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Abstract 

This thesis is an analysis of the media attention concerning the artist Anna Odell and her 

artwork Okänd, kvinna 2009 – 349701. The main materials I have used come from 

newspapers and articles where critics discuss Odell´s artwork in the period 2009 to 2015. The 

theoretical and methodological framework is based on Arthur C. Danto, George Dickie and 

Howard Beckers understanding of the art world and how artwork and artist receive their 

status. Another theoretical tool I have used is a discourse theory of Mara Lee. Lee helped me 

to understand the language and the relations between power and institutions. My aim with this 

thesis has been to understand how Okänd, kvinna 2009 – 349701 achieved its value and its 

transformation from a bad to a good evaluation. Why did Odell, in the beginning, get blamed 

for using tax money, tricking people in to believing that she was mentally ill resulting to the 

attention of the police, but in the end became an appreciated artist for this very same action? 

Odell was criticized for her behavior and was accused of stepping over a line for using art in a 

questionable way. A discussion started about the question of what art is. And what the 

purpose of art in society is. A few years later, in 2015, Odell was called one of the most 

interesting artists in Sweden by art critics when they wrote about Okänd, kvinna 2009 – 

349701. What changed in the eyes of the critics? What is artistic quality and how can we 

understand the transformation that Odell´s artwork underwent? My analysis shows that 

esthetic quality depends on the situation and in ethics and morality. At the beginning the 

critics compared Okänd, kvinna 2009 – 349701 and the profession of psychiatry and in that 

comparison the psychiatry profession is more important than art. People attributed more 

confidence to a doctor than to a student of art regarding the truth about what happened at the 

psychiatric institution of St: Göran´s on the 21th of January 2009.  

 

Keywords: institutions, critics, ethic, moral, Anna Odell, artistic value, art status and esthetic 

quality. 
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1. Bakgrund 

Den 21 januari 2009 simulerade den dåvarande konststudenten Anna Odell en psykos. 

Iscensättningen var så trovärdig och realistisk att hon blev förd av polis till S:t Görans 

psykiatriska akutmottagning i Stockholm, där hon även blev inlagd. På morgonen därpå 

avslöjade hon att hennes agerande inte varit äkta utan utgjorde en del av ett konstprojekt. Den 

25 januari 2009, fyra dagar efter iscensättningen kom den första nyhetsrapporteringen ut i 

Sveriges massmedia. Rubrikerna löd ”Specialarbete: spela psyksjuk – Överläkare rasande 

efter konstelevens konstkupp”,1 och ”Kan straffas för bluffen – Konsteleven anmäld för 

kuppen på psykakuten.”2 Utöver polisanmälan fick Odell personligen ta emot hot om 

misshandel, våldtäkt och död. Dessa hot ansåg SÄPO vara så pass allvarliga att hon 

tilldelades livvaktsskydd under två perioder mellan februari och maj 2009.3 Iscensättningen 

bidrog även till att Konstfack, där Odell var student, JO-anmäldes,4 samt att skolan påbörjade 

en internutredning av sina etiska förhållningsregler.5 Mathias Sundin (FP), oppositionsråd och 

bildare av Facebookgruppen ”Inga mera skattepengar till Konstfack”, lockade över fyratusen 

personer till sin Facebooksida och menade att ”det var ett välkommet steg att Konstfack 

anlitat jurister för att kontrollera studenternas arbeten.”6 Sex år senare, år 2015 ställdes 

iscensättningen ut på Kulturhuset i Stockholm och då var rubriken istället ”Anna Odell ger en 

röst till de psykiskt sjuka.”7 I och med dessa rubriceringar som publicerades i pressen från 

2009 till 2015 står det klart att konstverket har genomgått en tydlig värdemässig förflyttning. 

Odells examensprojekt Okänd, kvinna 2009 - 349701 hade gått från att vara starkt ifrågasatt 

av kritiker, hatat av medborgare, anmält av psykiatrin till att bli ett verk som Kulturhuset i 

Stockholm valde att ställa ut. Konstnären Magnus Bärtås skrev i Kulturhusets 

utställningskatalog 2015 ”Även om Anna Odells verk missuppfattades på många sätt fick det i 

efter hand en nästan pedagogisk funktion när det gäller att få en större grupp människor att 

                                                 
1 Ström, Sofia, ”Specialarbete: spela psyksjuk”, Aftonbladet, 2009-01-25. 

https://www.aftonbladet.se/a/7lPno9?refpartner=link_copy_app_share (Hämtad 2019-01-16). 
2 Ström, Sofia & Edgars, Johan, EXTRA: ”Kan straffas för bluffen – Konsteleven anmäld för kuppen på 

psykakuten”, Aftonbladet, 2009-01-26. 
3 Odell, Anna & Åsbrink, Elisabeth, Anna Odell, Orosdi-Back, Stockholm, 2015, s. 8. 
4 Bengtsson, Fredrik, ”Konstfacks självmordsbluff JO-anmäls”, Dagens nyheter, 2009-01-16. 

https://www.dn.se/sthlm/Konstfacks-sjalvmordsbluff-jo-anmals/ (Hämtad 2019-01-16). 
5 Djerf, Kjerstin, ”Så hanterar Konstfack skandalerna”, Dagens media, 2009-02-16. 

https://www.dagensmedia.se/nyheter/sa-hanterar-Konstfack-skandalerna-6219250 (Hämtad 2009-01-16). 
6 Erica Trejs, ”Att SKRÄMMA utövare till tystnad är inte rätt väg att gå”, Svenska Dagbladet, 2009-05-10. 

https://www.svd.se/odell-jag-har-inte-skadat-psykvarden (hämtad 2019-01-16). 
7 Karlsson, Lena. S, ”Anna Odell ger röst åt de psykiskt sjuka”, Dalademokraten, 2015-11-04. 

https://www.dalademokraten.se/artikel/konst/anna-odell-ger-rost-at-de-psykiskt-sjuka (Hämtad 2019-01-16). 

https://www.aftonbladet.se/a/7lPno9?refpartner=link_copy_app_share
https://www.dn.se/sthlm/Konstfacks-sjalvmordsbluff-jo-anmals/
https://www.dagensmedia.se/nyheter/sa-hanterar-Konstfack-skandalerna-6219250
https://www.svd.se/odell-jag-har-inte-skadat-psykvarden
https://www.dalademokraten.se/artikel/konst/anna-odell-ger-rost-at-de-psykiskt-sjuka
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föreställa sig vad ett konstverk kan vara och vad det kan utföra. För allmänheten vidgades 

konstbegreppet en aning.”8  

     Mina frågor i denna uppsats kretsar kring vad det var som skiftade i synen kring verket? 

Det vill säga vad var det för kvaliteter Odell hade i sitt konstnärliga utryck som Bärtås ansåg i 

slutändan hade en ”nästan pedagogisk funktion”? Samma egenskaper som, till en början, fick 

Jan von Bonsdorff, professor i konstvetenskap på Uppsala Universitet, att påstå ”Hade hon 

frågat mig hade jag sagt nej. Det är på gränsen till bedrägeri och hon lurar samhället.”9 Å ena 

sidan framstår förändringsprocessen för mig som svårbegriplig, eftersom synen på verket 

förändrades på relativt kort tid. Hade det varit skilda tidsperioder hade det varit enklare att 

förstå varför verket laddades om, då kvalitet, enligt professor Lars Strannegård är något som 

är tidsbundet och kopplat till tidens normer, ideal och värderingar.10 Å andra sidan är det 

denna motsägelsefullhet som ger möjlighet till jämförelse av de värden som attribuerades ett 

och samma verk under samma tid. Denna förändringsprocess ger tillfälle att synliggöra vad 

det var som bidrog till att Okänd, kvinna 2009 - 349701 laddades om och tillskrevs ett nytt, 

rentav motsatt, värde. Varför omvärderades Odells iscensättning av aktörerna i deras 

kvalitetsbedömning av verket? Vad grundar aktören sina värderingar på? Dessa tankegångar 

om värdeförskjutningen har varit en central del i mitt val av uppsatsämne då jag finner hela 

tanken och idén att klassa konstnärliga uttryckssätt som intressant och värt att reflektera över. 

Tänkvärt, eftersom att bli ansedd av konstvärlden som en god konstnär kan hjälpa konstnären 

att få det stöd som behövs för att kunna utöva sin konst. Men det kan lika gärna utgöra en 

förolämpning. Förolämpningen ligger i att ta sig rätten att sätta etikett, att rangordna smak 

och att peka ut för allmänheten vad som är konst och vad som saknar konstnärliga kvaliteter.  

     I följande undersökning tittar jag närmare på olika individers skrivna handlingar. Jag 

kommer att lyfta fram och presentera den diskussion som aktörerna förde kring Okänd, kvinna 

2009 – 349701 under åren 2009 till 2015, men även granska den roll som aktörerna spelade i 

värderingen. Det vill säga att jag i uppsatsen kommer att undersöka den retorik som aktörerna 

använde sig av när de uttalade sig om verkets kvalitet och därmed tillskrev iscensättningen 

olika värden under dessa sex år. Min ambition är att synliggöra den värdeförskjutning som 

konstverket genomgick på relativt kort tid.  

                                                 
8 Bärtås, Magnus, ”Våldsamt motstånd”, Okänd, kvinna 2009 – 349701, Marianne Lindberg De Geer (red.), 

Kulturhuset Stockholm, 2015, s. 7.  
9 Ström & Edgars, Aftonbladet, 2009-01-26, s. 12. 
10 Brülde, Bengt & Strannegård, Lars, Den omätbara kvaliteten, Norstedts akademiska förlag, Stockholm, 2007, 

s. 209. 
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1.1. Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Uppsatsen undersöker hur Okänd, kvinna 2009 – 349701 tilldelades ett konstnärligt värde. 

Det vill säga jag granskar de olika faktorer som styrt konstverkets utveckling. Syftet med 

undersökningen är att beskriva och analysera den kvalitets- och värdemässiga förskjutning 

som Odells verk genomgick, detta för att få reda på hur och varför Okänd, kvinna 2009 – 

349701 omvärderades. Jag vill lyfta fram den komplexa relation som finns mellan konst och 

aktörer, eller med andra ord: adresseringen av distinktioner och upprätthållandet av gränser. I 

undersökningen drivs tesen att estetisk kvalitet är ett tillskrivet värde utifrån vissa 

konstnärliga kriterier som är preciserade men också otydliga. Ett exempel på vad jag menar 

med otydliga kriterier är tankeföreställningen om den fria konsten, om konsten nu är fri - hur 

är den fri och vad är den fri ifrån?  

     Uppsatsen cirkulerar kring tre frågor. Den första är - vilka aktörer uttalade sig om Odells 

verk i dagspressen, och under vilka perioder i verkets förändringsprocess? Den andra är - hur 

värderades verket av de olika aktörerna under åren 2009 till 2015? Den tredje är - vilka 

egenskaper hos Okänd, kvinna 2009 – 349701 var det som bidrog till den förändring som 

verket genomgick?  

     En avgränsning har gjorts till att belysa hur olika värden tillskrevs konstverket Okänd, 

kvinna 2009 – 349701. Anledningen till det är för att det uppstod en offentlig diskussion där 

en mängd olika kritiker, både från konstvärlden och världen utanför, var med och 

uppmärksammade Odells iscensättning. Detta höga aktörsdeltagande som värderade verket 

utifrån idén om konstens uppgift ger tillräckligt med information om varför iscensättningens 

kvaliteter ansågs vara positiva eller negativa när verket belystes i media. Klassificeringen och 

mätningen av verket är ett sätt att bedöma och utvärdera egenskaper, beteenden och smak och 

dessa handlingar manifesterar den påstådda kvaliteten. Vad var det som till en början ansågs 

vara tvivelaktigt men som till slut tycktes vara goda konstnärliga egenskaper? 

Förändringsprocessen är av vikt för mig eftersom den nedvärdering som gjordes av 

iscensättningen i första skedet ger möjlighet till jämförelse mot den uppvärdering som skedde 

i samband med examensutställningen och utställningen på Kulturhuset i Stockholm. 

     Att gå från okänd till känd är en process som alla etablerade konstnärer, författare, 

skådespelare och offentliga personer någon gång har upplevt. Dessutom är värde och kvalitet 

något som alltid är under diskussion. Enkelt går det att rada upp verk som till en början har 

väckt irritation men med tiden blivit uppskattat av en större allmänhet. Ett exempel är Siri 

Derkerts verk Ristningar i Naturbetong på Östermalms tunnelbaneperrong i Stockholm. Detta 
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betyder att Odell inte är unik på något sätt eller ger någon absolut förklaring till vad värde och 

kvalitet är. Skillnaden är att inte alla har haft möjligheten att regissera förloppet själva och 

välja när de ville uttala sig på det sättet som Odell kunde. I jämförelse med Vincent van Gogh 

vars konstnärskap lyftes fram efter hans död.  

     Det som gör Odells verk speciellt är tidsperspektivet - att verket laddades om på kort tid. 

Tiden blir, i och med det, av betydelse för undersökningen då kvalitet, som tidigare nämnts, är 

kopplat till samtidens normer och ideal men också för att vissa kritiker tog konsthistoriska 

föreställningar till hjälp i sina försök att tolka och värdera verket. Speciellt vid den period då 

varken Odell eller Konstfack uttalade sig om iscensättningen. Viktigt att påpeka är att det inte 

är Odells konstnärskap som undersökningen synar. Orsaken till att Odell nämns är på grund 

av den tydliga värdeförskjutning som hennes verk genomgick och därför kommer Okänd, 

kvinna 2009 - 349701 att fungera som en ”röd tråd” genom uppsatsen.  

     Hur värdetillskrivningen av Okänd, kvinna 2009 – 349701 gick till är det centrala i mitt 

vetenskapliga bidrag. Texterna som förekom i media synliggör hur aktörerna värderade verket 

då Odells agerande först ansågs vara en brottslig handling och senare blev ett konstverk som 

”vidgade konstbegreppet”. Min undersökning av dessa yttranden vill bidra till en 

konstvetenskaplig diskussion om hur värde tillskrevs Odells iscensättning, samt hur 

konstnärlig kvalitet skapades och förmedlades ut med hjälp av konstverket Okänd, kvinna 

2009 – 349701 som fokus och exempel. 

1.2. Tidigare forskning 

Forskningsöversikten kommer att gå igenom tidigare forskning som ringar in olika perspektiv 

gällande värderingar, förändringsprocesser och Anna Odell. Dessa tre olika aspekter är 

centrala i denna undersökning. Kvalitet, som en värdering, är något som diskuterats och 

problematiserats inom olika vetenskapliga discipliner. Lars Strannegård, professor i 

företagsekonomi, har gjort en antologi som heter Den omätbara kvaliteten.11 I antologin 

medverkar författare som är verksamma inom olika vetenskapliga sfärer och de behandlar 

synen på kvalitet och värdemätningar inom olika områden som berör ekonomi, estetik, 

litteratur, betygsättningar i skolmiljö och arkitektur. Min undersökning kommer att påminna 

om detta eftersom jag inspirerats av Strannegårds perspektiv om att undersöka hur kvalitet 

kan mätas. De olika författarna i Strannegårds antologi diskuterar, utifrån olika aspekter, den 

strävan efter kvalitet som vuxit fram i dagens samhälle. I antologin drivs tesen om att kvalitet 

är något som är tid- och kontextberoende, samt att intentionerna bakom användningen av 

                                                 
11 Brülde & Strannegård, s. 209. 
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begreppet hjälper till att avgöra synen på kvalitet. Det svåra när det gäller kvantitativa 

mätningar är när kvalitet kommer in på estetiska upplevelser och subjektiva upplevelser.12 Det 

som skiljer min uppsats från Strannegårds är mitt förhållningssätt till kvalitetsbegreppet. Jag 

kommer att fokusera kring hur aktörer laddar ett verk med kvalitet och värde, och hur verket 

sedan omvärderas av samma kritikergrupp. Mer specifikt uttryckt, hur verket Okänd, kvinna 

2009 - 349701, inom nästan samma tidsperiod och kontext går igenom en kvalitetsmässig 

förändring. Till skillnad från Strannegårds inriktning mot ekonomiska aspekter av kvalitet 

riktar jag mig till konstvärldens kvalitetsbedömning. 

     Det ekonomiska värdet är en aspekt som kulturskribenten Karolina Modig och ekonomie 

doktor Erik Modig skriver om i sin bok Värdet av konst – för människa, näringsliv och 

samhälle. De menar att när ekonomin försämras prioriteras områden som skola, vård och 

omsorg först. Konst behöver därför få ett tydligare syfte och värde för att kunna prioriteras 

högre och få en mer central plats i samhället.13 Modig och Modig undersöker värdet av konst, 

både det ekonomiska värdet och affektionsvärdet. Deras undersökning kretsar kring att ge 

förståelse för vad konst är, varför det värderas som det gör och genom det försöka förstå 

konstens betydelse för individer i en social kontext. Min undersökning riktar sig till värdet av 

konst, men skiljer sig genom att jag inte undersöker konsten på ett mera övergripande plan 

som Modig och Modig gör. Jag kommer att utgå från ett mikroperspektiv och analysera 

konstkritiken samt den mediala uppmärksamheten för att synliggöra hur en värdetillskrivning 

av ett enskilt verk har sett ut.  

     Konstens betydelse är något som sociologen Sarah Thornton också riktar sig till. I sin bok 

Seven Days in the Art World undersöker Thornton olika individers positioner inom det 

konstnärliga fältet.14 Thornton diskuterar konstvärldens spel och sociala regler med fokus på 

auktioner, gallerier och konsthandel. Thornton menar att det i konstvärlden handlar om att 

särskilja sig från det kommersiella för att behålla en viss position.15 Min undersökning 

kommer att behandla konstvärlden på ett liknande sätt. Det vill säga jag undersöker hur konst 

tillskrivs värde av individer som har en viss position. Thornton diskuterar även hur 

konstmässor inte är en plats för konstnärer utan snarare är till för gallerister som vill 

positionera sig. Galleristerna vill göra sig tillgängliga för konstkonsumenterna och 

                                                 
12 Brülde & Strannegård, s. 209. 
13 Modig, Karolina & Modig, Erik, Värdet av konst: för människa, näringsliv och samhälle, 1. uppl., Rheologica 

Publishing, Stockholm, 2013, s. 9. 
14 Thornton, Sarah, Seven Days in the Art World, 1st ed., W.W. Norton, New York, 2008. 
15 Thornton, s. 8. 
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marknadsföra sig som upptäckare av nya konstnärer och de senaste trenderna.16 Thornton 

vänder sig till institutionerna och konstvärlden och jämför dem med en alternativ religion för 

ateister.17 Till skillnad från Thorntons bok kommer jag inte lägga fokus på konsthandeln, 

galleristerna och värderingar som riktas till den köpstarka konstsamlaren. Det förekommer 

heller inget exempel i Thorntons text om hur diskussionen kring ett verk kan se ut i en medial 

debatt, eller vilka faktorer som är inblandade i en värderingsprocess, vilket är vad min 

undersökning behandlar. Något som Modig & Modig, Thornton och Strannegård har 

gemensamt är vad pengar gör med synen på kvalitet. Är något dyrt så förväntas det vara bra.  

     Även Fil. Dr. Kristina Linnovaara behandlar konstvärlden i sin avhandling Makt, konst och 

elit: konstfältets positioner, relationer och resurser i 1940-talets och 1950-talets 

Helsingfors.18 Avhandlingen beskriver hur konstvärlden ser ut i Finland under mitten av 

1900-talet. Linnovaara har undersökt olika fält i konstvärlden och vad de har för kopplingar 

till eliten. Hon diskuterar de olika fältens inflytande och deras positioner i relation till 

varandra och hur konstvärlden såg ut i Finland på 1940- och 50-talet. Linnovaara resonerar 

om kvalitet kopplat till den smak som eliten bestämmer över och hur resten av konstvärlden 

sedan förhåller sig till eliten. Linnovaara betonar att positioner och nätverk är avgörande för 

hur synen på smak och konstnärlig kvalitet bestäms och att det bygger på vem som har getts 

eller fått legitimitet att avgöra vad som är konst och inte.19 Eliten och deras relation till 

konstvärlden är något som jag inte riktar mig till. Det gemensamma är att vi båda riktar oss 

till konstvärldens inflytande över objekts konstnärliga värde. 

     Även om det finns relativt mycket forskning om värdetillskrivning, så är undersökningar 

om Okänd, kvinna 2009 – 349701 och dess förändringsprocess begränsade. Fil. Dr. Cilla 

Robach diskuterar formhistorien i sin konstvetenskapliga avhandling Formens frigörelse – 

Konsthantverk och design under debatt i 1960-talets Sverige.20 Robach undersöker och 

diskuterar den debatt som då kretsade kring konst, konsthantverk och industridesign. I boken 

diskuteras även aktörsroll, ekonomi och politik kopplat till synen och värdeförändringen kring 

designen som växte fram under 1960-talet.21 Robachs avhandling har påverkat mitt arbete 

även om vi behandlar olika områden.  

                                                 
16 Thornton, s. 35. 
17 Thornton, s. xiv. 
18 Linnovaara, Kristina, Makt, konst, elit: konstfältets positioner, relationer och resurser i 1940- och 1950-talens 

Helsingfors, Statens konstmuseum, Diss. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2008, Helsingfors, 2008. 
19 Linnovaara, s. 23. 
20 Robach, Cilla, Formens frigörelse: konsthantverk och design under debatt i 1960-talets Sverige, Arvinius, 

Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2010, Stockholm, 2010. 
21 Robach, s. 17. 
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     Konsthistorikern och sociologen Peter Bengtsen beskriver en liknande förändringsprocess 

för graffiti i sin avhandling The Street Art World.22 Bengtsen menar att graffiti är ett fenomen 

som har utvecklats och till större del har fått erkännande under 1980- och 1990-talet. 

Avhandlingen tar upp den sociala processen, hur termen graffiti laddas med mening och får 

en ny innebörd. Bengtsen är intresserad av vad det är som gör att synsätt ändras och att verken 

laddas om med nytt värde. I The Street Art World diskuteras olika sociala konstruktioner och 

vad det är som skiljer klotter från graffiti och hur graffiti mer och mer börjar ta sig in i 

konstvärlden. Bengtsen kopplar ihop relationen mellan graffiti, offentlig konst och det 

offentliga rummet. Men även förändringsprocessen skiljer sig åt för Okänd, kvinna 2009 - 

349701 och graffitikonst. Odells verk tillskrivs olika värden under en relativt kort tid medan 

graffitins förändringsprocess sker över en längre period.  

     Anna Dahlgren, professor i konstvetenskap, har behandlat Odell i en artikel som heter 

Contemporary art, criminal acts and media events som publicerades i Konsthistorisk tidskrift. 

Dahlgren diskuterar hur nyhetsrapportering kring den samtidskonst som överskrider gränser 

har sett ut och hur dessa verk diskuteras av olika aktörer.23 Min undersökning innefattar inte 

endast konstvärldens värderande uttalanden, utan även psykiatrins.24 Anledningen till det är 

för att David Eberhard, dåvarande chef för S:t Görans psykiatriska mottagning, stod för en del 

av den kritik som riktades mot verket. Dahlgren tar upp två olika konstverk: det första 

exemplet är från 1993 då Dan Wolgers sålde Liljevalchs bänkar på ett auktionshus i 

Stockholm utan att Liljevalchs visste om det. Det fördes en diskussion om detta var konst 

eller stöld.25 Det andra exemplet är Odells examensarbete. Båda verken sågs som olagliga 

handlingar och Dahlgren riktar sig, precis som jag, till nyhetsrapporteringen i och utanför 

konstvärlden. Hon menar att individer utanför konstvärlden inte anser att konsten ska vara fri, 

medan idén om den fria konsten är något som konstvärlden förhåller sig till och tror på. 

Återigen så är min uppsats inte en undersökning av psykiatrin eller om hur Odells verk togs 

emot. Mitt intresse ligger hos kritikerna, kulturdebatten och förhållningssättet till kvalitet. Det 

vill säga den värdemässiga förändring som Okänd, kvinna 2009 - 349701 har genomgått. 

