 

är klart inriktad på nyheter, (meriterad mer än tio gånger fler nyhetsklassade artiklar 

jämfört med kultur).
70

 Som man kan tyda av rubriken, är kulturminister Lena 

Adelsohn Liljeroth huvudperson i den första artikeln. Hennes ståndpunkt framgår klart 

av citatet – jag blev otroligt upprörd. Han skiter fullständigt i passagerarna i vagnen. 

Graffiti är till sin natur illegal och det är mycket provocerande. Även Galleristen 

Andreas Brändström intervjuas. Han säger sig ha talat med kulturministern och 

berättat att det rör sig om ett examensarbete. Brändströms argumentation bygger på 

temat Graffiti som konstform och han manar till debatt och dialog. Sista raderna 

knyter an till brottsmisstankarna och ansvarsfrågan. Brändström uppges inte veta hur 

filmen gjorts och berättar att det inte är hans sak att ”vara polis”. Berättelsen är 

målande beskriven med ett språk som skulle passa in i den skönlitterära genren till 

exempel; Hon vände på klacken och gick… Scenen utspelade sig… men även oerhört 

enkla vardagliga uttryck som; Han skiter fullständigt i… Ett förvånansvärt starkt 

ordval kan tyckas, för att komma från en kulturminister. Dagen efter återges en något 

kortare version där hon säger Otroligt provocerande. I artikeln om SL:s krav på 

100000 understryks det etiska och moraliska ansvaret hos Konstfacks ledning och den 

enskilde eleven. Auktoriteten som visar sig drabbad är SL:s Styrelseordförande 

Christer G Wennerholm.  

 

I Svenska Dagbladet publiceras (090302) en relativt lång text inom kulturdelen. 
71

Konst- och kulturskribenten Erica Treijs står tillsammans med Lina Kalmteg bakom 

artikeln. Rubriken lyder Ödesvecka väntar konsthögskola i kris. Läsaren leds in i 

handlingen genom första meningens parallell till att det stormade kring Dramatiska 

institutet 2005 och vi får veta att I morgon presenteras den interna utredningen om två 

studenter som rört upp känslor långt utanför den luttrade konstvärlden. I seriös 

berättande ton beskrivs grunderna till att Konstfack nu befinner sig i kris. Utöver de 

två polisanmälningarna som hänförs Anna Odell och NUG säger sig SvD kunna 

avslöja ytterligare en anmälan, från Högskoleverket.  Dramatiska Institutets rektor Per 

Lysander får därefter utrymmet i resterande del av artikeln och ställs som motpol till 

Konstfackrektorn Ivar Björkman vars röst är frånvarande. Likheter och skillnader 

mellan institutionernas agerande diskuteras utifrån Lysanders perspektiv. Den 

viktigaste skillnaden är enligt honom att han direkt fördömde DI-studentens agerande 

medan Konstfacks ledning avvaktar sin utredning.  Lysander upplever att Konstfack 

fått mer uppbackning av konstkritiker än vad han fått av teateretablissemanget.  Med 
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fet markering betonas Per Lysanders slutsats – ett uttalande om konsten som fri zon. 

Diskursen förs in på ansvarsfrågan och Lysander uttalar sig som om han är ”vi” med 

alla Sveriges högskolerektorer, åtminstone inom det konstnärliga fältet; Konstnärer 

ska kunna agera på eget ansvar och vi utbildar folk till att bli egna fria konstnärer. 

Men utbildningen kan inte vara fri. Vi kan inte ta ansvar för en sådan händelse. Den 

moraliska sanningen är att vi måste bli tydligare till våra studenter.           

Lärdomen följer på slutet och visar att en viktig fråga väckts för vidare diskussion: 

Vilken är den överordnade principen, den konstnärliga eller den pedagogiska?  

I angränsande faktaruta ges kort exposé över Turerna kring Konstfack.    

 

Drygt två veckor efter att ovan artikel publicerats kan man inom Svenska Dagbladets 

kultursektion läsa följande: Nu tar Konstfacksläraren och NUG:s före detta 

handledare Felix Gemlin bladet för munnen och riktar i ett öppet brev syrlig kritik mot 

kulturministern. Åsikten om konst, konstutbildning och framtida konstnärers 

utveckling uttrycks med ”du”-tilltal i en enda mening: 

”Att som du, kära minister, förmätet ta sig rätten att avgöra vad som är eller inte är 

konst på ett så här tidigt stadium i utvecklingen av möjliga framtida konstnärer är 

fullständigt felaktigt och kontraproduktivt för konstutbildningen”.  

  

Kommentar kulturgenre fallstudie 2 

Texterna inom kulturgenren är mestadels inriktade på opinion och uttrycker personliga 

perspektiv. Artiklarnas tema är konsten i sig och dess utveckling och diskussioner förs 

om vilket ansvar som ligger på skolor, gallerier och samhällsinstitutioner. Stilistiskt är 

språket målande och enkelt, med flera referenser till historien. SvD Kultur ger 

utrymme för lite längre reportage.  
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION & RESULTAT 

Min ambition har varit att genom granskning av analysresultaten, nå ökad insikt och 

kunskap i frågan; Hur konstruerades konstfackdebatten och representation av Anna Odell 

respektive Magnus ”NUG” Gustafsson och deras konstprojekt i svensk storstadspress år 

2009? Studien har även givit inblick i likheter och skillnader avseende 

medierapporteringen inom olika genremässiga strukturer. 

 

Då analysresultaten relateras till forskningsfrågorna
72

, framkommer massmediers och 

enskilda individers betydelse för att väcka uppmärksamhet kring samhällsfrågor.  

 

Om diskurs och genres 

Diskursordningen ses som ett analytiskt redskap, att användas som avgränsande ram73. En 

social domän, där två eller flera diskurser täcker samma terräng och kämpar om att ge ett 

innehåll. Fokus riktas mot olika diskurser inom diskursordningen. Jag har försökt 

uppmärksamma fenomen, centrala perspektiv och var det råder kamp eller harmoni mellan 

framställningarna. 

 

Diskursordningen i de studerade fallen är kulturpolitik, samhällsekonomi, 

omvårdnad/sjukhusvård och konstutbildning, där begrepp som ”konstnärlig frihet”, 

”samhällsinstitutioners ansvar”, ”omsorg i välfärdssamhället” och ”utnyttjande av statliga 

medel” behandlas i diskurser om konst, psykvård, demokrati/välfärd, graffiti som 

skadegörelse, utbildning/konstskolornas roll, samhällsresurser och juridik.  Diskurserna 

rör sig i gränslandet mellan konst/kultur, samhälle, ekonomi och politik, där konst- och 

vårdinstitutionerna står i fokus.  

 

Genom att studera exempel hämtade från 2009 års konstfackdebatt, ville jag få insikt i hur 

enskilda individer via media kan påverka den offentliga debatten samt förstå vilken roll 

detta spelar i ett demokratiskt samhälle. Ser man till frågorna om relationer mellan 

diskurser och diskursers förhållande till en extern sfär, kan social praktik synas inkluderad 

i diskursen.  

 

Texterna bygger på existerande diskurser och genrer. Inom olika genres, kan olika 

perspektiv och fokusområden skönjas. Jag valde här att primärt studera nyhetsjournalistisk 

respektive kulturjournalistisk genre. Intressant var att se hur ämnet för debatt gestaltades 

filtrerat och stöpt i dessa former.    

 

Om mediernas representation och konstruktion 

Vid textgranskning av det publicerade materialet har jag inriktat mig på att belysa 

pressrapporteringen genom frågorna; vad, när, var, av vem och hur? Jag hade också 

funderingar kring utövarnas egna intentioner, om konstnärer som personliga varumärken 

och om det skulle kunnat se ut på något annat sätt? 
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Vad handlade debatten om/ vilka diskursteman kan skönjas? 

Anna Odell ställde etiken på sin spets då hon ifrågasatte samhällets konventioner om 

psykiskt sjuka och vård. Det är själva handlingen som är del i det som längre fram ska 

uppvisas som konst. Är det möjligen så att alla handlingar som betecknas som 

konsthandlingar legitimeras? Nej inte om man ser till de röster som framkommer i denna 

studie.  Diskussionerna har belyst etiska sidor av konstdebatten. Anna Odells agerande var 

det som först kom att väcka debatt kring konstskolornas roll, etik, ansvar och konstnärliga 

metoder.  Man kan fråga sig om olagliga och etiskt problematiska verk ska godkännas 

som projekt inom konstskolornas ramar? Avvägningen är inte alltid lätt menar bland annat 

konstprofessor Gertrud Sandqvist som uttalade sig i SvD 

Brännpunkt:
74

Konstnären/studenten är själv upphovsman till sin konst. Skolorna kan 

förklara att olagliga fall kan komma att prövas, men det finns de som menar att deras 

uppgift inte är polisiär och att en myndig person själv måste vara beredd att ta 

konsekvenserna, särskilt om det konstnärliga projektet utspelar sig i det offentliga rummet 

där andra icke insatta människor dras in i handlingen. 

 

I ett bredare sammanhang märks en maktkamp om var gränserna går för den fria konstens 

uttryck. En fråga jag initialt undrade över var om det var konsten eller provokationen som 

framhävdes via filtrering i media och hur statliga konstinstitutioners dubbla roll visade 

sig.  För NUG var själva filmen konstverket, inte handlingen. I ett större sammanhang, 

filtrerad via media, fick dock den provocerande handlingen en tyngre roll och tolkad som 

konst, gav detta upphov till stark kritik.  

En huvudaktör i båda fallen var den statligt finansierade institutionen Konstfack, där 

ansvarsfrågan och konsekvenser för samhället i och med godkännande av studenternas 

projekt, kom att debatteras hett. 

 

När publicerades artiklarna? 

Då händelserna som var upprinnelsen till debatt utspelade sig under januari-februari 2009, 

låg tyngdpunkten avseende flest antal artiklar i februari. Därefter uppmärksammades fallet 

stort i maj, då åtal väcktes mot Anna Odell och Konstfacks vårutställning inleddes. Även 

augusti och september gav mycket presspublicitet, efter det att Tingsrätten meddelat 

domen. Avseende NUG publiceras mesta delen av materialet under andra hälften av 

februari, i samband med att filmen ”Territorial Pissing” visats upp till försäljning i galleri 

Brandstrom Stockholms monter på konstmässan Market (13-15 feb). Därefter månadsvis i 

avtagande mängd fram till och med augusti.   

 

Var, i vilka medier, publicerades materialet? 

