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Sammanfattning 

Skapandet av konst kan ses som en social process där flera personer, utöver konstnären, 

på olika sätt påverkar processen och konsten. Media, journalister och konstkritiker är 

exempel på personer som ingår i den sociala process i vilken konst skapas, och påverkar 

i sin tur allmänhetens uppfattning om konsten såväl som konstnären som yrkesperson. 

   Den här uppsatsen är en kvalitativ fallstudie vars syfte var att utifrån kritisk 

diskursanalys undersöka hur konstnärsrollen porträtteras i media. Fallet som undersöks 

är den debatt som uppstod i media kring Anna Odells examensarbete för Konstfack år 

2009. Uppsatsen undersöker hur Anna Odell framställdes som konstnär i ett antal 

artiklar publicerade i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, vilka aspekter debatten 

fokuserade på, vilka som tog ställning i debatten samt hur konstnären som yrkesperson 

framställdes. Howard S. Beckers teori om konst som social process och Erving 

Goffmans dramaturgiska perspektiv används i uppsatsen för att analysera resultaten och 

identifiera den sociala processen i debatten och de roller som ingick i den.  

   Resultaten i uppsatsen visar på att de olika sociala rollerna som ingick i debatten i stor 

grad påverkade porträtteringen av Anna Odell som konstnär och konstnärsrollen 

överlag, beroende på debattörernas egna yrkesroller och respektive kompetensområden. 

Det stora medieintresset för händelsen, och innehållet i debatten, ledde även till 

konsekvenser för Konstfack som institution och det spekulerades i huruvida domen mot 

Anna Odell kunde leda till konsekvenser även för den fria konsten och yttrandefriheten. 

Uppsatsen exemplifierar hur olika sociala roller i interaktion bildar sociala processer, 

som i media bidrar till allmänhetens uppfattning om specifika yrkesgrupper, i det här 

fallet konstnären som yrkesperson. 

Nyckelord 
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Inledning 

Konstnären som yrkesperson ses ofta som en individuell aktör som påverkar och skapar de 

verk som visas upp för allmänheten. Skapandet av konst kan dock brytas ner i flera olika led 

där ett antal personer påverkar processen (Becker, 1974; Becker, 2008). Den länk i denna 

sociala process som den här uppsatsen kommer att titta närmare på är media.  

   Hur konst och konstnärskap porträtteras och debatteras blir till en del av processen då 

medias exponering i större eller mindre utsträckning leder till uppfattningar och åsikter om 

konstnärskapet hos allmänheten. Det sätt man pratar om när man talar om konstnärsyrket 

bidrar således till en färgad syn på yrkesrollen som konstnär. Det är ofta de mer 

kontroversiella konstnärerna, de som provocerar och går över gränser i konstens namn, som 

media tenderar att lyfta fram och debattera, vilket även leder till en selektiv bild av 

konstnärsrollen i stort. De flesta människor kommer idag i kontakt med konsten via media och 

konsten har inte längre en självständig roll, utan står i ständig relation till olika mediala 

uttryck. Konstens inverkan på samhället blir därmed diskursivt filtrerat, dess inverkan beror 

med andra ord på hur man talar om den och vad som sägs om den (Orrghen, 2007: 14).  

   Konstnären Anna Odell fick stor uppmärksamhet i media efter den 21 januari 2009 då hon 

uppträtt förvirrat på Liljeholmsbron i Stockholm. Hon blev tvångsomhändertagen och fördes 

av polis till S:t Görans sjukhus. Hon blir utskriven dagen därpå då hon avslöjat för läkaren att 

det hela varit en iscensättning som en del av hennes examensarbete på Konstfack. I en 

intervju i Dagens Nyheter den 8 maj berättar Odell att verket, Okänd, kvinna, 2009-349701, 

var en rekonstruktion av en verklig händelse då hon blivit tvångsomhändertagen 13 år 

tidigare. Hon blir åtalad för våldsamt motstånd, falskt larm och oredligt förfarande. Verket 

visas första gången på Konstfacks vårutställning som öppnar den 12 maj 2009 (Konstfack, 

2009), en utställning som slår publikrekord. I augusti 2009 blir Anna Odell dömd vid 

Stockholms Tingsrätt till sammanlagt 2500 kr i böter. Hon väljer att inte överklaga domen. 

Fallet blir en av de mest diskuterade kulturhändelserna år 2009. 

   Den här studien är en kvalitativ fallstudie som belyser medias roll i den sociala processen i 

vilken konst skapas samt undersöker vilka konsekvenser det kan ha för konstnärsrollen, med 

debatten kring Anna Odell 2009 som fall. Händelsen har tidigare analyserats i ett antal 
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uppsatser, bland annat i journalistikvetenskap och konstvetenskap. Den här uppsatsen 

undersöker händelsen ur ett sociologiskt perspektiv, med fokus på sociala roller och sociala 

processer.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att utifrån en kritisk diskursanalys undersöka på vilket sätt 

konstnärsrollen porträtteras i media. Studien undersöker fallet där Anna Odell iscensatte en 

psykos för sitt examensprojekt på Konstfack och den debatt som efterföljde i två 

dagstidningar; Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.  

 

Huvudfrågan för den här studien lyder: 

 Hur framställdes Anna Odell som konstnär i debatten kring hennes examensarbete i 

Dagens Nyheter respektive Svenska Dagbladet år 2009?  

 

För analysen av artiklarna kommer studien även utgå från ett antal delfrågor: 

 Vad fokuserade artiklarna på?  

 Vilka tog ställning i debatten?  

 Hur beskrivs konstnärens yrkesroll? 

Avgränsningar 

Den här uppsatsen undersöker endast debatten kring Anna Odell år 2009 och utgår från 

artiklar från två olika dagstidningar. Resultaten i studien exemplifierar hur konstnärsrollen 

porträtteras i en medial diskurs och kan förmodligen inte generaliseras till andra konstnärer 

eller händelser och hur de lyfts fram i media, även om den här uppsatsens intention är att 

försöka identifiera och belysa tendenser inom den valda diskursen som kan komma att 

reproduceras i andra sammanhang.  

   Uppsatsen är avgränsad i sitt urval då analysen enbart tittar på skrivna texter. Urvalet består 

av 56 artiklar från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Källor från andra tidskrifter har 

valts bort dels av utrymmesskäl, dels för att göra en mer djupgående analys och jämförelse 

mellan de två valda källorna. Valet av tidningar avgränsar också materialet eftersom andra 

källor kan ha fokuserat på andra aspekter. Generellt sätt så värderas morgontidningarna, till 

exempel Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, som mer seriösa och tillförlitliga än 
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kvällstidningarna (Jansson, 1997). Urvalet till den här uppsatsen ger alltså inte hela bilden av 

vad som publicerades om händelsen eller hur den porträtterades i media generellt. Urvalet av 

artiklar är publicerade mellan den 27 januari 2009 och den 21 september 2009. Artiklarna har 

även av utrymmesskäl avgränsats så till vida att urvalet består av nyhetsartiklar. Artiklar 

publicerade som opinion, ledare, debattinlägg och krönikor har därför valts bort.  

Disposition 

Efter det inledande avsnittet följer en redogörelse för de teorier som används i den här 

studien. För att besvara studiens frågeställningar används Howard S. Beckers (2008) teori om 

konst som social process för att analysera debatten som process och Erving Goffmans (2009) 

rollteori för att undersöka de sociala rollerna i debatten. I metodavsnittet diskuteras 

uppsatsens genomförande, vilket urval som använts och hur det tematiserats, den kritiska 

diskursanalysen, som är den valda metoden för uppsatsen, samt uppsatsens begränsningar. 

Vidare är resultatdelen indelad i fyra kategorier efter de teman som skapats utifrån artiklarnas 

innehåll, och artiklarna citeras och presenteras under dessa kategorier i kronologisk ordning. I 

analysen diskuteras resultaten i förhållande till teorin och uppsatsens frågor besvaras. I den 

avslutande diskussionen sammanfattas resultaten och analysen och diskuteras i förhållande till 

uppsatsen begränsningar och förslag på fortsatt forskning ges. 

Teori och tidigare forskning 

Konst som social process 

Om man ser konst som en social process kan man bryta ner processen i ett antal länkar som 

tillsammans skapar en kedja av sociala handlingar som påverkar det vi i slutändan kallar för 

konst. Howard S. Beckers (1974; 2008) teori om konst som social process används i den här 

studien för att titta närmare på hur dessa interaktionskedjor fungerar och varför. I den här 

studien undersöks specifikt media som en del i denna sociala process och Beckers teori 

används för att identifiera vad som kan tänkas påverka media och vad media i sin tur påverkar 

med den diskurs som används. 
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Becker (2008: 40-68) menar att konsten styrs av ”konventioner”. Personerna som är 

involverade i processen förlitar sig på de redan fastställda normerna för hur en viss konstform 

skapas, visas upp och konsumeras. Becker menar att en av anledningarna till detta är att mer 

tid kan läggas på själva skapandet av verket, när mindre tid behöver läggas på att sätta upp 

nya ramar och parametrar för hur verket ska vara utformat (Becker, 1974; Becker, 2008). 

Konventionerna avgör ett verks form, storlek och dimensioner, men också relationen mellan 

konstnären och publiken (Becker, 2008: 29). Med detta menas de rättigheter och skyldigheter 

som båda parterna har. Konventioner styr hur en publik beter sig, när de applåderar och när de 

inte gör det, och på samma sätt hur konstnären ska agera i en given situation. Man kan anta att 

det även är dessa konventioner som avgör om ett verk blir socialt accepterat eller inte. Anna 

Odells verk ledde till stor debatt och provocerade många just eftersom det inte följde de 

konventionella uppfattningarna om vad konst är, och hur långt en konstnär får gå rent 

juridiskt. Konventionerna är enligt Becker en viktig del i den sociala processen och teorin 

används i den här uppsatsen just för att belysa de reaktioner Anna Odell väckte genom att 

bryta mot dem. 