Trots att Odells konstnärliga iscensättning har varit mycket diskuterat så är forskningsfältet 

kring Odell inte alls brett. Det som finns skrivet om Okänd, kvinna 2009 - 349701 är 

                                                 
22 Bengtsen, Peter, The street art world, Division of Art History and Visual Studies, Department of Arts and 

Cultural Sciences, Lund University, Diss. Lund: Lunds universitet, 2014, Lund, 2014. 
23 Dahlgren, Anna, “Contemporary art, criminal acts and media events”, Konsthistorisk tidskrift, vol. 86 no. 2 

(2016): 181-198. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00233609.2015.1132763?journalCode=skon20 

(Hämtad 2019-01-16) 
24 Med begreppet "psykiatrin" avses i uppsatsen, om inte annat framgår, den psykiatriska vården inom 

Stockholms läns sjukvårdsområde. 
25 Dahlgren, s. 182. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00233609.2015.1132763?journalCode=skon20
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mestadels av andra typer av aktörer än forskare. Elisabeth Åsbrink, författare och 

kulturjournalist, har skrivit en bok som heter Anna Odell. Åsbrink har skrivit boken 

tillsammans med Odell och tillsammans redogör de steg för steg hurdant planeringen och 

utförandet av konstprojektet sett ut. I boken går Åsbrink igenom hur reaktionerna från kritiker 

och allmänheten fungerade. Det vill säga psykiatrins reaktioner som en aspekt i konstverket 

som gav det nya möjligheter.26 Odell menar att det offentliga samtalet kring verket 

synliggjorde att olika röster är olika mycket värda.27 Kritikern och kulturjournalisten Dan 

Jönsson skriver bland annat om Okänd, kvinna 2009 - 349701 i sin bok Estetisk rensning, 

bildstrider i 2000-talets Sverige.28 Jönsson har sin egen tolkning om vad det var som hände 

med Odells verk genom dess mediala uppmärksamhet och hur verket kan förstås. Jönsson 

knyter ihop estetiken, etiken, politiken och juridikens gemensamma konflikter inom olika 

konstdebatter som förts i Sverige.  

     Det gemensamma för alla ovannämnda texter är att de alla diskuterar konstvärlden, kvalitet 

och värdetillskrivningar. Alla är eniga om att konstvärlden är en betydande källa för att se hur 

konstnärlig kvalitet diskuteras och avgörs. När blir konst värd någonting? Hur kan en 

värdering och värdetillskrivning som görs kring konstnärliga verk se ut? Det min 

undersökning bidrar med, och som ingen av de ovannämnda behandlar, är hur dessa värden 

appliceras på ett och samma konstverk. Jag undersöker medias betydelse för att kunna närma 

mig ämnet kvalitet. Texterna som publicerats i media kretsar kring huruvida Odells konstverk 

förhåller sig till konstens regler och ramar. När är verket innanför och när är det utanför? 

Tack vare jämförelsen i medierna ges ett tydlig och konkret språk angående vad ett konstverk 

ska göra i sin uppgift. Detta är något som tidigare inte behandlats konstvetenskapligt i relation 

till verket Okänd, kvinna 2009 - 349701. 

1.3. Material och urval 

Huvudparten av mitt källmaterial är artiklar som förekom i svensk dagspress och media. 

Intervjuer från radio förekommer, men materialet består till stor del av skrifter i form av 

nyhetsartiklar, recensioner, krönikor och intervjuer från diverse olika tidningar, bland annat 

Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, Dala-Demokraten där verket 

omnämndes. Materialet består mestadels av artiklar från storstadspress samt viss 

landsortspress. Jag fokuserar på stadspress då landsortspressen oftast refererade till 

stadspressen i sin nyhetsrapportering kring Okänd, kvinna 2009 – 34970. För att hitta dessa 

                                                 
26 Odell & Åsbrink, s. 77. 
27 Odell & Åsbrink, s. 16. 
28 Jönsson, Dan, Estetisk rensning: bildstrider i 2000-talets Sverige, 10tal/Pomona, Stockholm, 2012.  
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artiklar har jag använt mig av Kungliga bibliotekets söktjänst Artikelsök och Kungliga 

Bibliotekets mediedatabas. Dessa två källor är söktjänster med nyhetsartiklar och reportage 

från dagspressen och media över hela Sverige från 1800-talet fram till idag. Sökorden har 

endast varit Anna Odell under perioden 2009 till 2015. 

     Ett urval har gjorts till de artiklar som någon gång har berört konstverket Okänd, kvinna 

2009 – 34970 under perioden 2009 till 2015. Jag har använt mig av totalt fyrtionio artiklar 

plus Kulturhusets utställningskatalog som släpptes i samband med utställningen 2015. Dessa 

artiklar är en betydande källa i denna uppsats för att se hur Okänd, kvinna 2009 - 349701 

värderades. Eftersom materialet var så omfattande har jag försökt välja artiklar som ger en 

helhetsbild av hur diskussionen i media såg ut vid olika händelser och tidpunkter. Jag har valt 

ut artiklar som följer strömmen och var mest förekommande i värderingen av Odells verk i 

den mediala uppmärksamheten från aktörer som befinner sig både i och utanför konstvärlden. 

Vilket betyder att det är möjligt att hitta andra infallsvinklar och åsikter om iscensättningen i 

samma material, men uppsatsen koncentrerar sig på värdeladdningen inklusive 

omvärderingen av Odells verk, därav mitt urval.  

1.4. Teoretiska utgångspunkter 

I den här undersökningen kommer jag använda mig av två teoretiska perspektiv. Det första är 

konstteoretiskt och kommer användas i relation till konst och konstvärlden. Det andra är ett 

diskursivt perspektiv. Det diskursiva perspektivet behövs för att synliggöra språket som 

aktörerna använde sig av i värderingen av Okänd, kvinna 2009 – 349701. De två perspektiven 

kommer stödjas av andra författare som ger möjlighet till breddning eftersom dessa teorier 

saknar vissa bitar och inte är heltäckande för min undersökning. Det konstteoretiska 

perspektivet utgörs av Arthur C. Danto, professor i filosofi, tillsammans med George Dickie, 

professor i filosofi, och Howard. S Becker, professor inom sociologi. Dessa tre teoretiker 

kommer arbeta tillsammans som ett paraplybegrepp i min undersökning då alla tre riktar sig 

till konstvärlden och frågan om hur konst skapas. Gemensamt för de tre teoretikerna är att de 

alla anser att det är aktörens sociala status och dennes position som är av betydelse för att ett 

objekt ska kunna ses som konst. 

     Danto diskuterar i sin bok After the End of Art hur vida det är möjligt att urskilja ett 

konstverk från andra föremål, vilket inte är enkel sak, då det på 1960-talet uppstod ett nytt 

förhållningsätt till konst som innebar att vi idag kan befinna oss på konstnärliga områden utan 
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att veta om det.29 Anledningen till det är att det i samband med modernismen skapades en 

mångfald av konstnärliga uttryck där allt var tillåtet inom konstens ramar. 30 Det vill säga att 

det inte längre gick att hävda att det ena var rätt och det andra fel, eftersom ingenting ansågs 

vara sannare än någonting annat när det kom till konst.31 Konsekvensen av att konst i stort sett 

kan vara vad som helst, menar Danto, blir att konsten inte längre förskonas från brott och 

straffåtgärder då den konstnärliga handlingen är en del av det vardagliga livet.32 Vilket 

stämmer överens med iscensättningen då den fick människor att tro att Odells iscensatta 

psykos var på riktigt. Det bidrog till att en psykiatrisk institution polisanmälde Odell och JO-

anmälde Konstfack. Trots det så gav de ingen förklaring till vad iscensättningen handlade om. 

I och med att både Odell och Konstfack anmäldes blir Gunilla Ladbergs, filosofie doktor 

inom pedagogik, påstående intressant i relation till aktörernas reaktioner kring iscensättningen 

och den konststatus Odells verk tillskrevs under olika tidsperioder. Ladberg menar att 

människohjärnan har en inbyggd känsla för rättvisa och att hjärnans belöningssystem 

aktiveras så att vi känner tillfredställelse när rättvisa skipas, exempelvis när regelbrytare får 

sitt straff.33 

     Odells handling var svårtolkad för aktörerna eftersom det var ett konstnärligt utryck som 

ingen tidigare hade sett och det är här som Danto, Dickie och Becker blir relevanta för 

undersökningen med anledningen att tystnaden från konstskolan gjorde att kulturjournalisten 

Sverker Lenas valde att inte ta ställning till iscensättningen. Han eftersökte istället ett 

”intellektuellt sammanhang”.34 Lenas uttalande stämmer överens med Danto, Dickie och 

Beckers teorier om att aktörer inte kan värdera konst själva, utan behöver den kontext och 

samhörighet som konstvärlden utgör. Vad innebär det för värderingen av verket? Ett 

konstteoretiskt perspektiv blir nödvändigt för den här undersökningen för att kunna undersöka 

och få förståelse för varför en handling som är identisk en psykos värderas som konst. 

     Dickies institutionella konstteori återges i Art and Value och är en vidareutveckling av 

Dantos konstteori.35 Det som skiljer Dickie från Danto är att Dickie har myntat begreppet 

konststatus som syftar till de personer som sitter på en högre position inom den konstnärliga 

                                                 
29 Danto, Arthur C., After the end of art: contemporary art and the pale of history, First Princeton classics 

edition., Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2014[1997], s. 4. 
30 Danto, s. 4.  
31 Danto, s. 4.  
32 Danto, s. 17. 
33 Ladberg, Gunilla, Hjärnan, flocken och ensamheten: om människans natur och det moderna livet, Gunilla 

Ladberg pedagogik & språk, Lidingö, 2014.s. 137. 
34 Lenas, Sverker, ”Nöjesindustrin snor knepen – Annars samma gamla konstdebatt”, Dagens Nyheter, 2009-02-

17. https://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/sverker-lenas-nojesindustrin-snor-knepen/ (Hämtad 2019-01-16). 
35 Dickie, George, Art and Value, Blackwell, Malden, Mass., 2001. 

https://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/sverker-lenas-nojesindustrin-snor-knepen/
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institutionen. Den höga positionen ger därmed aktören status att bestämma vad som är konst 

och inte. Positionen avgör objektets värde och fastlägger vilka objekt som hör och inte hör 

hemma inom konstens domän. Denna värdering, menar Dickie sker på ett institutionellt plan. 

Dickie menar även att allmänheten förhåller sig till maktstrukturer vilket gör att vi har stort 

förtroende för institutioner, lärare och forskning. 36 Det bidrar till att individers egna kognitiva 

upplevelser såsom tänkande, känsla och vilja kommer i andra hand. Vi litar mera på 

institutioners åsikter om konst än på vår egen. Dickie menar att institutionerna ibland avvisar 

betydelsen mellan konst och det verkliga livet i teoretiseringen, samt i tillskrivandet av 

konstnärlig status när de värderar objekt.37 Detta är något som Dickie kritiserar då han anser 

att institutioner och deras traditionsenliga regler kring kunskap förnekar vikten av kognitiva 

element, och vardagens betydelse, för aktörer när de värderar konstverken. Det är ett misstag, 

menar Dickie eftersom det kognitiva kopplar ihop konst med världen då mycket av vår 

kunskap kommer från kognitiva erfarenheter från det vardagliga livet. 38 Detta för att individer 

är medvetna om olika kognitiva relationer som vi måste förhålla oss till i vardagen och genom 

det blir människor medvetna om verkets moraliska innehåll.39 Dickie menar att det finns tre 

olika typer av positiva och negativa kognitiva värden som konst svarar till. Den första typen 

är ett imiterande kognitivt värde som relaterar till världen och om verket känns sant eller 

falskt i relation till verkligheten.40 Dickies andra värdetyp är ett stödjande kognitivt värde som 

utgår från de refererande drag hos konstverket. Det vill säga hur dessa drag relaterar till 

betraktarens vardag. I och med det blir betraktarens personliga erfarenheter med och påverkar 

synen kring det estetiska värdet.41 Dickies tredje och sista värdetyp är ett refererande-

centrerande kognitivt värde som utgår från det som konstverket representerar, det vill säga att 

värdet mäts utifrån de värden som verket refererar till.42 Det kognitiva är av betydelse för 

undersökningen eftersom det värde jag undersöker inte riktar sig till det ekonomiska värdet 

utan det emotionella värdet och vad det är för tankar, känslor och erfarenheter som aktörerna 

använder sig av när de värderade iscensättningen i första skedet.  

     Stephen Davies kritiserar Dickies begrepp konststatus i sin bok Definitions of Art. Davies 

anser att tilldelandet av konststatus diskuteras i konstteorierna som om det vore en så enkel 

och vardaglig handling likt att raka sig. Enligt Davies finns det ett misslyckande i den 

                                                 
36 Dickie, George, Evaluating Art, Temple University Press, Philadelphia, 1988, s. 21. 
37 Dickie, 1988, s. 15. 
38 Dickie, 1988, s. 15. 
39 Dickie, 1988, s. 78. 
40 Dickie, 1988, s. 128. 
41 Dickie, 1988, s. 128. 
42 Dickie, 1988, s. 128.  
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institutionella konstteorin när det gäller att karaktärisera strukturen hos den informella 

institution som konstvärlden utgör. Davies menar att om konstteorin påstås vara en strukturell 

teori så behövs en bättre förklaring om vilka strukturer och regler som anger vem som får 

tilldela konststatus och under vilka förhållanden.43 Detta är anledningen till att jag använder 

Becker som komplement. Becker utgår från ett sociologiskt perspektiv och argumenterar för 

att olika sociala system medverkar till att skapa och upprätthålla konstvärlden. Becker menar i 

sin bok Art Worlds att konstvärlden består av individer som tillsammans utgör ett kollektivt 

socialt system i skapandet av konst.44 Dessa system är influerade av institutioner och 

organisationer där konsten visas upp och har ett filosofisk berättigande. Detta genom att med 

estetiskt argument som pekar ut vad som är konst, vad som produceras som konst, samt att 

avgöra vad som är bra konst. Systemet är mer känt som konstvärlden.45 Konstvärlden, menar 

Becker har inga gränser omkring sig, och är inte en självständig struktur eller organisation, 

utan grundar sig i aktiviteter och nätverk.46 Becker menar att konstvärlden utgörs av ett socialt 

system som består av personer som uppnått vissa positioner inom gallerier, museer, 

konsttidskrifter och övrig media i samhället. 47 Konstvärlden existerar genom att det finns 

människor vars aktiviteter är nödvändiga för produktionen av det karaktäristiska för 

konstverk, det vill säga - det som både de själva och utomstående identifierar som konst. I och 

med dessa principer och system har konstvärden uppfunnits och vissa människor har blivit 

utnämnda till att få föra konstvärldens talan. Genom nätverket av ömsesidiga godkännanden 

anses vissa människor vara mer kapabla än andra att urskilja vad som har estetiskt värde.48 

     Danto, Dickie och Becker kommer utgöra en grund för uppsatsen konstteoretiska 

perspektiv genom sin beskrivning av urskiljningen av konstvärldens aktörer, samt av hur 

objekt får konstnärlig kvalitet och status. Som komplement till dessa teoretiska perspektiv 

behövs ett mera direkt språkligt perspektiv eftersom jag kommer att analysera text och den 

mediala uppmärksamhet som förekom i media kring iscensättningen 2009 till 2015. Danto, 

Dickie och Beckers teorier behandlar inte diskursen kring konst då de snarare diskuterar att 

det finns en konstvärld som avgör vad som är konst och därför kommer jag även använda mig 

av en diskursteori.  

                                                 
43 Davies, Stephen, Definitions of Art, Cornell Univ. Press, Ithaca, N.Y., 1991. 
44 Becker, Howard Saul, Art Worlds, 25. anniversary ed., updated and expanded, Univ. of California Press, 

Berkeley, 2008. 
45 Becker, s, 4. 
46 Becker, s. 35. 
47 Becker, s. 138. 
48 Becker, s. 150. 
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     Diskurs är det regelsystem som ger legitimitet till vissa yttranden och synliggör vem som 

får uttala och göra sig hörd. Okänd, kvinna 2009 – 349701 värderades utifrån kriterierna av 

vad ett konstverk får göra, inte får göra, och vad det är som gör ett konstverk bra. Detta 

diskuterades i pressen och därför behövs det konstteoretiska perspektivet kompletteras med en 

diskursteori för att kunna nå språket som de enskilda aktörerna använde sig av i värderingen 

av Odells iscensättning. För att kunna närma mig språkbruket kommer jag att använda mig av 

författaren och forskaren Mara Lee och hennes konstnärliga avhandling När Andra skriver – 

Skrivande som motstånd, ansvar och tid.49 Lees diskursteori kommer att samverka med 

Danto, Dickie och Beckers konstnärliga teorier i den här undersökningen som inriktar sig på 

aktörers positioner och roll i värderingen av Okänd, kvinna 2009 - 349701. Det som utmärker 

Lees diskursteori är att den befinner sig på individnivå där den enskilda individens kropp och 

personliga erfarenheter ingår i målbilden. Med kropp, menar Lee att det är betydelsefullt att 

erkänna kroppsliga ojämlikheter och skillnader hos individer eftersom författaren i sina texter 

pekar ut och värderar ”de andra”.50 Det är anledningen till att jag använder Lee, då 

undersökningen till viss del riktar sig till att få reda på: på vilket sätt påverkas författarens text 

av sin egen självbild och sina egna erfarenheter när de värderar objekt? Att kroppen och 

rösten är av betydelse för trovärdigheten är intressant för min undersökning genom att jag 

undersöker avsändarens mediala tyngd och genomslagskraft. Vad gör det för skillnad om 

rösten som uttalar sig är en manlig överläkare, en professor i konstvetenskap eller en kvinnlig 

student under handledning? Vid dessa typer av frågor som riktar sig till kropp kommer Lees 

diskursteori och Dickies teori om det kognitiva att komplettera varandra för att synliggöra den 

vardagliga betydelsen för individer när de värderade Okänd, kvinna 2009 - 349701.  

     Lee bygger upp sin diskursteori utifrån vad hon kallar för grundfigurationer. Den första är 

temporaliteter som riktar sig till hur objekt tillskrivs egenskaper av textens författare.51 

Temporaliteten i Lees teori används för att synliggöra en ”annanhet” som inte konstrueras 

utifrån termer av inkludering och exkludering, utanför och innanför. Den riktar sig istället till 

den typ av ”annanhet” som är accepterad men som ändå, till en viss del, stör omgivningen 

genom sin existens.52 Det är den skavande inkluderingen som pågick i media som jag är ute 

efter i min undersökning av värdetillskrivningen av Okänd, kvinna 2009 – 349701.  

                                                 
49 Lee, Mara, När Andra skriver: skrivande som motstånd, ansvar och tid, Glänta produktion, Diss. Göteborg: 

Göteborgs universitet, 2014, Göteborg, 2014. 
50 Lee, s. 36. 
51 Lee, s. 16. 
52 Lee, s. 13. 
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     Lees andra grundfigurationen är disidentifikation och identifikation som syftar till att 

synliggöra vem ”den andra” är i relation till författaren. Detta synliggörs i författarens text 

genom valet av benämningar, kategoriseringar och epitet.53 Förmodligen ägnar vi oss alla 

dagligen, mer eller mindre, åt självcensur i olika sammanhang när vi identifierar och 

disidentifierar oss själva inför andra. Det är därför naturligt om våra kulturinstitutioner eller 

kulturutövare också gör det. Att tillskriva och kategorisera är en värderingsprocess och blir 

därför användbar i relation till hur Okänd, kvinna 2009 - 349701 laddades med värde av de 

aktörer som uttalade sig om iscensättningen. Genom att Lee utgår från att identiteter inte är 

fixerade, utan istället anser att ”den andra” är en figuration som ibland är inkluderande, 

beroende på relationer, skillnader eller likheter i rådande situation.54 Lika svåruthärdligt som 

det kan vara att exkluderas ur en gemenskap, lika smärtsamt kan det vara att inkluderas i en 

gemenskap och påtvingas dess utmärkande egenskaper.55 Aktörernas bruk av denna icke 

fixerade identitet kommer appliceras på Okänd, kvinna 2009 – 349701 för att synliggöra vad 

konsekvenserna blev för verket konstnärliga status i värdeförskjutningen.  

     Lees tredje och sista teoretiska figuration är performativitet. Att skriva är samma sak som 

att göra, menar Lee. Det vill säga att författaren gör någonting utöver att förmedla. Orden i 

texten gör något med både läsaren och samhället.56 Det finns en performativ kraft, menar Lee 

när ett objekt kategoriseras och tillskrivs egenskaper. Gester, citat och handlingar stödjer sig 

på tidigare liknande beteenden och skapar genom upprepningar en performativ och 

cementerande verkan. Yttranden som gör något med sin omgivning. ”Att få något att bli” 

kallar hon för performativt språkarbete.57 Performativa yttranden förmedlar varken sanning 

eller lögn utan bedöms snarare genom sin verkans kraft, exempelvis – ”härmed dömer jag dig 

till livstids fängelse” eller ”härmed förklarar jag er man och hustru”.58 Performativa yttranden 

uttalas av auktoriteter, vilka också möjliggör performativa handlingar. Diskursen blir en källa 

till mening för aktörerna själva där vissa självdefinitioner kan sammanfalla med sociala roller. 

Performativa handlingar realiseras, legitimeras och möjliggörs genom institutioner och den 

institutionella makt som innehas av vissa platser och personer. Det bidrar till att dessa 

påståenden är beroende av strukturer, menar Lee. 59 Detta performativa språkarbete är relevant 

för verket Okänd, kvinna 2009 - 349701 och aktörerna som kommenterade det. Att mäta 
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56 Lee, s. 21. 
57 Lee, s. 101. 
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estetisk kvalitet är svårt och det gör att kunskap, erfarenhet och preferenser är av betydelse i 

kvalitetsbedömningen. Tesen om den performativa kraften blir därför användbar för att 

synliggöra hur värderingar förmedlas till individer från en institutionell makt, såsom S:t 

Görans psykiatri och Konstfack.  

     Lees diskursteori, som bygger på tre grundfigurationer, kommer i denna text att arbeta 

tillsammans med Danto, Dickie och Becker vars teorier riktar sig till konstvärlden och hur 

konst skapas. Gemensamt för de tre teoretikerna är att de alla anser att det är aktörens sociala 

status, dennes position och tyngden i dess röst som är av betydelse för att ett objekt ska ses 

som konst eftersom samtidskonsten i stort sett kan vara vadsomhelst. Det gör att 

konstvärldens röster behövs för att tala om för allmänheten vad som är konst och inte. För att 

komma åt dessa röster använder jag mig av Lees diskursteori. Med hjälp av Lee ämnar jag 

synliggöra språket som användes av aktörerna när de värderade Okänd, kvinna 2009 – 

349701. Hur verket laddades med olika värden och kvaliteter samt gav Odell konstnärlig 

status. Utöver språkarbetet är medias betydelse relevant för denna undersökning eftersom 

iscensättningen till en början värderades av vissa aktörer i pressen. 

1.4.1. Centrala begrepp 

Undersökningen fokuserar på att studera hur Okänd, kvinna 2009 – 349701 laddas med värde 

av olika aktörer i dess värdeförskjutning. Det gör att aktör, moral och kvalitet är centrala 

begrepp. Begreppet aktör är i undersökningen ett begrepp som korsar olika typer av identiteter 

och rör sig mellan olika områden. Aktören kan lika gärna vara en enskild individ som det kan 

vara en institution, en tidning eller konstvärlden. Det gemensamma för alla aktörer är den 

skärningspunkt som finns i deras uttalanden i media. I och med sitt uttalande har aktören en 

bidragande roll i värderingen av Okänd, kvinna 2009 – 349701 och hur verket tillskrivits 

kvaliteter. Aktörsbegreppet är komplext genom att det är så pass brett och aktören kan i 

undersökningen vara synonymt med yrkesidentitet och en myndighet. Yrket och 

livserfarenheter är av betydelse när det kommer till hur vi förehåller oss till vem som uttalar 

sig. Hur ser vi på en läkare gentemot en konstnär? Vem avgör vad som är konst och vad som 

är pyssel? Olika situationer kräver olika röster och olika kunskaper, menar Lee och anser att 

det finns ett behov hos människor att ge röst åt sina egna erfarenheter.60 Det är anledningen 

till att aktören är central för undersökningen. Jag vill synliggöra vilka röster som får göra sig 

hörda i olika situationer och vart trovärdigheten ligger när värderande uttalanden görs. Det 

gör att aktörens utlåtande blir en källa till meningsskapande genom hennes yrkeslivs- eller 

                                                 
60 Lee, s. 63. 
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vardagserfarenhet. I relation till konstvärlden betyder det att konstvärldens aktörer avgör vad 

som hamnar innan- och utanför sfärens gränser.  

    Olika identiteter är något som Elisabeth Hjort, professor i etik, arbetar med i sin avhandling 

Förtvivlade läsningar – Litteratur som motstånd & läsning som etik. Hjort menar att det finns 

en föreställning om att vissa egenskaper är knutna till vissa grupper och det bidrar till att 

identiteten blir relativt statisk och oföränderlig.61 Identiteter knutna till sociala positioner och 

yrkesstatus är av intresse när det kommer till värderingen av Okänd, kvinna 2009 – 349701, 

samt gör Hjorts synsätt på identiteter användbart i relation till aktörsbegreppet. 

     Konstvärlden är en aktör som är central i undersökningen eftersom konst bygger på en 

kollektiv handling och ett socialt system, enligt Becker.62 Konstvärlden fungerar som en typ 

av guide när det kommer till konst. Det vill säga att de sitter på makten att tala om för 

individer vad som är intressant och inte när det kommer till olika konstnärliga utryck. Becker 

förklarar det med att det är viktigt för konstvärlden att separera på konst och hantverk. Konst 

anses hålla andra tekniska färdigheter än pyssel som gör att konsten bidrar till något större, 

som ett pyssel inte har förmågan till att göra, för människor i deras vardag.63.  