Då de medieuppmärksammade händelserna inträffade i Stockholm, är analysmaterialet 

begränsat till Storstadspress. Av tidsmässiga skäl, men för att ändå få en relevant 

jämförelse, valde jag ut artiklar att representera nyhets- respektive kulturgenren för varje 

fallstudie, i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Flitigast att 

rapportera om både Anna Odell och NUG var DN, därefter Expressen, Aftonbladet och 

Svenska Dagbladet. Kulturredaktionerna stod bakom majoriteten av dessa artiklar.   
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Vem uttalar sig? Vilka aktörer träder fram och vilka utesluts?  

Anna Odells egna kommentarer framkommer i ett flertal artiklar, däremot vill inte 

Magnus ”NUG” Gustafsson träda fram. I några fall försvaras han dock av galleristen 

Andreas Brändström samt av Felix Gmelin, NUGs före detta handledare vid Konstfack. 

Psykvården representeras av David Eberhard, överläkare på psykakuten på S:t Görans 

sjukhus. Även vårdaren Anton och enhetschefen Fredrik Bengtsson gör sig hörda. 

Konstfack representeras av rektor Ivar Björkman, prefekt Olof Glemme, skolkamrat Åsa 

Elieson samt informations- och pressansvarig Mabel Selin. Politiken representeras i det 

första fallet av landstingsrådet Birgitta Rydberg (fp), som kräver att Konstfack ber om 

ursäkt och betalar notan. I fallet NUG är det kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) 

som agerar med rasande kritik. Advokat Anders Stening var den som fick i uppgift att 

utreda Konstfacks ansvar efter fallet Odell. I en av nyhetsartiklarna i Aftonbladet bjuds 

flera röster in. Det är Pål Holländer konstnär, Kristofer Lundström kulturjournalist, Mats 

Gellerfelt journalist och kulturkritiker samt Jan von Bonsdorff professor i konstvetenskap. 

Från Citypolisen hörs stationsbefäl Jan-Olov Lundgren. Företagsrepresentant från SL är 

styrelseordförande Christer G Wennerholm.        

 

Hur gestaltas händelserna inom ramen för nyhets- respektive kulturjournalistik? 

Med hänvisning till avsnittet om dagordningsteori, ser vi att prioriteringen av en viss fråga 

kan stärkas eller försvagas beroende på växlingar i massmediernas och allmänhetens 

uppmärksamhet.
75

 Relationen mellan styrfälten kan se olika ut beroende på medier och 

genres. Resonemanget förs vidare genom att se till journalistens ställningstagande för eller 

emot civil olydnad och otillbörlig handling. I debatten speglas en ”vi-de känsla”. Vissa 

tycks här kunna tänja på gränserna för vad som är rätt och fel, om exempelvis handlingen 

utförs som ett uttryck för konsten och det konstnärliga skapandet.  

 

På kultursidorna läggs betoningen på själva konsten, konstverket samt de instanser som 

står för konsten och konstnärers utveckling. Läsarna antas ha grundläggande 

förhandskunskaper om konst och kulturskribenterna ges ofta större utrymme och tid, för 

att både tolka verken och sätta in dem i en vidare kontext, ofta med referens till historien. 

Magdalena Holdar, universitetslektor inom Konstvetenskapliga institutionen på 

Stockholms universitet, menar att förhållandet mellan media och konst är ambivalent. 

Enligt henne kräver konstfältet en typ av förkunskaper som inte alltid genomsyrar den 

mediala täckningen.
76

 

 

 Då ämnet för debatt behandlas av nyhetsredaktionen, handlar rapporteringen inte längre i 

första hand om konst, snarare om händelser som relaterar till konst. Det är här individers 

agerande och konsekvenser av detta som står i blickfång.  

Nyhetsredaktörerna måste ta större hänsyn till tids- och utrymmesbrist. Det råder hård 

konkurrens om vad som får ta plats och publicering sker ofta tidsnära den rapporterade 

incidenten. Språket framställs lättbegripligt och texten behandlar ämnen som rör brott, 
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ekonomi och politik, med betoning på avvikelser som får konsekvenser för samhället och 

dess medborgare. Inom nyhetsredaktionerna förs ingen närmare diskussion om verkens 

konstnärliga aspekt, undantag är om det tillförs i kommentar eller faktiskt citat från 

intervjuad. Att kulturredaktionerna tar på sig uppgiften att väcka opinion är tydligt. 

Bevakningen bäddas ofta in i ett konstteoretiskt sammanhang. Bakom artiklarna står 

skribenter som själva är bevandrade i konst- och kultur, ofta måna om att ta konstnärerna, 

konsten och dess fortsatta fria utveckling i försvar.          

  

Om Personliga varumärken 

Konst- och företagsvärlden integreras allt mer och med ökad konkurrens har media och 

PR fått en större betydelse, även inom konst- och kultursektorn. Konstnärer, 

gallerister/utställare, handlare och kritiker är aktörer på konstscenen, som i sina roller 

deltar i kommunikationsprocessen och sprider information till olika målgrupper. 

Varumärket är ett begrepp som korsat gränsen mellan ekonomi och konst.
77

   

 

Konstnärer, liksom andra individer i samhället kan av olika skäl medvetet söka 

uppmärksamhet. Det har i flera fall visat sig ha positiv effekt för att nå ut till en bredare 

allmänhet, bli etablerad och sälja sin konst. Vad gäller PR-aspekten och betoningen av 

personliga varumärken kan man fråga sig om kändisskapet är ett mål i sig. Det verkar 

dock inte gälla för Anna Odell och Nug om man ser till konstnären Magdalena 

Dziurlikowskas (kursare vid Konstfack) uttalande i DN:s Insidan (090316):   

-kändisskap är en bra draghjälp och om det inte finns några andra vägar att bli sedd är 

jag beredd att använda kändisskapet som en plattform för att få ett erkännande. Det har 

stormat om Anna Odell och NUG som jag gick tillsammans med på Konstfack. De ser sitt 

plötsligt uppflammade kändisskap som en ovälkommen bieffekt och vill inte använda 

utrymmet de skulle kunna få i medierna. Att många i dag vill bli kända är ett tecken på ett 

mer demokratiskt samhälle där man faktiskt kan vandra mellan olika sociala grupper. 

Platsen i rampljuset är nåbar. Men inte nödvändigtvis de mest talangfulla blir kända, 

utan ofta de mest enträgna och de som har tajmning. Många anser dock att en riktig 

konstnär inte i första hand ska sträva efter att bli känd utan att i stället ha ett högre syfte 

med sin konst, en vilja att berätta något viktigt om vår värld.
78

 

 

Vi värdesätter fri och oberoende journalistik, men kan inte komma ifrån att det kan 

ifrågasättas om allmänheten alltid får del av opåverkad icke vinklad nyhetsförmedling när 

budskapet som förmedlas tar avstamp i medborgarnas egen yttrandefrihet. Hur ser vi på 

konst och uttryck där uppföljning i media sprider ringar på vattnet och bäddar för debatt. I 

de belysta fallen har konstnärer utfört en otillbörlig, medvetet planerad handling och 

därmed fått uppmärksamhet och utrymme i media.  

 

Media blir här ett verktyg för att nå ut och göra sig ett namn, vilket i förlängningen kan 

gynna försäljning av konstnärens verk. Intressant är att NUGs film Territorial Pissing 

visats offentligt redan år 2008, men gavs medieuppmärksamhet först i svallvågorna av 
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incidenten med Anna Odell.  Vad resulterade då detta i? Under sommaren 2009 fanns 

både Anna Odell och NUG representerade på uppmärksammade konstutställningar, i 

Sverige såväl som internationellt. I en intervju i nyhetsmagasinet Fokus
79

 menar Camilla 

Larsson, intendent för Bonniers konsthall och ansvarig för utställningar med ung 

samtidskonst, att debatten och medieuppmärksamheten har fört studenterna och de unga 

konstnärerna samman.   

 

Ett uppslag för vidare forskning skulle kunna vara att närmare studera frågan; huruvida 

konstnärer kan liknas vid PR-konsulter för eget varumärke och hur/på vilket sätt 

produktplacering av dem själva och deras produkter ges utrymme i media.    

 

Mer om likheter och skillnader… 

I båda fallen var medier arena för provocerande konst. Samtal och debatt fördes fram i det 

offentliga rummet. Det rörde sig om unga 70-talisters agerande i samband med 

examensarbeten vid Konstfack, där även konstinstitutionens ansvar och dubbla roller i 

fråga lojalitet gentemot samhällets regelverk och konstnärers fria uttryck, kom att 

ifrågasättas. Det handlade om konst, men även om en ekonomisk samhällspolitisk diskurs 

där frågan om moral och etik sattes på sin spets. Anna Odell lyckades genom sin handling 

mediera konsten och belysa vårdsystemet och samhällets problem, en provocerande 

handling, som medel för att nå ut i vidare bemärkelse, på olika nivåer, långt utanför 

konstskolans väggar. 

 

Upphovsmännens tankar och handlingar filtrerades och tycktes förstärkta via 

uppmärksamhet i media. Ömsesidigt tema var frågan om ansvar och hur vi behandlar 

varandra och våra gemensamma resurser. Och framförallt var gränserna går för hur man 

som enskild individ får agera och föra fram sina intentioner i konstens namn. Genom en 

provokativ handling nåddes uppmärksamhet kring individen, den enskilda personen, som i 

dessa fall sågs som uppstickare gentemot samhällets institutioner och företrädare, men 

som också förorsakade konsekvenser för deras medmänniskor. Konstfacksprojekten satta i 

ett sammanhang i interaktion med andra, väckte debatt om ansvar, ekonomi, värdegrund 

och utveckling av den ”fria konsten”. Inte lika mycket om behandling inom vård/omsorg 

eller om fenomenet graffiti i sig. Att trigga uppmärksamhet genom provokation är 

knappast nytt, men bäddas budskapen in och stöps i olika form, kan konsten och 

upphovsmännens intentioner uppfattas på olika sätt.  

 

En noterad skillnad mellan de studerade fallen var att filmen betonades som själva 

konstverket för NUG, medan handlingen, som skulle ingå i ett ännu ej färdigt 

konstprojekt, var det som stod i fokus för Anna Odell. I det senare fallet välkomnades 

medieuppmärksamheten som medel för att nå ut till fler. Allt med önskan att belysa och 

väcka debatt kring psykvårdsfrågan. Som tidigare nämnts uppmärksammades NUG i 

samband med konstmässan Market i februari 2009, nio månader efter att examensarbetet 

visats offentligt. Kulturministerns reaktion uttalad i media förde in diskursen i den debatt 

som blossat upp kring Konstfack och Anna Odells agerande, drygt tre veckor tidigare. 
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 Nyhetsmagasinet Fokus 100219, http://www.fokus.se/2010/02/attacken-samlade-konstsverige/ 
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NUGs intention med själva verket, filmen som konst, framgår ej, men det råder dock 

ingen tvekan om att uppvisandet hos gallerist på konstmässan Market, var med 

intentionen att sälja. Diskussionerna som följde kom att omfatta kommersiella aspekter av 

att göra sig en förtjänst på graffiti som skadegörelse. 
80

 

 

Efter att ha granskat medierapporteringen kring de två uppmärksammade konstprojekten, 

syns nyhetsartiklarna mestadels baserade på händelsen, brottsaspekten och de ekonomiska 

konsekvenserna. I dagspress ligger institutionen Konstfack och dess juridiska ansvar i 

fokus. Kvällspressens nyhetsrapportering är mer sensationsinriktad och fokuserar på de 

enskilda individerna och deras handling. 