   Enligt Becker så har även alla de personer som ingår i processen av kollektivt handlande 

olika typer av inflytande på verkets slutgiltiga resultat eftersom var och en av dessa personer 

har någon form av effekt i processen. Dessa personer fungerar då som så kallade editors, 

redigerare, vilkas val styr hur konstverket kommer att utföras och sett från detta perspektiv är 

det konstfältet, snarare än den individuella konstnären, som skapar konstverket. (Becker 2008: 

194). Vilka material som kommer att säljas i en viss typ av affär, hur många och vilka elever 

som antas till konstskolorna samt vilka verk galleristerna väljer att ställa ut är alla exempel på 

val som i slutändan kommer att ha inverkan på konsten (Becker, 2008: 210). 

   Även konstkritiker blir enligt Becker en del i processen då de skapar system utifrån vilka de 

bedömer ett verks estetiska värde och dessa utlåtanden ger verket, och konstnären, dess rykte 

och anseende. Konstnären blir beroende av dessa utlåtanden då kritikernas emotionella och 

finansiella stöd avgör vilka tillgångar konstnären får för sitt framtida arbete (Becker, 2008: 

131). Genom att använda Beckers teori kan den sociala processen i fallet Anna Odell delas in 

i de olika länkar som påverkat varandra och bidragit till hur hon framställdes som konstnär i 

media under år 2009. Teorin används således i den här studien för att belysa just medias roll i 

den sociala process som skapar konst. I den här studien är det skribenterna i artiklarna som 

fungerar som dessa redigerare. 
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Goffmans dramaturgiska perspektiv 

Då den här studien undersöker porträtterandet av konstnärsrollen så kommer Erving 

Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv användas som utgångspunkt för definitionen av 

yrkesrollen som social roll. 

   Social interaktion ser olika ut beroende på i vilken situation människor möter varandra. Vi 

agerar till exempel sällan likadant på vår arbetsplats som vi gör hemma. Enligt Goffman 

behöver människor definiera varje situation för att veta hur de ska agera. Goffman kallar detta 

för framträdande, som har till syfte att påverka de människor de interagerar med och ur detta 

skapas de sociala roller vi spelar (Goffman, 2009: 23). Goffman använder sig av 

dramaturgiska metaforer för att beskriva hur dessa framträdanden kan se ut.  

   När en individ framför en roll under en längre tid, eller upprepade gånger, formas 

framträdandet till en fasad. Fasaden består av de element som individen, medvetet eller 

omedvetet, använder sig av för att definiera situationen i mötet med andra personer. Fasaden 

kan bland annat bestå av en inramning som knuten till en viss plats fungerar som den scen 

som rollen spelas på, men den kan också vara personlig. Med personlig fasad menas de 

detaljer som identifierar personen som spelar rollen. Kön, ålder, kläder, ansiktsuttryck och 

kroppsspråk är exempel på vad den personliga fasaden innefattar. Goffman delar även in den 

personliga fasaden i uppträdande och manér. Med uppträdande menas de signaler som för 

tillfället upplyser omgivningen om personens sociala status, bland annat huruvida personens 

roll är formell eller informell, medan manér innebär de signaler som ger indikationer om den 

roll som personen förmodligen kommer spela under mötet, exempelvis personens attityd 

(Goffman, 2009: 30).  

   Goffman talar också om regioner och regionbeteende. Även här används teatermetaforer för 

att beskriva en individs framträdande. Regionerna delas in i den främre och den bakre 

regionen, eller frontstage och backstage. Den främre regionen är där själva framträdandet äger 

rum och där alla attribut som inramning, fasad, uppträdande och manér är av betydelse för den 

roll som ska spelas (Goffman, 2009: 97). Den bakre regionen refererar Goffman även till som 

bakom kulisserna, en specifik plats där rekvisita kan förvaras i avskildhet och där den 

agerande ”kan lägga av sin fasad, vila från sina repliker och kliva ut ur sin rollgestalt” 

(Goffman, 2009: 102).  

   Goffmans dramaturgiska begrepp används i uppsatsens analys för att definiera, och dra 

gränserna för, när och hur konstnären går in i sin yrkesroll och vad som utmärker denna. I 
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fallet med Anna Odell får detta rollgestaltande en ännu tydligare mening då hennes verk 

bestod av att hon spelade en roll – den som psykiskt sjuk.  

Metod och data 

Den valda metoden för analys i den här uppsatsen är Faircloughs kritiska diskursanalys som 

diskuteras vidare nedan. Utifrån den kritiska diskursanalysen undersöker uppsatsen på vilket 

sätt Anna Odell framställdes som konstnär i debatten kring hennes examensarbete år 2009, 

genom att analysera artiklarna utifrån uppsatsens frågeställningar. Det empiriska materialet 

för den här uppsatsen består av 56 artiklar som hämtats från Dagens Nyheters respektive 

Svenska Dagbladets hemsidor (dn.se och svd.se). Samtliga artiklar som hittades och som föll 

inom ramarna för uppsatsens avgränsningar har tagits med. De artiklar som valts ut är tänkta 

att täcka så mycket som möjligt av vad som publicerades kring fallet Anna Odell år 2009. 

Händelseförloppet och de artiklar som valts ut sträcker sig därför från den första artikeln som 

publicerades den 27 januari 2009 till dess att Anna Odell blivit åtalad och dömd samt när det i 

september 2009 blivit bekräftat att hon inte överklagar domen. Fallet tas upp i ett fåtal artiklar 

senare under 2009 men då i form av årskrönikor och liknande och eftersom urvalet endast 

består av nyhetsartiklar har inte de senare publicerade texterna där fallet återberättats tagits 

med. Artiklarna har sedan analyserats för att identifiera återkommande ord, formuleringar och 

resonemang. Utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys undersöks texternas egenskaper, 

kommunikationsprocesser kopplade till texterna och den sociala praktik som de ingår i. 

   Analysen syftar till att identifiera diskursordningen, summan av de olika typerna av 

diskurser inom en viss social institution, i det här fallet mediernas diskursordning, för att 

undersöka hur Anna Odell framställdes som konstnär i Dagens Nyheter respektive Svenska 

Dagbladet. Av dessa har ett antal teman skapats i relation till teorin för att i resultatdelen 

presentera och analysera dem var för sig. I den avslutande diskussionen kopplas dessa teman 

ihop med studiens teoretiska ramverk för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 
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Urval 

Urvalet av artiklar består av sammanlagt 56 artiklar från Dagens Nyheter (oberoende liberal) 

och Svenska Dagbladet (obunden moderat), publicerade mellan den 27 januari 2009 och den 

21 september 2009.  

   De artiklar som valts ut för analys är i Dagens Nyheter publicerade under Kultur/Nöje, 

Sthlm samt DN På Stan och i Svenska Dagbladet under Nyheter samt Kultur. Ett stort antal av 

de artiklar som hittades bestod av debattinlägg och krönikor och har valts bort för att avgränsa 

materialet till rena nyhetsartiklar. I och med händelsen kring Anna Odell år 2009 uppstod 

även mycket debatt och kritik mot Konstfack där även andra kontroversiella elevarbeten lyftes 

fram. I urvalet för den här uppsatsen har en del artiklar som ingick i ”Konstfackdebatten” 

valts bort då de inte specifikt handlat om Anna Odells examensarbete för Konstfack och den 

kontrovers som det skapade. Dock har artiklar tagits med som belyser vilka konsekvenser 

Konstfackdebatten haft för Konstfack, även om dessa artiklar endast på ett indirekt sätt 

handlar om fallet Anna Odell.    

   Artiklarna har för analysen kategoriserats efter fyra olika övergripande teman; brottet, 

förtroendet för Konstfack, verket – innebörd och betydelse samt konstnärsrollen. Dessa teman 

definieras mer utförligt i resultatdelen. De fyra olika kategorierna överlappar dessutom 

varandra i sin betydelse, eftersom till exempel brottet var en del av verket och verket blev en 

del av den porträtterade konstnärsrollen. Under varje kategori har relevanta utdrag ur 

artiklarna citerats och kommenterats i kronologisk ordning.  

 

Kritisk diskursanalys 

Diskurs definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 7). Språkets betydelse för hur vi uppfattar och 

tolkar vår verklighet blir extra tydligt i vår konsumtion av nyhetsmedier. Mediespråket är å 

ena sidan ett uttryck för de funktioner media har i samhället, eftersom det bygger på och 

speglar samhällets värderingar och normer, men det utgör å andra sidan även en resurs som 

kan påverka och bidra till samhälleliga förändringar (Drotner, 1996). Hur ett fenomen 

framställs i media har med största sannolikhet en inverkan på vad vi kommer att tycka och 

tänka kring det fenomenet, i synnerhet när det är ett fenomen som vi personligen inte kommer 

i kontakt med och vår enda källa är just den mediala framställningen. Börjesson och Palmblad 
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menar att all kunskap är socialt konstruerad och att det därför inte existerar någon oberoende 

verklighet. Vår kunskap om vår verklighet blir därför beroende av språket eftersom ”så snart 

språk används så har verklighet konstruerats” (Börjesson & Palmblad, 2007: 10). Fokus i den 

här uppsatsen ligger på de personer som deltog i debatten och hur de i egenskap av sina 

respektive roller har färgat diskussionens innehåll. 

   Det finns flera olika angreppssätt inom diskursanalysen och Winther Jörgensen och Phillips 

(2000) redogör för fyra nyckelpremisser; en kritisk inställning till självklar kunskap, historisk 

och kulturell specificitet, samband mellan kunskap och sociala processer samt samband 

mellan kunskap och handling. Syftet med den kritiska diskursanalysen som angreppssätt är att 

undersöka relationen mellan diskursen och den sociala eller kulturella utvecklingen. Man kan 

urskilja fem gemensamma drag inom den kritisk-diskursanalytiska riktningen (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000: 66-70): 

 

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

karaktär. Den diskursiva praktiken, till exempel att skapa eller konsumera text, är en 

social praktik som påverkar hur den sociala världen, identiteter och relationer utgörs.  