     Det vardagliga livet är av betydelse för aktörer. 64 Det gör att begreppet moral blir 

närvarande i undersökningen eftersom iscensättningen blandade in offentligheten. Hur bör vi 

bete oss mot andra individer som vi delar det offentliga rummet med? Vilka handlingar 

värderar vi högt? Vad är gott omdöme? James Rachel och Stuart Rachel skriver i sin bok Rätt 

och fel – introduktion till moralfilosofi att moral handlar om att rådfråga förnuftet och att ha i 

åtanke att ens omgivning inte ska råka illa ut genom ens agerande.65 Etik och moral är en 

slags ”överenskommelse” som finns emellan människor. Dessa sociala regler bör följas för att 

människor ska kunna lita på varandra. Det gör att ens handlingar värderas utifrån synen på 

vad som är etiskt och moraliskt riktigt inom aktörens sociala gemenskap och stämmer överens 

med Dickies teori om att det kognitiva har betydelse i värderingen av konstverk. Hur 

värderades en konstnärlig handling som lurade människor? Går det att se kvalitet i ett verk 

som anses vara omoraliskt? 

     På liknande sätt som aktören så rör sig även kvalitet över olika områden. Kvalitet och 

värde följer parallellt med varandra då ett högt värde är samma sak som god kvalitet. Värde 

                                                 
61 Hjorth, Elisabeth, Förtvivlade läsningar: litteratur som motstånd & läsning som etik, Glänta produktion, Diss. 

Uppsala: Uppsala universitet, 2015, Göteborg, 2015, s. 10. 
62 Becker, s. 5. 
63 Becker, s. 272. 
64 Dickie, 1988, s. 21.  
65 Rachels, James & Rachels, Stuart, Rätt och fel: introduktion till moralfilosofi, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2015, s. 23.  
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syftar inte till konstverkets ekonomiska värde, utan istället till affektionsvärdet, den grad av 

åtrå som verket väcker. Det gör att kvalitet/värde i den här uppsatsen är något abstrakt. 

Begreppet kvalitet kommer från latin och betyder av vad eller hurdant, men i de flesta fall 

syftar användandet av ordet kvalitet på att visa om något är bra eller dåligt, menar 

Strannegård.66 Detta är ett felsteg, anser Dickie då att säga att något är bra och har estetiskt 

värde är att utrycka sig brett då det täcker allt från den minsta lilla till det största möjliga 

värde. Värderade uttalanden behöver därför avgränsas och specificeras.67 Kvalitet är ett ord 

som aldrig blir förbrukat eftersom saker och ting kvalitetssäkras med jämna mellanrum, 

menar Strannegård. I dessa försäkringar om att objektet är bra så är kvalitet ett tungt vägande 

argument när produkter ska säljas in.68 Detta gör att kvalitet fungerar som en slags utsortering 

på vad som blir till och inte. Det bidrar även till att kvalitet har ett starkt egenvärde och är 

något som vi förlitar oss på när vi konsumerar föremål och upplevelser. Hötorgskonst är ett 

kvalitetsvärderande ord, enligt Peter Ekström, konstnär och rektor för Örebro konstskola. 

Ekström skriver i sin bok Okonst att termen hötorgskonst är flitigt använt men trots det är 

ordet utstött från både konsten och konstens litteratur.69  

     Kvalitet är alltså en term som ämnar att värdera karaktärsdragen hos ett objekt och Dickie 

förklarar det med att verkets egenskaper är viktiga i tillskrivandet av kvalitet. 70 Det vill säga 

vilka karaktärsdrag svarar till positiva eller negativa värden hos verket? Det instrumentella 

svaret är att egenskaper som ”behaglig” och ”förtjusande” svarar till positiva värden och 

egenskaper som ”skrikiga” och ”skrytsamma” kopplas ihop med negativa värden.71 Dickie 

påstår även att det inte finns något objektivt sätt att värdera konst på, utan det är tack vare hur 

konstvärlden och konstvärldens institutionella aktörer pratar om konst och konstens uppgift 

som avgör om verket anses vara uselt eller bra.72 Dessa hänvisningar förhåller sig sedan 

allmänheten till. Becker förklarar det med att kritikerna, mer eller mindre, är införstådda med 

olika referenser, kanon och termer som konstvärlden myntat.73 Detta gör att begreppet kvalitet 

i konstsammanhang saknar objektiv måttstock och är snarare helt subjektivt utifrån aktörer i 

konstvärldens personliga tycke och smak. Värde och kvalitet är alltså tillskrivna egenskaper 

givet av en person med en viss social status, som har godkänts till att attribuera objekt som 

konst, utifrån sin egna känsla. Det betyder att även begreppet konstverk är ett kvalitetsmått 

                                                 
66 Brülde & Strannegård, s. 14. 
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och en tillskriven egenskap som egentligen är helt och hållet ad hoc. Svårigheten att mäta 

kvalitet är något som filosofen Jonna Bornemark diskuterar i sin bok De omätbaras 

renässans: en uppgörelse mellan pedanternas herravälde. Bornemark menar att kvalitet inte 

är något som uppnås genom att bocka av olika rutor i manualen. Att kvalitet snarare är en 

känsla om vad som är viktigt i situationen. Det växer fram i stunden och kan inte styras 

utifrån.74  

1.5. Metod 

Det har varit svårt att hitta en metod som passar in på min undersökning eftersom den rör sig 

över flera områden: konst, språk och media. Begreppet ”aktör” har även varit komplicerat i 

och med att aktören både kan vara en person och en hel institution. Till slut landade jag i att 

göra en diskursanalys eftersom jag vill fånga upp och urskilja utryck och nyanser i olika 

artiklar, krönikor, recensioner och debattinlägg. Lees diskursanalys fungerar därför som både 

teori och metod i den här undersökningen och kommer att utgöra en viktig del för mig i min 

uppsats då hon har skapat en diskursteori som behandlar just relationen mellan kroppar, 

kunskap och makt i relation till skrift och språkliga processer. Anledningen till att jag 

använder mig av Lee istället för Michel Foucault, som är en av de mest framstående forskarna 

inom diskursanalys, är densamma som Lee själv skriver i sin avhandling:  

 

Det finns ställen i avhandlingen där jag helt enkelt skippar att hänvisa till Michel Foucault, trots att 

hans tänkande om diskursiva inskriptioner uppenbarligen kan spåras i vissa resonemang. Och det 

finns ställen där jag avstår från att nämna Derrida, trots att både skriftbegreppet samt iterabiliteten 

i citeringarna i performativa handlingar vore otänkbara utan honom. Varför gör jag så? Här vill jag 

framhäva hur de två kunskapsvägarna korsas: hur traderingen av Annanhet som egenmakt kan 

vara intimt sammanlänkad med den mer akademiska kunskapen; ty vissa har lärt sig minst lika 

mycket om différance, upprepning-med-en-skillnad, performativitet, ”viljan-att-veta”, skopisk 

skrift etc utanför klassrummen och biblioteken, i andra rum: på nattklubbarna, i sängkammaren, i 

flickrummet, omklädningsrummen, i mörka gränder… Med andra ord finns det många 

kunskapsvägar, och inte alla går via Jacques Derrida, eller Michel Foucault.75  

 

Jag kommer med detta som grund därför hänvisa till Lee i min undersökning då jag hellre vill 

framhäva, ge uppmärksamhet och hänvisa till en kvinnlig tänkare. Men också för att Lees 

diskursteori är mer lämplig eftersom den inriktar sig på kropp och den enskilda personens 
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betydelse inom sin sociala kontext. Med det menar Lee att skaparen av en text är av vikt, på 

grund av den performativa kraft som kommer ur språket, när konst och litteratur diskuteras 

och formas utifrån författarens olika personliga erfarenheter från det vardagliga livet. Det gör 

att Lee fungerar bättre för mig, än Foucault, då uppsatsen riktar sig till de texter som förekom 

i pressen när aktörerna diskuterade Okänd, kvinna 2009 – 349701. Lee riktar sig både till 

individen och institutioner och det gör henne bättre lämpad än Foucault som endast lägger 

fokus på institutioner i sin diskursanalys. Lee kommer arbeta tillsammans med Dickies teori 

om det kognitiva i den här undersökningen för att synliggöra innebörden av det vardagliga 

och synen på olika kroppars betydelse beroende på dennes profession och status. Hur 

använder aktörerna kognitiva erfarenheter när de värderar Odells verk i sina texter? Detta är 

av vikt för undersökningen då Lee menar att våra kroppar spelar roll och gör skillnad för 

människor (vem lyssnar vi på?). Skillnaderna finns i exempelvis etnicitet, sexuell läggning, 

kön eller yrke: alla dessa har betydelse för kroppars sociala position och status. Lee kallar det 

för det ”kroppsliga dilemmat”.76  

     Uppsatsen kommer att struktureras och analyseras utifrån fyra utmärkande händelser som 

jag utläst efter att ha gjort en kartläggning av materialet. Händelserna visade sig när jag 

sorterade materialet utifrån vem aktören är, vad uttalade sig aktören med och hur värderades 

Odells verk av denne? Utifrån vilka kriterier? Den första händelsen i undersökningen är 

iscensättningen. Odell tvångsomhändertogs av polisen och fördes till S:t Görans psykakut där 

hon fick stanna över natten. Dagen efter uppgav Odell sitt namn, förklarade för personalen att 

hon inte var sjuk och att iscensättningen endast utgjorde en del av ett konstprojekt. Den andra 

händelsen är Konstfacks internutredning. Efter iscensättningen polisanmäldes Odell och 

Konstfack JO-anmäldes. Konstfack startade därefter en internutredning kring skolans etiska 

riktlinjer.77 Den tredje händelsen är perioden under och efter examensutställningen 2009 då 

Odell ställde ut sitt verk och berättade för allmänheten om vad hon ville belysa med 

iscensättningen. Den fjärde och sista händelsen är utställningen på Kulturhuset i Stockholm 

2015. Verket Okänd, kvinna 2009 - 349701 ställdes då ut i en uppdaterad version som 

innehåller journaler och rättegången, till skillnad från det verk som ställdes ut på Konstfack 

2009. För att utveckla och fördjupa dessa fyra händelser kring Okänd, kvinna 2009 - 349701 

kommer jag att undersöka skillnaden mellan aktörers olika reaktioner och förändringen i 

synen på Odells konstnärliga handling under åren 2009 till 2015. Aktörernas ordval i de första 
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nyhetsartiklarna är av intresse för mig då värderingen gjordes av aktörerna i ren spekulation 

och utan förklaring från Odell. Anledningen till att jag använder mig av begreppet aktör, och 

inte betraktare, är för att verket diskuterades i sin frånvaro då det inte existerade ett fysiskt 

verk förens i maj 2009. Betraktare kändes därför fel att använda i undersökningen eftersom 

ingen sett verket under de två första händelserna.  

     Jag kommer att göra en textanalys med hjälp av Lees tre grundfigurationer: temporalitet, 

disidentifikation/identifikation och performativitet för att utskilja verkets kognitiva värde. Jag 

har gått igenom texterna årsvis och tittat på artiklarnas innehåll, författarens position, textens 

form, dess uppbyggnad och vilka argument som kommer till uttryck i värderingen av Odells 

konstverk. Undersökningen kommer att fokusera på vem som säger vad, utifrån vilken 

position och hur individerna spelar sina olika roller i värderingen av Okänd, kvinna 2009 – 

349701. Genom att granska språket som författaren använder sig av går det att utläsa 

hierarkier, maktrelationer och de kroppsliga skillnader som exempelvis skiljer en manlig 

överläkare från en kvinnlig konststudent. Att vara konstelev på Konstfack innebär att vara 

under en konstnärlig institution medan överläkaren från S:t Görans psykiatri kommer från en 

helt annan. Detta gör att aktörernas olika värderingar blir intressanta eftersom de synliggör det 

förhållningsätt som människor har till vården och till konsten. Lee förklarar det med att det 

finns traditioner inom institutioner som reproducerar gester, citat och handlingar och tilltalar 

reproduktionen som arv eller tradition. När något bibehålls fungerar dessa citat och 

handlingar performativt.78 Lee menar därför att det finns en poäng i att undersöka vilka 

upprepningar som aktören använder sig av i sin text då de språkliga upprepningarna visar 

fram ideologins gemenskap. Det vill säga vilka traditioner som är viktiga för institutioner och 

vad bör aktörerna förhålla sig till.79 Jag kommer använda Lees performativa språkarbete för 

att se vad det är för traditioner och idéer som finns kring konstens uppgift och vad aktörer 

inom konstvärlden förhöll sig till när de diskuterade Okänd, kvinna 2009 – 349701.  

     Det kan vara svårt att göra analyser av texter som innefattar värdetillskrivningar och 

kvalitet inom konst eftersom det inte är något greppbart. Det är oftast inte självklart hur 

individer/medborgare förhåller sig till vad som är kvalitet och inte. Dessutom går det inte att 

jämföra känslor, så vem som har rätt eller fel kan inte den här undersökningen avgöra. Jag 

undersöker snarare varför förhållningsättet till konstverkets inneboende egenskaper 

förändrades hos aktörerna. Vilka värderade Okänd, kvinna 2009 – 349701 under vilka 

tidsperioder? Vad åtskiljer olika aktörers värderingar som publicerades i pressen? Jag 
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kommer inte att göra en bildanalys då bilder inte har varit vanligt förekommande in den 

mediala uppmärksamheten kring Odells konstnärliga handling.  

1.6. Disposition 

Uppsatsen kommer att vara uppdelad utifrån en kartläggning och fyra händelser. 

Uppmärksamheten kring verket skiljde sig avsevärt mellan iscensättningen 2009 och 

utställningen på Kulturhuset 2015. Därför har kapitlen olika omfattning eftersom 

uppmärksamheten kring verket har varierat i nyhetsrapporteringen.  

     I det första huvudkapitlet ligger fokus på kartläggningen av de aktörer som bidrog till 

värderingen av verket Okänd, kvinna 2009 - 349701. Kartläggningen struktureras utifrån de 

fyra händelserna för att visa vilka aktörer som deltog i diskussionen under vilka tidsperioder. 

Sedan följer den första händelsen där jag undersöker iscensättningen och hur reaktionerna såg 

ut kring verket i dess första fas och i första mötet med aktörerna. Uttalandena och 

reaktionerna är primära för att synliggöra vad iscensättningen ställdes emot under en period 

då endast Odell visste vad verket betydde. Den andra händelsen behandlar Konstfack 

internutredning 2009. Utredningen startades eftersom verket väckte diskussion och upprörda 

känslor över att en elev under handledning fick tillåtelse att genomföra iscensättningen. 

Internutredningen skulle granska skolans etiska förhållningsregler och se om Konstfack 

gjorde fel som tillät Odell att utföra en konstnärlig handling som ledde till att Konstfack JO-

anmäldes och att Odell polisanmäldes. Den tredje händelsen behandlar examensutställningen, 

Odells förklaring och hur recensionerna såg ut när aktörerna fått svar på vad Odell ville säga 

med sin simulerade psykos. I den fjärde och sista händelsen, utställningen på Kulturhuset, 

diskuteras synen på verket då det ställdes ut på Kulturhuset i Stockholm 2015. Sedan förs en 

avslutade diskussion kring denna undersökning och sist av allt en sammanfattning. Uppsatsen 

har ett appendix som är en kartläggning av aktörerna. 
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2. Kartläggning 

Detta kapitel är dedikerat till kartläggningen av vilka aktörer som var med och värderade 

Okänd, kvinna 2009 – 349701, samt händelseförloppet i verkets värdeförskjutning. Det vill 

säga de datum som var aktuella i media och, mer eller mindre, avgörande för artiklarnas 

innehåll. Kartläggningen sträcker sig mellan 21 januari 2009 och fram till 31 december 2015. 

Appendixet går igenom en större mängd av de aktörer som var med och uttalade sig under de 

olika händelserna medan detta kapitlet endast berör några få. Kapitlet möjliggör svar på frågor 

som: vilka var aktörerna som deltog under åren 2009 till 2015? Hur skiljer aktörsdeltagandet 

sig åt under verkets förändringsprocess?  

2.1. Tidpunkter 

I kartläggningen blev vissa datum mer utmärkande än andra. Nyhetsrapporteringen som 

skedde kring iscensättningen vid dessa datum påverkade innehållet i krönikorna:  

 

21 januari 2009 – Odell utförde iscensättningen på Liljeholmsbron i Stockholm 

22 januari 2009 – Odell avslöjade sig för personalen på S:t Görans psykiatriska mottagning 

25 januari 2009 – Första nyhetsrapporteringen kom ut i massmedia 

25 januari 2009 – Odell polisanmäldes 

28 januari 2009 – Konstfack påbörjade en internutredning  

30 januari 2009 – Konstfack JO-anmäldes  

3 mars 2009 – Internutredningens resultat släpptes 

12 maj 2009 – Konstfacks examensutställning öppnade 

24 augusti 2009 – Rättegången mot Odell inleddes 

31 augusti 2009 – Odell döms för oredligt förfarande och våldsamt motstånd 

17 oktober 2015 - Okänd, kvinna 2009 – 349701 ställdes ut på Kulturhuset i Stockholm 

 

Till iscensättningen, den första händelsen som sträcker sig mellan 21 januari till den 12 maj 

2009, hör datumen 21 januari 2009, 22 januari 2009 och 25 januari 2009. Konstfacks 

internutredning, den andra händelsen som pågick i media från den 21 januari till den 3 mars 

2009, inkluderas datumen 25 januari 2009, 28 januari 2009, 30 januari 2009 och 3 mars 2009. 

Examensutställningen, den tredje händelsen sträcker sig från tidsperioden 12 maj 2009 till 31 

oktober 2009, innefattar datumen 12 maj 2009, 24 augusti 2009 och 31 augusti 2009. 

Utställningen på Kulturhuset i Stockholm, den fjärde händelsen som sträcker sig från 17 
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oktober 2015 till 31 december 2015, räknas datumet 17 oktober 2015. Det är utifrån dessa 

fyra händelser som kartläggningen är strukturerad tidsmässigt. 

2.2. De fyra händelserna 

Kartläggningen i den här undersökningen struktureras utifrån de fyra händelserna. 

Händelserna avslöjar vilka aktörer som deltog under de olika tidsperioderna i Okänd, kvinna 

2009 – 349701 värdeförskjutning. Den första indelningen som har gjorts är enkel och 

övergripande genom att den riktar sig till att separera de aktörer som befann sig innan- och 

utanför konstvärlden vid den tidpunkt som Odell utförde sin iscensättning. Anledningen till 

att jag gör denna uppdelning är för att det finns olika förhållningsätt till konst, menar 

Strannegård.80 Skillnaden är att konstkunniga konsumerar annan typ av konst, än de mindre 

insatta, och ger hötorgskonst som exempel. Strannegård hävdar att konstvärlden anser att 

hötorgskonst håller låg konstnärlig kvalitet medan andra mindre konstinsatta ser konstnärlig 

kvalitet på ett annat sätt och har inget emot att köpa hötorgskonst.81 Det synliggör att det finns 

en slags kulturell allmänbildning som skiljer aktörerna innan- och utanför konstvärlden åt.  

     De institutionella aktörer från konstvärlden som var med och uttalade sig är bland annat 

Konstfack, Kulturhuset, Kungliga Konsthögskolan, Valands och Dramatiska Institutet. 

Institutionella aktörer utanför konstvärlden är psykiatrin, polisen och politiker. S:t Görans 

psykiatriska mottagning är en institutionell aktör som befinner sig utanför konstvärlden vilket 

gör att David Eberhard, dåvarande chef och överläkare på S:t Görans psykiatri, befinner sig 

utanför konstvärlden, både genom sin yrkestillhörighet och privatperson. Konstnären Lars 

Vilks däremot befinner sin genom profession som konstnär innanför den konstnärliga ramen. 

Det gör honom till en del av konstvärlden, både professionellt och privat. Samma gäller för 

konst- och kulturkritiker då de fungerar som konstexperter och deras uttalanden kopplas ihop 

med konstvärlden per automatik. Eberhard förknippas med vården och därför blir hans 

uttalande om konst något annat än Vilks påståenden. Detta är de enkla fallen.  

     Den andra indelningen är gränsfallen. Aktörerna på individnivå visade sig vara komplexa 

genom sina olika identiteter och yrkestillhörigheter. Exempelvis Ivar Björkman, dåvarande 

rektor på Konstfack. Björkman har tre roller i och med att han var rektor på Konstfack. 

Skolan är en institutionell aktör eftersom det är en statlig myndighet och utgör en del av 

konstvärlden. Det gör att Björkman kan vara sig själv, representera en institution och en aktör 

från konstvärlden. Likadant blir det med aktörer som Jan von Bonsdorff, professor i 

                                                 
80 Brülde & Strannegård, s. 212. 
81 Brülde & Strannegård, s. 212. 
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konstvetenskap, Uppsala Universitet, och Ann Heberlein, etikforskare, Lunds Universitet. 

Alla är institutionella aktörer via sina yrken. Det som skiljer Björkman från von Bonsdorff 

och Heberlein är att Konstfack som skola har en mer självklar plats i Konstvärlden än 

Uppsala Universitet och Lunds Universitet vilket gör dem till gränsfall. Von Bonsdorff som 

professor i konstvetenskap skulle kunna utgöra en del av konstvärlden genom sitt yrke 

samtidigt som han är en institutionell aktör som inte nödvändigtvis är självklar. Om han 

uttalar sig som en representant från Uppsala Universitet, vad är han då? Utgör Uppsala 

Universitet en del av konstvärlden? Samma gäller för Heberlein. Svårigheten med Heberleins 

krönikor var att avgöra om hon uttalade sig som privatperson eller professionellt. Går det att 

separera eller är hennes privata röst lika stark endast av vår kunskap om att hon är forskare? 

Detta synliggör att det finns en viss problematik i att dela upp människor då varje person kan 

ha flera roller som ibland kan utgöra en del av konstvärlden och ibland inte.  

     Den tredje indelningen som har gjorts i kartläggningen är media. Media fungerade som en 

plattform för diskussionen om Odells verk. Iscensättningen diskuterades i TV, radio, på olika 

bloggar och i pressen. Medias påverkan på konsten är något som Dahlgren skriver om, och 

menar att nyhetsmedier är en arena där konstbegreppet förhandlas offentligt då medierna har 

möjlighet att förvandla konsten till nyheter.82 Nyhetsförmedlingen bidrar till att en handling 

tillskrivs nya värden och det gör att gränsen för vad som är en iscensatt handling, presentation 

och representation suddas ut.83  

     De tidningar som informerande om Odells verk var bland annat Aftonbladet, Expressen, 

Dagens Nyheter, Uppsala Nya tidning, Göteborgsposten, Svenska Dagbladet och Dala-

Demokraten. Dessa är endast ett fåtal exempel av all press och media som rapporterade om 

Okänd, kvinna 2009 – 349701. I den här undersökningen är media även en aktör som befinner 

sig både innan- och utanför konstvärlden. Utanför på grund av tidningar, i det stora hela, 

innehåller reportage, sport och nyheter som behandlar ämnen som befinner sig utanför 

konstvärden. Innanför beroende på vem som skriver i tidningen, med tanke på kultursidorna 

där konst och kultur omnämns. En tidning är full av olika typer av artiklar, krönikor, 

insändare och genrer vilket gör den till ett gränsfall.  

     Kartläggningen visar att det var en mängd olika individer som var med och uttalade sig 

både innan- och utanför konstvärlden. Detta synliggör att det finns fyra olika typer av aktörer 

som var med och skrev krönikor och uttalade sig angående Odells verk. Den första är 

kulturjournalister. Den andra är konstkritiker. Den tredje är forskare och den fjärde är 

                                                 
82 Dahlgren, s. 192. 
83 Dahlgren, s. 191. 
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konstnärer (dessa typer kommer förklaras närmare nedan). Även här finns det gränsfall 

eftersom aktören kan tituleras som kulturjournalist, krönikör och konstkritiker i tidningen. 

Dan Jönsson är ett exempel på det. Jönsson omnämndes i pressen som kulturjournalist, 

krönikör och kritiker då han skrev om Okänd, kvinna 2009 – 349701, både 2009 när verket 

ställdes ut på Kalmar konstmuseum och 2015 i samband med utställningen på Kulturhuset. 

Det gör honom svår att avgöra om han ska kartläggas som en renodlad konstkritiker eller om 

han är en kulturjournalist/krönikör? Vad skiljer en kulturjournalist som recenserar konst från 

en konstkritiker? Hursomhelst utgör de en del av konstvärlden och dessa gränsfall har 

kategoriserats utifrån hur aktörerna presenterades i pressen. Nyhetsjournalister däremot 

befinner sig utanför konstvärlden genom att de rapporterar om alla olika typer av händelser 

som anses ha ett nyhetsvärde. 

2.2.1. Iscensättningen  

Den första händelsen är iscensättningen och sträcker sig från 21 januari till den 12 maj 2009. 