 

Merparten av kulturartiklarna är inriktade på opinion. De är mer argumenterande och 

uttrycker personliga perspektiv. Diskussionen är främst orienterad kring själva konsten, 

dess utveckling samt samhällsinstitutionernas ansvarsroll. 

 

Min ambition har varit att belysa Konstfack, konst och kontrovers. Genom 

undersökningen har jag fått en intressant inblick i media som arena för provocerande 

konst. Min nyfikenhet har väckts att vilja veta mer. En fördjupning skulle kunna vara att 

belysa debatten från ett mer konstvetenskapligt perspektiv.   

 

 

 

 

 

                                                 
80

 Även i andra sammanhang har så kallad ”Street art” tagit sig in i de fina salongerna. Bukowskis och 

internationella auktionshus har vid ett flertal tillfällen exempelvis sålt verk av Banksy.  
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BILAGA 1. Information från SVT:s intervju med Anna Odell 090831 

Anna Odell om domen – Kulturnyheterna SVT 090831 

I en SVT-intervju 31 augusti 2009, uttalar sig Anna Odell om domen. Hon menar då att åtalet varit 

till hjälp för att få fram hennes budskap. Det är intressant att det blivit konstdebatt, säger hon, men 

det är själva rättegången som har varit till hjälp för att få igång debatten om psykiatrin.   

- Jag ser det som mer positivt än negativt om man som konstnär blir åtalad för sina brott, en slags 

merit.  

Intervjuaren frågar vidare vad hon anser om huruvida det kan vara legitimt att bryta lagen för 

konstens skull?  

-Jag tycker inte att bara för att man är konstnär har man rätt att bryta mot lagar… samma lag gäller 

ju för alla människor. Sen tycker jag att precis som i journalistiken kan konsten vara en bra 

plattform för att peka på saker som är viktiga att diskutera eller synliggöra, men att röra sig i 

gränslandet tycker jag kan vara nödvändigt. I en demokrati måste den möjligheten finnas, hur 

skulle annars samhället utvecklas. Lagen är ju föränderlig.  

- Jag är inte intresserad av att provocera för provokationens skull eller begå lagbrott för att göra 

det, utan hade jag vetat innan att det var olagligt hade jag inte gjort det. Så här i efterhand när jag 

fått allt stöd tycker jag att det var värt det.  

Vad var intressantast med hela skeendet?  

Anna svarar att det var i början när det kom ut i media. Hon tror att det var S:t Görans 

representanter som kontaktade media. Aftonbladet ringde och var då insatta i detaljer, som hon 

inte kan tänka sig att någon annan visste. Det är också intressant att se hur vården som enligt Anna 

alltid är i en maktposition, väljer att slå först och visa att här är det vi som är offer (till skillnad 

från journalistiken som ofta tar parti för den lilla människan).  

- När jag nu är frisk och konstnär och vill ta reda på saker vet de inte hur de ska positionera sig… I 

efterhand kan jag tänka mig att det är mycket det som det handlar om, att här kommer någon som 

inte längre är i beroendeställning och vad de än säger så är mitt konstprojekt viktigt och intressant 

och det är nog inte bara det här med att ha blivit lurad, det är nog mer än så. Det handlar nog 

mycket om den här förbannade sjukhusdirektören, annars hade det nog inte lett till ett åtal. Jag 

menar journalister gör liknande saker ofta… Hur menar du att rättegången har stärkt ditt verk? 

Rättegången har gett mer legitimitet åt verket, på så vis att det jag hela tiden hävdat, det som folk 

inte trott på, har under rättegången visat sig vara så som jag sagt, som att S:t Göran där jag blev 

lagd i bälte. De verkar använda det väldigt slentrianmässigt och med tanke på att det är så hårt 

reglerat inom lagen när man får använda det så är det viktigt att man också följer det och att man 

dessutom rent logiskt får ihop användandet av det. De trodde jag var utsatt för ett övergrepp, men 

lägger man en sådan människa i bälte och mellan varven kommer och drar ner brallorna och ger en 

spruta i baken? Finns det då inte bättre sätt? På det sättet har rättegången stärkt den delen som jag 
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ville visa på. Sen handlar det för mig om mycket mer än bara psykiatrin, jag menar jag tycker att 

det handlar om makt, relationer och mänskliga möten. Det är också jäkligt skruvat att ringa till en 

psykakut och säga ”hej jag är konstnär, jag har varit sjuk men nu ska jag spela sjuk”. Det 

innehåller också komiska delar, fast det är ett jävla allvar och det tycker jag är en kvalitet, för livet 

är inte bara svart eller vitt, det kan vara både tragiskt och jävligt kul på en gång.  

På vilket sätt tycker du att du har lyckats med verket?  

När jag genomförde det visste ingen vem jag var, och därför tänkte jag att det här verket det 

kommer ju inte nå ut till så många, men jag önskade ändå att det skulle sätta igång någon tanke 

hos folk och nu när det blivit så uppmärksammat, så kan det väcka tankar hos mycket fler och nå 

ut till många mer än vad det annars hade gjort och då måste jag ju säga att jag har lyckats. Sen att 

det tillkom så mycket mer, det är en annan sak.  

När du ser tillbaka på hela upplevelsen tycker du att det varit värt det?  

Ja, det tycker jag.  

På vilket sätt?  

Att det är så mycket som har synliggjorts i samhället. Både mellan patient, personal, olika 

samhällsklasser och fördomar mot konst. Människor som först tyckt att det här är en för jävlig 

människa och sedan skrivit brev och sagt att de ändrat sig. Det tycker jag är fantastiskt att 

människor kan våga vända. Att det har kommit att beröra så många olika delar i samhället som jag 

tycker är intressanta. 
81

 

 

Slutanteckning  psykiatrisk vård, 2009-01-22 (http://www.konstfack2009.se/bachelor/bafa/anna-odell/)
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BILAGA 2. ARTIKLAR FÖR ANALYS Fallstudie 1: Anna Odell. Fallstudie 2: NUG 

 

FALLSTUDIE 1 - NYHETSGENRE (N) 

 

Fall 1 N1a) AFTONBLADET 090125 Artikeltyp: Nyhet, s. 10 Författare: Sofia Ström 

 

Specialarbete: spela psyksjuk 

- Överläkaren rasande efter konstelevens kupp 

Skrikande och sparkande fördes Anna Odell, 35, till psykakuten av polis. Där spändes hon fast och 

fick lugnande. Men allt var bluff - av en konststudent. Sistaårseleven Anna Odell på Konstfack 

iscensatte sitt skådespel i onsdags - som en del av ett examensarbete. David Eberhard, chef och 

överläkare på psykakuten vid S:t Görans sjukhus i Stockholm, är rasande: - Det här är inte bara 

magstarkt för att man använder samhällets resurser, det är oförskämt mot andra patienter, 

personal - mot alla. Hon spelade psykotisk och självmordsbenägen och hade börjat slåss med 

polisen för att bli intagen.  

Fastspänd i säng. På akuten fortsatte spektaklet. Odell spelade sin roll så övertygande att en 

överläkare beslutade om tvångsåtgärder. Hon spändes fast i bältessäng och gavs intermuskulär 

medicin. Under natten kom hon att medicineras ytterligare två gånger. - Att tvingas utföra 

tvångsåtgärder mot en människa är fruktansvärt och någonting man bär med sig, säger Anton som 

arbetade som vårdare den kvällen. Han är djupt upprörd över konstprojektet . - Vi var bara fem 

personer som jobbade och 100 procent av våra resurser krävs vid åtgärder av det här slaget. Andra 

svårt psykotiska och suicidala patienter - som vi är här för att ta hand om - fick vänta på grund av 

det här.  

 

Godkänt projekt  

Anna Odell säger att wallraffandet som psykiskt sjuk är en del i ett större konstverk som inte blir 

klart förrän i maj. Innan dess vill hon inte närmare förklara det. - Jag vill inte riskera mitt projekt. 

Men det är noga genomtänkt och ingen ploj. Konstfacks ledning är medveten om Anna Odells 

projekt och har diskuterat de etiska och juridiska aspekterna med henne.  

- Sedan fick hon själv fatta beslutet om hon ville gå vidare, säger prefekten Olof Glemme. Enligt 

honom har Odell även pratat med polisen för att kontrollera att skådespelet inte var brottsligt.  

- Jag vet inte vad som har hänt, men det har aldrig varit hennes plan att det skulle ingå något slags 

våld. Var går gränsen för vad man kan göra i konstens namn?  

- Konsten handlar om att pröva gränser. Det går inte att vara kategorisk. Sankt Görans sjukhus 

kommer att polisanmäla händelsen.  

 

Bildtext (bilden är ett montage): 

 - lurade vårdarna Konsteleven Anna Odell spelade psykiskt sjuk och slogs med polisen för att bli intagen. 

På akuten vid S:t Görans sjukhus i Stockholm fick hon därför tvångsvård. Det är oförskämt mot andra 

patienter, personal - mot alla, säger överläkaren David Eberhard om bluffen.  