2. Diskurs är både konstituerande och konstituerad. Diskurs är en social praktik som 

reproducerar kunskap samtidigt som den formas av andra sociala strukturer. 

3. Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget. Kritisk diskursanalys 

analyserar text och språkbruk i social interaktion. 

4. Diskurs fungerar ideologiskt. Diskurs bidrar till att skapa ojämlika maktförhållanden, 

till exempel klass, kön och etnicitet. Den kritiska diskursanalysens uppgift är därmed 

att reda ut diskursens roll i upprätthållandet av dessa maktförhållanden, med syfte att 

bidra till social förändring. 

5. Kritisk forskning. Kritisk diskursanalys är inte politiskt neutral utan ska bidra till att 

röja diskursens roll i upprätthållandet av de sociala praktiker som bidrar till ojämlika 

maktförhållanden.  

Faircloughs kritiska diskursanalys 

För den här studien har Faircloughs angreppssätt inom den kritiska diskursanalysen valts som 

metod. Den anses vara den mest utvecklade teorin och metoden för forskning om kultur, 

samhälle och kommunikation (Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 66). Enligt Fairclough 

kan begreppet diskurs användas och definieras på två sätt. Diskurs i abstrakt form innebär 

språkbruk som social praktik, medan den bestämda formen av diskurs definieras som ett 
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specifikt sätt att prata som blir meningsfullt i ett visst sammanhang, exempelvis en viss 

politisk diskurs eller en medicinsk diskurs. Diskursen bidrar således med att konstruera 

sociala identiteter, sociala relationer samt kunskaps- och betydelsesystem. Diskursen har 

därmed tre olika funktioner; en ”identitetsfunktion”, en relationell funktion samt en 

”ideationell” funktion (Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 73). 

 

Fokus vid en diskursanalys bör ligga på 2 olika dimensioner: 

 Den kommunikativa händelsen, vilket innebär ett specifikt fall av språkbruk, 

exempelvis en film eller en intervju. 

 Diskursordningen, det vill säga summan av de diskurstyper som förekommer inom en 

viss social institution, till exempel mediernas diskursordning. Varje diskursordning 

har sina typer av diskursiva praktiker vilka producerar tal och skrift som sedan 

konsumeras och tolkas.  

 

Vidare har fallet av språkbruk, den kommunikativa händelsen, tre dimensioner; den är en text, 

den är en diskursiv praktik och den är en social praktik. Dessa tre dimensioner utgör en 

analytisk ram som används vid empirisk forskning och diskursanalys av specifika 

kommunikativa händelser. Fairclough illustrerar dessa tre dimensioner i en tredimensionell 

modell och vid analys utgår man från dessa och tittar således på textens egenskaper, de 

produktions- och kommunikationsprocesser som är förknippade med texten samt den sociala 

praktik som den kommunikativa händelsen ingår i (Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 74). I 

analysen av text definieras dessa tre dimensioner och analyseras var och en för sig: 

 

1. Diskursiv praktik – hur är texten producerad och konsumerad? Vilka sociala processer 

går texten igenom och hur omformar de dess uppbyggnad och innehåll? Hur mottas 

och tolkas texten? 

2. Text – vad har texten för språkliga egenskaper? Vilka metaforer, ord och grammatiska 

former används och hur kan dessa tolkas? Vems åsikter lyfts fram och hur? 

3. Social praktik – hur står texten och den diskursiva praktiken i förhållande till den 

sociala praktik de är en del av? 

 

Den kritiska diskursanalysen studerar alltså hur textförfattare bygger på tidigare eller redan 

befintliga diskurser i skapandet av text, samt hur mottagare av texten även använder sig av de 

existerande diskurserna vid konsumtion och tolkning av texten. Dessa tre dimensioner av den 
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kommunikativa händelsen blir därmed till en social process som påverkas av hur deltagarna, 

textförfattarna och textmottagarna, använder sig av de redan existerande diskurserna i 

produktion och konsumtion av text. Precis som Becker (1974) menar att konst skapas i sociala 

processer, så visar Faircloughs metod på hur även språkbruket i det här fallet kan brytas ner 

till en interaktiv kedja av sociala handlingar, vilket gör den till en fördelaktig metod för analys 

i den här studien som just undersöker media som en del i den sociala process i vilken konst 

skapas. 

Begränsningar 

Den här uppsatsen är en fallstudie som studerar hur Anna Odell framställdes som konstnär i 

debatten kring hennes examensarbete år 2009. Fallet är avgränsat tidsmässigt mellan den 27 

januari 2009 och den 21 september 2009 för att inkludera det mesta av debatten. Dock 

innefattar detta tidsspann en stor mängd artiklar vilket gör att en djupare analys av varje 

artikel inte har gjorts av utrymmesskäl. Eftersom den här studien har en kvalitativ ansats är 

intentionen att göra en djupgående analys av händelsen, men ju fler fall som studeras, desto 

mindre djupgående blir analysen av varje fall (Creswell, 2013: 101). Att analysera och 

fokusera på enstaka artiklar i debatten skulle å andra sidan kunna ge en missvisande bild av 

debatten då risken är att man då bara studerar vissa bitar av den och den här uppsatsens 

intention är istället att studera debatten i sin helhet. Det empiriska materialet är dock enbart 

hämtat från två dagstidningar och tittar endast på hur just Anna Odell framställdes som 

konstnär. Det är därför svårt att göra några bredare generaliseringar kring hur konstnärsrollen 

porträtteras i media. Dock blev fallet som tas upp i den här studien mycket uppmärksammat i 

pressen och ledde till vidare diskussioner kring etik och konstnärliga metoder, vilket gör det 

till ett intressant exempel på dels hur en kontroversiell konstnär exponeras i media och dels på 

de följder som den mediala uppmärksamheten kan få.  

Resultat 

För redovisning av resultaten har urvalet av artiklar studerats för att identifiera vilka aspekter 

de fokuserade på. Den debatt som följde efter händelsen på Liljeholmsbron år 2009 kan 

kategoriseras in i fyra olika ämnen som debatten cirkulerade kring; brottet, verket – innebörd 
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och betydelse, förtroendet för Konstfack och konstnärsrollen. Avsnittet brottet fokuserar på de 

artiklar som belyser händelsen ur ett juridiskt perspektiv, vad i det som hände som bröt mot 

lagen och vilka juridiska konsekvenser detta fick. Även artiklar som rapporterade kring 

rättegången har kategoriserats in under detta tema.  I avsnittet förtroendet för Konstfack tas 

kritiken som riktades till just Konstfack upp, Konstfacks eget agerande efter händelsen samt 

de konsekvenser som Anna Odells arbete fick för Konstfack som institution. Avsnittet verket 

– innebörd och betydelse diskuterar hur Anna Odells konstnärliga syften med händelsen har 

tagits upp, vad hon ville förmedla med verket, de frågor hon genom sitt arbete ville lyfta till 

debatt och hur allmänheten reagerade på verket i sig. Slutligen tar avsnittet konstnärsrollen 

upp den debatt som cirkulerade kring konstnärsrollen, men även etik och metoder i det 

konstnärliga utövandet. Därtill hör diskussioner som rörde bland annat konstnärens yrkesroll 

och gränsdragningarna för denna, yttrandefrihet och konst som medel för provokation.  

   Nedanstående tabell (figur 1) visar fördelningen av de 56 artiklarna efter att de 

kategoriserats. Tabellen ger en överblick över vad det publicerade materialet i Dagens 

Nyheter respektive Svenska Dagbladet har fokuserat på och visar på en relativt jämn 

fördelning mellan de olika tidningarna och vad de publicerade artiklarna har tagit upp, med 

undantag för de artiklar som kategoriserats under Förtroendet för Konstfack, där Svenska 

Dagbladet publicerade något fler artiklar som fokuserade på det ämnet. 

 

Figur 1. Fördelning av artiklar 

 Brottet Förtroendet för 

Konstfack 

Verket – 

innebörd och 

betydelse 

Konstnärsrollen 

DN 9 5 4 7 

SvD 9 9 6 7 

Summa artiklar: 56 st. 

Brottet 

De flesta av artiklarna som fokuserar på själva brottet Anna Odell åtalades och dömdes för är 

antingen publicerade i början av 2009, strax efter själva händelsen och i samband med den 

polisanmälan som gjordes, eller i samband med rättegången i augusti 2009.  

 

Konstelev polisanmäld av psykakut 
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Anna Odell började slåss med ett par poliser för att bli intagen på psykakuten. När hon väl kom till 

akuten fortsatte spektaklet när hon bland annat skrek åt och spottade på personalen. Hennes tanke 

var att skådespelet skulle bli ett konstverk som en del av hennes examensarbete.(DN, 2009-01-28) 

 

Ovan citerade artikel är den första som Dagens Nyheter publicerade om händelsen. Man 

beskriver Anna Odells agerande som ett ”spektakel” och ett ”skådespel”, beskrivningar som 

ger ett oseriöst intryck av hennes intentioner. När artikeln publicerades hade visserligen Anna 

Odell inte ännu yttrat sig om sitt syfte med agerandet, mer än att det skulle bli en del i hennes 

examensarbete på Konstfack, utan strax efter händelsen hade pressen mer eller mindre bara 

vittnena som arbetade på akutmottagningen som källor till vad som hade inträffat, vilket 

uppenbarligen gjorde att rapporteringen till en början var relativt onyanserad. Intressant är just 

ordvalen när man beskrivit händelsen. Förutom ”spektakel” och ”skådespel” så förekommer 

ordet ”psykbluff” förhållandevis ofta i artiklarna. Ordet användes dessutom som rubricering 

för en stor del av artiklarna om händelsen på Dagens Nyheters hemsida – händelsen blev 

alltså på sätt och vis synonym med begreppet ”psykbluff”: 

 

”Psyksjuk” konstelev riskerar fängelse 

Konstfackseleven Anna Odell misstänks för flera brott och riskerar fängelse efter den 

uppmärksammade psykbluffen tidigare i vintras.(DN, 2009-03-16b) 

 

Själva rättegången den 24 augusti 2009 kommenteras av båda dagstidningarna, och Dagens 

Nyheter publicerade en artikel som återgav hela rättegången i stora drag (DN, 2009-08-24b).  

