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Sammanfattning 
 

Hur kommer det sig att en oetablerad konstnär, fortfarande student vid konsthögskolan 

Konstfack, satte igång en av de mest intensiva konstdebatterna i modern svensk tid? Hur 

kommer det sig att okonventionella yttringar i konsten provocerar mer än ett liknande 

arbetssätt inom ett annat arbetsområde? Jag syftar på konst kontra journalistik. Jag syftar på 

att det är acceptabelt att wallraffa inom journalistiken men när en konstnär gör det, då blir det 

rubriker. 

Konstnären Anna Odell satte 2009 igång en diskussion som främst kom att handla om vad 

man får, och vad man inte får göra i egenskap av konstnär, alltså den konstnärliga friheten. 

Bakgrunden till detta var att hon som en del i sitt examensarbete vid konsthögskolan 

Konstfack iscensatte en självupplevd psykos på Liljeholmsbron i Stockholm. Odells syfte var 

att uppmärksamma psykiatrins arbetsmetoder och bädda för en diskussion om hur psykiatrins 

tvångsomhändertaganden ser ut.  

Reaktionerna blev enorma och syftet med denna uppsats är att undersöka dem. Jag har läst 

debattinlägg skrivna av kritiker från olika håll, de som varit oerhört kritiska och anklagat 

Odell för att vara moraliskt oansvarig samt de som varit positiva och menat att det Odell 

gjorde var viktigt och intressant. Jag har undersökt receptionen av ”Okänd Kvinna 2009 - 

349701” som verket kom att kallas. Metoden har varit en objektiv närläsning av olika 

debattinlägg, recensioner och artiklar från främst året 2009. Min teoretiska utgångpunkt har 

varit att wallraffande som undersökningsmetod inte är allmänt accepterad inom konsten – det 

provocerar i högre utsträckning än inom journalistiken. Jag baserar detta på att Anna Odell 

blev åtalad och dömd för sitt verk, medan det inom journalistiken finns få exempel på 

journalister om blivit åtalad och dömda för sina undersökningar. Istället betraktas deras 

avslöjanden oftast som samhällsnyttiga och intressanta.  

Min teoretiska utgångspunkt har varit att Wallraff-metoder i konsten provocerar i högre 

utsträckning än inom journalistiken. Det är enligt mig svårbegripligt, då min slutsats i så fall 

blir att det inte är metoden i sig som provocerar, utan det diffusa begreppet konsten. Kanske 

är det just därför, att konst är diffust som leder till att det provocerar.  

Uppsatsen behandlar också hur konstteoretiker och konstnärer resonerat kring konstbegreppet 

– detta för att jag under min läsning stött på kommentarer från olika debattörer i stil med 

”detta är inte konst”. Jag har försökt undersöka om de kan få stöd för sina åsikter om det 

konstnärliga värdet hos konsteoretiker – men måste nog medge att jag misslyckats, om man 

inte backar så långt tillbaka som filosofernas Humes och Kants 1700-tal, vill säga. 

Min slutsats och förkortade sammanfattning är att allt inte är tillåtet i konsten, eller snarare, 

att allt som en konstnär gör, att allt som accepteras av konstvärlden inte accepteras utanför 

den. Det kan bero på att den bedöms som brottslig eller att den inte uppfattas som konst 

överhuvudtaget. 
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1. Inledning 
Som student i konstvetenskap funderar man oundvikligt över konstbegreppet. Vi lär oss att 

förhålla oss kritiskt och ifrågasättande. Vi lär oss att förstå konst utifrån olika kontexter. Vi lär 

oss om vad begreppet konst kan innefatta och hur konsten förändras över tid. Jag har under 

min studietid reviderat vissa av mina åsikter och estetiska preferenser. Jag har lärt mig att 

reflektera över, utan att nödvändigtvis uppskatta, olika typer av konstnärliga värden. 

Framförallt har jag lärt mig att reflektera över det essentiella i att försvara den konstnärliga 

friheten, som för mig innebär att konstnärer kan skapa oberoende av yttre krav och rådande 

konventioner. Det är, som jag ser det, en grundförutsättning för konstens utveckling. Jag 

tänker mig att om ingen hade försvarat den konstnärliga friheten under 1900-talet hade 

konsten stagnerat och vi gått miste om en mängd betydelsefulla konstverk och ismer. 

Fauvismen och dadaismen, för att nämna två av många exempel, var nyskapande riktningar 

som gjorde betraktare förvirrade och inte sällan provocerade. Ett konstnärligt 

gränsöverskridande eftersträvades. 