Foto: LINA BOSTRÖM EINARSSON, PRIVAT 
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Fall 1 N1b) AFTONBLADET 090126 Artikeltyp: Nyhet, s. 12 Författare: Johan Edgar 

Extra - konsteleven anmäld för kuppen på psykakuten 

Hon slogs med polis och ljög för läkarna. Konsteleven Anna Odells skandalnatt på psykakuten kan 

ha varit brottslig. Nu riktar konstexperter hård kritik mot bluffen - som var ett examensarbete. Pål 

Hollender, 40, konstnär, Stockholm: - Absolut. Hon har blivit tvångsmedicinerad och satt i bälte -

 trots att hon var frisk. Det är hälsosamt att ifrågasätta. Kristofer Lundström, 45, kulturjournalist, 

Enskede: - Ja. Det finns olika sätt att peka ut orättvisor i samhället. Mats Gellerfelt, 56, journalist 

och kulturkritiker, Stockholm: - Nej, det finns många andra forum att diskutera sjukvården och 

dess baksidor. Jan von Bonsdorff, 50, professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet, 

Storvreta: - Nej, det är på gränsen till bedrägeri och hon lurar samhället. Ernst Billgren, 51, 

konstnär, Stockholm: - Nja, det här kostade samhällsresurser och att folk mår dåligt, men det kan 

vara värt det i slutändan. Vi vet ju inte slutresultatet. Händelsen på psykakuten vid S:t Görans 

sjukhus avslöjades av Aftonbladet i går. 35-åriga Anna Odell, sistaårselev på Konstfack, spelade i 

onsdags psykotisk och självmordsbenägen. Enligt David Eberhard, chef och överläkare på 

psykakuten, slogs hon med polis för att bli intagen och var så övertygande i sitt skådespel att hon 

spändes fast och tvångsmedicinerades. Konstfackseleven ska ha tagit upp avdelningens alla 

resurser under natten - så att riktiga patienter tvingades vänta.  

 

Minst ett brott  

All dramatik var en bluff - för ett examensarbete. Enligt polisen kan Anna Odell ha begått minst 

ett brott när hon spelade psykiskt sjuk. - Det handlar om våldsamt motstånd eller våld mot 

tjänsteman, beroende på hur hon betedde sig mot poliserna och vårdpersonalen, säger Jan-Olov 

Lundgren, stationsbefäl vid Citypolisen i Stockholm. - Särskilt om man i efterhand vet att hon bara 

låtsas vara psykotisk. Vad kan straffet bli? - Det beror på vad som hände och om hon är straffad 

tidigare, men det blir max böter. Om inte personalen har fått skador, i så fall kan det bli fråga om 

skadestånd och även handla om misshandel. Anna Odells tilltag splittrar konstvärlden. Jarl von 

Bonsdorff, professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet, menar att han utläser en empati för 

de sjuka i hennes skådespel. Men: - Hade hon frågat mig hade jag sagt nej. Det är på gränsen till 

bedrägeri och hon lurar samhället, säger han. 

  

Ett jävla sätt  

Journalisten och kulturkritikern Mats Gellerfelt är förbannad och kallar det för ett sabotage.  

- Det är ett jävla sätt med tanke på hur hårt belastad sjukvården är. Det finns absolut inget försvar 

för att förödmjuka hårt arbetande och pressade människor i sjukvården, säger han. Aftonbladets 

läsare håller med. Fler än 60 000 personer hade i natt svarat på frågan Är det okej att missbruka 

vården för konstens skull? På Aftonbladet.se. 91 procent svarade nej. Dessutom skapade 

Aftonbladets avslöjande en het debatt på många bloggar i går. De flesta inlägg var väldigt kritiska 

mot konstelevens examensbluff. Prefekt Olof Glemme på Konstfack sa i går till Aftonbladet att 

man har diskuterat de etiska och juridiska aspekterna av bluffen med Anna Odell.  

AFTONBLADETS LÄSARE RASAR MOT ODELLS PSYKSKANDAL 

Fakta: Är det okej att missbruka vården för konstens skull? Ja 9 % Nej 91 % 60 274 personer har 

röstat.  Bildtext: - Aftonbladet i går. Foto: LINA BOSTRÖM EINARSSON. 
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Fall 1 N2) EXPRESSEN 090217 Artikeltyp: Nyhet, s. 18,19 Författare: Kassem Hamadé 

Eleven – ”har inte gjort mig skyldig till något brott” 

Efter de två skandalprojekten startar Konstfack en internutredning för att se över sina 

rutiner.  

- Jag anser inte att jag har gjort mig skyldig till något brott - det enda jag gjorde var 

motstånd för att inte följa med polisen, säger Anna Odell som spelade ...psykotisk.  

Två Konstfackelever riskerar åtal för brott de misstänkts ha begått då de arbetat med sina 

skolprojekt. 

Det första fallet rör Anna Odell, 35. 21 januari gick hon på Liljeholmsbron i Stockholm, 

började ta av sig ytterkläderna och kastade dem i vattnet. 

Samtidigt spelade hon psykotisk. Det fick förbipasserande att larma polisen och hon 

fördes till S:t Görans sjukhus eftersom hon antogs vara självmordsbenägen. 

 

Misshandelanklagad 

Nu är hon anklagad för misshandel och våld mot tjänsteman. 

Anna Odell säger att hon inte har misshandlat någon. Det enda hon gjort är att försöka ta 

sig loss från polismännen när de ville föra henne till sjukhuset, menar hon. 

Hon är inte klar med sitt examensarbete, men påpekar att både handledaren och flera 

andra på Konstfack kände till projektet. 

 

- Jag tog även kontakt med en jurist som sa att detta inte var något brott, säger hon. 

Anna Odell väljer att inte avslöja syftet med sitt projekt. Hon ska ta kandidatexamen till 

våren och hon vill avvakta tills hon bli färdig med den. 

 

Väntar med bemötande 

- Jag kommer att kunna bemöta de anklagelser som folk har när jag är färdig med mitt 

projekt, säger hon. 

Det andra fallet rör 36-årige graffitikonstnären "Nug" i vars film en tunnelbanevagn 

saboteras. 

- Det här är skadegörelse, vandalisering, sa kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i 

Aktuellt i går. 

Hon hoppas att "Nug" får betala för skadegörelsen. 

- Nu vet man vem han är och förhoppningsvis får man tag i honom. 

Senast 27 februari ska den interna utredningen på Konstfack vara klar. 
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Fall 1 N3) SVENSKA DAGBLADET 090128 Artikeltyp: Nyhet A10, NYH3  

Författare: Tobias Olsson, Sofia Strandberg 

Konstfackselev polisanmäld  

Konststudenten Anna Odell, som spelade psykotisk och självmordsbenägen, har polis-

anmälts av personalen på psykakuten vid St: Görans sjukhus. Samtidigt kräver 

landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) att Konstfack ber om ursäkt och betalar notan för 

bluffen.  

 

Anna Odell är sistaårselev på Konstfack och skådespelet ingick i hennes examensarbete. 

Det ska presenteras vid utbildningens vårutställning i maj. Innan dess vill hon inte berätta 

vad projektet går ut på. 

 

– Men jag kan säga så mycket att tanken inte har varit att driva med psykiskt sjuka 

människor. Jag har gjort väldigt noga överväganden och ett grundligt förarbete för att se 

om det här kunde vara olagligt, säger hon. 

Men uppmärksamheten har blivit enorm. Igår krävde Birgitta Rydberg (FP), landstingsråd 

för sjukvård, psykiatri och kultur, att Konstfack - som gett grönt ljus åt projektet - tar 

konsekvenserna. 

– Konstfack bör betala för vården av kvinnan - 11500 kronor - och dessutom offentligt be 

om ursäkt, säger hon. 

Kravet gjorde att högskolan igår beslutade att starta en intern utredning. 

– Jag har full förståelse för dem som anser att Konstfack inte har värnat om utsatta 

grupper samt utnyttjat samhällets resurser, skriver rektorn Ivar Björkman i en kommentar. 

 

Det var i onsdags kväll som Stockholmspolisens länskommunikationscentral fick in ett 

larm om att en kvinna var i färd med ta livet av sig genom att hoppa från Liljeholmsbron. 

När patrullen kom fram till platsen höll en person fast i kvinnan. 

I handfängsel fördes hon till psykakuten vid S:t Görans sjukhus. Enligt överläkaren David 

Eberhard betedde hon sig väldigt aggressivt. 

– Hon slog och försökte bita personalen. Flera av patienterna var rädda för henne, berättar 

han. 

Kvinnan placerades i bältessäng och gavs tvångsinjektioner med lugnande medel. Under 

natten medicinerades hon ytterligare två gånger. Först på morgonen förklarade hon att 

skådespelet var en del i ett konstprojekt, som är planerat att vara klart till våren. 

– Hon visade upp någon form av projektplan. Att tycka att detta är ett konstverk är 

verkligen patetiskt, säger David Eberhard. 

Själv säger Anna Odell att hon aldrig har slagit någon, och varken bitit eller spottat på 

personalen. 

– Om jag nu har gjort en noggrann utredning om det här kunde vara olagligt så skulle jag 

ju inte äventyra det med att börja slåss och bitas, säger hon. 

I förrgår lämnade dock enhetschefen Fredrik Bengtsson in en polisanmälan mot kvinnan. 

Brottsmisstankarna rör bland annat falsklarm, misshandel och våldsamt motstånd. 

 

Bildtext: - Anna Odell Foto: privat 
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Fall 1 N4) DAGENS NYHETER 090131 Artikeltyp: Nyhet, Stockholm s. 23  

Författare: Clas Svahn 

Konstfacks ledning JO-anmäls 

Konstfacks ledning JO-anmäls sedan en elev spelade psykiskt sjuk och låtsades försöka ta 

livet av sig den 21 januari. Bakom anmälan står Fredrik Bengtsson, enhetschef på S:t 

Görans sjukhus med 30 år inom psykiatrin bakom sig. Anna Odell, studerande vid 

Konstfack, förklarade att aktionen var en del i hennes examensarbete. Hon ställde sig på 

Liljeholmsbron och låtsades vara desperat. Förbipasserande ringde polisen och hon fördes 

till psykakuten vid S:t Görans sjukhus. – Det värsta är att en statligt finansierad högskola 

står bakom det som hänt. Nu vill jag att JO utreder vilka etiska riktlinjer man har att gå 

efter och hur man resonerade när man tog beslutet att genomföra bluffen, säger Fredrik 

Bengtsson som själv känner sig kränkt som vårdpersonal och människa. CLAS SVAHN 

 

FALLSTUDIE 1 - KULTURGENRE (K)  

Fall 1 K1) AFTONBLADET 090127 Artikeltyp: Kultur, Stockholm s. 4  

Författare: Ulrika Stahre 

Psykfejkande konststudent gör en Lars Vilks 

Konstfackseleven Anna Odell spelar psykotisk, slåss med polis och ljuger för personalen 

på psykakuten: hon samlar material till sitt examensarbete ... samtidigt som hon 

provocerar både den redan hårt belastade psykvården och en rättänkande allmänhet som 

tycker resurser ska tillfalla behövande. Det är också principiellt helt rimligt.  

Även om man kan invända att det för en undersökande, journalistisk konst finns något att 

falla tillbaka på, till exempel det wallraffande Pockettidningen R gjorde på Sundby 

mentalsjukhus 1975, där man bluffade sig in i vården. Problematiskt? Visst, men den 

gången ansågs det värt att tänja på etiska principer. Konst är också sin egen verklighet, 

med sina egna värderingar. Och där har provokationen fortfarande, konstigt nog, 

fortfarande ett värde.  