Först i samband med rättegången i augusti börjar man, förutom att tala om de vårdresurser 

Anna Odell hade kostat samhället på grund av sitt agerande, även tala om vilka eventuella 

positiva följder hennes handlande fått. Nedan citerade artikel poängterar skribenten att 

demonstranter från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa fanns på plats vid rättegången 

för att visa sitt stöd, vilket påvisar att det fanns motståndare till rättegången och att det därmed 

fanns delade meningar om huruvida Anna Odells handlingar varit etiskt och juridiskt 

försvarbara eller inte: 

 

Rättegång mot Anna Odell idag 

En fåordig Anna Odell anlände strax innan klockan nio till Fleminggatan 14 i Stockholm. Utanför 

möttes hon av demonstranter från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa för att ge henne sitt 

stöd.(SvD, 2009-08-24a) 
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I artikeln kan man läsa hur försvarsadvokaten kritiserat vårdpersonalens bemötande och 

handlande när Anna Odell togs in på S:t Görans psykakut. Dagen efter rättegången publicerar 

Dagens Nyheter en artikel som indikerar på att rättegången, och därmed även brottet, var 

nödvändiga medel för att lyfta den debatt om psykvårdens metoder – den debatt som verket 

var tänkt att väcka: 

 

Planerat brott eller försvarbar samhällskritik? 

Om vårens debatt nästan uteslutande kom att handla om konstnärliga metoder och Konstfacks 

eventuella moraliska och juridiska ansvar för sina studenters examensprojekt, innebär rättegången 

att fokus läggs också på det som Anna Odell faktiskt ville tala om.(DN, 2009-08-25) 

 

Artikelns rubrik, ”Planerat brott eller försvarbar samhällskritik?”, antyder också att det Anna 

Odell stod åtalad för skulle kunna vara försvarbart då hennes intentioner var att belysa något 

hon tyckte var ett problem i samhället och visa en annars tämligen sluten vårdinstitution 

inifrån. Den 31 augusti 2009 blir Anna Odell dömd till dagsböter och flera skribenter ger sin 

syn på vad domen kan ha för konsekvenser, bland annat för undersökande journalister: 

 

”Inte bråka med Farbror Polisen” 

Men rättegången mot Anna Odell handlar naturligtvis om mer än pengar. I förlängningen kan 

domslutet sätta käppar i hjulet såväl för den fria konsten som för den undersökande journalistiken. 

/…/ Det är en inskränkning i yttrandefriheten som måste väga tyngre än allmänhetens behov av att 

knäppa Anna Odell på näsan.(DN, 2009-08-31d) 

 

Rubriken till artikeln ovan antyder att domen mot Anna Odell är en markering snarare än ett 

legitimt straff. Användningen av orden ”Farbror Polisen”, på ett sätt som man använder dem 

när man pratar med barn, indikerar även på att skribenten är kritisk till rättegången och 

domen. Skribenten poängterar även i artikeln att domen är ”en inskränkning i 

yttrandefriheten” och pekar på att domen snarast var ett sätt att tillmötesgå allmänhetens 

upprörda känslor över händelsen. Även skribenten i artikeln nedan understryker att 

rättegången och domen handlar om mer än att Anna Odell tagit vårdresurser i anspråk: 

 

Anna Odell döms till dagsböter 

Före rättegången höjdes flera röster i debatten som bland annat oroade sig över att en fällande dom 

mot Odell skulle innebära att även journalister i framtiden skulle få svårt att använda 

wallraffmetoder för att avslöja missförhållanden i samhället.(SvD, 2009-08-31b) 
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Dagen efter domen fällts påbörjar Anna Odell sin masterutbildning på Konstfack och 

fortsätter utveckla sitt arbete från vårterminen. Rubriken nedan, ”Domen stoppar inte Anna 

Odell”, antyder att hon, rebelliskt nog, fortsätter att arbeta med det projekt som inte bara 

skapat årets hetsigaste kulturdebatt, utan även ledde till åtal och böter för hennes del. Artikeln 

poängterar även att hon kallat domen populistisk, vilket ger känslan av att även Anna Odell 

själv anser att domen mestadels handlade om att blidka allmänheten: 

 

Domen stoppar inte Anna Odell 

Själv kallar Anna Odell Stockholms tingsrätts dom för populistisk. Igår påbörjade hon ett tvåårigt 

masterprogram på Konstfack. Okänd kvinna 2009-34970, som hennes uppmärksammande 

examensprojekt från vårterminen heter, kommer hon att fortsätta arbeta med inom ramen för sin 

framtida utbildning.(SvD, 2009-09-01a) 

Förtroendet för Konstfack 

Överläkaren David Eberhard: ”Konstfackseleven borde klippa sig och skaffa sig ett jobb” 

Vad är konst egentligen? /…/ Hon tyckte uppenbarligen, tillsammans med prefekten för institutionen, 

att det är konst att spela psykiskt sjuk och att i den processen engagera oskyldiga förbipasserande 

medmänniskor som trodde att de gjorde en god gärning när de försökte hindra henne från att hoppa 

från en bro. Konstfacksgänget tyckte det var konst att Anna Odell började slåss med de tillkallade 

poliserna. /…/ De tyckte det var konst att hon upptog en sängplats på psykakuten. En akutmottagning 

som är överbelastad redan från början. De tyckte det var konst att hon upptog större delen av 

personalens resurser så att andra riktiga patienter inte fick lika mycket hjälp. (DN, 2009-01-28b) 

 

I debatten kring Konstfacks ansvar för händelsen var David Eberhard, vid tidpunkten 

överläkare på S:t Görans sjukhus, en av de första som i en artikel pekade på att Konstfack 

som institution var delaktiga i händelsen. I sin artikel benämner han de ansvariga som 

”Konstfacksgänget” och han beskriver på ett raljerande sätt hur de (”Konstfacksgänget”) 

tyckte att Anna Odells agerande var konst. Han lyfter även fram hur hon genom sitt handlande 

lurat ”oskyldiga förbipasserade medmänniskor”, polis, personal och ”andra riktiga patienter”. 

I och med referenserna till ”de” som ”Konstfacksgänget” riktas kritiken alltså inte bara till 

Anna Odell, utan även till Konstfack – ”De tyckte att det var konst”. Artikeln kommenterar 

också Anna Odells syfte med sitt agerande på ett sarkastiskt och raljerande sätt: ”För ojsan 

vad hon kommer kunna visa upp den slutna psykiatriska vårdens orättvisor genom sitt lilla 

(för skattebetalarna ganska kostsamma) tilltag” (DN, 2009-01-28b). 
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Konststudentens psykbluff anmäls till JO 

Fredrik Bengtsson skriver själv i sin anmälan att han ”som vårdpersonal och skattebetalare” känner 

sig kränkt av att installationen sanktionerats av ledningen för Konstfack. Han vill att JO utreder 

högskolans ansvar, etiska regler och tillämpningen av dessa.(SvD, 2009-01-30) 

 

Även i ovan citerade artikel riktas kritiken främst mot Konstfack, eftersom ”installationen 

sanktionerats av ledningen”, och ”psykbluffen” har därför JO-anmälts. Ledningen för 

institutionen för Konst på Konstfack ger sin syn på saken i en artikel i Dagens Nyheter, i ett 

första bemötande av den kritik som riktats mot dem. De tar bland annat upp att media borde 

fråga sig vilken deras källa till berättelsen är, och ”inte okritiskt vidarebefordra den för att 

sedan dra sina slutsatser” (DN, 2009-02-08). Utan att precisera vad de menar kan man anta att 

det är Anna Odells agerande vid omhändertagandet man talar om. De går inte heller in på vad 

syftet med Anna Odells konstverk är, eftersom hon själv inte ville kommentera det innan det 

skulle ställas ut i slutet av vårterminen, men försöker ändå visa att de har förståelse för de 

känslor hennes agerande väckt och att de är öppna för diskussion och värdering: 

 

Institutionen för konst på Konstfack: ”Vi stöttar vår student” 

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.(DN, 2009-02-08).  

 

Under våren 2009 riktades kritik även mot Konstfack på grund av ett annat elevarbete och 

Konstfacksdebatten som då blev ett faktum omtalades bland annat som ”skandal”: 

   

Måns Wrange: ”Konstfacks skandaler skapar oro för konsthögskolors framtid” 

Rent konkret oroar han sig för att utvecklingen kan leda till krav på att konsthögskolorna måste 

kontrollera sina sökande mer noggrant, det kan exempelvis handla om ifall eleverna har 

grafittibakgrund.(DN, 2009-03-03) 

 

Måns Wrange, rektor vid Kungliga Konsthögskolan uttrycker ovan att debatten, ”skandalen”, 

kan ha konsekvenser även för andra konstskolor. Artikeln antyder att debatten kring 

Konstfacks ansvarstagande i längden skulle begränsa skolorna i bland annat sin antagning av 

studenter, och att Konstfack i så fall skulle ha en del i detta. Debatten kring Anna Odells 

arbete och en annan elevs examensprojekt blev alltså ”de två elevarbeten som hamnat under 
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den gemensamma vinjetten ”Konstfackskandalen” (SvD, 2009-03-03). En professor på 

Konstfack kommenterar kritiken och menar att Konstfack inte gjort något fel: 

 

”Konstfack har inte gjort fel” 

Konstfack har absolut inte gjort några fel i samband med de två kritiserade elevarbetena, och 

skolans rektor har därför ingen anledning att be om ursäkt. Det menar professor Magnus 

Bärtås.(SvD, 2009-03-03). 