Under denna händelse var kulturjournalisterna/krönikörerna de mest förekommande. Det är 

en typ av skribent som regelbundet medverkar i pressen och skriver generellt om estetisk 

kultur vilket bidrar till att de inte har en självklar plats inom konstvärlden specifikt. Exempel 

på kulturjournalister/krönikörer i den här undersökningen är Dan Jönsson, Åsa Linderborg 

och Martin Aagård. Den andra typen är konstkritikern. Skillnaden gentemot kulturjournalister 

är att konstkritikern skriver med inriktning endast på konst och är inte lika bred som 

kulturjournalisten vilket gör att konstkritikern på ett tydligare sätt befinner sig innanför 

konstvärldens gränser. Exempel på konstkritiker som deltog i debatten kring Okänd, kvinna 

2009 – 349701 är bland annat Sofia Curman, Clemens Pollinger och Peter Cornell. Även om 

denna grupp inte är helt renodlad inom den konstvetenskapliga sfären är deras huvudämne 

konst. Den tredje gruppen som förekom i den mediala uppmärksamheten var forskaren. Det är 

en aktör med akademisk förankring som deltar i offentliga debatter. Detta gör att forskaren 

kan utgöra en del av konstvärlden beroende på vilket ämne forskaren studerar. Att forskaren 

kan kopplas till ett utbildningssystem bidrar till att forskaren är en institutionell aktör vare sig 

den befinner sig innanför konstvärlden eller inte. Exempel på forskare som uttalade sig om 

Odells verk är Jan von Bonsdorff, professor i konstvetenskap, Ann Heberlein, lektor i etik och 

Ann-Sofie Ohlander, professor i historia. Den fjärde och sista gruppen är konstnärerna. Denna 

grupp omfattar en aktör som själv är konstnär som uttalar sig om konstverks olika kvaliteter, 

exempelvis Marianne Lindberg De Geer, Carl Johan De Geer och Lars Vilks. Dessa fyra typer 

fanns representerade på kultursidorna i svensk dagspress i samband med Okänd, kvinna 2009 
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– 349701 under alla fyra händelser. Att kritikerna var så vanligt förekommande i den mediala 

uppmärksamheten som uppstod kring Odell synliggör att kritiker har en stor betydelse för 

värderingen av konstverk genom sin uppgift att recensera och ge konstkritik. 

2.2.2. Konstfacks internutredning 

Den andra händelsen är Konstfacks internutredning vilket påminner om den första händelsen i 

aktörsdeltagandet och pågick från den 21 januari till den 3 mars 2009. Konst- och 

kulturkritiker såsom Sverker Lenas, Ingela Lind, Kristoffer Lundström, Ann Mårtens, Maria 

Rydhagen och Ulrika Stahre uttalade sig under den andra händelsen som pågick parallellt med 

iscensättningen. Även om det mestadels var kulturjournalister, forskare och konstnärer som 

uttalade sig så klargjordes andra aktörers åsikter genom att pressen ställde frågor till olika 

institutionella aktörer, innanför konstvärldens gränser, såsom Ivar Björkman, dåvarande 

rektor på Konstfack, Leila Johnson, dåvarande rektor på Konsthögskolan Valand, Per 

Lysander, dåvarande rektor på Dramatiska Institutet och Måns Wrange, dåvarande rektor på 

Kungliga Konsthögskolan. Övriga institutionella aktörer utanför konstvärlden var psykiatrin, 

det vill säga Eberhard och Fredrik Bengtsson, enhetschef på S:t Görans psykiatriska 

mottagning och Landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP).  

2.2.3. Examensutställningen 

Examensutställningen är den tredje händelsen i undersökningen och dess tidsperiod sträcker 

sig från den 12 maj 2009 till den 31 oktober 2009. Utställningen pågick inte till den 31 

oktober men Odells verk diskuterades regelbundet i pressen fram till dess. Återigen är det 

ungefär samma aktörer utanför konstvärlden, det vill säga Eberhard från psykiatrin och 

Heberlein. Nya aktörer var Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och Göran Hägglund 

(KD), partiledare från 2004 till 2015. Kartläggningen och en jämförelse visar att antalet 

konst- och kulturkritiker i detta skede hade ökat avsevärt bland annat: Martin Aagård, Jesús 

Alcalá, Anna Sofia Andersson, Therese Bohman, Håkan Boström, Maria Abrahamsson, 

Pontus Dahlman, Stefan Eklund, Ingrid Elam, Johannes Forsberg, Eva Franchell, Per 

Gudmundson, Lotta Gröning, Barbro Hedvall, Dan Jönsson, Peter Kadhammar, Ulrika 

Kärnborg, Åsa Linderborg, Lars Lindström, Mikael Lövgren, Bo Madestrand. Bland 

konstkritikerna märks Peter Cornell, Lars O Eriksson, Nils Forsberg, Clemens Pollinger, 

vilket bara är några kritiker som var med och uttalade sig under den tredje händelsens period.  
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2.2.4. Utställningen på Kulturhuset 

Den fjärde och sista händelsen är Utställningen på Kulturhuset i Stockholm som sträcker sig 

från 17 oktober 2015 till den 31 december 2015. Även om utställningen pågick till den 24 

januari 2016 så förkom det inga artiklar om verket under 2016, och därför sträcker sig denna 

händelse endast till den 31 december 2015. Under utställningen på Kulturhuset var det endast 

kulturkritiker och konstkritiker som recenserade utställningen. Verket var inte längre en nyhet 

på samma sätt som det var under året 2009. Aktörsdeltagandet var inte alls lika omfattande. 

Aktörer från konstvärlden som konstnären Marianne Lindberg De Geer är redaktör för 

utställningskatalogen och Lars Vilks hade bjudits in att skriva i den. Karin Johannisson, (1944 

– 2016) professor i idéhistoria, skrev även en text i samband med utställningen. Orsaken är 

möjligtvis att Johannisson i sin bok Den sårade divan: om psykets estetik, (2015) vilken 

handlar om kvinnliga konstnärer som varit intagna på mentalsjukhus, omnämnt Odell. Även 

antalet konst- och kulturkritiker var betydligt färre, och de som deltog var de som recenserat 

utställningen, exempelvis Cecilia Hammarström, Sebastian Johans och Lena S Karlsson. 

     Sammanfattningsvis så skiljer sig aktörsdeltagandet under de tre första händelserna 

avsevärt från den sista händelsen då endast ett fåtal kritiker skrev recensioner i media. 

Rapporteringen om Odells iscensättning var omfattande och aktiv under första halvan av 

2009, det vill säga under de tre första händelserna, medan utställningen på Kulturhuset i 

Stockholm inte alls fick samma mediala intresse. En annan skillnad i aktörsdeltagandet är att 

under de tre första händelserna var det andra institutionella aktörer än konstvärlden som 

deltog. Politiker såsom Birgitta Rydberg, landstingsråd (FP) och Göran Hägglund (KD). 

Eberhard från psykiatrin var Odells största kritiker och förekom regelbundet i den mediala 

uppmärksamheten redan från den första nyhetsrapporteringen. Skribenterna som skrev om 

iscensättningen som en nyhet i pressen var reportrar under den första, andra och tredje 

händelsen och det sker i stort sett ingen nyhetsrapportering överhuvudtaget i massmedia 

under den fjärde händelsen. Verket recenserades då endast på kultursidorna av kulturkritiker 

som vilket annat konstverk som helst.  

     Aktörerna som var inblandade och bidrog till att ladda Okänd, kvinna 2009 – 349701 med 

värde var bland annat S:t Görans psykiatriska mottagning, konstvärlden, såsom Konstfack, 

Dramatiska institutet, Kungliga konsthögskolan och Valands. Samt kulturjournalister, 

konstkritiker, forskare och konstnärer fanns representerade under alla fyra händelser med 

namn som Sverker Lenas, Ingela Lind, Kristoffer Lundström, Ann Mårtens, Maria Rydhagen 

och Ulrika Stahre. Forskarkritiker som Heberlein deltog i de tre första händelserna. I samband 

med examensutställningen förändras deltagandet och antalet konstkritiker såsom Peter 
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Cornell, Lars O Eriksson, Nils Forsberg, Clemens Pollinger och kulturskribenter ökar 

avsevärt som appendixet synliggör. Alla aktörer som nämnts i kapitlet deltog i den mediala 

uppmärksamheten kring Odells iscensättning. Många namn har uteblivits som appendixet 

synliggör. Nästa kapitel kommer behandla aktörernas uttalanden eftersom detta kapitel endast 

nämnt vilka som varit med och uttalat sig om värdet hos verket Okänd, kvinna 2009 – 

349701. 
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3. Iscensättningen 

Till skillnad från förra kapitlet som behandlade vilka aktörer som deltog, kommer det här 

kapitlet diskutera aktörernas yttranden under perioden 21 januari till 12 maj 2009. Med vilka 

termer uttalade sig de olika aktörerna kring Odells konstnärliga handling? Vilka värdeord 

användes? Hur identifierades iscensättningen av aktörerna? Vem aktören är och vilka 

yttranden den gör har betydelse, enligt Dickie eftersom aktörer har olika status inom sin 

sociala hierarki. Vissa positioner är mera värda, vilket bidrar till att de aktörer som står högst 

upp i rangordningssystemet sitter på positionen att tillskriva konstnärlig status.84 Kapitlet 

kommer även att inrikta sig på att se vad iscensättningen ställdes mot när aktörerna inte hade 

någon aning om vad Odell ville säga med sin handling: hur värderades den då - utifrån vad? 

Vilka emotioner spelade in, och spelade roll, beroende på aktörers individuella kunskaper, 

livserfarenheter och utifrån sin egen syn på konst, etik och moral? Anledningen till att jag 

kommer undersöka det är för att Dickie menar att estetiska drag bygger på kognitiva 

mekanismer eftersom känslor är inblandat i upplevelsen av konstverket.85 Det är vad detta 

kapitel kommer att diskutera, det vill säga hur kvaliteten kring iscensättningen påverkades av 

aktörernas kognitiva medvetande under den händelsen då ingen förklaring till iscensättningen 

hade getts.  

3.1. En konstnärlig kupp 

Den 21 januari 2009 iscensatte Odell en psykos och lyckades bli inlagd på S:t Görans 

psykiatriska mottagning. Hon spelade psykiskt sjuk och detta agerande utgjorde grunden för 

en omfattande diskussion, om konstens uppgift och vad som får göras i konstens namn, som 

fördes i massmedia. Aftonbladet var först med att rapportera om iscensättningen. Den 25 

januari publicerade de en artikel med rubriken ”Specialarbete: spela psyksjuk – Överläkare 

rasande efter konstelevens konstkupp”.86 Sofia Ström, journalisten bakom denna 

nyhetsrapportering, informerade läsarna om ett konstvetenskapligt specialarbete som gått ut 

på att en konstelev iscensatt en psykos. Denna iscensättning skapade en friktion mellan 

konsten och vården genom att överläkaren blev ”djupt upprörd över konstprojektet”. 87 Den 

26 januari 2009, publicerade Ström ytterligare en nyhetsrapport med rubriken ”Kan straffas 

                                                 
84 Dickie, 1988, s. 21. 
85 Dickie, 1988, s. 121. 
86 Ström, Aftonbladet, 2009-01-25. 
87 Ström, Aftonbladet, 2009-01-25. 
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för bluffen – Konsteleven anmäld för kuppen på psykakuten”. 88 Artikeln avslöjade att det var 

psykiatrin som låg bakom polisanmälan mot Odell och iscensättningen beskrevs i artikeln av 

Ström med ord som ”examensbluff”, ”iscensatt skådespel”, ”kupp”, ”sabotage”, och 

”spektaklet”.89 Dessa typer av ord är vanliga i nyhetsrapporteringar. Det vill säga vanliga i 

relation till brottsliga handlingar och ovanliga i relation till konst.90 I Aftonbladets två första 

artiklar blir Eberhard och Odells olika förhållningsätt till journalisten märkbart, kanske till 

och med avgörande för utformningen av den mediala uppmärksamheten som riktades mot 

iscensättningen. Eberhard svarade på journalistens frågor. Odell, däremot, gjorde precis 

tvärtom. I Aftonbladet återgavs ett uttalande från henne: ”Jag vill inte riskera mitt 

konstprojekt. Men det är noga genomtänkt och ingen ploj”.91 Odells tystnad är något som 

Dahlgren har undersökt och förklarar den som en fördel. Genom att Odell var selektiv i sina 

uttalanden gav det henne kontrollen över rapporteringen. Det bidrog till att Odell producerade 

mediematerialet själv genom sättet som hon deltog på, hon medverkade frivilligt och aktivt 

men på sina egna villkor.92  

     Till följd av att Odell inte gav några svar vände sig journalisterna till konstvärldens 

aktörer. Konstvärlden skulle ge förklaring till allmänheten om vad iscensättningen kunde 

tänkas betyda. Två aktörer som var med i den första nyhetsrapporteringen var kulturkritikern 

Mats Gellerfelt och Jan von Bonsdorff, professor i konstvetenskap på Uppsala Universitet. De 

citerades i Aftonbladet när de ställdes frågan: ”Var Odells psyk-bluff helt okej?” varvid von 

Bonsdorff svarade med ”Hade hon frågade mig hade jag sagt nej. Det är på gränsen till 

bedrägeri och hon lurar samhället”.93 Gellerfelt menade att ”Det är ett jävla sätt med tanke på 

hur hårt belastat sjukvården är. Det finns absolut inget försvar för att förödmjuka hårt 

arbetande och pressade människor i sjukvården”.94 Termerna som användes är inte neutrala 

yttranden utan Odells iscensättning värderades som ett ”bedrägeri” och ett ”jävla sätt”. Dessa 

typer av påståenden som syftar på bedrägerier och brott, menar Lee är en antites till en etisk 

position.95 Att Odell i sin iscensättning på Liljeholmsbron i Stockholm lurade allmänheten 

genom att engagera förbipasserande, polis, patienter och psykiatrin i sitt konstverk var något 

som Gellerfelt och von Bonsdorff reagerade på. Odell ansågs ha kränkt personalens och 

medmänniskors autonomi. Iscensättningen ledde till ett etiskt negativt ställningstagande 

                                                 
88 Ström & Edgars, Aftonbladet, 2009-01-26. 
89 Ström, Aftonbladet, 2009-01-25. 
90 Dahlgren, s. 191. 
91 Ström, Aftonbladet, 2009-01-25. 
92 Dahlgren, s. 191. 
93 Ström & Edgars, Aftonbladet, 2009-01-26. 
94 Ström & Edgars, Aftonbladet, 2009-01-26. 
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eftersom Odell ansågs ha slösat på resurser. Paralleller går att dra till Dickies påstående om att 

ett konstverk lätt refererar till saker utanför den direkta upplevelsen av verket, det vill säga att 

betraktarens egna personliga erfarenheter från vardagslivet tas med in i mötet med 

konstverket.96 Det är tydligt från första nyhetsrapporteringen att Odells agerande inte ansågs 

vara moraliskt riktigt, eller ens lagligt, eftersom rubriken från nyhetsrapporteringen i 

Aftonbladet avslöjade att konsteleven blivit anmäld. Iscensättningen värderades av von 

Bonsdorff, Eberhard och Gellerfelt utifrån den skada som Odell ansågs ha gjort mot 

vårdpersonalen. De tolkade Odells agerande som en handling som förstörde för psykiatrin, 

lurade medmänniskor samt slösade på samhällets resurser. I den kvalitetsmätning värderades 

iscensättningen utifrån det pris som de ofrivilligt inblandade fick betala för Odells agerande. 

Kostnaden var både ekonomisk och mental. Ekonomisk med tanke på skattemedlen som gick 

åt, och mental för de inblandade som Odell lurade. Kostnader är något som Strannegård har 

undersökt och han menar att när något tillskrivs värde så finns både pris och kvalitet med i 

åtanke. Detta menar han är problematiskt genom att det indikerar att kvalitet kan mätas 

objektivt, vilket inte är helt korrekt eftersom kvalitetsmätningar är mer invecklade än så.97 Det 

blir tydligt i relation till estetik. Konst är ett område som synliggör att kvalitet är komplicerat 

att kvantifiera eftersom det är en fråga om tycke och smak. Detta bidrog till att Eberhard, 

Gellerfelt och von Bonsdorff värderade iscensättningen genom att ställa Odells handling mot 

vården och mot moralen i första skedet. I den mätningen uppskattades vården och det 

förtroendet som bör finnas mellan människor högre. Iscensättningen värderades som en 

oförskämd kupp snarare än att vara god konst och frågan som då uppstår är: vad är konst och 

vad är dess uppgift?  

3.2. Vad är konst? 

Iscensättningen var en konstnärlig handling som granskades och diskuterades av en mängd 

olika aktörer. Iscensättningen blev ifrågasatt av Eberhard, Gellerfelt och von Bonsdorff som 

ett agerande som gick utanför ramen för vad som får utföras i konstens namn. Journalister 

ställde frågor om verkets innebörd till Odell utan framgång. Tystnaden från Odell blir 

intressant eftersom tystnaden födde en diskurs kring hennes verk genom alla uttalanden som 

riktades mot det. Konst- och kulturkritikerna samt de konstnärliga institutionerna diskuterade 

snarare vad god konst har för funktion och ämnar göra för individer inom sin sociala kontext, 

utifrån de konsthistoriska idéerna än att ta ställning för iscensättningen.  

                                                 
96 Dickie, s. 105, 1988.  
97 Brülde & Strannegård, s. 204. 
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3.2.1. Konstens uppgift 

Alla citat som nu följer är tagna från den mediala diskussionen och uppmärksamheten kring 

Odells examensprojekt. Uttalandena visar vilka idéer som konstvärldens aktörer förhöll sig 

till när de uttalade sig om Okänd, kvinna 2009 – 349701 och relaterar till Lees påstående om 

att det är betydelsefullt att undersöka de språkliga repetitionerna som finns i texterna eftersom 

det synliggör ideologins gemenskap. Det vill säga vilka traditioner som är viktiga då det visar 

på vad aktörerna bör förhålla sig till inom sfären.98 Ivar Björkman, dåvarande rektor på 

Konstfack, yttrade: ”En av konstens viktiga roller är att spegla och kommentera, och väcka 

nya frågor om vår tid och det samhälle vi lever i.”99 Ulrika Stahre, kulturkritiker och redaktör 

menade i en krönika i Aftonbladet, ”Konst är sin egen verklighet, med egna värderingar där 

provokationen fortfarande har ett eget värde.”100 Ingela Lind, journalist och konstkritiker, i 

Dagens Nyheter skrev en krönika med rubriken ”Att spela psyksjuk. Dagens konst måste 

trampa på tabun”. Hon fortsatte med ”Jag tänker just nu inte ta projektet i försvar. Självklart 

måste konstnärer lika väl som alla andra lyda lagar och förordningar och uppträda som 

ansvarsfulla medborgare. Ändå måste något sägas om vad konst idag kan vara. Annars kan 

hela idén förefalla driven av en förmäten galning som vill väcka sensation och provocera för 

sakens egen skull. Konstnären har rollen att avslöja hyckleri och dubbelmoral i samhället.”101  

     Ann Mårtens, journalist och kulturkritiker menade i Dagens Nyheter att ”Konstens uppgift 

är som bekant att alarmera om förhållanden som ännu inte kommit upp till ytan. Den sysslar 

med en undersökande verksamhet. När det kommer till både idé, färg och form”.102 

Kulturkritikern Ann-Charlotte Martéus skrev i Aftonbladet att ”Konst får inte präglas av 

trygghetsnarkomani” och att ”en av konsten centrala funktioner är att vara 

gränsöverskridande.”103 Kulturjournalisten Lena S. Karlsson menade i Dala - Demokraten att 

”Konstens uppgift, vågar jag påstå, är att ständigt utforska och överskrida gränser. Men, 

självfallet gäller för konstnären, i de fall hen begår brott, samma lagar som för alla andra 

medborgare” och att ”Konsten har alltid varit ett sätt att ta temperaturen på det omgivande 

                                                 
98 Lee, s. 33. 
99 P1- morgon, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=2596015,  2009-01-28. 

(Hämtad 2019-01-16). 
100 Ulrika Stahre, ”Psykfejkande konststudent gör en Lars Vilks”, Aftonbladet, 2009-01-27. 

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/yvz1La/psykfejkande-konststudent-gor-en-lars-vilks (Hämtad 2019-01-16). 
101 Ingela Lind, ”Att spela psyksjuk. Dagens konst måste trampa på tabun”, Dagens Nyheter, 2009-01-29. 

https://www.dn.se/arkiv/kultur/att-spela-psyksjuk-dagens-konst-maste-trampa-pa-tabun/ (Hämtad 2019-01-16). 
102 Ann Mårtens, ”Konstelevens aktion har en viktig funktion”, Aftonbladet, 2009-02-27. 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Rx1yoA/konstelevens-aktion-har-en-viktig-funktion/,  (Hämtad 2019-01-

16). 
103 Ann-Charlotte Martéus, ”märkligt försvar för Anna Odell”, Expressen, 2009-09-02. 

https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/markligt-forsvar-for-anna-odell/ (Hämtad 2019-01-16). 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=2596015
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/yvz1La/psykfejkande-konststudent-gor-en-lars-vilks
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samhället, konst skapas inte i ett vakuum.”104 Solveig Ternström, skådespelare utbildad på 

Dramaten av Ingmar Bergman, menade i Expressen att ”konsten ska revoltera mot våra 

existensvillkor, men förmår konsten inte att skilja på protesten och kränkningen av andra 

människor urartar den lätt i en hjärtlös mobbingkultur” och ”Konsten ska vara inträngande 

och provocerande. Den får aldrig smeka medhårs. Den får aldrig bli nyttig! Det är konsten, 

eller åtminstone den modernistiska konstens, obevekliga lagar. Människan får inte somna på 

en rosenbänk. Konsten är människans protest, hennes revolt mot existensvillkoren.”105 

Konstkritikern Gertrud Sandqvist skrev i Svenska Dagbladet: ”Konst är en oumbärlig del av 

samhället och en omistlig del av yttrandefriheten.”106 Konstnären Marianne Lindberg De Geer 

uttalade sig med: ”Regissören Alf Sjöberg (1903 - 1980) ska ha sagt: Teatern ska inte skildra 

verkligheten utan protestera mot den. Detta gäller all konstnärlig verksamhet, vill jag 

tillägga.”107 Aktörerna som nämndes ovan befinner sig alla innanför konstvärlden och deras 

citat synliggör att de anser att konsten är fri och har sin egen verklighet.  

     Termer kopplade till konstnärlig frihet och provokation var de vanligaste repetitionerna 

som Björkman, Stahre, Lind, Mårtens, Martéus, Karlsson, Ternström, Sandqvist och Lindberg 

De Geer använde sig av när de diskuterade Odells verk. Deras uttalanden pekar på att de har 

en stor tilltro till konsten som instrumentellt verktyg och anser att den ska vara provocerande, 

undersökande och upplysande. Det gör att det finns ett tydligt ramverk för konstens uppgift: 

konsten ska vara provokativ och fri, det vill säga skild från samhället. Det betyder att konsten 

står fri från regler och lagar och ska verka i en idealisk riktning. Konsten ska vara något 

motkulturellt som talar till det kulturella. Konsten ska ge människor något att fundera över. 

En slags brandfackla som kan kastas in där konstnären anser att frågor behövs lyftas och 

diskuteras. Detta förklarar Dickie med att det finns en föreställning om att konst endast är 

värdefullt om det producerar värdefulla upplevelser. Konstverkets kvalitet mäts utifrån dess 

instrumentella värde.108  

3.2.2. Den fria konsten 

Att det finns en tydlig idé och ett starkt förtroende till konsten synliggjordes i de ovannämnda 

citaten. Det framstod som att föreställningen om den fria konsten är så allmänt accepterad och 

självklar att aktörerna inte reflekterade kring dess innebörd. Det förekom ingen reflektion 

                                                 
104 Karlsson, Dala-Demokraten, 2015-11-04. 
105 Solveig Ternström, ”En tid av hån”, Expressen, 2009-04-07. https://www.expressen.se/kultur/en-tid-av-han/ 

(Hämtad 2019-01-16). 
106 Gertrud Sandqvist, ”Konstlärare är inga poliser”, Svenska Dagbladet, 2009-05-12. 
107 Marianne Lindberg De Geer, ”Förord”, Okänd Kvinna 2009 – 349701, Marianne Lindberg De Geer (red.), s. 

4, 2015. 
108 Dickie, 1988, s. 111. 
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rörande den otydlighet som finns kring när konsten ska provocera och hur fri den får vara. 