Man kan säga att Anna Odell har lyckats redan nu, vad som än blir den slutgiltiga formen 

för hennes verk. Precis som Lars Vilks lyckades - där orsakade hans rondellhund, som vi 

minns, bråk och lidande men längre bort - framför allt genom att hävda en konstens 

autonomi tillsammans med ett gisslantagande av en medievärld som oavbrutet dras till det 

spekulativa. Ulrika Stahre. Bildtext: - Lars Vilks. 

 

Fall 1 K2a) EXPRESSEN 090127 Artikeltyp: Kultur/Stockholm s. 9 Författare: Gunilla 

Brodrej 

Psykodrama live 

Enligt Aftonbladet spelade Konstfackseleven Anna Odell psykotisk och ansträngde 

personalen akut förra veckan. Lugn i läsarstormen. Vad handlar projektet om? Vad 

erbjuder psykakuten? Fungerar vården? På kungliga konstskolan erbjuds elever 

gestaltterapi som en naturlig del av den konstnärliga processen. Varför ska det vara så 

svårt att låta konsten bli en naturlig del av den offentliga debatten? Man måste ta Odells 

projekt på allvar innan ryggmärgen börjar raljera. Själen rådbråkas i och genom konsten. 

Bildtext: - Anna Odell 
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Fall 1 K2b) EXPRESSEN 090128 Artikeltyp: Kultur, s. 9 Författare: Ann Heberlein 

Långt över gränserna. Onsdagen den 21 januari stod en förvirrad och desperat kvinna på 

Liljeholmsbron i Stockholm. Hon slängde sina kläder i vattnet och någon tillkallade polis. 

Man fruktade att kvinnan tänkte ta sitt liv.  

 

Det händer nämligen att människor tar sitt liv genom att hoppa från Liljeholmsbron. På 

riktigt. På riktigt, i den verkliga verkligheten tar människor sitt liv, varje år, varje dag 

händer det. 

En del dränker sig. Några kör in i lastbilar. Slänger sig framför tåg. Hänger sig, skär 

halsen av sig eller överdoserar ett eller annat läkemedel. Någon såg den här mörkhåriga 

kvinnan och blev orolig. Någon ville rädda hennes liv. 

 

Polis kom till Liljeholmsbron och visst tumult utbröt. Kvinnan uppträdde aggressivt. Hon 

ville inte följa med, men polisen lyckades slutligen forsla henne till psykakuten på S:t 

Görans sjukhus. Polisen ansåg att kvinnan var i behov av hjälp och skydd: hon behövde 

skyddas från sig själv och sina destruktiva och förvirrade tankar och handlingar. 

 

Ibland är människor så ledsna och så rädda och så besvikna att de inte kan hantera sin 

frihet. Att stå på Liljeholmsbron och vara på väg att hoppa i det kalla vattnet är inte ett bra 

sätt att hantera sin autonomi. Personalen på psykakuten gjorde bedömningen att kvinnan 

var psykotisk och självmordsbenägen. Hon spottade, bet och slog personalen. Hon mådde 

uppenbart mycket dåligt. Kvinnan tvångsmedicinerades, för att skyddas från sig själv och 

för att skydda personalen, och lades in. 

 

Morgonen därpå presenterar kvinnan ett femtonsidigt häfte med titeln "Att rekonstruera en 

psykos". Hon heter Anna Odell och är student vid Konstfack. Onsdagens debacle ingår i 

hennes examensarbete vars syfte är att "belysa och testa idén om att psykosen är en sorts 

lögn". Hon vill "tränga in i offerrollen". Hon vill "öppna slutna rum". 

 

När ansvarig läkare förstår att Odell varken är psykotisk eller suicidal skrivs hon 

omedelbart ut. Odell återvänder ut i den verkliga verkligheten till Konstfack där hon inte 

är psykotisk, inte står på några broar och funderar på att hoppa i. Till en verklighet där en 

prefekt som heter Olof Glemme på fullt allvar kan säga att "vi backar henne, hon har inte 

gjort något fel". 

 

Och så drar man den gamla vanliga ramsan om att konst handlar om att "pröva gränser". 

Nej, jag omfattar inte någon överspänd idé om att konstnärer eller författare har något 

särskilt ansvar, bör ha bättre moral eller högre ideal än andra - men någon respekt för 

andra människor och deras verklighet borde väl ändå vara på sin plats? Den finns 

nämligen, verkligheten. ANN HEBERLEIN 

om en konstelev som gick för långt. 
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Fall 1 K3) DAGENS NYHETER 090209 Artikeltyp: Kultur, s. 44 Författare: Gunilla 

Bandolin 

Vi stöttar vår konststudent 

Konstfacksstudenten Anna Odells iscensatta psykos har väckt mycket debatt. Här ger 

Konstfacks ledning ger sin syn på aktionen och konstens förmåga att beröra i samtiden.  

Snabbt och motståndslöst har en viss beskrivning av ett händelseförlopp etablerats i 

medierna; berättelsen har övertagits, upprepats och snart kommit att få rollen av gängse 

sanning och historieskrivning. Ann Heberlein redogör i Expressen (28/1) i detalj för hur 

vår Konstfacksstudent Anna Odell iscensatte en psykos på Liljeholmsbron i Stockholm, 

hur hon uppträdde aggressivt och hur hon, när hon blivit intagen på psykakuten på S:t 

Görans sjukhus, spottade, bet och slog personalen. ) Många av dem som har åsikter i 

medierna, borde fråga sig vilken källan till denna berättelse är och inte okritiskt 

vidarebefordra den för att sedan dra sina slutsatser.  

 

Vi förstår upprördheten hos de personer som ovetande blivit involverade i Odells handling 

och vi kan leva oss in i känslan av att ha blivit lurad när man har de bästa intentioner. Men 

vi tycker inte att psykiatrin ska vara ett fredat fält för infiltrerande, kritiska handlingar. I 

början av 70-talet genomförde journalisten Ann Mårtens, tillsammans med två kollegor, 

en nästan identisk handling för Pockettidningen R (Vårdad till vanvett) och då liksom nu 

följde en intensiv debatt, framför allt inom psykiatrin.  

Kunskapen är allmän om hur medicinen, vården och inte minst psykiatrin historiskt sett 

inte bara fungerat hjälpande, botande och stödjande utan också som ett fält för 

maktutövande och disciplinering.  

 

Knappast någon skulle förneka att psykiatrins roll i mångt och mycket har varit att staka 

ut och definiera normalitetens gränser.  

Dessa konflikter som följer med i psykiatrins metoder och gränsdragningar är inte 

överspelade i vår samtid och det är oss främmande att censurera den student som vill 

diskutera dessa frågor.  

 

Projektet involverar svåra etiska överväganden. Men de måste ställas mot vår students 

bevekelsegrunder, vilka kommer att bli kända när verket visas.  

Det är frestande för både Anna Odell och oss på konstinstitutionen på Konstfack att gå in 

och förklara bakgrund till och omständigheter kring handlingen. Men vi har bestämt oss 

från att avstå från det. Skälen är flera: en polisanmälan, en intern utredning om 

Institutionen för Konsts etiska riktlinjer och inte minst - vår students handling är bara en 

förberedande del av ett arbete som kommer att mynna ut i ett verk.  

Lika lite som man kan tvinga teatrarna att repetera inför öppna dörrar, eller före 

publiceringen tvinga en författare att förklara och ge skälet till de situationer han eller hon 

försätter sig som ett led i arbetet med boken, lika lite vill vi tvinga vår student att 

offentligt redogöra skälen för sin handling.  

Men vi kan säga att den är välgrundad och djupt personligt förankrad och att vi följt den i 

sina första förberedande faser. Studenten gick i förväg igenom aspekterna med advokater, 

psykologer och olika chefer för psykiatriska mottagningar runtom i landet. Allt detta 

dokumenterades.  
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När detta verk visas är vi alla beredda att tala om och försöka värdera nödvändigheten i 

handlingen och dess innehåll och värde som konstverk.  

På institutionen för konst för vi en ständig diskussion om etiska, estetiska och politiska 

frågor. Konstnärlig kvalitet handlar inte bara om en medvetenhet om vissa mediers 

historik och samtida möjligheter eller om att behärska visuella uttryck. Den handlar i lika 

hög utsträckning om förmågan att beröra, eller upprätta, en frågeställning som har en 

laddning i samtiden; i politisk, estetisk eller existentiell mening.  

Vi uppmanar också våra studenter att inte bara lyfta fram de allmänna och förväntade 

föreställningarna om ett ämne, utan i stället skapa förskjutningar eller förändringar inom 

uppfattningarna. 

  

Konsten ger möjlighet till undersökningar där fenomen kan belysas från flera håll, 

fenomen kan friläggas eller förflyttas så att de framstår i ett nytt ljus.  

Ibland lyckas verk rubba fasta föreställningar och ifrågasätta etablerade kategorier. Vissa 

av de undersökande och deltagande handlingar som föds ur en sådan hållning delar den 

med journalistiken och litteraturen. Historiskt sett har denna konst en stark ställning på 

institutionen, vilket vi är stolta över.  

 

Ett enormt tryck uppstår förstås nu på vår student att leva upp till förväntningarna, 

samtidigt som vi är bekymrade över den enorma press utifrån som hon tvingas hantera. 

Återigen: mediedrevet har byggt på en ensidig och missvisande beskrivning av 

händelseförloppet, samtidigt som Odells syften misstänkliggjorts. Ändå ser vi med 

tillförsikt fram emot en diskussion när verket är klart. Vi kommer att göra allt för att stötta 

henne fram till dess.  

Gunilla Bandolin 

 

Fall 1 K4) SVENSKA DAGBLADET 090129 Artikeltyp: Kultur, s. C04 Kul1   

Författare: Malin Axelsson, Sofia Strandberg 

Jurist utreder Konstfacks ansvar 

I dag startar Konstfacks jurist sin utredning kring den student som spelade psyksjuk. Om 

han finner att Konstfack bär ett juridiskt ansvar för det som har hänt kan det innebära att 

skolan får stå för notan på psykakuten. Konstfackseleven Anna Odell, som spelade 

psykotisk som en del av ett konstprojekt och togs in på psykakuten, har väckt stor 

uppmärksamhet och lett till en polisanmälan. 

 

Historien debatteras flitigt på bloggar och debattforum och många är kritiska till att Odell 

har upptagit vårdresurser. Idag ska personal från Konstfack träffa advokat Anders Stening, 

som ska utreda Konstfacks agerande i fallet. 

 

– Vad har man godkänt, vad har man avrått? Jag ska utreda vilka de interna reglerna har 

varit och om man har följt dem respektive om man måste se över dem, säger han. 