 

Trots en debatt som i pressen togs till ”skandal”-nivå, slog Konstfack publikrekord på årets 

vårutställning som öppnade i maj 2009. Artikeln nedan poängterar att besökarna trängdes för 

att se just Anna Odells verk, vilket pekar på att hennes arbete var det stora dragplåstret som 

bidrog till publiksuccén: 

 

Publikrekord på Konstfack 

Även under söndagen, den sista utställningsdagen, trängdes besökarna för att få se Anna Odells 

omdebatterade ”Okänd, kvinna 2009-349701”.(SvD, 2009-05-25) 

 

Några veckor innan rättegången i augusti 2009 publicerades en artikel som visade på en av de 

negativa effekterna som vårens mediedrev fått för Konstfack. Rubriken ”Storm kring Odell 

skrämmer storföretag” pekar på att det hela är på grund av Anna Odells projekt, även om det i 

själva artikeln framgår att debatten även rört en annan elevs arbete: 

 

Storm kring Odell skrämmer storföretag 

Med tre veckor kvar till terminsstarten ligger samtliga Konstfacks större företagssamarbeten nere. 

Den negativa uppmärksamheten kring Konstfackseleverna Anna Odell och NUG avskräcker 

storföretagen, menar Eric De Groat, chef för Konstfacks enhet för externa relationer.(SvD, 2009-08-

05) 

 

I samband med rättegången går Konstfack ut med att de inte tänker betala Anna Odells böter 

eller advokatkostnader om hon döms och artikeln framhäver hur personer har ansett att även 

Konstfack borde ha åtalats. Enligt artikeln ställer sig alltså skolan utanför rättegången, även 

om det av en del personer anses att de är delaktiga i ansvaret: 

 

Konstfack betalar inte om elev döms 

Det har diskuterats vilket ansvar Konstfack har i det inträffade, i och med att Anna Odell åtalas för 

något som är en godkänd del av hennes undervisning. Flera debattörer, däribland journalisten Jesús 
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Alcalá, har hävdat att även Konstfack borde ställas inför rätta eftersom man godkänt Odells 

simulerade psykos i förväg. /…/  Konstfack kommer dock inte stå för några böter eller 

advokatkostnader, enligt prefekt Olof Glemme.(SvD, 2009-08-21a) 

 

Strax efter rättegången görs en andra JO-anmälning mot Konstfack, då en privatperson 

reagerat på att elever och lärare startat en insamling för att betala Anna Odells böter. I artikeln 

framgår det även att överskottet av insamlingen ska gå till Riksförbundet för Social och 

Mental Hälsa, något som också visar på en i slutändan positiv effekt av Anna Odells arbete då 

hon öppnat en debatt och gjort människor villiga att skänka pengar till en organisation som de 

annars kanske inte skulle gjort: 

 

Konstfack JO-anmäls 

Det är en privatperson som vänt sig till Justitieombudsmannen, JO, sedan lärare och elever på 

skolan inlett en insamling tills stöd för Anna Odell. /…/ Insamlingen ska täcka hennes böter, och 

överskottet ska gå till Riksförbundet för social och mental hälsa. Konstfacks ledning har poängterat 

att insamlingen sker på privat initiativ.(SvD, 2009-09-02) 

 

Nedan citerade artikel skriver att Konstfack ”slipper undan” skadeståndskravet. 

Formuleringen antyder att skolan egentligen borde ha betalat, eller borde ha behövt betala, 

men att de ändå ”slipper” betala skadeståndet: 

 

Konstfack slipper skadestånd 

Konstfack slipper undan skadeståndskravet efter Anna Odells konstaktion.(Svd, 2009-09-09) 

Verket – innebörd och betydelse 

Anna Odell spelade sig själv 

Den spelade psykosen på Liljeholmsbron var en iscensättning av en händelse på samma plats 1995. 

Syftet med verket, som ställs ut nu på tisdag, är att visa psykvården inifrån.(DN, 2009-05-08) 

 

Ovan citerade artikel från Dagens Nyheter är den första i urvalet som redogör för syftet med 

Anna Odells agerande i januari 2009. I tidigare publicerade artiklar framgick det att hennes 

handlande skulle bli en del i ett konstverk, men först i denna artikel framgår att hon har 

personliga kopplingar till psykiatrin. Även Svenska Dagbladet rapporterade om verkets syfte 

och inledde artikeln med verkets centrala frågeställning, vilket antyder en vilja att försöka 

förstå verkets innebörd och inte enbart hänvisa till det som ”psykbluffen” eller liknande: 
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Anna Odell gestaltade sig själv 

Vems berättelse är sann, sjukvårdens eller patientens? Det är en viktig frågeställning för Anna Odell 

när hon visar sitt omdebatterade examensarbete nästa vecka.(SvD, 2009-05-09a) 

 

Artikeln nedan är en konstrecension av verket när Konstfacks vårutställning öppnade. 

Anmärkningsvärt är just att en Konstfackselev får sitt examensprojekt individuellt recenserat i 

Dagens Nyheter, något som definitivt inte hör till vanligheterna. Recensionen förklaras dock 

av det stora medieintresset för Anna Odells verk och allmänhetens oförståelse för hennes 

konstnärliga metoder, och skribenten påpekar även att årets utställning är speciell. 

Recensionen lyfter dels fram provokationen i verket, där både Anna Odells och 

skolledningens handlande nämns som provocerande faktorer, dels uppmanar artikeln den 

upprörda allmänheten att se själva verket eftersom det förmedlar ”allvaret och det ärliga 

uppsåtet i hennes projekt”.  

 

Anna Odell: ”Unknown, woman 2009-349701” 

Men årets utställning är förstås speciell. Premiären på Anna Odells video om hennes upplevelser i 

den svenska psykvården är en av årets kulturhändelser, lika provocerande för sin wallraff-

inspirerade metodik som för att den exponerade skolledningens tafatthet i offentlighetens ljus. /…/ 

Jag skulle rekommendera alla som upprörs av Anna Odells projekt att faktiskt försöka ta sig till 

Konstfack och se den. Den belyser om inte annat allvaret och det ärliga uppsåtet i hennes 

projekt.(DN, 2009-05-12) 

 

Medan Dagens Nyheter skrev en konstrecension specifikt om Anna Odells verk, publicerade 

Svenska Dagbladet ovan citerade artikel som handlade om utställningen mer generellt. 

Skribenten understryker att Anna Odell endast är en elev på Konstfack och att hon ändå fick 

mer uppmärksamhet än alla de andra eleverna tillsammans. Ordvalet ”mediedrev” i rubriken 

antyder indirekt att Anna Odells verk inte är speciellt intressant i sig, utan att 

uppmärksamheten snarare beror på ett uppskruvat journalistiskt intresse – ett ”mediedrev”: 

 

När mediedrevet kom till Konstfack 

Etthundrafemtioåtta av de studenter som nu ställer ut på Konstfack heter INTE Anna Odell. Ändå 

kommer de inte på långa vägar att få lika mycket uppmärksamhet tillsammans som studenten som 

iscensatt sin egen psykos.(SvD, 2009-05-12) 
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Artikeln nedan publicerades strax innan rättegången i augusti 2009 och här tas syftet med 

verket återigen upp. Artikeln uppmärksammar att den debatt hon själv ville väcka varit 

”blygsam” och att debatten istället fokuserat på etik och konstnärliga metoder.  

 

”Mitt uppsåt var aldrig att begå brott” 

Syftet var, enligt Anna Odell själv, att få till stånd en debatt om den slutna psykiatriska vården och 

det bemötande som patienterna får. Den debatten har varit blygsam, men vad Anna Odell fick, med 

besked, var en debatt om konstnärliga metoder och huruvida det är etiskt försvarbart att i konstens 

namn inte bara utsätta psykvårdspersonal för en praktbluff, utan också ta vårdresurser i 

anspråk.(DN, 2009-08-23) 

Konstnärsrollen 

En del i debatten kring Anna Odell handlade om konstnärliga metoder, etiska aspekter i det 

konstnärliga utförandet och konstnärens roll i förhållande till dessa. 

 

Konstnär: ”Studentens syfte avgör” 

Han menar att man måste skilja på om ett verk är lagligt och om det är konstnärligt intressant. 

Många konstnärer arbetar i gränslandet för vad som är lagligt och att provocera fram moraliska 

frågor ingår nästan i ”arbetsbeskrivningen”.(SvD, 2009-01-27b) 

 

I artikeln ovan intervjuas en konstnär som framhäver att det är det konstnärliga syftet som är 

det intressanta och att det är viktigt att skilja det från juridiska aspekter. Det poängteras även 

att provokation för många är en del i den konstnärliga yrkesrollen. 

 

Konsten att spela psyksjuk 

Alla tycks ense. Att avsky konsteleven Anna Odells uppmärksammade tilltag att spela psyksjuk är den 

enda ansvarsfulla attityden. /…/ Men jag reagerar på den underton av konsthat som kommit fram i 

debatten. Nyckelordet här är ”lura”. Att konstnärer tar sig unika friheter är att förringa de ärliga 

och göra dem löjliga! Att spela, simulera och lura dem som arbetar hårt och verkligen lider, det tycks 

vara konstelevens stora brott. /…/ Istället arbetar konstnärerna ofta med samma målsättning som 

journalister eller kritiker: att avslöja hyckleri och dubbelmoral i samhället. Då måste man trampa på 

nya tabun, och det har Anna Odell gjort.(DN, 2009-01-29a) 

 



 

 20 

Även i ovan citerade artikel tas konstnärliga syften och metoder upp. Rubriken ”Konsten att 

spela psyksjuk” antyder att Anna Odells agerande faktiskt var konst, i motsats till vad andra 

hade hävdat. Skribenten upplever en ”underton av konsthat” i debatten och syftar till de 

upprörda röster som höjts i diskussionerna kring Anna Odell.  