Den främsta anledningen till att jag valde Anna Odells konstverk var att det provocerade i så 

stor utsträckning att hon blev åtalad och senare dömd till våldsamt motstånd och egenmäktigt 

förfarande. Det som intresserade mig var hur en oetablerad konstnär som Anna Odell, som 

fortfarande studerade vid Konstfack, lyckades skapa en så pass livlig debatt med ett 

konstverk, som för övrigt var hennes examensarbete. 

Den offentliga debatten om Anna Odell kom delvis att handla om de etiska och moraliska 

aspekterna en konstnär bör förhålla sig till. En del reagerade väldigt starkt på Odells 

konstnärliga metoder och en del tyckte att det hon gjorde var intressant och hade ett 

konstnärligt värde.  

 

1.1 Syfte och problemformulering 
Syftet är att undersöka receptionen av konstnären Anna Odells verk ”Okänd kvinna 2009 – 

349701.” Hur uppfattade kritiker, allmänheten och psykiatrin konstnären och hennes verk? 

Jag vill även kortfattat relatera till hur Konstfack, där Anna Odell var student och i vars regi 

elevutställningen ägde rum, ställde sig i frågan och hur de hanterade situationen och kritiken.  

Det som har intresserat mig i fallet Anna Odell är den debatt som väcktes angående 

konstbegreppet. För att förstå reaktionerna kring Odells verk vill jag undersöka hur 

konstteoretiker resonerar kring just konstbegreppet. Jag vill undersöka vilka reaktioner det 

väcker och vilken debatt det skapar när man med hjälp av konsten och konstnärsrollen vill 

uppmärksamma och ifrågasätta något som kan uppfattas som kontroversiellt, t ex psykisk 

ohälsa. 
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Provoceras allmänheten i högre utsträckning när en konstnär tar sig an detta uppdrag än när 

exempelvis en journalist gör det? Kan ett resonemang möjligen vara att det helt enkelt inte hör 

till konstnärsrollen att agera wallraffande?
1
  

För att utesluta något från konstens rum krävs en definition. Återkommande i debatten om 

Anna Odell har åsikter uttrycks i stil med ”Detta är inte konst”. Ett syfte med denna uppsats är 

att på ett kortfattat vis beskriva hur konstteoretiker, men även konstnärer, resonerat kring 

konstbegreppet.  

 

1.2 Teori och Metod 
Då min intention med denna uppsats är att undersöka vad som tillåts i konstens namn genom 

exemplet ”Okänd Kvinna 2009 - 349701” har det varit relevant att resonera kring 

konstbegreppet. Jag har genomfört en kritisk närläsning av litteratur som behandlar 

receptionen av Anna Odells konstverk ”Okänd Kvinna 2009 - 349701”. Jag har noggrant läst 

debattinlägg från olika dagstidningar och därefter valt ut de som är relevanta i förhållande till 

min undersökning. Eftersom min intention varken varit att rättfärdiga eller förkasta har jag 

valt ut artiklar som behandlar båda aspekterna. Med relevanta artiklar avser jag alltså både de 

artiklar som är oerhört kritiska samt artiklar som är försvarande, och det är alltså 

argumentationen kring dessa ståndpunkter som jag granskat.  

Jag har utgått från antagandet om att allt inte är tillåtet i konstens namn och därför har jag läst 

litteratur som behandlar olika teoretiska aspekter av konstbegreppet samt granskat olika 

teoretikers tankar och diskussioner kring det. Frågan jag har haft i bakhuvudet under 

uppsatsens gång är varför tolereras viss konst och annan inte? Ståndpunkten jag har utgått 

från är att konstnärligt wallraffande provocerar i större utsträckning än journalistisk. 

Jag har inte refererat till ett genusperspektiv i min undersökning – av den anledningen att jag 

inte vill fastna i den teorin och därmed inte kommit åt det jag verkligen vill undersöka: den 

undersökande konsten och dess provokationsfaktor. Personligen tror jag att det faktum att 

Anna Odell är kvinna har bidragit till en stor del av de starka åsikter som framförts, men om 

jag främst hade fokuserat på genus (vilket är en intressant undersökning i sig) hade jag inte 

kommit åt mitt verkliga syfte.  

Med tanke på en teoretisk diskussion kring konstbegreppet är den juridiska aspekten är 

relevant i min undersökning. Jag har lyssnat på rättegången mot Anna Odell, som hölls den 24 

augusti 2009, i sin helhet genom Sveriges Radio P1. Hur rättsväsendet har resonerat har varit 

viktigt att beakta då uppsatsen dels behandlar vad som är tillåtet och inte tillåtet i konstens 

namn.  