 

Landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) kräver att Konstfack står för vården på psykakuten 

vid S:t Görans sjukhus, som hon uppskattar kostade 11500 kronor. 
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Igår ville Konstfack inte svara på om skolan kommer att betala, utan hänvisade till att man 

vill rådgöra med Stening först. 

 

Tycker du att Konstfack bör stå för kostnaden?  

– Det kan jag inte uttala mig om innan jag vet hur det hela gick till. Konstfacks eventuella 

ansvar beror på vad som har inträffat och om Konstfack kan bedömas ha ett juridiskt 

ansvar för att det här gjordes, säger Anders Stening. 

 

Om Konstfack bedöms ha haft ett juridiskt ansvar, bör skolan då betala?  

– Om man har varit delaktig i att orsaka en kostnad som varit olaga... Men det är en 

hypotetisk fråga. 

 

Stening säger att även om polisen inte finner att studenten har begått en brottslig handling 

kan Konstfack ha ett juridiskt ansvar. 

 

– Det kan finnas ett juridiskt ansvar även om det inte är brottsligt, om det är inom ramen 

för en aktivitet som en statlig myndighet bedriver har man ett skadeståndsrättsligt 

principalansvar. 

Konstfacks rektor Ivar Björkman tycker det är viktigt att utredningen görs: 

- Det är viktigt för vår trovärdighet att vi följer upp och gör den här granskningen, både 

för oss och för dem som berörs. 

På Institutionen för konst, där studenten Anna Odell går, har man valt att ställa sig bakom 

Odell och hennes projekt. Prefekt Olof Glemme välkomnar ändå den interna utredningen. 

– Vi har ju ett etiskt regelverk på Institutionen för konst och det har vi följt. Nu vill skolan 

kolla dels om regelverket är bra, dels om vi har följt det på ett bra sätt. Det är jättebra att 

det prövas, säger han. 

– Vi tycker att studenten har uppfyllt det vi har begärt av henne och då tar inte vi vår hand 

ifrån henne. 

När SvD besöker Konstfack för att prata med studenter om fallet är många försiktiga när 

de ska uttala sig och noga med att inte döma Anna Odells agerande. 

 

Att Odell inte vill prata om projektet förrän det presenteras i maj är något som 

skolkamraten Åsa Elieson har full förståelse för. 

 

– Det är ett konstnärligt ansvarstagande från Annas sida att inte säga för mycket innan 

verket presenteras. Det vore ett övertramp att analysera projektet nu, säger hon. 

Regler på konstinstitutionen: Institutionen ställer sig inte bakom lagbrott och tänker inte 

visa verk som kommit till genom lagbrott. Vid etiskt problematiska frågor ska 

handledaren diskutera saken med studenten. Studenten får själv bestämma hur han/hon 

vill göra, men skolan ska se till att studenten förstår konsekvenserna. Källa: Olof Glemme, 

Konstfack  
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FALLSTUDIE 2 - NYHETSGENRE (N): 

Fall 2 N1) AFTONBLADET 090215 Artikeltyp: Nyhet, s. 8 

Författare: Marijana Dragic 

Det här är konst 

- Klotter på tunnelbanan som examensarbete – kulturministern rasar 

Konstfackstudentens examensarbete gick ut på att spraya ned en tunnelbanevagn med 

svart färg. När filmen visades på en konstmässa i Stockholm gick kulturministern i 

taket. - Jag hade svårt att få luft. Jag blev otroligt provocerad, säger Lena Adelsohn  

Liljeroth. Den två minuter långa filmen Territorial pissing visar hur en svartklädd och 

maskerad man klottrar på väggarna inuti en tunnelbanevagn. Han krossar sedan ett 

fönster och kastar sig ut på perrongen. Där fortsätter han att tagga utsidan på vagnen 

medan medpassagerarna ser på. - Handlingen är oerhört aggressiv. De andra 

passagerarna ser chockade ut och lämnar vagnen så fort de kan, säger kulturminister 

Lena Adelsohn Liljeroth (M).  

Visas på mässa  

Filmen, som är fjolårets examensarbete från Konstfack, visas nu på konstmässan 

Market i Stockholm. I fredags fick kulturministern upp ögonen för det provocerande 

stycket.  

- Konst kan vara olaglig, vidga ramar och konst kan provocera. Men det här är inte 

acceptabelt. Samtidigt passar hon på att dela ut en känga till den statligt ägda 

konsthögskolan Konstfack. - Jag vet inte om det här är Konstfacks nya giv. Att elever 

spelar psyksjuka och sedan det här. Vad blir nästa grej? Att tända på ett hus och se hur 

brandkåren reagerar? säger Lena Adelsohn Liljeroth.  

Riktlinjer  

Konstfack införde under hösten etiska riktlinjer för konstprojekten. En av 

anledningarna var just Territorial pissing, som orsakade diskussioner även på skolan.  

Vill inte kommentera  

- Om det visar sig att den har tillkommit på ett olagligt sätt, då har vi gjort fel, säger 

Mabel Selin, informationsansvarig på Konstfack. Konstnären, som går under 

signaturen NUG, valde i går att inte kommentera filmen.  

Notan 100 000  

Notan för konstverket hamnar enligt SL på cirka 100 000 kronor i saneringskostnader. 

- Vi ser detta som skadegörelse som till syvende och sist drabbar skattebetalare. Vi 

planerar att göra en anmälan och gå till botten med det här, säger Thomas Silvander på 

SL:s pressjour. 

 

Fakta:  

Konstfack i blåsväder igen 

Det är andra gången på kort tid som Konstfack hamnar i blåsväder. I januari rasade debatten 

kring sistaårseleven Anna Odell, som spelade självmordsbenägen och togs till psykakuten av 

polis. Sparkande och skrikande spändes hon fast i en bältessäng och gavs intramuskulär 

medicin. Händelsen polisanmäldes. Konstfack har också påbörjat en intern utredning för att se 

över händelsen. Den väntas bli klar 27 februari.  

Bildtext- Konstnären, som går under signaturen NUG. 
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Fall 2 N2) EXPRESSEN 090216 Artikeltyp: Nyhet, s.15  

Författare: Oscar Julander Ida Thellenberg  

Rasar mot nya konstfilmerna  

- Här saboteras tunnelbanestationen: "Helt oacceptabelt" 

Här vandaliseras Fridhemsplans tunnelbanestation. Filmen, som finns på internet, 

tillskrivs konstfackstudenten som redan polisanmälts för att ha saboterat en 

tunnelbanevagn som en del av sitt examensarbete på Konstfack. - Det är fullständigt 

oacceptabelt, säger Christer G Wennerholm på SL.  

I sitt examensarbete från Konstfack gjorde graffitikonstnären "Nug" en två minuter lång 

film som visar hur en tunnelbanevagn sprejas ner och saboteras framför ögonen på SL:s 

resenärer. 

Fullständigt oacceptabelt 

Filmen fick godkänt av Konstfack och "Nug" examinerades i våras. 

I veckan visades installationen upp på konstmässan Market. 

Det fick kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth att reagera och ledningen för länstrafiken 

i Stockholm, SL, att gå i taket. 

- Det är fullständigt oacceptabelt, jag förstår inte hur det kan vara konst att förstöra, säger 

Christer G Wennerholm, styrelseordförande för SL som nu kräver Konstfack på 100 000 

kronor. 

Konstfack ville i går inte kommentera händelsen. 

- Det var en film från en tidigare student och nu har varit en lång dag så ni får återkomma 

i morgon, säger pressansvariga Mabel Selin. 

Men på YouTube finns fler filmer som tillskrivs den nu polisanmälda studenten.  

I två av dem är SL måltavla för ytterligare sabotage. 

 

"Värre än jag trott" 

På en film som lades ut i hans namn för ungefär ett år, samtidigt som "Nug" var student på 

Konstfack, visas hur en svartklädd person besinningslöst sprejar ner väggar och golv på 

tunnelbanestationen Fridhemsplan. 

Filmen har visats 37 631 gånger på YouTube. 

Christer G Wennerholm blir upprörd när han hör om filmen. 

- Har det här hänt fler gånger är det ännu värre än jag trott, säger han. 

I en annan film, även den tillskriven "Nug", stjäl en maskerad person öl i en närbutik.  

Sedan klättrar personen upp på ett SL-tåg och åker med det - stående på utsidan. 

Enligt uppgifter till Expressen har konstfackstudenten gjort filmerna tillsammans med en 

graffitimålare som studerat på Kungliga konsthögskolan. De ska ingå i deras 

gemensamma verk "King of the line". I höstas tog Konstfack fram nya etiska riktlinjer. 

Bland annat ska verk som tillkommit genom lagöverträdelser inte få visas. 

 

Intern utredning 

Trots det polisanmäldes nyligen en kvinnlig student efter att hon, som en del i sitt 

examensarbete, spelat psykotisk och självmordsbenägen och lagts in på S:t Görans 

sjukhus i Stockholm. 

- Vi har startat en intern utredning om ska vara klar senast 27 februari, säger Mabel Selin.  



Charlotte Råsbrant-Bergström, C-uppsats, Ht11  

Stockholms Universitet/JMK/JKAND 

   

 - 53 - 

HAR VARIT I BLÅSVÄDER FÖRUT...HAR VARIT I BLÅSVÄDER FÖRUT... 

MAJ 2007  

En 35-årig student på Konstfack stängdes av efter att han filmat minderåriga flickor i ett verk med 

"en lätt fascistisk estetik". I filmen visades lättklädda gymnastikflickor i åldrarna 14 till 16 år som 

klättrade på plintar i en idrottshall.  

 

JANUARI 2009  

En kvinnlig student spelade psykiskt sjuk och hotade med att ta livet av sig som en del i sitt 

examensarbete på Konstfack. Läkare och personal på psykakuten vid S:t Görans sjukhus i 

Stockholm, dit kvinnan fördes, reagerade mycket starkt och polisanmälde händelsen. 

 

FEBRUARI 2009  

SL polisanmäler Konstfack efter att en före detta student saboterat och sprejat ner en 

tunnelbanevagn i sitt examensarbete. Filmen "Territorial pissing" var studentens examensarbete 

våren 2008. I filmen sprejade en person sin signatur på en tunnelbanevagn och krossade ett fönster 

framför ögonen på övriga resenärer. SL kräver Konstfack på 100 000 kronor och en ursäkt. 