 

Konstfackselever slår tillbaka 

Konstfackslever är kritiska mot att rektorn böjt sig för politikernas krav. Det ska inte vara Konstfacks 

uppgift att agera juridiskt, framhåller en av eleverna när DN besöker skolan. /…/ 

– Den retoriska frågan som ställs i medierna, om man får lov att göra vad som helst i konstens namn, 

antyder att konstnären gömmer sig bakom en institution, att konsten skyddar en från att behöva stå 

för vad man gör. Men det finns inget sådant skydd för konstnärer att falla tillbaka på.(DN, 2009-02-

21) 

 

I artikeln ovan intervjuas ett antal Konstfackselever som är kritiska mot Konstfacks agerande i 

samband med debatten om Anna Odell. Artikeln tar även upp metoder och konstnärens roll i 

konstnärligt kontroversiella sammanhang. Den citerade studenten framhäver att konstnären 

inte är skyddad av konstinstitutionerna eller begreppet ”konst”, utan att konstnären alltid själv 

får stå för sitt arbete. I en intervju med Anna Odell, lite drygt två månader innan verket hade 

premiär på konstfacks vårutställning, tar hon själv ännu ett steg tillbaka och menar att hennes 

verk får tala för sig självt och att det är hennes konstnärliga styrka att inte berätta om verket: 

 

Anna Odell: ”Mitt verk får berätta” 

– Som konstnär är min styrka att inte tala, utan jag tror att mitt verk kommer att uttrycka starkt nog 

vad det är jag har att berätta.(DN, 2009-03-04) 

 

Diskussionerna kring konstens uppgifter togs även upp i artikeln nedan. Skribenten antyder att 

provokationer av det här slaget inte är något nytt för ”det ärrade konstetablissemanget”, och 

att det är främst personer som inte räknas in i ”konstens snäva sfär” som blivit upprörda och 

provocerade:  

 

Odell: ”Jag har inte skadat psykvården” 

Det ärrade konstetablissemanget har genom historien sett provokationer på löpande band och har 

därför i fallet med Anna Odell valt att fokusera på yttrandefrihet och Konstfacks regelverk, medan 
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människor utanför konstens snäva sfär har gått i taket. Vad är konstens roll? Inte att bryta mot lagen 

i alla fall, det verkar alla vara överens om.(Svd, 2009-05-09b) 

 

Skribenten ovan menar också att konstetablissemanget valt att fokusera på diskussioner kring 

yttrandefrihet och Konstfacks regelverk, vilket antyder att ”de som kan konst” selektivt har 

plockat ut de verkligt väsentliga delarna i frågan och debatterat dem, medan allmänheten ”har 

gått i taket”. Artikeln kommenterar frågan om konstens roll med att alla i debatten tycks vara 

överens om att lagöverträdelser inte ingår i den rollen. 

 

Odell är som en Ofelia i direktsändning 

Vad kan ett åtal mot Anna Odell och hennes simulerade psykos ge? /…/ Andra teorier som ventilerats 

om vad som kan förklara det enorma medieintresset är att Anna Odell genom att använda sina 

journalistiska tekniker, så kallat wallraffande, skulle utmana journalister på hemmaplan. Det bör 

påpekas att mängder av konstnärer arbetar på samma sätt – ibland effektivare än journalister 

eftersom de kan vara helt subjektiva och inte behöver ta hänsyn till pressetiska regler.(Svd, 2009-08-

21b) 

 

Artikeln ovan, som publicerades i samband med rättegången, tar upp konstnärsrollen som en 

utmanare för journalistiska metoder och påpekar att konstnärer skulle kunna vara effektivare 

när det gäller undersökande metodik eftersom de kan vara subjektiva. Skribenten menar att 

detta skulle kunna vara en orsak till medias stora intresse för händelsen och rättegången. 

 

Maria Schottenius: Domslut mot konsten 

Idag föll domen mot konstfackseleven Anna Odell efter en rättegång som aldrig borde ha hållits. /…/ 

Den enda dom som i sammanhanget blivit fälld och verkställd är domen över Konstnären. Den 

folkliga vreden har talat.(DN, 2009-08-31b)  

 

I artikeln ovan menar skribenten att rättegången mot Anna Odell aldrig borde ha hållits. 

Rubriken ”Domslut mot konsten” indikerar på att domen inte bara är ett slag mot Anna Odell 

personligen, utan mot konsten i allmänhet. Skribenten uttrycker också detta i texten och 

poängterar att domen som fällts är den över ”Konstnären”, vilket antyder att hon menar 

Konstnären som yrkesperson, och inte specifikt Anna Odell, och att domen därför skulle 

kunna påverka konstnärer generellt. Skribenten avslutar med att ”den folkliga vreden har 

talat”, en indikation på att skribenten anser att domen var ett resultat av allmänhetens starka 
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ogillande och ett försök att tillmötesgå den, snarare än att det handlade om att straffa en 

brottsling. 

 

Anna Odell: ”Jag tror att jag på bron hittade tillbaka” 

Mötet på Liljeholmsbron och erfarenheterna från projektet fick mig att börja jobba med det verk som 

nu i stort sett alla människor i landet har en åsikt om, även om förhållandevis få har sett det. Min 

egen erfarenhet av psykiatrin och mötet med den unga kvinnan på bron gjorde att jag bestämde mig 

för att själv spela psykotisk. Det var en personlig upplevelse, jag kunde inte skicka iväg någon annan 

att göra det. Jag skulle göra det på Liljeholmsbron där jag hade upplevt att jag mött en spegling av 

mig själv, från mitt tidigare liv. /…/ Lögnen behövdes för att visa sanningen.(DN, 2009-09-20) 

 

Artikeln ovan var en av de sista som publicerades om Anna Odells projekt år 2009 och är 

skriven av Anna Odell själv. Hon ges i Dagens Nyheter utrymme att själv kommentera och 

förklara bakgrunden till hennes projekt och den publicerades några veckor efter rättegången 

när det mesta av medieintresset lagt sig. Även om hon löpande under året gett intervjuer i 

både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och berättat om sitt syfte och sin intention med 

sitt verk, så skriver hon själv om sina personliga erfarenheter och ambitioner. Artikeln 

avslutas med att Anna Odell slår fast att ”lögnen behövdes för att visa sanningen”. Hon har 

därmed klargjort att hennes agerande, trots negativa konsekvenser för henne och andra, 

uppfyllde ett större syfte som i slutändan var betydelsefullt. 

Analys 

Det fanns en relativt tydlig skillnad i hur Anna Odell själv framställdes som konstnär i början 

av debatten, under våren 2009, och i slutet i samband med rättegången i augusti 2009. Till en 

början talade man om en ”psykbluff” och hur Anna Odell tagit vårdresurser i anspråk och 

kostat skattebetalarna pengar på grund av något så abstrakt som ett konstverk. En av 

anledningarna till detta kan vara att projektet inte ställdes ut förrän i maj 2009, och att varken 

Anna Odell eller Konstfack ville diskutera verket innan det var färdigt. Allmänheten hade inte 

verkets syfte klart för sig i början av debatten och det kan tänkas att det gjorde det svårare för 

allmänheten att ha förståelse för hennes intentioner. I de senare diskussionerna talade man 

istället om yttrandefrihet och hur en fällande dom kunde sätta käppar i hjulet för den 
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undersökande journalistiken. Erica Treijs, konstskribent för SvD Kultur som träffade och 

intervjuade Anna Odell ett flertal gånger, yttrade just hur ”det ärrade konstetablissemanget”, 

som var vana vid den här typen av provokationer, valde att fokusera på just aspekterna 

yttrandefrihet och Konstfacks regelverk. Flera av de personer som lyfte dessa frågor var just 

konstkritiker och andra personer inom konstbranschen. Bland annat konstkritikern Bo 

Madestrand antydde att domen mot Anna Odell mer var en disciplinerande markering från 

samhället än ett rättfärdigat straff mot en brottsling och även att domen i förlängningen kunde 

få konsekvenser för den fria konsten. Moderna museets intendent pekade på att konstnärer 

idag ofta använder sig av wallraff-metoder, en journalistisk arbetsmetod där man under falsk 

identitet försöker samla in material till sitt arbete.  

   Konstnären som yrkesperson lyftes alltså delvis fram som samhällskritiker och det antyddes 

att allmänheten i vissa fall bör se genom fingrarna när konstnärer tar till metoder som gränsar 

till lagöverträdelser, eftersom deras intentioner i grunden är att bidra till ett förbättrat 

samhälle. För att återkoppla till Goffman (2009) så kan man alltså se det som att provokation, 

kritiskt granskande och ifrågasättande ingår i rollen som konstnär. Dock blev det i debatten 

tydligt att de som ansåg att dessa element ingick i konstnärskapet och konstnärens yrkesroll 

var de som själva var insatta i samtidskonsten, medan exempelvis överläkaren David 

Eberhard på S:t Göran inte alls uttryckte någon förståelse för Anna Odells konstnärliga 

metoder. Man kan alltså anta att det i det här fallet krävdes en insyn i det konstnärliga fält 

Anna Odells verk ingick i för att förstå och acceptera hennes roll som konstnär. Anna Odell 

spelade dessutom inte bara en utan två roller; den som psyksjuk och den som konstnär. 