Konsten ska belysa orättvisor, men vems orättvisor? Vilka tabun finns inbyggda i 

föreställningen? Dessa typer av frågor diskuterades inte i artiklarna utan kritikerna använde 

sig endast av termer som syftade till den konstnärliga frihetens betydelse för samhället och 

där konsten anses vara viktig. Kritikernas uttalanden stämmer överens med Beckers påstående 

om att det finns en romantisk myt kring konsten och konstnären som uppstod i vissa 

europeiska länder under renässansen. Myten bygger på tankefiguren att konstnären har 

speciella talanger och unika kvaliteter och måste därför tillåtas att få bryta mot de sociala 

regler som finns kring etik och moral.109 Becker pekar även på de föreställningar om att 

konstnären är av speciell betydelse då konstnären bidrar till samhället och får därför speciella 

privilegier. 110 Frågan är bara vad det är för privilegier Becker syftar på eftersom Lind menade 

att ”Självklart måste konstnärer lika väl som alla andra lyda lagar och förordningar och 

uppträda som ansvarsfulla medborgare”.111 Frågan blir relevant genom att Björkman, Stahre, 

Lind, Mårtens, Martéus, Karlsson, Ternström, Sandqvist och Lindberg De Geer använde sig 

av vissa upprepningar vilka synliggjorde att konstens uppgift är att göra gott i sin provokation 

om verket ska anses ha hög kvalitet. Etiken är viktig. Konsten ska inte sabotera eller vilseleda, 

tvärtom. Konsten ska vara seriös och ta ansvar. Detta innebär att konsten till en viss del är 

utsatt genom den tydliga gränsdragningen. Konsten är fri under förutsättningen att 

allmänheten anser att provokationen är moralisk berättigad. Att iscensättningen beskrevs med 

ord som ”slöseri av resurser”, ”bedrägeri”, ”sabotage” och ”bluff” i den första 

nyhetsrapporteringen pekar på att Odells iscensättning befann sig utanför ramen för den 

konstnärliga provokationen som konstvärlden satt upp. Vad är det då som konstnären, men 

inte andra, får göra? Det tycks som alla har rätt att provocera inom lagens gränser med den 

skillnaden att konstnärens provokation kan utnämnas till konst, medan övrigas provokation 

endast förblir en provokation. Var går gränsen går mellan mobbing och provokation inom 

konsten? Kan konstnären både provocera och visa upp orättvisor utan att kränka några 

människor? Om det inte går, tappar konsten då sin funktion? Dessa frågor går utanför den här 

undersökningen, men är intressanta att reflektera över i relation till den konstnärliga friheten 

och den konstnärliga provokationen.  

                                                 
109 Becker, s. 14. 
110 Becker, s. 16. 
111 Lind, Dagens Nyheter, 2009-01-29. 
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3.2.3. Den konstnärliga provokationen 

Idén om provokationen var vanligt i artiklarna som nämndes ovan. Av att titta på Björkman, 

Stahre, Lind, Mårtens, Martéus, Karlsson, Ternström, Sandqvist och Lindberg De Geers 

uttalanden blir det tydligt att de anser att konsten genom sin frihet kan påverka andra 

yrkessfärers olika problemområden, belysa strukturellt förtryck, ge utrymme till minoriteter 

med mera. Det vill säga det instrumentella värdet som verket värderas ifrån, ju mer verket 

belyser desto högre värderas det, enligt Dickie.112 Det är en viktig uppgift, men ur ett annat 

perspektiv kan det framstå som provocerande genom att konsten tar över ansvar. Är konstens 

tolkningsföreträde rimligt? Idén säger att konstnären har möjlighet att stå utanför sociala 

kontexter och behöver inte förhålla sig till moralen på samma sätt som oss andra. Det gör att 

etik och moral blir av betydelse för konstens frihet och i dess uppgift att provocera, vilket 

även synliggjordes i den mediala uppmärksamheten kring Odell. Till en början var etiken ett 

av de viktigaste argumenten som användes när iscensättning värderades, menar Dahlgren. 113 

Etiken verkade på både en mikro- och makronivå i värderingsprocessen. Mikronivån 

innefattade de enskilda händelserna och de enskilda personerna som blev inblandade i Odells 

konstverk den 21 januari 2009.114 Makronivån består av de symboliska aspekterna kring 

aktörernas handlingar: Odells handling, de förbipasserandes handlingar, polisens handlingar 

och psykiatrins handlingar. Utifrån dessa ageranden värderades iscensättningen ur ett etiskt 

perspektiv.115 Detta etiska perspektiv, på makronivån, bidrar till förståelse om varför 

Eberhard, Gellerfelt och von Bonsdorff värderade iscensättningens kvaliteter som ett 

lurendrejeri. Vad är mest etiskt - att lura eller att hjälpa människor? Utan någon information 

om intentionerna bakom iscensättningen så framstår förbipasserande och psykiatrins 

hjälpande handlingar som de mest etiska. Det bidrog till att Odells konstnärliga provokation 

upplevdes provocera på fel sätt, vid första tidsperioden, genom att den ansågs missbruka 

vården.  

3.3. Ett missbruk av vården 

I Aftonbladet citerades överläkare Eberhard: ”Konstfackseleven ska ha tagit upp avdelningens 

alla resurser under natten – så att riktiga patienter tvingades vänta.”116 Att det råder en 

resursbrist inom vården är ett välkänt faktum vilket gjorde att iscensättningen sågs som en 

onödig utgift för skattepengarna. Resurser som skulle ha behövts bättre på annat håll än på en 

                                                 
112 Dickie, 1988, s. 111. 
113 Dahlgren, s. 190. 
114 Dahlgren, s. 190. 
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konststudent som var frisk och inte behövde någon hjälp från psykiatrin. Det gjorde att Odells 

iscensättning nedvärderades av Eberhard då han ansåg Odells agerande vara oetiskt genom att 

det slösade med skattebetalarnas pengar. Eberhard skrev en krönika med rubriken 

”Konstfackseleven borde klippa sig och skaffa sig ett jobb.” 117 Eberhard menade: ”Anna 

Odell ville bland annat visa hur man blir offer inom psykiatrin. Men de enda offren i 

installationen är förbipasserade medmänniskor, utryckande polis, personalen på akuten, 

medpatienter och skattebetalarna. Vilket scoop! Vilken konst! Nej, om det är konst skulle jag 

kalla det för hötorgskonst.”118 Eberhards påstående pekar på den hierarki som finns inom 

konst där termen ”hötorgskonst” är förknippat med sämre konstnärlig kvalitet. Hötorgskonst 

är något som Ekström skriver om och menar att termen hötorgskonst är från 1935 och har 

använts som ett slagträ i konstdebatter genom decennierna, men någon exakt definition av 

begreppet finns inte eftersom ingen har prioriterat att göra det.119 Uttrycket hötorgskonst är 

vanligt förekommande, trots det, står ordet utanför både ”konsten och konstens litteratur.”120 

Begreppet hötorgskonst fungerar snarare som en värdering och inte en kategorisering. 

Värderingen är avsedd att avväpna konstverket: om det inte är konst så är det utan betydelse 

för konstvärlden.121 Räknas objektet inte som konst kan det reduceras till skadegörelse, vilket 

gör att verket har kommit inom räckhåll för eventuellt bötesstraff.122 Odells iscensättning 

nedvärderades av psykiatrin, till och med polisanmäldes, eftersom det ansågs sabotera och 

missbruka vården och denna uppfattning spreds till allmänheten. Detta framgick när 

Aftonbladet ställde frågan till sina läsare den 26 januari 2009 ”Är det okej att missbruka 

vården för konstens skull?”123 60 274 personer var med och röstade: 91% av dessa svarade 

nej, och 9% svarade ja på frågan.124 Majoriteten av Aftonbladets läsare tillsammans Gellerfelt 

och von Bonsdorff uttalanden synliggör att värderingen av Okänd, kvinna 2009 – 349701, till 

en början, gjordes utifrån att ställa konsten mot vården. Konsten ansågs inte få missbruka 

vården vilket visar på att vården helt enkelt värderades högre. Vårdens prioritering är något 

som Modig och Modig har undersökt. De menar att konst är en viktig del av tjugohundratalet 

då fler och fler intresserar sig för konst, men samtidigt marginaliseras konst i kulturpolitiken 

genom politikers fokusering på kulturbudgetar.125 När ekonomin krymper prioriteras områden 
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som skola, vård och omsorg mer än konsten. Konst behöver därför få ett tydligare syfte och 

värde för att kunna prioriteras högre.126  

     I Aftonbladets omröstning synliggjordes att vården var viktigare än konsten för 91% av 

läsarna. Vården, till skillnad från konsten, har ett tydligt syfte som majoriteten är överens om. 

Lee förklarar det med att sjukvård implicerar en plats som kan hjälpa en från att dö. 127 

Vården påminner människor om sårbarhet, sjukdom och dödlighet. Dessa tillstånd, menar Lee 

är en hemlig rädsla hos många individer eftersom hälsoproblem är människor ömma punkt då 

det gör att vi blir påminda om vår egen död.128 Vården ska hjälpa människor att behålla hälsan 

som gör den viktig för individer. Medan konstens uppgift är otydligare då synen på konst och 

dess betydelse för samhället skiljer sig mellan aktörer. Både mellan aktörer som befinner sig 

innanför konstvärlden men också mellan konstvärlden och de utanför. Råder inte enighet 

kring vad konsten får göra mellan människor då kan det bli svårt att få den att bli allmängiltig. 

Detta synliggjordes genom att Konstfack sa ja till att handleda Odell i en dylik handling. 

Något som von Bonsdorff och Gellerfelt inte hade gjort, samt att Eberhard anmälde Odell. 

Det visar på att det finns en problematik i att kunna enas kring vad som får göras i konstens 

namn. Splittringen gör det svårt att ge konsten samma tydlighet som vården och syftet går 

därmed förlorat och kvaliteten blir svår att avgöra. Oenigheten kring objekts värde är något 

som Strannegård har undersökt och förklarar det med att kvalitet är subjektivt och avgörs 

utifrån den enskilda personens behov. Kvalitet är inte allmängiltigt utan ”kvalitet uppstår 

mellan tinget eller tjänsten och mottagaren.”129 Behovet hos aktörerna låg snarare i att få en 

förklaring till vad Odells konstnärliga handling betydde för att kunna skapa sig en relation till 

verket. Ovissheten bidrog till att Odells moral ifrågasattes i värderingen. Varför utförde Odell 

ett konstprojekt där hon lurade allmänheten till att tro att hon var självmordsbenägen kunde 

ingen begripa.  

3.3.1. Att spela suicidal 

Iscensättningen värderades utifrån att den inte ansågs ha någon idealisk verkan för samhället 

genom att Odell fick psykiatrin, polisen och förbipasserande att tro att hon försökte skada sig 

själv. Thomas Anderberg, professor och litteraturkritiker, skrev en krönika angående 

iscensättningen att och uttalade sig med ”självmord som handling har en förkvävande tyngd 
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eftersom respekten mot den döde avväpnar den som vill invända.”130 Anderbergs påstående 

förhåller sig även det till etik och moral vilket gör att det stämmer överens med Dahlgrens 

påstående om att etik var ett av huvudargumenten när iscensättningen värderades.131 

Uttalandet från Anderberg pekar på att självmord inte är ett passande ämne att göra konst av, 

på grund av att det finns vissa förhållningsätt kring hur vi ska agera gentemot döden som 

grundar sig i respekt. Anledningen till det är, enligt Rachels och Rachels att förbudet mot att 

döda andra och att ta sitt liv är en viktig moralregel.132 Moraliska regler har ett harmoniskt 

socialt liv som mål. Om vi tillät mord, överfall, lögner och löftesbrott skulle vi inte kunna 

leva tillsammans. Moralreglerna rättfärdigas genom att de främjar harmoni, respekt och 

samarbete.133 Odell respekterade inte moralreglerna i sin iscensättning då hon lurades och 

kränkte individers autonomi. Hon gjorde mycket av det som man inte får i det offentliga 

rummet, hon satte harmonin på spel. Vilket bidrog till att verkets kvalitet ifrågasattes och 

dessutom Odells egna moral. Kritiker och allmänheten ville ha svar från Odell om hennes 

avsikter men som de inte fick eftersom Odell valde när, var och hur hon ville medverka i den 

mediala uppmärksamheten.  

3.4. Informationsbrist 

Den 28 januari 2009 diskuterade konstkritikern Mårten Arndtzén iscensättningen i P1 i 

Sveriges Radio. Arndtzén uttalade sig om Odell och Konstfacks tystnad med ”Då är det 

felkonstruerat från början eftersom ett konstverk är en inlaga i en offentlig diskussion på olika 

sätt. Det kan vara allt från en söt liten tavla till en sån här sak. Men det är någonting som man 

går ut i offentligheten med och det här har ju redan gått ut i offentligheten och mycket starkt. 

Att inte ta debatten när den kommer, det är ansvarslöst, och det är någonting som kommer att 

spä på den föreställning om konst och konstnärer som underliga och ansvarslösa människor 

som finns redan.”134 Så länge som Odell och Konstfack var tysta gavs ingen möjlighet till 

förståelse kring vad Odells intentioner var. Vilket kan vara problematiskt eftersom 

människohjärnan, enligt Ladberg, vill förstå. Hjärnan avskyr att inte kunna tolka och söker 

hela tiden efter mönster, sammanhang och orsaker för att finna svar.135 När ett skeende saknar 

                                                 
130 Anderberg, Thomas, ”Självmordet kväver idén. När döden hotar skyms verket.”, Dagens Nyheter, 2009-01-
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131 Dahlgren, s. 190. 
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förklaring så ägnar sig hjärnan åt fantasier och mytbildning för att skapa förståelse.136 Till och 

med en väldig sorg är lättare för hjärnan att bearbeta än ovisshet, då det med vetskap går att 

komma till ro.137 Ord ger ett klargörande och hjälper oss att gå vidare. Om inte förklaring ges 

är det lätt att börja dra egna slutsatser. I brist på information ökade spekulationen kring vad 

Odells handling betydde varvid iscensättningen kallades ”bluffen”, ”kuppen” och ”spektaklet” 

i Aftonbladets rapportering.138 Dessa termer som aktörerna tolkade ut av iscensättningen ger 

antydningar om att Odells beteende ansågs vara omoraliskt. En iscensättning som lurar 

medborgare, slösar på samhällets resurser och berör självmordsförsök är inte etiskt korrekt. 

Till och med bristen på förklaring sågs som en omoralisk handling av Arndtzén. Detta 

synliggör att det inte endast var iscensättningen som nedvärderades utan även Odells och 

Konstfacks agerande runtomkring handlingen som kritiserades och dömdes ut. Konstfack som 

statlig myndighet borde ha vetat bättre ansåg Arndtzén. Statliga myndigheter, menar 

Bornemark har vissa förväntningar på sig. Förväntningen är att det som är skattefinansierat 

ska vara allmännyttigt och transparent för att kunna särskådas.139 Konstfack som hade därför 

ett krav på sig att informera aktörer utanför konstvärlden om vad som pågick på konstskolan. 

Ett krav som de bröt genom att inte uttala sig om Odells iscensättning under första 

tidsperioden 2009.  

3.4.1. Innan- och utanför konstvärlden 

Arndtzéns uttalande: ”att inte ta debatten när den kommer det är ansvarslöst, och det är 

någonting som kommer att spä på den föreställning om konst och konstnärer som underliga 

och ansvarslösa människor som finns redan,”140 synliggör att det finns en uppdelning mellan 

konstvärlden och världen utanför. Fördelningen mellan individer som befinner sig innan- och 

utanför konstvärlden är något som Jönsson diskuterar. Jönsson menar att uppdelningen i den 

mediala uppmärksamheten kring Odell ställde ”konsten mot verkligheten” och ”konstnären 

mot människorna”. Denna uppdelning synliggjorde den avgränsning som finns mellan 

konstvärlden och världen utanför då iscensättningens omoraliska egenskaper var under 

diskussion.141 Det Jönsson inte nämner är att Odells agerande skapade en delning även 

innanför den konstnärliga domänen. Vilket en rubrik i Aftonbladet synliggjorde: ”Anna 
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Odells tilltag splittrar konstvärlden”.142 Vissa aktörer var på Odells sida, exempelvis Odells 

handledare på Konstfack men även konstnären Pål Hollender. Hollender svarade på 

Aftonbladets fråga ”Var Odells psyk-bluff helt okej?” (samma fråga som von Bonsdorff och 

Gellerfelt svarade nej på som nämndes tidigare) med ”Absolut. Hon har blivit 

tvångsmedicinerad och satt i bälte – trots att hon var frisk. Det är hälsosamt att ifrågasätta.”143 

Denna splittring inom konstvärlden förklarar Dahlgren med att mediedebatterna kring Odells 

verk synliggjorde en konflikt mellan två olika konstparadigm. Det första paradigmet var de 

kritiker som var insatta i postmodern konstteori och som försökte kontextualisera 

iscensättningen genom att dra paralleller till historiska exempel. Det andra paradigmet var de 

som hävdade att Odells handling inte var konst utan en omoraliskt agerande och en olaglig 

gärning.144 Det Dahlgren inte nämner är att det fanns ett tredje förhållningsätt bland aktörerna 

inom konstvärlden. Att uttala sig om iscensättningen var något som konstnären Carl Johan De 

Geer kritiserade: ”Man vet för lite för att kommentera. Det finns så mycket löst tyckande och 

rykten. Den stora skandalen är att folk uttalar sig om kulturfenomen som man varken har sett 

eller vet något om.”145 Detta kan ses som kritik riktat till konstvärlden och mot de konst- och 

kulturkritiker som var med och uttalade sig i media, eftersom reportrarna vände sig till 

konstvärlden för att få deras åsikter om Odells agerande. De Geer ansåg att det var 

oprofessionellt att uttala sig om verkets betydelse utan kunskap. Tre olika förhållningsätt 

förmedlades ut av konstvärlden via pressen. Splittringen grundar sig i att Hollender tog parti 

för den fria konstens rätt att ifrågasätta och tänja på gränser, De Geer kritiserade alla som 

uttalade sig om verket utan kunskap medan Anderberg, von Bonsdorff och Gellerfelt ställde 

sig emot att lura människor och tog parti för skattebetalarna eftersom de ansåg 

iscensättningen vara omoralisk. 

3.5. En omoralisk och oetisk konstnärlig handling  

Odell bröt mot moralen eftersom hon, genom sin iscensättning, vilseledde individer att tro att 

hon var sjuk, möjligtvis suicidal. Det var också oetiskt att sedan inte ge en förklaring till vad 

hon vill säga med sin handling. Detta bidrog till att verket värderades negativt av psykiatrin, 

vissa av Aftonbladets läsare, Anderberg, Arndtzén, von Bonsdorff och Gellerfelt. Odell 

saboterade föreställningen om konsten, det vill säga den idé som grundar sig i att konstnären 

och konsten ska fungera som en moralisk pekpinne som belyser orättvisor. Dessa 

                                                 
142 Ström & Edgars, Aftonbladet, 2009-01-26. 
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145 Hamadé, Expressen, 2009-02-17. 
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föreställningar om konstnären är något som etikforskaren Ann Heberlein diskuterade. 

Heberlein skrev: ”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.”146 Att Heberlein använder sig av ord som ”respekt för andra 

människor” tyder på ett moraliskt övervägande i hennes värdering av iscensättningen. 

Heberlein argumenterade även för hur respektlös iscensättningen var och att hon inte alls 

stödjer idén om den fria konsten. Därmed kritiserade hon både idén om konstens frihet och 

konstnärsrollen och emotsatte sig den konstnärliga friheten som hon ansåg utnyttjades på fel 

sätt när den inte respekterar sina medmänniskor.147 Uttalandet pekar på en tankefigur om att 

ömsesidigt hänsynstagande måste värderas högt, även inom den konstnärliga frihetens ram. 

Den figuren ingår i hennes värdering av Odells iscensättning.  

     Kritiken mot iscensättningen betonade värden som var negativa för individer och samhälle. 

Detta synliggör att det sociala samförståndet är av betydelse för bedömningen av verkets 

kvalitet och som Odell gick emot. Reaktionerna från bland annat Anderberg, Heberlein, 

Eberhard, von Bonsdorff, Hollender och Gellerfelt stämmer överens med Dickies påstående 

om att det finns en förkroppsligad mening knuten till alla objekt. Dessa idéer och 

associationer som väckts vid mötet med föremålet tas sedan med in i tolkningen och 

värderingen.148 Iscensättning förknippades med att Odell slösade med resurser. Det bidrog till 

att verket värderades som en omoralisk handling eftersom det var svårt att se något gott i ett 

agerande som lurade medmänniskor. 

3.5.1. Att lura samhället 

Lurendrejeriet var något som Heberlein, Eberhard, Gellerfelt och von Bonsdorff lyfte i första 

skedet. Odells iscensättning beskrevs av Gellerfelt som ett ”jäkla sätt”. Von Bonsdorff sa att 

han hade sagt nej till en dylik handling om han hade varit Odells handledare. Odell ansågs 

inte vara seriös av vissa kritiker genom att hon förnedrade människor och använde 

skattemedel. Dessa var huvudargumenten i den negativa värderingen av iscensättningen. 

Hanne Kjöller, författare och ledarskribent, skrev att Odell hade ”lurat individer på den tillit 

som det måste finnas mellan människor i samhället.”149 Ordvalet visar att även Kjöller 

värdesätter respekten mot människor högre än den konstnärliga friheten. Den som luras sviker 
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en socialt nödvändig tillit. Lars Vilks, filosofie doktor i konstvetenskap och konstnär, ska ha 

sagt: ”I konstvärlden kommer det inte betraktas som bra konst. Graffitin har haft sin tid och 

känns ointressant. Anna Odell gick ett steg för långt – men hon har å andra sidan fått för 

mycket mediestryk. Förmodligen kommer inget av verken bli ihågkommet.”150 Vilks, som 

själv är konstnär och som använder provokationer i sitt konstnärliga uttryck, ansåg att Odells 

verk kommer falla i glömska eftersom hon gick över en gräns. En parallell till Heberlein, 

Eberhard, Gellerfelt, von Bonsdorff, Kjöller och Vilks reaktioner finns i Dickies påstående 

om att ett konstverks innehåll inte mäts i förhållande till om verket är vackert utan till om det 

är moraliskt korrekt inom sitt sociala sammanhang. 151 Reaktionerna som uppstod kring 

iscensättningen synliggjorde att iscensättningens egenskaper ansågs bryta vissa moralregler 

genom att Odell lurade individer. Verket ansågs därför sakna ett etiskt förhållningsätt till 

medmänniskor vilket pekar på att det kognitiva var av betydelse när iscensättningen 

värderades.  

3.6. Iscensättningens kognitiva värde 

Aktörerna kunde inte avgöra värdet och kvaliteten av iscensättningen eftersom varken Odell 

eller Konstfack uttalade sig om vad hennes agerande handlade om. Odell, personligen uttalade 

sig endast med ”Jag kommer att kunna bemöta de anklagelser som folk har när jag är färdig 

med mitt projekt.”152 Konstfacks, dåvarande rektor, Ivar Björkman sade ”I det här fallet är det 

ett pågående projekt, så då kan vi inte gå in och diskutera det enskilda projektet, så att det är 

ju det som vi får återkomma till när verket ska visas helt enkelt.”153 Tystnaden som kom från 

de båda aktörerna bidrog till att psykiatrins förklaring kring vad som hände på akuten, kvällen 

då Odell kom in, var den synvinkeln som journalisterna fick nöja sig med. Det bidrog till att 

ord som ”bedrägeri”, ”lurendrejeri”, ”konstens etiska och moraliska ansvar” skulle kunna 

sammanfatta det kognitiva värdet av iscensättningen som pågick i pressen till en början. 

Iscensättningen sågs som ett missbruk av vården och av människors förtroende, samt 

refererade till sjukdom och psykisk ohälsa, vilket är obehagliga ämnen, men som tycktes vara 

centrala i Odells verk. Iscensättningens värde placerades in mellan begrepp som ”bedrägeri”, 

”klandervärt” och ”sjukdom”. Det bidrog till att verket ansågs, av vissa aktörer, vara 

moraliskt klandervärt. Med iscensättningen tycktes Odell förolämpa de centrala sociala 

värden. Uppfattningar om bristande hänsyn och missbruk av förtroende påverkade 
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https://www.expressen.se/nyheter/eleven-har-inte-gjort-mig-skyldig-till-nagot-brott/ (Hämtad 2019-01-17). 
151 Dickie, 1988, s. 138. 
152 Hamadé, Expressen, 2009-02-17. 
153 P1-morgon, 2009-01-28.  

https://www.expressen.se/nyheter/eleven-har-inte-gjort-mig-skyldig-till-nagot-brott/


 

 46 

värderingen av hennes verk. Odell betedde sig dessutom otraditionellt vilket gjorde det svårt 

för aktörerna att se något gott i Odells handling eftersom den gick emot den etik och moral 

som vi lärt oss att förhålla oss till inom vår sociala kontext, exempelvis att det är fult att ljuga 

och bedra människor. Dessa kognitiva upplevelser bidrog till hur verkets kvaliteter värderades 

under den första händelsen.  