 

Bildtext: 

 - NY ATTACK MOT SL. Här vandaliseras Fridhemsplans tunnelbanestation. Den nya filmen, 

som finns på internet, tillskrivs konstfackstudenten som redan polisanmälts för att ha saboterat en 

tunnelbanevagn som en del av sitt examensarbete på Konstfack. IFRÅGASATT. På två månader 

har Konstfack i Stockholm polisanmälts två gånger. POLISANMÄLD. Sabotaget mot 

tunnelbanevagnen var ett examensarbete från en Konstfackstudent. STJÄL ÖL. I den tredje filmen 

stjäl en maskerad person öl innan han klättrar upp på ett SL-tåg. 

 

Fall 2 N3) DAGENS NYHETER 090220 Artikeltyp: Nyhet, s.18 Författare: Clas Svahn 

Graffitifilmen har dragit in 150 000 

Den graffitifilm som visar hur en elev från Konstfack sprejar ned en tunnelbanevagn har blivit en 

ekonomisk framgång. Redan nu har 35-åringen tjänat 75000 kronor på sitt verk. Samtidigt som SL 

hävdar att 35-åringen, som kallar sig NUG, har orsakat skador på en tunnelbanevagn för mer än 

100000 kronor har flera samlare och gallerister visat stort intresse för den film där vandaliseringen 

visas. På en vecka har fyra av de fem kopiorna sålts. Den första för 30000 och de övriga för 5000 

kronor ytterligare per kopia.  

 

-Det är så man gör med en ny och okänd konstnär. Den som köper den första kopian får den lite 

billigare, säger galleristen Andreas Brändström som sålde de två första kopiorna förra torsdagen 

och ytterligare två i dag.  

 

Totalt har försäljningen inbringat 150000 kronor hittills varav hälften går till 35-åringen och 

hälften till galleristen. Debatten om filmen är något som Andreas Brändström menar handlar om 

två saker. Konstverket är filmen. Inte handlingen, menar Andreas Brändström.  

 

-Han är inte dömd än och man har inte konstaterat att det är ett brott. Till dess att någon är dömd 

är man ju fri, säger han också.  

 

Men det är ju knappast lagligt att krossa rutor på en tunnelbanevagn?  

-Nej, nej, det är det ju absolut inte. Men det är mycket som filmas som inte är lagligt.  
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Andreas Brändström säger visserligen att han inte störs av graffiti när han själv åker tunnelbana 

men håller samtidigt med om att en del klotter inte är så vackert.  

-Jag blev inte upprörd när jag såg filmen och jag blir inte upprörd när jag ser klotter i tunnelbanan 

heller. Man kan inte komma ifrån att graffiti är en konstform, en subkultur.  

 

Kan man säga att filmen har blivit konst i och med försäljningen?  

-Det har jag inte tänkt på. Men vem bestämmer vad som är konst? Det är ju publiken. Säljer man 

ett verk så bekräftar man att det var ett intressant konstverk. Jag tror att det kan leda till en 

intressant debatt.  

 

En som visat intresse för videon är chefen för Södertälje kulturhus Daniel Wetterskog. Själv 

arbetar han just nu med att ta fram förslag till var en laglig graffitivägg ska kunna placeras och det 

är i ett sådant sammanhang som han vill visa videon.  

-Gör man en sådan satsning så kan videon från tunnelbanan vara intressant att visa. 

  

Vad tycker du om videon?  

-Det är inte graffiti som visas utan energin, adrenalinkicken, där han bara sprejar hejdlöst. Det är 

själva filmen som är konstverket. Men att köpa den för kommunala pengar vore dumt. Jag lånar 

den hellre av en glad samlare.  

Clas Svahn  

 

Fall 2 N4) SVENSKA DAGBLADET 090219 Artikeltyp: Nyhetsnotis inom Kultur, 

s.C04  

Författare: Sara Haldert 

Obs! Inga träffar på artikel klassad som nyhet i SvD under perioden, tar dock med denna 

notis som exempel på nyhetsbetonad text  

 

SL polisanmäler Konstfackelev 

Storstockholms lokaltrafik, SL, har polisanmält graffitikonstnären "NUG", som i sin 

examensfilm från Konstfack klottrade ned och slog sönder ett fönster i en tunnelbanevagn. 

På filmen syns vagnsnumret och SL undersöker nu sin skadegörelsedatabas för att försöka 

avgöra exakt tid och plats för händelsen. Händelsen rubriceras som grov skadegörelse, ett 

brott som kan ge upp till fyra års fängelse. Filmen visades redan förra året under 

Konstfacks elevutställning, men polisanmäls först nu. 
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FALLSTUDIE 2 - KULTURARTIKLAR (K): 

Fall 2 K1) AFTONBLADET 090219 Artikeltyp: Kultur, s.4 Författare: Sinziana Ravini 

Galleriernas ombytta roller 

Eric Fischl, 80-talets store målare som upptäcktes av den legendariska galleristen Mary 

Boone, sa nyligen i en intervju: På 80-talet levde man fortfarande i en konstvärld. Nu lever 

man i en konstmarknad.  

Det är denna fras som ekar i mitt huvud när jag nu i helgen besökte Stockholms två 

konstmarknader, den kommersiella Market och det alternativa Supermarket. Market har 

plötsligt blivit experimentellt galleri med exempelvis Brändströms graffitikonstnär NUG. Och 

en subkulturell konstmarknad som Supermarket har i sin tur sökt sig till Clarions fashionabla 

kvarter. Det är bara att inse: Det subkulturella håller på att bli kommersiellt och det 

superkommersiella subkulturellt. Är konstgalleriernas ombytta roller ett direkt resultat av 

finanskrisen? I så fall var finanskrisen det bästa som kunde hända konsten. Den kommer att 

blottlägga en större kris, nämligen den ideologiska.  

En del brukar hävda att det var borgerlighetens pengar som frigjorde konsten från kyrkans och 

kungars makt. Andra hävdar att konsten var friare under dessa tider och att borgerligheten 

skapade en trendfixering som hänger ihop med valutafluktuering. Jag menar, hade Leonardo, 

Michelangelo, Velasques och Rubens skapat lika storslagna verk utan ett helt liv i sus och dus 

vid kungars och påvars hov? Det är inget snack om saken - det spektakulära kräver pengar. Se 

bara på den store publikdragaren Olafur Eliasson. Stor konst hänger åtminstone i folks 

medvetanden ihop med stora utrymmen och stora pengar. Jag skulle säga att bra konst kräver 

tid och att tid fortfarande är pengar. En alltför marknadsorienterad konst blir snabbt skitnödig 

och repetitiv. Det är oftast på skolorna, dessa oaser av tid och rum som den riktigt frigjorda 

konsten fortfarande kan uppstå. Där den konstnärliga autonomin fortfarande är ett faktum, om 

man nu bortser från andra påträngande faktorer som craschcourses i ekonomi, kurser i teori 

och uppsatsskrivningar som konstnärer måste ta sig igenom vare sig de vill eller inte. Den 

allra friaste konsten är den vi inte kan se. För som Duchamp en gång sa: The great artist of 

tomorrow will go underground.  

Bildtext: 

 - NUG:s ökända verk på Market. 

Fall 2 K2) Expressen 090217 Artikeltyp: Kultur, s.8 Författare: Peter Cornell 

Konst är inte bara tavlor 

Ett par examensprojekt från Konstfack har väckt indignation. Kanske är inget av dem helt 

lyckat men vi måste försöka förstå deras intentioner. De utgår från en övertygelse att konsten 

måste få vara också något mer än tavlor på en utställning.  

Konstnärerna vill gå rakt ut i samhället: ett samhällskritiskt, subversivt företag där civil 

olydnad innebär risk för övertramp. 

Det är en tolkning av konstens uppgift med traditioner. Under det sista decenniet har de 

franska situationisternas exempel varit en inspiration. De presenterade sig 1950 med att på 

påskdagen i Notre Dame i ett obevakat ögonblick äntra predikstolen och utropa rasande 

förolämpningar mot katolska kyrkan och religiöst bigotteri - vilket naturligtvis djupt sårade 

åhörarna. Konstnärerna greps av polis. Borde aktionen ha stoppats om den varit ett projekt på 

en konsthögskola? 
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Detta är ofta en hårfin balansgång. Men i de aktuella fallen vägrar jag att dela den omåttliga 

indignationen från hederliga svenska skattebetalare, kulturministrar och psykiatriker. I den 

kören anar jag hel del röster som vet bestämt att samtidskonsten har urartat och ska återbördas 

till sina gamla genrer och utställningsrum. 

En film visar en maskerad man - vi vet inte vem det är - som klottrar ned en tunnelbanevagn. 

Det är en yttring av en subkultur som de flesta av oss är hjärtligt trötta på men som likafullt 

existerar. Och för att förstå den måste den visas, också handlingens otvetydiga fingerfärdighet 

och dramatiska rytm, skrämmande och fascinerande. 

Men det betyder ju inte att konstnären eller Konstfack skulle propagera för nedsmetade och 

förstörda tunnelbanevagnar. Konsten vill ibland skapa kontroversiella situationer och debatt. 

Jag avundas inte konsthögskolorna som har till uppgift att skilja godtagbara projekt från icke 

godtagbara. I de flesta fall lyckas man. I några fall blir utfallet tveksamt men mår då bra av att 

debatteras. Det är en risk vi måste tolerera om vi också vill ha en konst som är mer än tavlor 

på en utställning. KONSTFACKBRÅKET 

Bildtext: 

 - Bilder ur Konstfackeleven NUG:s film Territorial pissing, som i helgen vållade stor 

uppmärksamhet på konstmässan Market. 

 

Fall 2 K3a) DAGENS NYHETER 090215 Artikeltyp: Kultur, s.80 Författare: Erika 

Svantesson 

Graffitikonst upprör kulturministern 

 

KONST. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth blev så arg på graffitikonstverket att hon 

vände på klacken och gick. Scenen utspelade sig på konstmässan Market i Stockholm 

i fredags. På mässan visas två filmer av NUG, en i sina kretsar välkänd konstnär med fem 

års studier på Konstfack i bakfickan. Den ena filmen är den två minuter långa ”Territorial 

pissing”, där konstnären syns tagga (spreja sin signatur) på en tunnelbanevagn. Till suggestiv 

musik krossar konstnären ett av vagnens fönster och hoppar ut på perrongen. När tåget står 

still och passagerarna gått ur går NUG in och fortsätter måla. Kulturminister Lena Adelsohn 

Liljeroth såg filmen i fredags. 

 

– Jag blev otroligt upprörd. Han skiter fullständigt i passagerarna i vagnen. Graffiti är till sin 

natur illegal och det här är mycket provocerande, säger hon. 

 

Galleristen Andreas Brändström talade med kulturministern på mässan. 

– Jag berättade att det var NUG:s examensarbete från Konstfack i våras. Graffiti är en 

konstform och om man försöker bortse från skadegörelse och lyfta blicken så kan det här i 

stället skapa debatt och dialog, säger han till DN. 