 

                                                           
1
 Wallraffa är en beteckning för en journalistisk arbetsmetod där en reporter arbetar under falsk 

identitet för att på så sätt få material till reportage eller böcker. Begreppet syftar på den tyske 

journalisten och författaren Günter Wallraff. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Wallraffa) 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wallraffa
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1.3 Material  
Mitt huvudsakliga undersökningsmaterial består av tidningsartiklar och debattinlägg i svenska 

dagstidningar, samt artiklar från en psykologisk facktidning Psykologtidningen, som ges ut av 

Sveriges Psykologiförbund. Jag har även läst utställningstexter och recensioner av 

konstverket. Det skrevs väldigt mycket om konstnären och hennes verk. Att läsa igenom allt 

det material som skrevs i media vore alldeles för tidskrävande och övermäktigt, därför 

refererar jag till artiklar som diskuterar det konstnärliga i Anna Odells verk ”Okänd kvinna 

2009 - 349701”. Artiklarna kompletteras med litteratur om konstbegreppet. Jag har valt ut 

fyra specifika böcker som jag anser kommer att vara till mest nytta för mitt arbete.  

Följande litteratur med inriktning på konstbegreppet har varit av stor betydelse under arbetet: 

Cynthia Freelands Konstteori – En introduktion, 2003. Cynthia Freeland är professor vid 

filosofiska fakulteten vid universitetet i Houston. Boken presenterar kortfattat olika teoretiska 

utgångspunkter om konstbegreppet. Den ger en historisk återblick över hur teoretiseringen har 

förändrats över tid och problematiserar konstbegreppet ur olika aspekter. Teman som 

feminism och genusvetenskap, konstmarknaden och museernas roll, postkoloniala attityder 

m.m. behandlas. Boken har varit av stor betydelse för min uppsats då den även presenterar 

tänkare och deras teorier, bl.a. Pierre Bourdieu, John Dewey, Sigmund Freud, David Hume 

och Immanuel Kant. 

Lars Vilks Det konstnärliga uppdraget, en historia om konsthistoria, kontextkonst och det 

metafysiska överskottet, 1999. Lars Vilks är Fil. Dr. i konstvetenskap och även verksam som 

konstnär. Han har skrivit böcker som behandlar den institutionella konstteorin och dess 

brister. I Det konstnärliga uppdraget behandlar han frågor om bl.a. konstnärens roll i 

samhället.   

Lars Vilks ART – den institutionella konstteorin, konstnärlig kvalitet, den internationella 

samtidskonsten, 2011. Boken behandlar utifrån den institutionella konstteorin frågor som: 

Vem är medlem i konstvärlden? Vilka kriterier utgör konstens identitet? Vilks ger läsaren en 

kritisk genomgång av ”essentialistiska” konstteorier, hur den internationella samtidskonsten 

skall definieras, vad den handlar om och hur kriterierna för dess kvalitet skapas. 

Dan Jönssons Estetisk rensning, bildstrider i 2000-talets Sverige, 2012. En bok där författaren 

tar upp tio olika konstverk som på ett eller annat sätt satt igång den samtida konstdebatten. 

Boken knyter olika konflikter till varandra, så som estetikens, etikens, juridiken och 

politikens.  

En stor del av mitt undersökningsmaterial består av material tillgängligt via nätet. Jag har 

lyssnat på Anna Odells sommarprat i Sveriges Radios arkiv P1 från 2009, samt på rättegången 

i sin helhet mot Anna Odell även den i Sveriges Radio P1.  

Jag har använt konstlexikon för kortare referering och ordförklaring. Nordstedts konstlexikon, 

Kunskapsförlaget P. A Nordstedt & Söner Stockholm, Tredje upplagan 2000. Konstboken, 

Albert Bonniers Förlag Stockholm, Svensk upplaga 1999. Edward Lucie Smith 

Konsttermslexikonet, svensk översättning bokförlaget Forum 1995  
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3. Undersökning 
1996 drabbades Anna Odell, då 22 år gammal, av en psykos som en följd av många år av 

psykisk ohälsa. Tretton år senare, 2009, är Odell 35 år gammal och iscensätter, som en del av 

sitt examensarbete vid Konstfack, en psykos på Liljeholmsbron i Stockholm. Anna Odell 

spelar då en okontaktbar förvirrad kvinna, hon är lättklädd, pratar osammanhängande med sig 

själv, slänger sina skor i vattnet och svarar inte på tilltal från förbipasserande. Tre 

privatpersoner stannar till hos Odell och tillkallar polis. Odell förs av polisen till akutintaget 

vid St. Görans psykiatri. Händelsen på Liljeholmsbron filmas av en kursare med Odell. Odells 

förhoppning var just att bli förd till St. Göran, då det var där hon blev inlagd vid 22 års ålder. 