     Sammanfattningsvis var det en mängd olika aktörer som var med och värderade 

iscensättningen. Aktörer som Anderberg, Kjöller, Vilks, Heberlein, von Bonsdorff och 

Gellerfelt värderade iscensättningen, i och med Odell och Konstfacks tystnad, utifrån den 

information de fick från nyhetsrapporteringen och bedömde iscensättningen utifrån de allmänt 

rådande moralregler. Det som skiljer kritikerna åt är att vissa konst- och kulturkritiker stödde 

sig på historiska föreställningar om konstens uppgift. Medan andra gjorde kopplingar till 

ideologi, samhällsnyttan och rättssamhället. Många aktörer var överens om att konst inte ska 

använda människor som medel och därför värderades verket som oetiskt. Odells bristande 

moral var det starkaste argumentet som användes i den mediala uppmärksamheten. Odells 

handling sågs inom den svenska kulturen som något ofint eftersom det bröt mot vissa 

moralregler. Iscensättningen behövde därför utredas för att ge någon form av upprättelse mot 

de individer som Odell ansågs ha kränkt genom sitt agerande. Det bidrog till att Konstfack 

startade igång en internutredning och det är vad nästa kapitel kommer att behandla. 
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4. Konstfacks internutredning 

Detta kapitel behandlar Konstfack internutredning och sträcker sig från perioden 21 januari 

till 3 mars 2009. Internutredning skulle granska högskolans etiska riktlinjer i utbildningens 

kursplan. Utredningen sattes igång på grund av kritiken och anmälningarna som riktades både 

mot konstskolan och Odells iscensättning. Den 28 januari uttalade sig Björkman: ”Jag har full 

förståelse för den som anser att Konstfack inte har värnat om utsatta grupper och utnyttjat 

samhällets resurser, och jag har också varit i kontakt med sjukhuset under det här. Vi har ju 

nu då tillsatt en internutredning för att titta på om vi har uppfyllt de krav som vi har ställt på 

oss som högskola, eller om vi har gjort något fel.”154 Denna internutredning är en viktig 

aspekt eftersom det handlar om Konstfacks syn på konsten och konstens uppgift. Den interna 

utredningen pekar på en gräns för konstelevernas konstnärliga frihet. Skolan äger makten att 

värdera vilka konstnärliga handlingar som får äga rum. Tillgången till teknikerna och 

kunskapen är kontrollerade och begränsade. Anledningen till att detta är, enligt Becker att 

staten inte tillåter autonomi inom konsten och därför kontrolleras institutionerna där 

konstnärerna får sin utbildning, träning och kunskap.155 Kapitlet frågar: var ligger ansvaret när 

en konststudent anses gå över gränsen?  

4.1. Iscensättningen som brottslig handling 

Den starkaste kritiken mot Odells verk kom ifrån S:t Görans psykiatriska mottagning i 

Stockholm, den mottagning som hon utförde iscensättningen av sitt konstprojekt mot. 

Eberhard uttalade sig i flera tidningar: ”Det här är inte bara magstarkt för att man använder 

samhällets resurser, det är oförskämt mot andra patienter, personal – mot alla.”156 Samt 

”eleven försökte bita och slå personalen och skrämde de andra patienterna på avdelningen.”157 

Iscensättningen fick Eberhard att göra en polisanmälan. I och med polisanmälan riktades 

kritiken mot Odell personligen. Även enhetschefen på S:t Görans psykiatri, Fredrik 

Bengtsson, reagerade. Bengtsson JO-anmälde Konstfack och uttalade sig med ”det värsta av 

allt är att det är en statligt finansierad skola som ligger bakom denna bluff”, (…) ”känner mig 

kränkt både som vårdpersonal och människa.” 158 Med polisanmälan och JO-anmälan riktades 

kritiken mot både konsteleven och skolan. Iscensättningen fick därmed en juridisk och 
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politisk betydelse vilket stämmer överens med Beckers påstående om att staten blir delaktig i 

produktionen kring konst när någon hävdar att ett verk stör eller lägger sig i saker som det 

inte har med att göra. Staten ingriper för att hålla alla lugna och ser till att människors 

rättigheter inte kränks.159 Både Eberhard och Bengtsson använde sina yrkesmässiga positioner 

och erfarenheter när de argumenterade för iscensättningens egenskaper och kvaliteter. I 

citaten hävdade de att konstelevens agerande visade brist på respekt mot medmänniskor, och 

Odell kritiserades av psykiatrin att använda människor som medel. Att använda individer utan 

lov handlar vanligtvis om att kränka deras autonomi. Bengtsson kände sig kränkt av 

iscensättningen och såg det som ett svek från Konstfack som handledde Odell till att utföra en 

handling som bedrog människor. Eberhards och Bengtssons inlägg kan ses som ett försvar av 

en värdegrund kring bland annat vårdsekretess och patientetik. Genom att Odell var frisk 

utgjorde hon ett hot eftersom hon kunde ifrågasätta psykvården offentligt, och på ett sätt som 

en mentalt sjuk person inte kan. Anmälningarna från Eberhard och Bengtsson bidrog till att 

internutredningen på Konstfack startades igång.  

4.2. Resultatet av internutredningen 

Den 3 mars offentliggjorde Konstfacks dåvarande rektor Björkman utredningens resultat 

under rubriken "Vår utredning visar att Konstfack gjorde fel".160 Internutredningen gjordes av 

advokat Anders Stening, personalchef Ann-Charlotte Jensen, Jonas Bohlin, professor i 

möbeldesign, och informationschef Elisabeth Nordwall. 161 Björkman skrev ”Dock menar 

utredningen att institutionens riktlinjer är otillräckliga. Handledare bör ha ett ansvar att avråda 

ifall det behövs. De etiska riktlinjerna är för otydliga när det gäller handledarens ansvar att 

aktivt avstyra etiskt oacceptabla eller olagliga handlingar inom ramen för utbildningen.”162 

Krönikans rubrik synliggör att internutredningen kommit fram till att iscensättningen inte 

borde ha fått äga rum. Björkmans krönika erkände att verket medförde svåra etiska 

överväganden och att Odell borde ha nekats att få utföra denna typ av handling. Att Konstfack 

kommit fram till att Odell aldrig borde fått genomföra iscensättningen visar att det finns en 

gräns för vilka egenskaper ett konstverk får ha för att få skolans godkännande. 

Internutredningen pekar på att Konstfack bestämmer vad eleverna får och inte får göra. 

Skolan är därmed en institution som beslutar vad som är konst, det vill säga vad som är 

kvalitetsmässigt godkänt, och kan neka vissa utryck. Genom att skolan har rätten att säga nej 
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till vissa handlingar visar även på att det finns gränser för den kreativa friheten inom 

konstutbildningen, vilket gör den till en social konstruktion, som delar upp konsten i 

urskiljbara enheter vars kvaliteter värderas olika. Konstfack utbildar elever och konstvärlden 

informerar allmänheten om diverse olika hierarkier. Vilket bidrar till att vi kan säga - detta är 

konst, och detta är inte konst. Detta är konst av god kvalitet, detta är god smak och finkultur, 

detta är ointressant, detta är oetiskt och detta är moraliskt - och så vidare. Att värdera 

egenskaper förklarar Dickie med att det handlar om att skapa måttstockar av det som konst 

har gemensamt därför görs jämförelser och rankningar av verk.163  

     Genom att Konstfack gick ut med att de gjort fel när de sa ja till Odells iscensättning finns 

en möjlighet till att uppfattningen om att iscensättningen var omoralisk stärktes. Det vill säga 

att internutredningens resultat spred sig i offentligheten, via media, om att Odells agerande 

inte var konst, utan snarare ett brott som Konstfack måste ta ansvar för. 

4.3. Institutionellt ansvar 

Genom internutredningen tog Konstfack på sig ansvaret för Odells iscensättning. Ett 

ansvarstagande som vissa aktörer eftersökt när de ställt frågor kring hur Konstfack kunde 

godkänna den typ av handling som Odell planerat. Kjöller skrev: ”Det är väl ändå inte Anna 

Odells agerande som i första hand kritiseras utan Konstfacks. Men den brevskrivande 

ledningen fortsätter att ställa sig vid sidan av och förlägger ansvaret för ”förväntningarna” på 

en enskild student. Det är inte bara fegt. Det är också fel. Jag tror de flesta av oss har större 

förväntningar på Konstfack än på var och en av de enskilda studenterna.”164 Landstingsrådets 

Birgitta Rydberg (FP) riktade, på samma sätt som Kjöller, sin kritik mer mot Konstfack än 

mot Odell och menade ”Bra att Konstfack erkänner sitt ansvar, men tar skolan sitt 

ekonomiska ansvar? På en statlig utbildningsinstitution är den konstnärliga friheten inte 

obegränsad. En ledning som inte vill ta sitt ansvar bör fundera över om den kan ha kvar sitt 

uppdrag.”165 Rydbergs yttrande framstår som aningens hotfullt: är skolan inte villig att ta 

ansvar finns det en risk att det blir av med sitt skattefinansierade bidrag. Statligt finansierade 

myndigheter är beroende av staten och Konstfack är en statlig högskola. Offentligt 

finansierade institutioner måste redovisa hur skattemedlen används och att de används i 

enlighet med statens instruktioner för institutionen. Arndtzén riktade sig även han till 

Konstfack: ”om man nu har vetat om att detta är något som eleven ska göra och att låta en 
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elev under handledning göra en så pass svår sak som det här. Det är också tveksamt.”166 

Institutionellt ansvar är något som diskuteras av Bornemark. Hon menar att det finns en 

förväntan hos allmänheten om att det som är skattefinansierat ska vara transparent, 

allmännyttigt och offentligt tillgängligt.167 Vilket betyder att Konstfack måste visa att de, som 

statlig myndighet, tar ansvar för sina elevers handlingar på grund av dessa antaganden.  

     Bengtsson, Heberlein, Kjöller och Rydberg är alla aktörer utanför konstvärlden och som 

kritiserade Konstfack för att de tillät Odell utföra sin iscensättning. Genom att Konstfack som 

utbildningsinstitution hölls ansvarig bidrog det till att Odell inte behövde ta all kritik själv. 

Även om Odell fick ta det största ansvaret. Olof Glemme, prefekt på Konstfack, uttalade sig 

med ”vi har diskuterat de etiska och juridiska aspekterna med henne. Sedan fick hon själv 

fatta beslutet om hon ville gå vidare.”168 Glemmes påstående synliggör att eleverna på 

Konstfack har ”frihet” inom lagens gränser. Vilket gör att det återigen går att ställa frågan: 

vad är det som konstnärer får göra men som allmänheten inte får? Konstfack har i uppgift att 

lära ut vad som är tillåtet och Glemme pekar på att skolan inte uppmanar sina studenter till att 

utföra olagliga handlingar i sin konstnärliga verksamhet. En konstelev som vill kunna få en 

positiv kvalitetsvärdering måste därför inordna sig i statens direktiv. Det är en förutsättning 

för värderingen. Vad som värderas som en rimlig konstnärlig handling får studenterna 

diskutera fram med ledningen. Det görs utifrån skolans etiska och juridiska förhållningsregler.  

     Vissa ur Konstfacks ledning ställde sig bakom Odells iscensättning och det visade sig i en 

krönika med rubriken ”Vi stöttar vår konststudent”.169. Detta synliggör att det fanns delade 

meningar inom Konstfack angående iscensättningen, men att det är rektorn som är ansvarig 

och har sista ordet eftersom Björkman gick ut med internutredningens resultat där han 

informerade om att Konstfack gjort fel och menade att skolan ”behöver tydligare etiska 

riktlinjer både för elever och handledares skull.”170  

4.3.1. Rektorer 

I den ovisshet som rådde kring iscensättningen mellan januari och maj 2009 vände sig 

journalisterna till etablerade konstnärliga institutioner, såsom Dramatiska Institutet, Valands, 

Konstfack och Kungliga konsthögskolan för att få svar på vad som är rimligt för konstskolor 

att acceptera för typ av konstnärliga handlingar från sina elever. Per Lysander, dåvarande 
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rektor på Dramatiska Institutet, uttalade sig med ”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 med våra studenter att de rör sig i ett begränsat 

område under utbildningen.”171 Måns Wrange, dåvarande rektor på Kungliga konsthögskolan 

uttryckte sig ”Jag blir själv ofta irriterad på konst som jag tycker är effektsökeri. Men om man 

hårdreglerar på konstskolor, och i samhället, kan man förhindra både brott och skandaler. 

Men det blir ett ganska högt pris i form av övervakning och disciplinering.”172 Leila Johnson, 

dåvarande rektor på Valands citerades med ”En skola måste låta sina elever testa gränser men 

också ta ansvar för sina elever om de går för långt. Det är inte censur. Alla, även konstnärer, 

måste ta etisk hänsyn. Sådant som är oetiskt måste behandlas av skolans lärare och 

ledning.”173 Björkman, dåvarande rektor på Konstfack påstod att ”Konsten ska givetvis tänja 

på gränser, men Konstfack är en högskola och en statlig myndighet och måste följa lagen.”174 

Rektorerna var alla överens om att det finns begränsningar för vad konststudenterna får 

producera för typ av konst under utbildningen. Detta synliggörs genom ord som 

”effektsökeri”, ”kan inte ta ansvar” och ”måste följa lagen”. Påståendena från rektorerna visar 

samtidigt att det finns konflikter med uppfattningen om den konstnärliga friheten. En konflikt 

är med moraluppfattningen som kan dra den konstnärliga provokationen åt olika håll. En 

annan är med statens regelverk. Tydligt blir att rektorerna ser konst som ett instrumentellt 

verktyg som kan användas för att belysa olika strukturella maktsituationer, men konstnären 

måste förhålla sig till samma regler och lagar som alla andra. Konstnären är skyldig att agera 

lagenligt i sin konst. Samtidigt som det bör finnas en konstnärlig provokation i handlingen 

som kan tänja på gränser för att lyfta frågor. Rektorerna pekar även på att det finns 

konstnärliga uttryck som inte passar sig. Detta behandlas inom konstutbildningen vilket gör 

att det kan ses som en fråga om yttrandefrihet och censur för konststudenterna om deras idé 

skulle nekas. Genom Lysander, Wrange, Björkman och Johnssons uttalanden om att 

konstskolor inte kan vara fria så synliggörs det att det finns en begränsning för konsteleverna 
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på grund av det politiska inrättningarna som finns kring konsten som bidrar till att vissa 

utryck inte tillåts. Även om Johnson påpekade: ”Det är inte censur” när vissa utryck nekas.175 

4.3.2. Urval eller censur? 

Att iscensättningen släpptes igenom var ett misstag vilket internutredningen visade. 

Konstskolor har ett ansvar för sina elever och därför finns det regler kring vad eleverna får 

utföra i sina projekt. Konsten kan inte vara fri på skolan – det är både en politisk och en 

ekonomisk fråga och som synliggör att konstnären står i relation mellan staten och 

konstvärlden i sina kreativa processer. Det gör att konsten är politiserad vilket leder till att 

konsten inte är så fri som idén om den fria konsten.  

     Konstfacks internutredning tyder på viss självcensur, eller i alla fall viss självkritik. 

Utredningen gjordes för att kunna bemöta de anklagelser och anmälningar som riktades mot 

skolan då Konstfack är ansvarig för sina elevers agerande. Eftersom skolan är statlig (styrd 

och finansierad) har den även samhällsansvar vilket Arndtzén, Bengtsson, Kjöller och 

Rybergs reaktioner synliggjorde. Även genom rektorernas uttalanden då Johnson, Wrange, 

Lysander och Björkman var alla överens om att konsten inte kan vara fri inom utbildningen 

men att neka vissa handlingar ses inte som censur.176 Tydligt blir att Valands dåvarande rektor 

Johnsson förhöll sig till censur på ett visst sätt genom att tydligt påpeka att ett urval inte är 

detsamma som censur. Att ”göra ett urval” är laddat med ett mera positivt värde än att 

”censurera bort”. Att göra ett urval kan snarare framstå som en rationell, reflekterande 

handling där värden och kvaliteter övervägs, medan ordet censur är förknippat med förbud. 

Att konstinstitutionerna censurerar bort elevernas konst låter illa. Genom att det då finns en 

risk att det skulle framstå som att konstskolorna inte låter sina studenter vara fria att uttrycka 

sig som de vill. Men också för att det går emot idén om den fria konsten. 

4.4. Att vara konststudent  

Odell var student på Konstfack när hon utförde iscensättningen. Detta bidrog till att hennes 

agerande antogs vara konst eftersom Konstfack gett sitt godkännande till iscensättningen. 

Konstfack naglar fast sina studenters projekt i ett sammanhang. Det vill säga att skolan skapar 

en inkludering och en direkt koppling till konstvärlden som är svår att göra sig fri ifrån. Odell 

ville troligtvis utnyttja den inkluderingen då sammanhanget med Konstfack innebar en 

nödvändighet för att iscensättningen skulle ses som en konstnärlig handling. Skolan var till en 

början ett måste för Odell eftersom att hon vid tidpunkten hon utförde iscensättningen inte 
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hade någon status som konstnär. Att vara student innebär att vara underordnad och Odell 

anpassade sig efter Konstfacks förhållningsregler, vilka är statens beslut. Detta påverkade 

Odells position. En elev har inte samma status som en etablerad konstnär och Becker förklarar 

det med att det är lättare att uppskatta ett verk från en respekterad konstnär eftersom de 

tidigare verken påverkar hur det nya verket värderas.177 Det behövs alltså en historik för att 

aktörer enkelt ska kunna tillskriva ett verk en viss kvalitet. Detta betyder att namnet på 

konstnären kan vara en kvalitetsstämpel i sig själv. Att vara en okänd konststudent gör det 

betydligt svårare att avgöra egenskaperna hos verket när det inte finns någon konstnärlig 

status sedan tidigare för aktörerna att förhålla sig till.  

4.5. Iscensättningens kognitiva värde  

I mars 2009 när Konstfacks interna utredning hade färdigställts var det fortfarande omöjligt 

för aktörerna att avgöra iscensättningens kognitiva värde eftersom varken Odell eller 

Konstfack ville uttala sig om vad verket handlade om. Det stödjande kognitiva värdet, förblev 

oförändrat. Verket sågs fortfarande som ett omoraliskt bedrägeri. Denna föreställning 

förstärktes i och med att Konstfack erkände att de gjort fel. Begreppet ansvar hade lyfts vid 

värderingen av iscensättningen som konstnärlig handling. Konstens idealiska verkan ligger 

inte i att missbruka resurser. Det fastställdes – om inte annat genom att internutredningen 

genomfördes – att Konstfack hade ett större ansvar än studenten. Hade Odell haft status som 

konstnär sedan tidigare hade det varit lättare att avgöra verkets kvalitet. Det refererande-

centrerade kognitiva värdet utgjordes fortfarande av utlåtandet från S:t Görans psykiatri.  

     Sammanfattningsvis erkände Konstfack att de gjort fel som låtit Odell utföra denna typ av 

handling som bidrog till att Konstfack JO-anmäldes och Odell polisanmäldes. Eberhard och 

Bengtsson från S:t Görans psykiatri anmälde både Konstfack och Odell eftersom de ansåg att 

iscensättningen lurade och kränkte människor, skrämde patienter och slösade på resurser. 

Konstfack kritiserades även av Kjöller och Rydberg från landstingsrådet då de ansåg att 

skolan gjort fel som godkände Odells iscensättning och sedan inte gav svar på vad hon ville 

belysa. Arndtzén ansåg att det var oansvarigt att inte ge någon förklaring till iscensättningen. 

Aktörerna väntade på en förklaring från Odell. Vad ville hon säga med iscensättningen? 

Förklaringen skulle komma i samband med examensutställningen vilket nästa kapitel kommer 

att behandla. 
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5. Examensutställningen 

Odell visade upp och berättade vad hon ville belysa i sitt verk på Konstfacks 

examensutställning 2009. Tidsperioden är från den 11 maj till den 31 oktober 2009. Hur 

värderade aktörerna iscensättningen när de hade fått Odells förklaring? Det är vad det här 

kapitlet kommer att behandla och diskutera. Anledningen till att det är av betydelse är för att 

Danto menar att det finns en skönhet som skapas i relation till hur handlingen mottas och om 

den anses vara en god handling. Först då är det möjligt att se något vackert i agerandet.178 

Kapitlet svarar på frågor som: Hur värderades iscensättningen av aktörerna när de även hade 

Odells beskrivning? Såg aktörerna en annan typ av skönhet i iscensättningens moral när de 

fått en förklaring till konstverket? Vilka värden laddades verket med när aktörerna fått ett svar 

från Odell?  

5.1. Utställningen på Konstfack 

Den 12 maj 2009 fick allmänheten förklaringen till iscensättningen då verket ställdes ut på 

Konstfack. Odell tvingades av SÄPO att ha en säkerhetsvakt med sig till 

examensutställningen.179 Hotbilden mot Odell tydliggör SÄPO:s uppfattning om allmänhetens 

upprörda känslor. Samtidigt som Odells agerande hade väckt stor nyfikenhet och Konstfacks 

examensutställning slog besökarrekord. Jönsson påstod: ”när Anna Odell gjorde sin debut på 

Konstfacks elevutställning i maj 2009 så gjorde hon det som Sveriges mest kända 

konstnär.”180 Vilket säger något om betydelsen av att bli omskriven i media. Verket Odell 

visade upp på examensutställningen bestod av filmklipp och ljudfiler i olika delar: Research, 

video, 49 min, Liljeholmsbron, video, 14 min, och Avslöjandet, video, 7 min.181 Tack vare 

ljud och filmfilerna fick aktörerna se en annan bild av iscensättningen. I delen Liljeholmsbron 

hade Odell på avstånd låtit filma iscensättningen med dolda kameror. I och med inspelningen 

visade hon upp en dokumentation om hur polisen bemöter och tar hand om en person som 

upplevs vara psykotisk och i behov av mental vård. Delen Avslöjandet behandlar när Odell 

talade om för personalen att psykosen var iscensatt. På psykakuten bad Odell att få ringa sin 

bror. Han kom till mottagningen med en väska och Odell, tillsammans med sin bror, 

övertalade personalen om att få ta med sig den in på Odells rum. I väskan fanns en 
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bandspelare som spelade in samtalet när Odell avslöjade för läkaren att iscensättningen var en 

del av ett konstprojekt och att hon inte var sjuk på riktigt. 182  

     Att Odell filmat och spelat in samtalet på psykakuten eller filmat polisens agerande på 

bron var det ingen som visste förens den 12 maj 2009, då hon visade upp sitt verk. Verket, 

tillsammans med Odells förklaring, bidrog till att aktörerna inte endast hade psykiatrins 

perspektiv att förhålla sig till. Verket synliggjorde hur den ensamma kvinnan på 

Liljeholmsbron blev behandlad av poliserna som skulle hjälpa henne. Detta gjorde att verkets 

kognitiva och instrumentella värde förändrades.  

5.1.1. Att gestalta lidande 

När Odells perspektiv blev offentligt skrev bland annat Sverker Sörlin, professor i 

miljöhistoria och författare, en krönika med rubriken ”Plötsligt ser vi”.183 Sörlin menade att 

”Vi får bevittna makternas förfall: i hjälplösheten på bron, i klinikens brist på auktoritet, i 

normlösheten på nätet. Det pågår sedan länge, plötsligt en vinter ser vi det. Och det angår oss. 

Vi vill veta vilka maktstrukturer som skall uppstå ur omförhandlingen. För skingrad makt, f.d. 

makt, frustrerad, kan vara farlig. Det är konsten som berättar om det. Den konstnär som 

synliggör den nya frihetens tragedi bör bli känd. Verket förlängs nu in i domstolen, och 

förstoras ytterligare.”184 Kulturjournalisten och litteraturvetaren Ingrid Elam uttalade sig med 

”Odells verk Okänd kvinna prövar inga gränser, det gestaltar ett ensamt lidande. Det kanske 

inte förändrar psykvården, men det är uppenbart att det förmår att beröra. Det är ett stilla 

under att Odell lyckas med det trots alla förebud om misslyckande som byggts upp i 

media.”185 Sörlin och Elam värderade Odells iscensättning utifrån det faktum att hon hade i 

sitt verk producerat ett visuellt språk från personliga erfarenheter, händelser och upplevelser 

som hon varit med om tidigare i sitt liv. Personliga erfarenheter i relation till kvalitet, 

förklarar Strannegård går hand i hand med löften. Berättelsen måste vara autentisk för att 

kvalitet ska uppstå men skildringen behöver inte vara allmängiltig. Trovärdighet och tillit är 

viktigt när det kommer till kvalitetsmätningar.186 I värderingen av Odells handling blev 

hennes kropp ett bevis på sanningen för Elam och Sörlin. Odell gav inblick i något som 

allmänheten inte får ha inblick i på grund av patientetik. Öppen och synlig mental ohälsa 

pågår någon annanstans än i vardagen för många människor. Vi ser den inte och kan därför 
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undvika att tänka på den. När vi tänker på det så är det på ett abstrakt plan. Vi reagerar på ett 

annat sätt när det blir rubriker i media och när hjälpinsatser sätts in som vid iscensättningen 

2009. Odell gjorde, enligt Sörlin något konkret av psykiatrin, polisens auktoritet och den 

maktutövning som psykiatrin historiskt har ägnat sig åt. Det fick kritiker som Elam och Sörlin 

att se iscensättningen som ett berörande verk som blev utsatt för medias normlöshet. 