 

Brändström berättar också att det inte är hans sak att ”vara polis” och att han inte vet inte hur 

filmen gjorts, om brott verkligen är begångna eller inte. 

 

Läs mer om händelsen på DN.se 

ERIKA SVANTESSON 
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Fall 2 K3b) DAGENS NYHETER forts090216 Artikeltyp: Kultur, s.41 Författare: Erika 

Svantesson 

SL kräver 100 000 av Konstfack 

Graffiti. SL kräver nu 100000 kronor i skadestånd av Konstfack samt en ursäkt. Kraven 

kommer efter att Konstfackseleven NUG i sitt examensverk sprejat ner en tunnelbanevagn 

med färg och krossat en ruta.  

DN kunde på lördagen berätta att kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth blivit mycket 

upprörd när hon sett filmen, som enligt henne enbart visade skadegörelse och var konstnärligt 

förkastlig.  

- Otroligt provocerande, sa ministern till DN.  

Redan på lördagen uppgav SL att man skulle polisanmäla sabotaget.  

- Det känns trist. Men det finns ett etiskt och moraliskt ansvar hos ledningen för Konstfack 

och givetvis hos den enskilda eleven, säger SL:s styrelseordförande Christer G Wennerholm.  

ERIKA SVANTESSON  

Fall 2 K4a) SVENSKA DAGBLADET 090302 Artikeltyp: Kultur, s.C04 Författare: Lina 

Kalmteg, Erica Treijs 

Ödesvecka väntar för konsthögskola i kris 

I GUNGNING 2005 stormade det kring Dramatiska institutet. Nu genomgår Konstfack en av 

sina värsta kriser. Imorgon presenteras den interna utredningen om två studenter som rört upp 

känslor långt utanför den luttrade konstvärlden. Dessutom riktar Högskoleverket kritik mot 

Konstfack i ett helt annat ärende.  

Turerna kring Konstfack har varit många de senaste veckorna. Intresset kring 

konsthögskolans interna utredning är därför stort. 

I den väntas rektorn Ivar Björkman förklara ledningens syn på den nuvarande studenten Anna 

Odells fejkade psykos samt ex-studenten Nugs omstridda verk där en man iklädd huva 

sprayar ned en tunnelbanevagn och slår sönder ett fönster. 

 

Båda händelserna är polisanmälda. Dessutom kan SvD avslöja att Konstfack har ännu en 

anmälan på sitt samvete. I december i fjol riktade Högskoleverket kritik mot skolan på grund 

av ett tvivelaktigt antagningsförfarande, där en student antogs som specialelev för att senare - 

som hon uppfattade det - få komma in på kandidatprogrammet. 

Något som inte skedde förrän långt senare och efter påtryckningar. 

 

Verket skriver att det inträffade är "olyckligt" och menar att Konstfack måste se över 

rutinerna för sin antagningsordning. I april planerar man ett tillsynsbesök på skolan. 

 

Rektor Ivar Björkman vill inte kommentera Högskoleverkets uttalande utan meddelar istället 

via e-post att efter att internutredningen har presenterats kommer "jag också ge min syn på det 

som hänt". 

Även Anna Odells och Nugs examensarbeten har anmälts till Högskoleverket, men där vidtas 

inga åtgärder förrän Konstfack har presenterat sin interna utredning. 

 

"Inga pengar till Konstfack!" "Jag vill pissa på konstnären!" Hoten har flugit mot 

konsthögskolan vid Telefonplan i samma hastighet som sprayfärgen i Nugs omdiskuterade 

Territorial pissing. 
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2005 var det istället Dramatiska institutet det stormade omkring, sedan det hade avslöjats att 

en student i ett barnteaterprojekt hade läst en novell om oralsex för sex-åringar i Nacka. DI:s 

rektor Per Lysander kallar idag händelsen för "en skräckinjagande erfarenhet". 

Han slogs tidigt av att händelseförloppet kring Konstfack påminner om angreppen mot 

honom och hans skola. Men han påpekar också att reaktionerna på ett sätt är hårdare den här 

gången. 

- Utvecklingen på nätet har ju varit betydande sedan 2005. Visst, jag fick över 400 mejl en 

dag. Men idag finns så mycket mer, bloggar och annat. Och vad folk skriver om det här! Jag 

häpnar. 

 

Per Lysander ser därtill en viktig skillnad mellan de två skolornas incidenter. Han och övriga 

ansvariga gick direkt ut och fördömde DI-studentens agerande. Konstfacks ledning har istället 

avvaktat sin utredning och bara understrukit att olaglig verksamhet inte får förekomma. 

 

Per Lysander upplever att Konstfack därför har fått mer uppbackning från konstkritiker. De 

har tyckt att det finns något att försvara - den konstnärliga friheten. 

 

- Jag fick inget liknande stöd från teateretablissemanget, eftersom jag inte hävdade att det 

fanns den sortens gräns att försvara. 

Per Lysander har dragit framför allt en viktig slutsats efter det som inträffade på DI: 

- Konsten är en fri zon, konstnärer ska kunna agera på eget ansvar och vi utbildar folk till att 

bli egna, fria konstnärer. Men utbildningen kan inte vara fri. Vi kan inte ta ansvar för en sådan 

händelse. Den moraliska sanningen är att vi måste bli tydligare på att kommunicera till våra 

studenter att de rör sig i ett begränsat område under utbildningen. 

 

Efter den så kallade porrnovellen värderar han och kollegorna därför studenternas projekt med 

ny försiktighet. 

- Jag har blivit attackerad av elever för att vara ängslig och censurerande. Men jag har bestämt 

mig för att jag måste stå på mig. Och det leder faktiskt ofta till pedagogiskt sett bra och 

upplysande diskussioner. 

Medan Konstfackrektorn Ivar Björkman nu håller tyst kände Per Lysander istället att det var 

viktigt att "svara på alla tilltal", något han idag konstaterar ledde till att han nästan slutade i 

graven. 

- Ivar avvaktar ju en utredning så det kanske är klokt av honom att inte säga något. 

En av alla saker som Per Lysander har önskat i efterhand är att han och kollegorna hade fått 

en möjlighet att hantera händelsen internt och att den inte hade behövt gå till domstol. Det 

hade kunnat minska studentens lidande. 

 

Vad tror du att Konstfack kan lära av allt det här?  
- De kommer nog att diskutera vilken som är den överordnade principen, den konstnärliga 

eller den pedagogiska. Det kan vara ett väldigt spännande samtal - om det får föras utan den 

senaste tidens fientliga omgivning. 

 

2008: 22 december Högskoleverket riktar kritik mot Konstfack för att de har brutit mot -

antagningsreglerna. 2009: 21 januari Anna Odell simulerar psykos på Liljeholmsbron. Polis 

larmas och Odell körs till psykakuten på S:t Görans sjukhus, där hon bland annat får lugnande 

medel. 22 januari Anna Odell avslöjar sin kupp för personalen, som anmäler henne för våld 

mot tjänsteman, försök till våld mot tjänsteman samt falskt alarm. 27 januari Rektor Ivar 

Björkman i ett pressmeddelande: "Konstfack kommer inte att visa verk som tillkommit genom 

lagöverträdelser". 30 januari Överläkaren på S:t Görans psykakut, David Eberhard, på 

Newsmill om Anna Odell: "Hon borde klippa sig och skaffa sig ett riktigt jobb." 7 februari 
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Citypolisen inleder en förundersökning mot studenten Anna Odell. 13 februari Nugs 

graffitiverk Territorial pissing visas på Market. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth 

hävdar att videon är "otroligt provocerande". 14 februari Territorial pissing stängs ned. 

"Konstnären tyckte att det blev för mycket skriverier och att det kändes jobbigt", -berättar 

galleristen. 15 februari Anna Odell går ut på Newsmill och tackar dem som stannade till för 

att hjälpa henne på Liljeholmsbron. Men hon tiger om verket. 17 februari SL polisanmäler 

Nug och kräver 100000 kronor i ersättning. Margareta Pålsson (M) vill att Konstfacks rektor 

ska bjudas in till ett möte. 19 februari Territorial pissing säljs till den finska galleristen Ilona 

Anhavas som menar att klottervideon är konsthistoria. 3 mars Konstfacks rektor Ivar 

Björkman ska presentera sin interna utredning. 12 - 24 maj Konstfacks vårutställning på 

Telefonplan. Där ska bland annat Anna Odells projekt premiärvisas.  

Bildtext: 

 - Nugs graffitiverk Territorial pissing visades på konstmässan Market, men plockade ner 

efter kritik. Sedan 2004 ligger Konstfack vid Telefonplan. Ivar Björkman Foto: Jurek Holzer 

Per Lysander Foto: Ingvar Karmhed 

Fall 2 K4b) SVENSKA DAGBLADET 090319 Artikeltyp: Kultur, s.C04 Författare: Maud 

Cordenius 

Handledare försvarar NUG 

En dryg månad har gått sedan debatten om graffitifilmen Territorial pissing av tidigare 

Konstfackseleven Nug blossade upp. Nu tar Konstfackläraren och Nugs före detta handledare 

Felix Gmelin bladet från munnen.  

I ett öppet brev riktar han syrlig kritik mot kulturministern: 

 

"Att som du, kära minister, förmätet ta sig rätten att avgöra vad som är eller inte är konst på 

ett så här tidigt stadium i utvecklingen av möjliga framtida konstnärer är fullständigt felaktigt 

och kontraproduktivt för konstutbildningen." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charlotte Råsbrant-Bergström, C-uppsats, Ht11  

Stockholms Universitet/JMK/JKAND 
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BILAGA 3. Antal artikelträffar per månad vid sökning i Mediearkivet för år 2009. 

 

FALLSTUDIE 1 - ANNA ODELL/ Okänd, kvinna 2009- 349701 

 

Anna 

Odell 

jan. 

2009 

feb. mars apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 

DN 4 8 7 5 27 5 3 15 18 2 1 5 

SvD 2 4 4 2 13 4 2 6 7 1 1 2 

AB 4 3 4  13 1  3 3   2 

Expr. 4 8 2 3 15 5 2 9 13 7   

 

Ovan tabell visar antal artikelträffar år 2009, vid sökning ”Anna Odell” i Mediearkivet 

 

FALLSTUDIE 2 – NUG/ Territorial pissing 

 

NUG jan. 

2009 

feb. mars apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 

DN  14 5 4 2 3 1 3     

SvD  5 5 3 5   3     

AB  8 2  1        

Expr.  10  1    2   1  

 

Ovan tabell visar antal artikelträffar år 2009 vid sökning ”NUG” i Mediearkivet  

 

 