Hennes agerande att spela psyksjuk blev till en del i hennes konstnärsroll, det blev ett medel 

genom vilket hon som konstnär ville lyfta vissa frågor till debatt. Enligt Goffman (2009) 

spelas den sociala rollen i den främre regionen, det vill säga inför en publik, för att definiera 

en specifik situation. I det här fallet var det dock en stor del av publiken som misstyckte och 

de ansåg att den konstnärliga roll Anna Odell spelade inte var socialt acceptabel. En av 

orsakerna till detta skulle kunna kopplas till Beckers (2008) teori om konst som social process 

och de konventioner som styr konsten, då Anna Odells handlande på många sätt gick emot de 

konventionella uppfattningarna om vad konst och konstnärskap innebär. Det blir speciellt 

tydligt i den senare delen i debatten där man lyfter fram att undersökande journalister som 

använt sig av wallraff-metoder har genomfört liknande aktioner där deras agerande setts som 

positiva och nödvändiga för att avslöja missförhållanden i samhället. Men att genomföra 

liknande handlingar i konstens namn blev uppenbarligen långt mer kontroversiellt.  
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   Enligt Becker (2008) styrs konsten av konventioner bland annat av bekvämlighetsskäl, 

publiken vet vad den kan förvänta oss av konsten och konstnären vet vad som kan förväntas 

av publiken. I det här fallet gick Anna Odell över de konventionella gränserna och skapade en 

debatt som i mångt och mycket ifrågasatte vad som får kallas för konst – är det konst att spela 

psykiskt sjuk? Media fungerade i den här debatten som så kallade redigerare, vilka Becker 

menar påverkar konstnärens finansiella och emotionella tillgångar. De röster i debatten som 

fungerade som dessa redigerare var dels konstkritiker och kulturskribenter, lärare och elever 

på Konstfack och personer vid andra konstnärliga institutioner, men även reportrar och 

vårdpersonal, bland annat överläkaren på S:t Görans sjukhus. I artiklarna används en rad olika 

benämningar för händelsen; ”psykbluff”, ”spektakel”, ”kupp”, ”praktbluff”, 

”konstprovokation”, ”skådespel”, ”installation”, ”konstverk”, ”examensarbete” och 

”konstaktion” är några exempel. I det här fallet så leder de olika ordvalen till olika 

uppfattningar om skribentens inställning till händelsen. Ord som ”spektakel”, ”bluff” och 

”kupp” för tankarna till ett oseriöst eller oärligt handlande som därmed rör upp känslor hos de 

som blivit utsatta för händelsen, medan ord som ”konstaktion” snarare ger intrycket av någon 

som använt konsten som ett medel för att göra någon form av ingripande i ett visst syfte. 

Redigerarna, i det här fallet både konstskribenter, journalister och vårdpersonal, bedömer 

alltså på ett eller annat sätt verkets estetiska värde och ger utlåtanden som påverkar 

allmänhetens uppfattning och åsikter om både verket och konstnären. Intressant i detta är att 

det, som nämnts ovan, var tydligt att det var i första hand personer med insyn i, och kunskap 

om, samtidskonsten som ansåg att det fanns ett konstnärligt värde i Anna Odells verk, men att 

debatten även färgades av personer från exempelvis vården som hade svårare att se hennes 

agerande som etiskt försvarbart. Att Anna Odell själv berättade förhållandevis lite om verket, 

speciellt i början av debatten, blev till en viktig del i processen då hon själv i rollen som 

konstnär stod utanför diskussionen. Den debatt som fördes byggdes av personer inom 

konstvärlden, vårdpersonal och en upprörd allmänhet och man kan anta att diskussionerna 

snarare skruvades upp av debattörerna själva än av verket i sig. Många artiklar ger svar på 

tidigare publicerade åsikter och även om de åsikter som uttrycktes både var för och emot 

Anna Odells agerande kan man se själva debatten som en kommunikativ händelseprocess. 

    Den här uppsatsen har utgått från tre delfrågor; vad fokuserade artiklarna på?, vilka tog 

ställning i debatten?, samt hur beskrivs konstnärens yrkesroll? De tre delfrågorna diskuteras 

nedan var för sig. Den första delfrågan diskuteras under rubriken Fokus i debatten, den andra 

delfrågan under Röster i debatten och den tredje under Konstnärsrollen i debatten. Under den 

sista rubriken behandlas även uppsatsens huvudfråga, hur framställdes Anna Odell som 



 

 25 

konstnär i debatten kring hennes examensarbete i Dagens Nyheter respektive Svenska 

Dagbladet år 2009? 

Fokus i debatten 

Debatten cirkulerade främst kring de fyra huvudteman som artiklarna kategoriserats in i; 

brottet, förtroendet för Konstfack, verket och dess innebörd och betydelse samt 

konstnärsrollen. De artiklar som fokuserade på brottet som Anna Odell blev åtalad och dömd 

för var de nyhetsartiklar som beskrev händelsen samt de som rapporterade kring rättegången, 

och det diskuterades även huruvida åtalet och domen var rimliga och berättigade. Konstfacks 

ansvar och medverkande i händelsen var även i fokus i debatten. Både elever, lärare och 

ledningen för institutionen för konst på Konstfack svarade på kritiken och deltog på så vis i 

debatten. Konstfack fick även kritik av sina egna elever för att de gett efter för de krav på 

åtgärder som ställts av politikerna (DN, 2009-02-21). I medierna rubricerades debatten kring 

Konstfack som ”Konstfackskandalen” dels på grund av debatten kring Anna Odell, men även 

på grund av ett annat elevarbete som fått stark kritik i media under samma period. Måns 

Wrange, rektor för Kungliga Konsthögskolan, uttalar sig i en artikel om hur Konstfacks 

skandaler kan leda till hårdare reglering vid antagning av elever, inte bara på Konstfack utan 

även på andra konsthögskolor (DN, 2009-03-03). På grund av den diskussion som uppstod 

gick Konstfack även miste om flera samarbeten med storföretag vilket visar på de 

konsekvenser som debatten hade för Konstfacks varumärke och förtroende (SvD, 2009-08-

05). Verket och dess innebörd och betydelse var det tredje huvudsakliga ämne som 

diskuterades, dock gavs detta relativt lite utrymme och de artiklar som fokuserade på verket 

publicerades antingen i samband med Konstfacks vårutställning där det visades första gången 

eller så diskuterades verket av Anna Odell själv i intervjuer där hon förklarade syftet med sitt 

projekt. Slutligen så diskuterades även konstnärsrollen, och i synnerhet etik och konstnärliga 

metoder. I samband med rättegången drogs paralleller till den undersökande journalistiken 

och wallraff-metoder och det påpekades att en fällande dom skulle kunna göra det svårare för 

journalister att arbeta med dessa metoder i framtiden. Dagens Nyheters kulturchef menade i 

en artikel att rättegången aldrig borde hållits och att domen som fälldes var ”domen över 

Konstnären” (DN, 2009-08-31b). 

   Resultaten i den här studien visade alltså att fokus lades på ett antal aspekter och debatten 

handlade inte uteslutande om konstnärens yrkesroll. Däremot fanns det en löpande retorisk 

fråga i diskussionerna – hur långt får man gå i konstens namn? Konstnärsrollen kopplades 
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kontinuerligt till de etiska aspekterna i debatten, och förhållandevis lite fokus lades på Anna 

Odells verk och de frågor hon själv ville belysa. 

Röster i debatten 

I debatten höjdes ett antal röster kring Anna Odells projekt och både positiv och negativ kritik 

lyftes fram. Nedan presenteras ett antal personer som i egenskap av sina respektive yrkesroller 

kommenterade händelsen och på så vis tog ställning i debatten. 

   Den tidigaste starka kritiken som riktades mot Anna Odell och Konstfack yttrade David 

Eberhard, då överläkare på S:t Görans psykakut, i en artikel han skrev som publicerades i 

Dagens Nyheter. Artikeln beskriver händelsen ur hans synvinkel, i rollen som överläkare, och 

stort fokus läggs i artikeln på hur Anna Odell lurat personalen och därmed tagit vårdresurser i 

anspråk från andra patienter som hade behövt dem bättre. I artikeln riktas även stark kritik 

mot ”Konstfacksgänget” som tyckte att projektet var konst (DN, 2009-01-28b).  

   De som tog Anna Odell i försvar var bland annat ledningen för institutionen för konst på 

Konstfack, som i en artikel meddelar att de stöttar henne (DN, 2009-02-08), men även andra 

konststudenter vid institutionen uttryckte sitt stöd (SvD, 2009-01-28). En av Konstfacks 

professorer uttrycker även explicit att han anser att skolan inte gjort något fel (SvD, 2009-03-

03). Anna Odell fick även stöd utanför Konstfack. Magnus af Petersens, intendent på 

Moderna Museets avdelning för samtida konst, menade att syftet avgör om projektet är etiskt 

försvarbart och understryker att många samtidskonstnärer använder liknande metoder i sitt 

arbete (SvD, 2009-01-27). Även Dagens Nyheters kulturchef, Maria Schottenius, försvarade 

projektet i samband med rättegången och yttrade att den aldrig borde hållits och att Anna 

Odell inte haft ett kriminellt uppsåt (DN, 2009-08-31b). I samband med Konstfacks 

vårutställning skriver Bo Madestrand, frilansjournalist och konstkritiker, en recension av 

Anna Odells verk Okänd, kvinna 2009-349701 (DN, 2009-05-12). Som tidigare nämnts är det 

anmärkningsvärt att en enda student får sitt verk recenserat på vårutställningen, och även om 

recensenten inte anser att verket uppfyller sitt syfte, att genomlysa psykvården, uppmanar han 

allmänheten att gå och se verket. När domen mot Anna Odell fällts skriver Bo Madestrand att 

domslutet kan försvåra för undersökande journalister och han menar att domen är en 

inskränkning i yttrandefriheten (DN, 2009-08-31d). Slutligen är Anna Odell själv en av 

rösterna i debatten. Hon intervjuades ett flertal gånger där hon kommenterade verket och dess 

syfte, men också hennes egen syn på sin roll som konstnär. I september 2009 skrev hon själv 

en artikel för Dagens Nyheter där hon beskrev sin egen bakgrund och vad som fick henne att 
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besluta sig för att genomföra projektet (DN, 2009-09-20). Artikeln var en av de sista som 

publicerades i debatten och Anna Odell fick alltså på sätt och vis själv sätta punkt för den.  