Paralleller går att dra till Lees påstående om att den kroppsliga erfarenhet som förmedlar 

risker, såsom sjukdom, sorg och utsatthet får betraktaren att känna medlidande eftersom det 

gestaltar personens egna upplevelser: sin sorg, sitt sår, sin tyngd.187 Odells personliga 

utsatthet och lidande skapade ett behov för Elam och Sörlin att känna ett dubbelt medlidande: 

en typ av medlidande till iscensättningen och en annat typ av medlidande till verkligheten 

bakom den. Detta bidrog till att synen på iscensättningen inte längre stämde överens med 

medias beskrivning om att Odell saboterat för psykiatrin och allmänheten. 

5.1.2. Att använda sig av media – ”ett mediestrategiskt mästerverk” 

Iscensättningen diskuterades i media under flera månader. Anledningen till det kan vara för 

att ovissheten hindrar människor från att gå vidare eftersom hjärnan vill förstå.188 Genom att 

varken Konstfack eller Odell uttalade sig om iscensättningens betydelse uppstod ett sökande 

efter visshet i medias nyhetsrapportering. Tystnaden fungerade som en effektfull kraft som 

upprätthöll intresset kring iscensättningen genom att individer ville få svar. 

Uppmärksamheten kan vara både en för- och nackdel. Fördelen är att verket skapade 

diskussion och blev omskrivet och de hot och hat som Odell utsattes för är en nackdel. Båda 

fenomenen aktiverades av den ovisshet som Odell upprätthöll.  

    Dagen innan examensutställningen skrev konstkritikern Nils Forsberg: ”Odells 

slututställning är ett mediestrategiskt mästerverk. Aldrig har intresset för ett konstprojekt in 

progress hållits vid liv så”.189 Kulturkritikern Martin Aagård var inne på samma spår i sin 

krönika: ”Odell har tagit oerhörda personliga risker och samtidigt agerat som ett medietränat 

styrelseproffs när hon valt var och när hon ska yttra sig om sin konst”.190 Odell ansågs av 

Forsberg och Aagård ha utfört ett ”mediestrategiskt mästerverk” och agerat som ett 

”medietränat styrelseproffs” genom hela den mediala uppmärksamheten som riktades mot 

hennes iscensättning. Att bli kallad för ”medietränat styrelseproffs” säger ingenting om 

kvaliteten på verket, men det säger en hel del om betydelsen att bli omskriven i media och 
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Lee förklarar det med att språket inte endast beskriver utan också skapar en verklighet.191 Att 

media hade en viss påverkan i värderingen av Okänd, kvinna 2009 – 349701 synliggörs 

genom Odells handledare Andrea Creutz när hon uttalade sig angående internutredningen: 

”Den är undermålig. Den bygger på mediebilden av vad som hände. Utredarna pratade inte 

ens med oss lärare, bara med prefekten. Det är ingen lätt etisk fråga. Anna Odell hade på vår 

inrådan pratat med två jurister som inte såg något olagligt. Det var nödvändigt för henne att 

göra vad hon gjorde, och vi motsatte oss inte det. Men lagen är ju tolkningsbar och 

föränderlig, det ser vi nu.”192 Att den mediala uppmärksamheten kring verket påverkade 

internutredningen pekar på att det finns en skillnad mellan verklighet och representation i 

massmedia genom att iscensättningen skiljde sig från hur den återgavs i massmedia. Det är 

något som Dahlgren har undersökt och förklarar med att medierna kan fungera som en arena 

där konstverkets betydelse omförhandlas. Media har sin egen diskurs där händelser 

rapporteras ut som nyheter - vare sig det är nyheter eller ej.193 När nyhetsmedierna 

förmedlade ut iscensättningen som en olaglig handling omvandlades verket till ett 

”konstbrott” i och med att iscensättningen beskrevs med ord som ”sabotage”, ”kupp”, ”bluff”, 

”skandalnatten”. En slags retorik som vanligtvis kan kopplas till nöjes- eller brottsjournalistik, 

snarare än till konst.194 Dessa typer av ord bidrog till att iscensättningen blev till en 

nyhetshändelse genom medieringen. Den uppmärksamhet och publicitet som Odell fick under 

dessa månader bidrog även till verkets värdeförskjutning: från fel till rätt sida om 

provokationen. 

5.2. På rätt sida om provokationen 

Den verklighet som skapades genom nyhetsrapporteringen under den första och andra 

händelsen var att Odell saboterat för samhället och lurat människor. Det är inte en acceptabel 

typ av konstnärlig provokation visade det sig. Psykiatrin gavs därför stöd av Gellerfelt, von 

Bonsdorff, Heberlein, Kjöller och Vilks. De värderade, till en början, iscensättningen utifrån 

uppfattningen att Odell lurat medborgare, poliser, läkare och slösat resurser. När Odell 

förklarat iscensättningen vid examensutställningen tog flera kritiker, bland annat Elam, 

Sörlin, Forsberg och Aagård iscensättningen i försvar och vände sig istället mot psykiatrin. 

Medias makt förtydligades samtidigt. Genom att när Odells verk Okänd, kvinna 2009 – 

349701 ställdes ut på Konstfack synliggjordes det att den bild av Odell och hennes 
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konstnärliga handling som hade skapats av media, av psykiatrin och av Eberhard, inte helt 

stämde överens med vad som egentligen hade ägt rum. En provokation som byggde på 

föreställningen att Odell lurats och slösat samhällsresurser men som ändrades när Odell 

började prata. När tystnaden bröts förändrades synen genom att aktörerna fick förståelse och 

Lee förklarar det med att kunskapsproduktion och kommunikation är beroende av varandra.195 

Språket används för att begripa verkligheten och det är svårt att känna sympatier för en 

konstnär som inte kommunicerar och lämnar mottagaren förvirrad i ovisshet. I den 

ovissheten, menar Lee förvandlas konstverket till en reproduktion av den kränkning som 

konstnären hade hoppats överbrygga.196 

     Riksförbundet för Social och Mental Hälsa tog ställning för Odell när hon gett sin 

förklaring. De uttalade sig med ”en debatt om den maktfullkomlighet som utmärker den 

slutna psykiatriska tvångsvården – lika mycket nu som då – som kommit igång till följd av 

Odells agerande, ser vi som en ytterst nödvändighet.”197 Att iscensättningen var nödvändig 

var något som även Heberlein påstod senare: ”Ibland är det nödvändigt att manipulera 

verkligheten för att visa hur den egentligen ser ut”.198 Heberlein har i och med detta 

påståendet ändrat sin åsikt om iscensättningens kvalitet och etik. Att Odell lurade individer 

ansåg både hon och Riksförbundet för mental ohälsa vara viktigt på grund sociala 

anledningar. Konsten och konstnären ska ha en forcerande roll i samhället vilket Heberlein 

tidigare inte tyckte var nödvändigt. Heberlein hade innan examensutställningen sagt att hon 

inte ansåg att ”konstnären eller författaren har något särskilt ansvar, bör ha bättre moral eller 

högre ideal än andra.”199 När dessa två förhållningsätt ställs mot varandra synliggörs det att 

konstverket får de kvaliteter som det tillskrivs i stunden utifrån individers kognitiva kunskap 

om etik och moral. Heberleins ändrade åsikt visar på att det finns ett definitionsproblem kring 

vad som är moraliskt när det gäller en konstnärlig provokation. Heberlein tog nu parti för 

verket och omvärderade iscensättningen. Det gör tillskrivningen av konstnärlig status 

problematisk eftersom aktörernas olika reaktioner synliggör värderingens beroende av 

information. Iscensättningen tillsammans med Odells offentliggjorda erfarenhet blev till en 

moralisk handling och sågs inte längre som ett lurendrejeri utan som berörande verk. Verket 

värderades om med positiva värden tack vare den kunskap som kom genom Odells förklaring. 

                                                 
195 Lee, s. 30. 
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5.3. Det kognitiva värdet 

Med Odells uttalande på examensutställningen fick allmänheten en förklaring till 

iscensättningen och därmed en möjlighet att avgöra verkets kognitiva värde. Tack vare ljud- 

och filmfilerna fick kritikerna se en annan bild av iscensättningen. En bild som inte stämde 

överens med den nyhetsrapportering som hade skapats i media utifrån psykiatrins uttalanden. 

Verket visade inte upp ett sabotage utan synliggjorde snarare hur hjälpen kan se ut för vissa 

människor genom hur Odell blev behandlad av poliserna. Det stödjande kognitiva värdet 

utgick nu från att Odell återgett en tidigare självupplevd händelse då hon verkligen hade varit 

psykiskt sjuk. Utsattheten som Odell gått igenom fick kritiker som Heberlein, Sörlin, Martéus 

och Elam att uttrycka medlidande med Odells verk. Värderingen av iscensättningen baserades 

nu på dess moraliska innehåll och inte längre dess oetiska egenskaper. Det refererande-

centrerade kognitiva värdet utgjordes till en början genom att ställa konsten mot vården. 

Kritikerna tvingades välja mellan gärningsman och offer. Gärningsmannen i första skedet 

hade varit Odell och psykiatrin hade varit offret. I samband med examensutställningen 

kastades rollerna om.  

     Sammanfattningsvis var det många aktörer som ville få förklaringen till vad 

iscensättningen betydde. Inte endast aktörer i konstvärlden utan även aktörer utanför. När 

Odell visade sitt examensprojekt var det många kritiker på plats på Konstfack och 

examensutställningen slog besökarrekord. Forsberg och Aagård värderade Odells handling 

som ett mediestrategiskt mästerverk och medgav att Odell hade blivit utsatt för ett mediedrev. 

Det faktum att Odell hade personlig erfarenhet av psykiatrisk vård bidrog till att Sörlin och 

Elam nu ansåg att Odell hade något viktigt att säga. Heberlein ansåg att ibland är det 

nödvändigt att manipulera verkligheten. Odells agerande omvärderades eftersom hon hade 

blivit angripen av psykiatrin, av media, av allmänheten och dessutom haft en bakgrund på 

sluten avdelning. Odell blev offer och psykiatrin förvandlades till angriparen. Odells 

konstverk synliggör att när ett nytt konstnärligt utryck uppstår blir aktörers reaktioner inte 

konsekventa i övertygelsen om att konsten ska få vara fri. Det är vad nästa kapitel kommer att 

behandla – aktörers olika roller och positioner i relation till värderande uttalanden.  
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6. Utställningen på Kulturhuset  

Detta kapitel behandlar reaktionerna när Okänd, kvinna 2009 - 349701 ställdes ut på 

Kulturhuset i Stockholm mellan den 17 oktober 2015 och 24 januari 2016. Hur mottogs 

verket av aktörerna i samband med det? Kapitlet behandlar perioden från den 17 oktober till 

31 januari 2015 och berör olika personers röster och yrkesroller. Vem lyssnar vi på? Vad 

påverkar trovärdigheten i olika uttalanden? Vi har olika förhållningsätt till olika sociala 

positioner och yrkeskategorier, menar Lee och förklarar det med att det är svårt att kringgå 

betydelsen av kroppslig materialitet. Det vill säga att vi alla reproducerar både kunskap och 

ideologi.200 Vilket förtroendet hade olika individer som uttalade sig om händelsen på 

psykakuten och varför? Hur påverkade det verkets kvalitet?  

6.1. Okänd, kvinna 2009 - 349701 

Verket Odell visade upp på Kulturhuset skiljer sig från examensutställningen genom att 

verket bestod av ytterligare två delar. Tidigare var det Research, video, 49 min, 

Liljeholmsbron, video, 14 min, och Avslöjandet, video, 7 min, Epilog, video, 40 min. I 

samband med utställningen på Kulturhuset fanns även delarna Rättegången, video, 35 min, 

och journaler från oktober 1995 och januari 2009 med i verket.201  

     På Kulturhusets hemsida går det att hitta citaten som följer nedan. De fungerade som 

marknadsföring av utställningen 2015. Vilka kritiker som citerades avslöjas däremot inte. 

Dagens Nyheter skrev "Decenniets mest omtalade konstverk... etablerar Odell som en av 

samtidens mest intressanta konstnärer."202 Aftonbladet menade att verket var "En mäktig 

dokumentation av vilka krafter som kan sättas i rörelse av en konstnärlig handling."203 

Kulturnytt (i Sveriges Radio, P1) recenserade Okänd, kvinna 2009 - 349701 med "En oerhört 

metodisk studie som på ett ovanligt skarpt, seriöst och generöst sätt blottlägger samhällets 

hierarkier."204 Expressen skrev om utställningen: "Det är återhållet och dämpat och en 

fantastisk inramning."205 I presscitaten används ord som ”mest intressanta konstnärer”, 

”mäktig dokumentation” ”Skarp studie”, ”seriöst”, ”blottlägger hierarkier”. Termerna visar 

den förändring som verket genomgått, i jämförelse med första kapitlet då ord som ”bluffen”, 

”kuppen”, ”brottsaspekten” och ”missbruk av resurser” hade varit centrala i diskussionen 
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kring Okänd, kvinna 2009 – 349701. Det synliggör att konstverkets värde har laddats om och 

rörde sig från irrationellt till rationellt och från omoraliskt till etiskt.  

     Kulturjournalisten Lena S. Karlsson recenserade Okänd, kvinna 2009 - 349701 under 

rubriken ”Anna Odell ger en röst åt de psykiskt sjuka” och skrev ”Något som inte 

framkommit lika tydligt är att Anna Odell tio år tidigare faktiskt varit psykotisk och fått en 

liknande behandling. Med sin performance 2009 ville Anna Odell sätta fingret på 

missförhållanden inom vården, den maktlöshet som patienten tingas in i sjukhusets strikta 

hierarki, den offerroll som patienten ofrivilligt intar” (…) ”Det finns många aspekter av Anna 

Odells utställning, som hamnar i en slags skymningszon: det outtalade föraktet för psykiskt 

sjuka, även inom vården. Liksom den repressiva toleransen gentemot kvinnliga konstnärer 

som arbetar i gränslandet mellan psykos och det vi kallar friskt”.206 S. Karlsson ansåg att 

Odell hade mandat att uttala sig om den psykiatriska vården när Odell informerade om att hon 

har en historik som mentalt sjuk. Från det att Odell förklarat vad hon menade med sin 

iscensättning fick hon en annan trovärdighet. Odell bar vittnesmål och det gjorde henne 

intressant och verket blev därför värdefullt. Att tillskrivas ett positivt värde och 

självständighet, förklarar Lee med att när något tillskrivs en symbolisk betydelse omvandlas 

objektet till ett subjekt.207 Det synliggör att det tycks finnas en omedveten diskurs kring 

trauma där överlevaren blir ett auktoritativt vittne utifrån sin subjektiva erfarenhet. Det 

stämmer överens med Lees påstående om att inom de flesta konstnärliga discipliner har det 

länge ansetts vara moraliskt att komma så nära sitt objekt som möjligt. Denna närhet hyllas 

ofta eftersom den skänker verket autenticitet, hudlöshet, skoningslöshet och låter konstnären 

säga - jag var där.208 De egna erfarenheterna blir ett slags återvändande och en försäkran om 

att det är på riktigt och motiverat.209 Trovärdigheten är nödvändig för kvaliteten.210 Kanske 

extra nödvändig när det kommer till värdering av konst då konstens syfte och den 

konstnärliga provokationen är otydligt. 

6.2. Att värdera en konstnärlig provokation 

Eva Ström, läkare och författare, skrev i Kulturhusets utställningskatalog: ”Jag blev helt klart 

provocerad av Anna Odells konstverk, eller snarare början till ett konstverk. Som 

konstkritiker känns det inte professionellt att bli upprörd över att ett konstverk känns 
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oprofessionellt – ändå var detta min reaktion.”211 Ström menar även att ”Odell har skapat ett 

viktigt verk som öppnat en dörr mot ett tidigare alltför slutet rum (…) Vad hon försökte göra 

var att iscensätta en tidigare traumatisk upplevelse, då hon var psykiskt sjuk. Denna 

information fick mig att ändra synen på konstverket”.212 Återigen blir det tydligt att det är 

verkets dokumentära berättelse som belyste hierarkier som väckte intresse och bidrog till att 

verket omvärderades. Det intressanta i citatet från Ström är hennes uttalande om att det inte 

kändes professionellt av henne att bli upprörd över ett konstverk. Samma inställning som De 

Geer hade som tidigare kapitel avslöjade. Ström och De Geers påståenden kanske säger något 

om det ökade antalet kritiker som uttalade sig i samband med examensutställning? Men 

uttalandena säger med säkerhet något om kritikerns förhållningsätt till konsten. Ströms citat 

synliggör att kritiker får sin gemensamma identitet i att reagera annorlunda än allmänheten på 

konstnärliga handlingar. De ska ha en högre toleransnivå och rationalitet. Att bli arg på en 

konstnärlig handling betyder att konstkritikerna beter sig amatörmässigt. Vilket stämmer 

överens med Beckers påstående om att konstvärldens medlemmar har sina egna 

överenskommelser kring konstnärligt värde och kan därför hålla ihop och arbeta mot detta 

gemensamma förhållningsätt på liknande vis.213 Konstvärlden har sina egna intressen när de 

värderar konst. Till viss del handlar det om sociala anledningar, vilket är ett problem enligt 

Becker eftersom konstvärlden har getts status att bestämma konstparadigmet. Det betyder att 

konstvärlden har makten att producera, upprätthålla och förstöra ryktet kring ett 

konstnärskap.214  

6.2.1. Konstvärldens intressen 

Vilks uttalade sig om iscensättningen 2009 och hävdade att Odell gick över gränsen och 

verket inte skulle bli ”ihågkommet” eller ses som intressant av konstvärlden. 215 År 2015 i 

samband med utställningen på Kulturhuset uttalade sig Vilks istället med: ”Okänd, kvinna 

2009 – 349701 är jag däremot rätt övertygad om att det kommer att finnas kvar. Som en 

klassiker.”216 I Vilks ögon har verket gått från att vara ointressant till en klassiker. Det är en 

stor skillnad mellan de två värderingarna. De skulle kunna beskrivas som varandras 

motsatser. Vilks uttalande pekar på konstvärldens avgörande röst, då han ansåg att Odells 
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verk skulle ses som ointressant och därför glömmas bort. Vilket även Heberlein nämnde. 

Heberlein uttalade sig med ”Hennes verk leder eventuellt till att psykvården diskuteras, men 

jag har inga större förhoppningar om det. Intresset för psykiskt sjuka är väl inte särskilt stort i 

den svenska kultureliten. Det borde det vara. Otaliga författare, konstnärer och musiker har 

lidit av diverse psykiska åkommor”.217 Att psykisk ohälsa inte är ett intresse för kultureliten är 

något som även Vilks skrev om i utställningskatalogen 2015. Vilks uttalade sig med 

”Dessutom tillhör Odells ämne inte vad konstvärlden är specifikt intresserad av.”218 Detta 

pekar på att konstvärlden har ett ramverk och gränser för konsten och för värderingen av dess 

olika kvaliteter. Konstvärlden talar alltså om att vissa konstverk är mer intressanta än andra 

och Becker förklarar det med att konstvärlden lägger mycket fokus på att försöka bestämma 

vad som är konst. Det bidrar till att de med korrekt status har möjlighet att styra, kontrollera 

och exkludera vad som är konst.219 En typ av gränsdragning som grundar sig i att 

konstvärlden inte vill ha en inkluderande framtoning.220 För vad skulle hända med 

konstvärlden om deras kontroll över konsten försvann? 

     Citaten från Vilks och Heberlein synliggör att även om verket uppvärderats och laddats 

med positiva värden så betyder det ingenting i sak då mentala ohälsa inte tillhör konstvärldens 

intresseområden. Även om Odells iscensättning omvärderats, och tillskrivits positiva värden, 

så betyder det inte att mental ohälsa som konstnärligt ämne får högre status. Kanske är det 

precis tvärtom eftersom alla konstnärer som tar för sig en liknande handling, möjligtvis, alltid 

kommer att jämföras med Odell. Vilks menar till och med att Odell har ”tagit död på 

genren.”221 Det kan tolkas som att den konst som berör psykiatrisk vård har en utsatthet kring 

sig när den värderas, både tack vare Odell och konstvärldens ointresse kring psykiatrisk vård 

som konstnärligt undersökningsämne. 

6.3. Konsten möter vården 

Iscensättningen skapade ett möte mellan två professioner, konstnärens och psykiatrikerns. I 

värderingen av Okänd, Kvinna 2009 – 349701 ställde kritikerna dessa två mot varandra. Att 

sympatisera med hårt arbetande människor och därmed mot en undersökande konstnärlig 

iscensättning, eller tvärtom. När Heberlein ställdes inför Odells fråga ”Varför trodde du på 

David Eberhard och inte på mig?” svarade Heberlein ”Jag har inget bra svar på det. Kanske 
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vore det för outhärdligt att tro att en läkare faktiskt far med osanning. Under rättegången så 

visade det sig att det var precis så det förhöll sig.”222 Att Heberlein valde att tro på Eberhard 

kan bero att individer inte vill tro att läkare missbrukar sin position. Vården har en tydlig 

symbolisk funktion som är kopplat till yrkesepitet. Det bidrog till att Heberlein kände tillit till 

Eberhard för att han är läkare. Läkare ska vara rationella, hjälpa och göra gott. Det skulle vara 

”outhärdligt” för henne att komma till insikten att Eberhard var den som inte talade sanning 

när det kom till Odells agerande. Detta går att tolka som att konsten och konstnären har lägre 

social status, och lägre grad av trovärdighet, än läkaren och läkaryrket. Vården i relation till 

konsten är något som Modig och Modig har undersökt. De kom fram till att konst måste få ett 

tydligare syfte om den ska kunna prioriteras högre. Detta otydliga syfte bidrar till att konsten 

är underordnad vården för människor.223 En anledning till det skulle kunna vara för att läkaren 

och konstnärens yrke har olika sociala värden som Heberleins uttalande synliggjorde. 

Läkaryrket är ett väldefinierat uppdrag som svarar på människors behov. Det bidrar till att 

läkaren har social status och auktoritet eftersom läkaryrket historiskt sett grundar sig på en 

vetenskaplig teori, formell utbildning och auktoritetskriterier som är reglerad i lagen, samt 

etiska koder för hur individer ska bete sig som arbetar inom sjukvården. Det vill säga en 

yrkeskultur med en tydlig och klar klientorientering. Dessa etiska koder och klientorientering 

finns inte på samma sätt inom konstnärliga yrken, och gör därmed konst svårare att förhålla 

sig till. Konstnären har ett självpåtaget och otydligt uppdrag som inte är allmänt efterfrågat 

och konstnären har oftast låg ekonomisk status.  

     När en annan sida av vad som hände kvällen den 21 januari 2009 kom fram omvärderades 

både Odells handling och synen på psykiatrin för Heberlein. Därmed blev även synen på olika 

yrkesidentiteter belyst. Olika identiteter är något som Hjorth undersökt och hon menar att det 

finns olika föreställningar om vissa egenskaper och värden som är knutna till vissa kategorier. 

Det innebär att identiteten för objekten blir konstant.224 Hjorth menar att det svåra är att bryta 

med värderingen av dessa objekts identitet utan att föra en kamp med sina egna 

föreställningar.225 Våra värderingar av objekt i omvärlden är ofta knutna till våra känslor.226 

Att omvärdera objekt kan vara smärtsamt eftersom processen innebär att vi också förändrar 

vår självbild.227 Vilket stämmer överens med Heberleins reaktion då hon hellre ville tro på 

den ”sanning” som kom från en läkare än på ett konstverk som ”lurade” medmänniskor 

                                                 
222 Heberlein, Expressen, 2009-10-21. 
223 Modig & Modig, s. 9. 
224 Hjorth, s. 10. 
225 Hjorth, s. 99. 
226 Hjorth, s.22. 
227 Hjorth, s. 91. 
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eftersom det för henne, personligen, skulle bli för mentalt jobbigt att tro att en läkare ljuger 

och lurar människor. Detta bidrog till att hon tog parti för överläkaren på psykiatrin. Vilket får 

en att undra om media reflekterar över dessa förhållanden när de ställer yttranden från 

människor med olika yrkeskategorier mot varandra? 

6.3.1. Att manipulera verkligheten 

I föregående kapitel nämndes det hur Heberlein ändrade åsikt och menade att den 

manipulation som Odell utsatte psykiatrin för var en nödvändighet. Det betyder att hon kom 

att anse att det är tillåtet att luras under vissa omständigheter. Hon, som många andra, hade till 

en början haft problem med både frågan om meningen med iscensättningen och med Odells 

uppsåt. Odells iscensättning gjordes som ett konstprojekt, vilket Jönsson har undersökt, och 

förklarar som en möjlig nackdel. Det vill säga att det finns en möjlighet att iscensättningen 

var provocerande för vissa människor genom att Odell utförde sin handling i en roll som 

konstnär då Jönsson menar ”att hänvisa till konsten som ett högre, rent av samhällsnyttigt 

syfte ter sig suspekt per definition.”228 Den tvivelaktighet som finns gentemot konstnären kan 

vara en bekräftelse på det otydliga syfte som finns kring konsten, menar Modig och Modig.229 

Konstens idé är att konsten ska vara fri och provokativ, samt belysa orättvisor. En konstnärlig 

provokation måste ske på rätt sätt för att inte bli poänglös. Det synliggjordes i tidigare kapitel. 

Konstnären måste följa lagen och bete sig ansvarsfullt, annars tappar konsten sin funktion. 

Det vill säga att det finns en risk om provokationen går över gränsen att objektet inte svarar 

till konstens uppgift om att göra gott. Detta leder till ett slags konstnärligt etiskt dilemma 

eftersom vems orättvisor och vad som är tabu är oklart. Det gör konstens syfte otydligt. Det 

enda vi vet är att konsten ska se till att människan inte ”somnar på en rosenbänk.”230 

Påståendet synliggör att den konstnärliga provokationen är svår att förhålla sig till. Odell gick 

över gränsen, blev dömd i rätten men lyckades ändå göra sig trovärdig och känd, samt få ett 

erkännande som konstnär när hon bröt tystnaden, hävde ovissheten och gav sitt verk dess 

moraliska berättigande. Odells manipulation blev accepterad när hon gav den sin förklaring 

och informerade om att hon haft erfarenhet av psykiatrisk vård. Det visar på att det verkar 

snarare som att det var ovissheten kring konsten som i slutändan var det egentliga problemet 

för kritikerna när de värderade iscensättningen, och inte lurendrejeriet.  

                                                 
228 Jönsson, s. 107. 
229 Modig & Modig, s. 9. 
230 Ternström, Expressen, 2009-04-07. 
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6.4. Det kognitiva värdet 

Det kognitiva värdet, eller synen, på Odells iscensättning förändrades när den förklarades. 

Den mediala exponeringen år 2009 skapade först en bild av Odell som bluffkonstnär men 

2015 hade hon förändrats till att bli en konstnär som gjort en intressant metodisk studie. 

Verkets stödjande kognitiva värde byggde på föreställningen om en bluff men grundades i det 

senare skedet på Odells egna upplevelse av den psykiatriska vården. Den estetiska 

dimensionen, kring iscensättningen, jämfördes med den etiska och moraliska dimensionen 

även när aktörerna saknade kunskap. De uttryckte sin bedömning trots att de visste att de 

saknade information från Odell. Det refererande-centrerade kognitiva värdet var att Odell 

ville ”undersöka vem som har definitionsrätten till sanningen. (…) en läkare kan säga vad 

som helst och alla tror på den. En patient har ingen röst.”231 Heberleins uttalande synliggjorde 

att det finns ett automatiskt antagande att läkare gör gott, hjälper människor och har hög 

trovärdighet. Mot läkaryrket ställs konstnären fram som ansvarslös.  

     Sammanfattningsvis var det flera konst- och kulturkritiker, såsom Madestrand och S. 

Karlsson som i samband med utställningen på Kulturhuset ansåg att Odell synliggjorde 

maktstrukturer och hade utsatt sig själv för stora risker genom att iscensätta och utföra sitt 

konstverk. Kritikerröster från exempelvis Heberlein och katalogtexten från Ström visade på 

att både yrke och kön är av betydelse för trovärdigheten i påståenden och därmed för 

värderingen av Okänd, kvinna 2009 – 349701 och dess kvalitet. 

  

                                                 
231 Lindberg De Geer, Marianne, Kulturhusets utställningskatalog, Okänd, Kvinna 2009 – 349701 s. 8. 
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7. Avslutande diskussion 

Många röster hördes i den mediala uppmärksamheten kring iscensättningen. Aktörernas röster 

var både positiva och negativa i sin kritik angående verkets kvalitet och kom ifrån olika 

yrkesroller. Syftet med undersökningen var att beskriva och analysera den värdemässiga 

förflyttning Odells verk genomgick för att få reda på hur och varför Okänd, kvinna 2009 – 

349701 omvärderades. Uppsatsen kretsade kring fyra händelser och tre frågor. Den första 

frågan riktade sig till vilka aktörerna var som uttalade sig om Odells verk. Kartläggningen 

synliggjorde att det var fyra olika typer av aktörer, som kan kopplas till konstvärlden, som 

deltog i den mediala uppmärksamheten: kulturkritiker, konstkritiker, forskare och konstnärer. 

Dessa fyra olika grupper fanns med under alla fyra händelser men antalet skiljde sig markant. 

Tydligast blir att under de tre första händelserna var det en större variation av aktörer, det vill 

säga aktörer som befann sig utanför konstvärlden, än under den sista händelsen. Deltagandet 

från kultur- och konstkritiker ökade avsevärt kring examensutställningen och utställningen på 

Kulturhuset. Dessförinnan var det en större blandning av institutionella aktörer såsom 

Eberhard och Bengtsson från psykiatrin, politiker såsom Rydberg och även polisen eftersom 

verket anmäldes.  

     Den andra frågan riktade sig till att undersöka hur verket värderades av de olika aktörerna. 

Reaktionerna kring Okänd, kvinna 2009 – 349701 synliggjorde hur konstverket diskuterades 

av olika individer. Det finns en idé kring konsten som aktörer innanför konstvärlden förhöll 

sig till när de uttalade sig om Odells agerande. Förhållningsättet till konstens uppgift såg 

annorlunda ut från psykiatrin, vissa politiker och vissa forskarkritiker. Det visade sig genom 

att de inte hade samma tilltro till den konstnärliga provokationen som konstvärlden. Tack vare 

konstvärldens olika uttalanden synliggjordes att om ett konstverk ska tillskrivas goda 

kvaliteter måste den konstnärliga provokationen te sig på rätt sätt. Provocerar konsten 

däremot fel ifrågasätts konstnärens moral. Etik och moral är viktigt för konstens kvalitet då 

konstens uppgift är att tänja på gränser, synliggöra strukturer och orättvisor. Det kopplar ihop 

värderingen av konst med olika sociala moralregler som måste finnas människor emellan. Ska 

verket värderas högt måste provokationen vara nyttig och belysande, inte utmana människors 

tillit vilket Odell ansågs göra, till en början. Odells agerande rapporterades ut i pressen under 

den första och andra händelsen som en konstbluff. Verket tycktes lura medborgare och 

värderades som ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Iscensättningen gick därför emot idén 

om att vara nyttig och nedvärderades. Konsten får inte utnyttja vården - var ett vanligt 

argument i värderingen av iscensättningen. Det pekar på att vården prioriterades högre än 



 

 68 

konsten av vissa kritiker när de diskuterade och värderade Odells verk under de två första 

händelserna, vilket kan förklaras med att vården har ett tydligare syfte än konsten. 

     Tillförlit och trovärdighet är viktigt vid avgörandet av kvalitet men vem som är trovärdig 

är svårare att avgöra. I det förlitade sig kritiker på vad de ville tro när de värderade 

iscensättningen. Det visade sig att det fanns en större yrkestilltro till en överläkare än till en 

konststudent. Detta synliggjordes genom att Heberlein menade att hon valde att tro på 

Eberhard med motiveringen att det vore ”outhärdligt att tro att en läkare faktiskt far med 

osanning.”232 Arndtzén menade att det fanns en risk att Odell skulle ”spä på den föreställning 

om konst och konstnärer som underliga och ansvarslösa människor som finns redan.”233 Detta 

gör att iscensättningen nedvärderades till en början genom att Odell endast var sig själv, det 

vill säga en konststudent utan konstnärlig status som ville göra ett konstverk om psykiatrin 

och den psykiatriska vården. Att inte ha konstnärlig status gör det svårare för kritiker att 

värdera ett verk för det finns inget konstnärskap att falla tillbaka på och vården är viktigare än 

konsten för många människor.  

     Att inte få några besked från varken Odell eller Konstfack bidrog till att iscensättningen 

diskuterades i en mängd olika krönikör i massmedia. Det bidrog till att verket fick 

uppmärksamhet eftersom många ville ha svar på varför Odell gjorde som hon gjorde, och vad 

iscensättningen betydde. Ovissheten kring iscensättningen ledde till att konst- och 

kulturkritikerna hänvisade till olika konstnärliga idéer. I samband med den tredje händelsen 

förklarade Odell vad hennes konstnärliga provokation betydde. När Odell förklarade syftet 

förändrades kritikernas förhållningssätt och den negativa kritiken blev istället positiv. 

Förklaringen, tillsammans med verket, gav en annan bild än den som förmedlats ut via media. 

Kritikerna värderade därmed om iscensättningen. Odell hade utfört ett ”mediestrategiskt 

mästerverk” som synliggjorde maktstrukturer och normlösheten på internet ansågs det. Detta 

bidrog till att iscensättningen levde upp till föreställning om konstens uppgift om att tänja på 

gränser och gjorde därmed nytta genom sitt avslöjande. Detta förhållningsätt till 

iscensättningen höll även i sig till den fjärde och sista händelsen. År 2015 ställdes Okänd, 

kvinna 2009 – 349701 ut på Kulturhuset i Stockholm. Verket recenserades med att Odell 

ansågs vara en av Sveriges viktigaste konstnärer som gav en röst till patienter inom 

psykiatrin, samt att Odell hade gjort en viktig metodisk studie. 

     Uppsatsens tredje fråga gällande vilka egenskaper hos verket som bidrog till den 

förändring som Okänd, kvinna 2009 – 349701 genomgick. Okänd, kvinna 2009 - 349701 är 
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ett verk som har gått ifrån ena sida till den andra. Iscensättning var till en början, både som 

konstverk och agerande i offentligheten, en anomali och sågs som ett hot mot den sociala 

ordningen. Provokationen i Odells iscensättning blev reflexiv. Det vill säga att aktörerna fick 

en inblick i verkligheten och hur det kan se ut kring omhändertagandet av en person som är 

mentalt sjuk i Sverige. Det bidrog till att verket omvärderades. Värdeförskjutningen synliggör 

att konst som skildrar utsatthet väcker en etisk känsla hos betraktarna som då sympatiserar 

med den utsatta. Till en början kände aktörerna sympatier med psykiatrin eftersom psykiatrin 

ansågs vara den som blev utsatt av Odell. Rollerna blev sedan ombytta och det bidrog till det 

nya värdet som tillskrevs verket.  

     I inledningen nämnde jag att Robach och Bengtsens avhandlingar är de forskningar som 

min undersökning kommer att påminna om eftersom vi alla tre har riktat oss till 

värdeförskjutningar och förändringsprocesser. Jag behandlar verket Okänd, kvinna 2009 – 

349701 och hur Odell till en början blev kritiserad för att ha gått över gränsen för hur konst 

bör användas. Robach går in på svenska formhistorien som växte sig stark på 1960-talet och 

hur formgivarna tvingade fram en diskussion om skillnaden mellan konst och konsthantverk - 

vart låg gränsen mellan dessa två.234 Bengtsen behandlar förändringsprocessen kring graffiti 

och gatukonst och hur definitionen kring begreppet ser ut. Bengtsen menar att gatukonsten är 

en social konstruktion som skapas av de aktörer som befinner sig inom den värld som går 

under namnet ”the street world”.235 Det synliggör att konstvärlden har flera världar och där 

gatukonsten har sin egen. Bengtsen skiljer gatukonsten från den institutionaliserade konsten 

eftersom gatukonst snarare är en rörelse än en konstform. Även om gatukonsten idag är en del 

av det utvecklade konstbegreppet.236  

     Det Odells iscensättning, formgivare på 1960-talet och graffiti har gemensamt är att de i 

efterhand ansågs ha vidgat konstbegreppet. Trots att design och gatukonst snarare är en 

konstgenre och Okänd, kvinna 2009 – 349701 endast ett verk så ser förändringsprocesserna 

inte helt olika ut. När konstnärlig kvalitet ska tillskrivas sker en förhandling mellan aktörer, 

både innan- och utanför konstvärlden. Odells iscensättning skapade diskussion kring etik och 

moral, vilket även Robach menar att vissa designföremål gjorde. Det vill säga att det förekom 

designföremål som bröt mot de normer som fanns kring estetik, hantverkstraditioner och de 

krav som fanns kring design. Det bidrog till en diskussion i konstvärlden om var gränsen 
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mellan design och konst går.237 Bengtsen lyfter även han upp en förhandling om vad som är 

konst och inte i relation till gatukonsten. Bengtsen menar att medlemmarna inom gatukonten 

diskuterar och förhandlar om vad begreppet betyder och vad det får innehålla.238 Denna 

acceptans som har uppstått, genom institutionaliseringen, bidrar till att gatukonsten tappar sitt 

autentiska värde då den kommersialiseras och når ut till en större publik.239 Inkluderingen ger 

alltså vissa konsekvenser visar min undersökning tillsammans med Bengtsens och Robachs 

avhandlingar. När ett nytt konstnärligt utryck uppstår blir kritikers reaktioner inte 

konsekventa. Det gör att den konstnärliga friheten kan ifrågasättas eftersom det i vassa fall 

verkar som att konsten får vara fri endast om den följer de normer, lagar och regler som finns.  

     Dessa två förändringsprocesser som Bengtsen och Robach behandlar påminner om den 

värdeförskjutning som Okänd, kvinna 2009 – 349701 genomgår. Processerna ser i stort sett 

likadana ut oberoende vilken konstform. Det pekar på att samtidskonsten är svårtolkad för 

människan eftersom vi inte har den historiska distansen att falla tillbaka på när ett nytt 

konstnärligt uttryck uppstår. Svårtolkad även på grund av att det finns många olika utryck, 

former och tekniker inom det nya konstbegreppet som utvecklades i samband med 

modernismen. Syfte, ändamål och kontext blir därför viktigt för att kunna säga något om 

konstverket, utan dessa förstår vi inte vad konstnären vill säga. Förändringsprocesserna 

synliggör att samtidskonst är ett komplext och experimentellt fenomen eftersom den är i 

ständig förändring och förhandlar med konstbegreppet. Betraktarna tappade orden för vad den 

nya designen, graffitin och Okänd, kvinna 2009 - 349701 var. Det vill säga vad konstnärerna 

gjorde och vad de undersökte. Dessa föremål Robach skriver om skapade en gränsupplösning 

mellan konst- och designvärlden, och var grundläggande för den etablerade formvärld vi ser 

idag. Designhantverket var ett sätt för designerna att ställa sig emot olika samhällsyttringar 

och bryta sig loss från etablerade mönster vilket går att jämföras med graffitin och det Odell 

gjorde i sin iscensättning. Gemensamt för dessa tre uttryck, som alla till en början uppfattades 

som provocerande i sin estetik, är att negativ uppmärksamhet och nedvärdering framstår som 

”ett måste” för att konstbegreppet ska kunna utvecklas. De designers Robach nämner, den 

förändrade synen på graffiti (då det inte längre ses som klotter) och den utsatthet som Odell 

har fått genomgå pekar på att konstnärerna får betala ett mentalt pris när de går utanför den 

konstnärliga ramen. Det vill säga att de nedvärderas av konstvärlden och värden utanför om 

de är intresserade av konstnärliga utryck som befinner sig utanför de accepterade normer.  
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     Samtidskonsten, tillsammans med den oklarhet som finns kring den konstnärliga idén och 

syfte bidrar möjligtvis till att det finns en osäkerhet kring konsten bland aktörer som befinner 

sig utanför konstvärlden. Osäkerheten ligger i att inte förstå vad det är konstnären vill säga 

med sitt verk. Det bidrar till att individer förlitar sig på konstvärlden och kritiker mer än på 

sig själv när det kommer till tolkning av konst.240 Ser vi en tavla krävs ingen ansträngning för 

oss att se det som konst eftersom det är ett uttryck som vi är vana vid att se. Skillnaden med 

Okänd, kvinna 2009 – 349701, graffitin och den nya designen var att det inte fanns med i 

några konstnärliga teorier eller hierarkier kring dessa nya genrer. Det bidrog till att även 

kritikerna var osäkra på iscensättningens värde och kvalitet. Osäkerheten kring 

samtidskonsten finns hos alla människor, även hos individer som innehar konstnärlig status, 

vilket den nya designen, gatukonsten och iscensättningen synliggör. Detta genom att även 

konstvärlden behövde få en förklaring från Odell om vad hon vill säga med sitt verk innan de 

kunde avgöra verkets värde och tolka dess kvalitet. Skillnaden är att konstvärlden förlitar sig 

på konsthistorien när de värderar konst: kunskap som nödvändigtvis inte behöver betyda 

något i relation till samtidskonsten eftersom dessa nya utryck kan befinna sig utanför den 

konstnärliga ramen. Det betyder att samtidskonsten kan göra konsthistorisk kunskap mindre 

användbar i värderingsprocesser och det är Okänd, kvinna 2009 – 349701, den nya designen 

och gatukonsten bevis på. 

7.1. Förslag på vidare forskning 

Per Gudmundsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, skrev en recension med rubriken 

”Anna Odells tvångsvård säger ju ingenting” i artikeln menar Gudmundsson att ”debatten 

baseras på antagandet om Odell såsom konstnär ska ha full frihet att okritiserat och utan 

skadestånd begå vilka handlingar som helst gentemot de objekt hon väljer att utforska. Det 

verk hon avtäcker anses redan på förhand ha en sådan höjd, på grund av en inneboende 

moralisk överhöghet, att det omkullkastar empirisk kunskap om exempelvis psykiatrisk 

vård.”241 Citatet från Gudmundsson är intressant då han är inne på varför konsten ska ha 

rätten att lägga sig i och ha makten att bestämma över sfärens problemområden, 

arbetsmetoder och kunskapsinnehåll. Det gör att han även kritiserade idén med konsten och 

dess uppgift att provocera. Ett förslag till vidare forskning skulle därför kunna vara - hur 

används kvalitetsbegreppet i relation till samtidskonsten, dess provokation och olika stilar? 

Hur delas kvalitetsbegreppet upp, då uttrycken ser olika ut och skiljer sig hantverksmässigt åt. 

                                                 
240 Modig & Modig, s. 9. 
241 Per Gudmundsson, ”Anna Odells tvångsvård säger ju ingenting”, Svenska Dagbladet, 2009-05-13. 

https://www.svd.se/anna-odells-tvangsvard-sager-ju-ingenting-dqF (Hämtad 2019-01-23). 
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Det vill säga utifrån vilka konstnärliga kriterier värderas en performance? Är det utifrån 

samma kvalitetsmässiga bedömningsgrund som en skulptur eller ett måleri, eller finns det 

olika kvalitetsmått till olika kreativa uttryck? Om så är fallet, hur ser den gränsdragningen ut 

när det kommer till den konstnärliga friheten och dess provokation i relation till olika genre? 
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8. Sammanfattning 

Den här undersökningen är uppdelad utifrån fyra händelser och en kartläggning. 

Kartläggningen synliggjorde vilka aktörer som var med och uttalade sig - under vilka 

tidsperioder. Den första händelsen behandlade iscensättningen och sträckte sig från perioden 

21 januari till 12 maj 2009. Under den perioden var det ingen som visste vad Odell ville säga 

med sitt verk, vilket bidrog till att värderingen gjordes utifrån att konsten ställdes mot vården. 

Debatten kring iscensättningen var ovanlig eftersom det diskuterades helt i verkets frånvaro. 

Ingen av aktörerna hade sett eller visste vad iscensättningen handlade om då verket skulle 

vara färdigt till examensutställningen i maj 2009. Aktörerna spekulerade kring ett konstverk 

som ingen visste syftet med, eller intentionerna bakom. Föreställningar om konstens uppgift 

är något som konstvärldens aktörer använde sig av i värderingen till en början. Konsten ska 

belysa orättvisor och skillnader. Konsten och konstnären förväntas bråka med strukturer. Det 

vill säga utmana och tänja på gränser. Det är konstens uppgift men konstnären får inte 

provocera på ett sätt som gör handlingen oförståelig eller bryter mot lagen som Odells 

iscensättning ansågs göra. Journalisterna ville ge en förklaring till allmänheten. Ovissheten 

kring iscensättningen innebar konsekvenser för Odell. Vissa kritiker började dra egna 

slutsatser, fylla i tomrum med egna fantasier och tankar om vad iscensättningen betydde. 

     Den andra händelsen behandlade Konstfacks internutredning. Den gick parallellt med 

iscensättningen tidsmässigt och sträckte sig från 21 januari till 3 mars 2009. Som en följd av 

all kritik startade Konstfack en internutredning. Den skulle granska skolans etiska 

förhållningsregler och undersöka om skolan gjort något fel som tillät Odell genomföra sin 

iscensättning. Utredarna kom fram till att de etiska riktlinjerna var otydliga och behövde 

skrivas om. Det var ett misstag att låta Odell utföra sitt konstprojekt. Kapitlet som behandlade 

internutredningen synliggjorde även att det finns ett ansvar hos skolan för sina elever vilket 

gör att konsten inte är fri på konstutbildningarna, på grund av att skolan är beroende av 

skattefinansiering. Det gör att konsten måste befinna sig inom lagliga gränser. Konsten och 

konstnären har ansvar och skyldigheter gentemot de människor som konstnären vill 

kommunicera med, vilket gör det till en kontextbunden frihet.  

     Den tredje händelsen riktade sig till examensutställningen och sträckte sig från 12 maj till 

31 oktober 2009. Detta kapitel synliggjorde aktörernas reaktioner när de fick en förklaring 

från Odell till vad iscensättningen betydde. Verket Okänd, kvinna 2009 – 349701 avslöjade 

auktoriteters makt vilket bidrog till att iscensättningen inte längre värderades som en ”bluff” 

eller ”kupp”. Nyttoaspekten avgör värdet och kvaliteten. Konstnärligt värde handlar mycket 



 

 74 

om experimentell trovärdighet hos konstnären. Att ha trovärdighet som konststudent är 

svårare än för en etablerad konstnär. Tydligt blev att det inte går att avgöra värdet på ett 

konstverk osett. När vi vet vad vi ska mäta först då kan vi mäta, inte tvärtom. Verket visar 

också på att det finns risker för det konstnärliga värdet och kvaliteten hos objekt som går 

utanför normer och de gränser som har satts upp inom sociala kontexter.  

     Utställningen på Kulturhuset i Stockholm var den fjärde och sista händelsen i den här 

undersökningen. Den sträcker sig mellan 15 oktober och 31 december 2015. Detta kapitel 

skiljer sig tydligt ifrån de andra tre genom att aktörsdeltagandet såg annorlunda ut. Den 

största skillnaden var att det endast var konst- och kulturkritiker som recenserade 

utställningen. Det rapporterades ingenting om verket och det var inga andra aktörer än de som 

kan kopplas till konstvärlden som skrev i pressen. Kapitlet visar även på att det finns olika 

förhållningsätt till yrken och till hur aktörer ska bete sig inom sin profession. Det finns ett 

större förtroende för läkare än för konststudenter. Konstkritiker behöver ha ett stort tålamod 

och inte bli upprörda över verk som går över gränser. Det gör att konstnären – och ibland 

även konstverket – är utsatt då det påstås att konsten är fri, men det verkar bara gälla när 

konsten provocerar på det sättet som aktörerna redan är bekanta med. Konstverkets status som 

konst etableras inte enbart av dess upphovsman, utan denne behöver även konstvärldens 

erkännande. Odells sätt att hantera sitt informationsövertag i samband med sin provokation, 

ledde till att hon i slutändan vann den status hon eftersträvade, både för sitt verk och för sig 

själv, från de aktörer som hon främst spelade mot. 

     Regissören och dramatikern Tom Stoppards ord får avsluta den här undersökningen:  

 

”Donner: That was Marcel. (…) He said to me, `There are two ways of becoming an artist. The 

first way is to do the things by which is meant art. The second way is to make art the things you 

do. `What a stroke of genius! It made everything possible and safe! – safe from criticism, since our 

art admitted no standards outside itself; safe from comparison, since it had no history; safe from 

evaluation since it referred to no system of beyond the currency it had invented. We are no longer 

accountable. We are artist by mutual agreement.”242 

  

                                                 
242 Stoppard, Tom, Artist descending a staircase, - a play for radio, Faber, London, 1973, s. 24. 
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Rydberg, Birgitta, (FP), landstingsrådet  

Sundin, Mathias, (FP), oppositionsråd 

Psykiatrin 

Eberhard, David, chef och överläkare på Sankt Görans psykiatri 

Jackson, Thomas, läkare och psykolog  

Vårdaren Anton 
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Lysander, Per, dåvarande rektor på Dramatiska Institutet  



 

 80 

Spolander, Roland, prefekt på konsthögskolan vid Umeå Universitet 
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Wiman, Björn 

Konstvärlden 

Cornell, Peter 
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Djordjevic, Katarina, konstnär 
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Bohlin, Jonas, professor i möbeldesign 

Bärtås, Magnus, professor  

Övriga konsthögskolor 

Gustavsson, Lars, (1936 - 2016) professor i filosofi  

Sandqvist, Gertrud, professor i konstens teori- och idéhistoria, konsthögskolan i Malmö 
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Händelse 4: Utställningen på Kulturhuset 
Kartläggningen av den fjärde händelsen synliggör vilka aktörer som var med och uttalade sig 

om utställningen på Kulturhuset. Den sträcker sig mellan tidsperioden den 15 oktober 2015 

till 31 december 2015.  
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