Konstnärsrollen i debatten 

Diskussionen kring konstnärsrollen rörde huvudsakligen frågor om konstnärens uppgift och 

konstnärliga metoder. I början av debatten ställde David Eberhard, överläkare på S:t Görans 

sjukhus, frågan ”Vad är konst?” i början av sin artikel och menade att ”Konstfacksgänget” 

tyckte att det var konst att spela psykiskt sjuk (DN, 2009-01-28b). Därefter fortsatte en debatt 

kring just hur Anna Odells agerande kunde vara försvarbart inom ramarna för konstnärlig 

verksamhet. Institutionen för konst på Konstfack menade att konstnärlig kvalitet till stor del 

handlar om konstnärens förmåga att ta upp eller beröra en frågeställning som är aktuell och 

kopplad till sin samtid (DN, 2009-02-08). Ingela Lind, konstrecensent på Dagens Nyheter, 

menade att den funktion som konsten tidigare haft i totalitära regimer under 1900-talet var 

den som moralisk och estetisk uppfostrare och att detta inte längre är gällande då 

samtidskonstnärer, i likhet med journalister, arbetar med att avslöja dubbelmoral och hyckleri 

i samhället (DN, 2009-01-29a). Även Magnus af Petersens, intendent på Moderna Museet, 

menar att många konstnärer arbetar på detta sätt, och i en intervju med ett antal studenter på 

Konstfack menar en student att Anna Odells handling kan ses just som ett agerande där hon i 

egenskap av sin roll som konstnär undersöker och ifrågasätter psykvården (DN, 2009-02-21). 

Konstskribenten Erica Treijs sammanfattade diskussionen med ”Vad är konstens roll? Inte att 

bryta mot lagen i alla fall, det verkar alla vara överens om” (SvD, 2009-05-09b). 

   I samband med rättegången påpekar en reporter för Svenska Dagbladet att konstnärer 

dessutom kan vara effektivare när det kommer till den här typen av arbetsmetoder, eftersom 

de inte behöver följa pressetiska regler eller vara objektiva (SvD, 2009-08-21b9). Anna 

Odells advokat påpekade även i rättegången att wallraffande journalister skyddas av 

tryckfrihetsförordningen och han menade att även konstnärer med liknande syften kan 

betraktas på samma sätt (DN, 2009-08-25). Det fanns med andra ord även i rättegången ett 

behov av att definiera konstnärsrollen även rent juridiskt. Dagens Nyheters kulturchef Maria 

Schottenius slog i samband med domen fast att den kunde ses som ”domen över Konstnären”, 

vilket antyder, om man definierar konstnärens yrkesroll som den undersökande kritiker som 

många röster i debatten gjorde, att domen slog mot hela konstnärskapet.  

   Konstkritiker och andra personer inom konstbranschen lyfte alltså fram att konstnärskap 

idag ofta handlar om att kritiskt granska och ifrågasättande rådande samhällssystem, medan 
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vårdpersonal, bland annat överläkaren David Eberhard, uppgav att de tagit illa upp av 

händelsen och ifrågasatte det konstnärliga värdet i att simulera en psykos. De yrkesroller 

personerna hade i debatten var alltså centrala för hur de kommenterade konstnärsrollen.  

   För att återkoppla till uppsatsens huvudfråga, hur framställdes Anna Odell som konstnär i 

debatten kring hennes examensarbete i Dagens Nyheter respektive Svenska Dagbladet år 

2009?, så fanns det ett antal aspekter som ingick i porträtteringen av henne som konstnär. 

Dels det faktum att hon lyftes fram som en brottsling, som åtalades och dömdes, men även att 

hon fick stöd både från elever och personal på Konstfack samt från konstkritiker som lyfte 

fram konstnären som undersökande och ifrågasättande samhällskritiker. Dessutom fanns det 

en tydlig skillnad i hur artiklarna framställde Anna Odell i början och i slutet av debatten. 

Inledningsvis talade man om en ”psykbluff” och man visste ännu inte mycket om bakgrunden 

till verket, och hela diskussionen kring wallraffande konstnärer hade inte hunnit ta fart. I 

samband med rättegången och domen menade bland annat Dagens Nyheters kulturchef att 

rättegången inte borde hållits och konstkritiker hävdade att domen kunde få konsekvenser för 

den fria konsten och yttrandefriheten. Man kan alltså tydligt se hur de kunniga inom 

samtidskonsten fungerade som redigerare, som Becker (2008) menar bidrar till den sociala 

process i vilken konst skapas, då de i egenskap av deras respektive yrkesroller uttalade sig om 

vad de ansåg vara konstnärens roll. Detta i sin tur ledde till att debatten kring, och 

framställningen av, Anna Odell gick från ”psykbluff” till ”avslöjande samhällskritik”. 

Diskussion 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka på vilket sätt konstnärsrollen porträtteras i 

media. Fallet med Anna Odells examensprojekt är ett intressant och relevant exempel på hur 

en konstnärs kontroversiella arbete har diskuterats och debatterats i pressen, eftersom den 

mediala uppmärksamheten kring händelsen blev så stor. Fallet är också intressant då det visar 

hur en debatt kan leda till konsekvenser för personer så väl som institutioner, i det här fallet 

för bland annat Konstfack som, trots att uppmärksamheten i media under våren 2009 ledde till 

publikrekord på vårens elevutställning, gick miste om samarbeten med stora företag. Det 

påpekades även i debatten att domen möjligen kunde leda till konsekvenser för 

yttrandefriheten och den fria konsten.  
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   Debatten fokuserade huvudsakligen på fyra olika aspekter; brottet hon åtalades och dömdes 

för, förtroendet för Konstfack och deras ansvar i händelsen, verkets innebörd och betydelse 

samt konstnärens yrkesroll. I debatten deltog personer med koppling till konstbranschen, men 

även reportrar, vårdpersonal samt Anna Odell själv. Det bör påpekas att urvalet av artiklar i 

den här studien var avgränsat genom att artiklar publicerade som krönikor, debattinlägg, 

ledare och opinion valdes bort. Det finns alltså en möjlighet att resultatet skulle sett 

annorlunda ut om även dessa artiklar tagits med, då vissa debattörer kan ha fallit bort i 

urvalet. Konstnärens yrkesroll diskuterades i debatten i relation till konstnärliga metoder och 

etiska aspekter och det fanns en tydlig skillnad i hur skribenterna, i egenskap av sina 

respektive yrkesroller, kommenterade konstnärens roll och uppgift. Konstkritiker och andra 

personer insatta samtidskonsten lyfte fram att konstnärer ofta arbetar med att undersöka och 

genomlysa samhälleliga missförhållanden, medan vårdpersonal inte visade samma förståelse 

för projektets konstnärliga betydelse. De olika aspekterna som debatten fokuserade på och de 

roller som deltog bidrog alla till hur Anna Odell framställdes som konstnär. Dels framställdes 

hon som brottsling och en utnyttjare av resurser i den redan hårt pressade psykvården, dels 

framställdes hon som konstnärlig samhällskritiker.  

   I debatten var det alltså tydligt hur de olika skribenterna i sina framträdanden gav sin syn på 

händelsen i relation till sina respektive sociala roller. För att utgå från Goffman (2009)  

definieras de sociala rollerna i den här debatten utifrån deras respektive yrkesroller, och 

därmed också deras specifika kompetensområde, vilket i sin tur färgade deras åsikter och 

kommentarer i debatten. Eftersom flera typer av roller deltog i debatten kan man anta att de 

alla påverkade debattens fokus och innehåll på vägen. Dessa roller fungerade alltså som de 

redigerare som Becker (2008) menar påverkar de resurser och tillgångar som konstnären har 

till sitt förfogande, och bidrar därför till den sociala process i vilken Becker menar att konst 

skapas. Hela debatten kring Anna Odells examensprojekt kan ses just som en social process 

som formade hennes verk, i synnerhet eftersom hennes verk skapades just i interaktion med 

andra människor och deras yrkesroller och sedan diskuterades och värderades utifrån olika, 

konstnärliga och icke-konstnärliga, perspektiv. Goffmans och Beckers teorier förklarar i det 

här fallet alltså dels hur de olika skribenterna tog ställning, beroende på deras specifika 

sociala roll, samt hur dessa roller samverkade i framställningen av Anna Odell som konstnär. 

Den här uppsatsen visar på så vis hur olika sociala roller i interaktion med varandra blir till en 

social process, som i det här fallet innebär hur olika textförfattare bygger på redan existerande 

diskurser inom sina respektive kompetensområden och därmed bidrar till bildandet av den 

övergripande diskursordningen. Hur konstnärsrollen porträtteras i media påverkas alltså till 
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största del av vilka sociala roller som deltar i den diskursiva praktiken. Uppsatsen har dock en 

del begränsningar, dels eftersom allt material som publicerades om händelsen i Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet inte tagits med, dels eftersom materialet endast är hämtat från 

två tidningar. För fortsatt forskning inom området skulle man därför kunna studera samma fall 

som tagits upp i den här uppsatsen, men då även inkludera andra källor som exempelvis 

kvällstidningarna för att undersöka om det fanns någon skillnad i vilka roller som lyftes fram i 

de olika tidningarna och vad som skrevs. Man skulle även med samma metod kunna titta på 

andra fall där kontroversiella konstnärer på grund av sitt arbete fått stor uppmärksamhet i 

media, analysera vilka roller som bidragit till diskursordningen i de fallen, och jämföra dessa 

med den debatt som tagits upp i den här uppsatsen för att undersöka vilka likheter och 

skillnader som kan tänkas finnas i porträtteringen av konstnärsrollen i olika sammanhang.   
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