Odell blev bälteslagd både under den riktiga psykosen och under den iscensatta som var 

noggrant planerat.
2
 

Odells syfte med projektet var att undersöka vems berättelse som har giltighet – vårdens 

genom journalerna eller patienternas egen för att visa att vården inte står för en absolut 

sanning.
3
  

Anna Odells projektbeskrivning är följande:  

Min avsikt med projektet är att öppna slutna rum och belysa hur olika och 

slumpmässigt bemötandet inom psykvården kan vara. Att belysa och testa 

idén om att psykosen är en sorts lögn, som polisen uttryckte det, genom att 

rekonstruera en psykos. Jag använder och ifrågasätter de reaktioner den 

planerade psykosrekonstruktionen väcker hos olika myndigheters 

yrkesutövare genom att sätta deras olika påståenden mot varandra. Jag driver 

olika frågeställningar framåt genom att låta dem jag intervjuar ta ställning till 

varandras påståenden. Min metod är också att, beroende av vad de jag 

intervjuar säger, låta det påverka vilka andra jag kommer välja att intervjua. 

I projektet vill jag belysa hur offerrollen påverkas av de olika sammanhang 

som jag frammanar. Ju mer jag undersöker och tränger in i vad offerrollen 

innebär desto tydligare blir det hur komplex frågan är. Min slutsats blir att 

varje svar väcker nya frågor.
4
  

Anna Odell berättar i en intervju för Dagens Nyheter att hon har uppfattat det som att när man 

är eller har varit sjuk och beskriver vad man varit med om blir man sällan trodd.  Hon säger 

att hon berättat för många om behandlingen hon fick natten 1995 då den riktiga psykosen 

skedde – att hon blev lagd i bälte trots att hon inte varit våldsam, att det står i hennes journal 

att ’pat. Slagits’ för att hon inte följt med frivilligt. Reaktionen är nästan alltid, enligt Odell, 

”men riktigt så var det nog inte. Du hamnar inte i bälte om du inte varit farlig”.
5
  

                                                           
2
 Curman, Sofia ”Anna Odell spelade sig själv”, Dagens Nyheter, 090508  

3
 Sommar i P1, Anna Odell, Sveriges Radio 100821  

4
 Vilks, Lars ”Projektet var att öppna och belysa”, Vilks.net 090128  

5
 Curman, Sofia ”Anna Odell spelade sig själv”, Dagens Nyheter, 090508  
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Odells konstverk utgörs av en installation i fyra delar. I första rummet redovisas en nästan en 

och en halv timme lång video om förarbetet. Kameran är riktad mot konstnären när hon i 

telefon samtalar med nio personer om sitt planerade projekt: en advokat, två psykologer samt 

personal vid olika psykiatriska kliniker i landet. I rum två visas hela filmsekvensen av 

händelsen på bron. I det tredje rummet visas en stillbild av en bältessäng samtidigt som 

utskrivningssamtalet från S:t Göran spelas upp. På en videoskärm utanför rummen ges en kort 

kommentar av psykiatern Johan Cullberg.
6
  

När Anna Odell ombeds jämföra sitt eget verk med fem journalisters från 1974, då de 

wallraffade som psykiskt sjuka för att sedan skriva reportaget ”Vårdad till vanvett” som kom 

att publicerat i Pockettidningen R svarar Odell:
7
   

 

Mitt projekt är likt på ett sätt, men det som skiljer mitt projekt från dessa är 

att jag ringer psykakuter och lägger fram vad det är jag ska göra för att testa 

idén innan, vilket skapar ytterligare en dimension när jag talar om att jag 

varit beroende av dem men nu är frisk och genom ett konstprojekt ska söka 

upp dem igen. Vilket också blir en undersökning av hur pass öppna de är för 

att möta mig som frisk, men före detta sjuk. Min intention har aldrig varit att 

driva med psykiatrin utan bara att försöka öppna upp den slutna värld den 

faktiskt är.
8
  

 

I Anna Odells sommarprat från 2009 nämner hon att intentionen var att synliggöra sådant vi 

annars aldrig ser, och som vi inte får möjlighet att se eftersom psykiatrin är en sådan sluten 

värld.
9
 Odell berättar att hon gick in med den komplexa frågeställningen: Vad händer om jag 

som konstnär iscensätter en självupplevd händelse från en tid i livet då jag inte ansågs 

ansvarig för mina egna handlingar, inte som en personlig bearbetning utan för att rakt igenom 

vända på perspektiven och titta på bemötandet.
10

   

                

 

 

 

 

                                                           
6
 Nordin, Annika ”Okänd kvinna väcker starka känslor”, Psykologtidningen 8/09    

7
  Pockettidningen R – en svensk socialpolitisk tidsskrift som utkommit sedan 1970-talet. 

8
 Ekholm, Rikard ”Intervju med Anna Odell”, Konsten.net 091013  

9
 Sommar i P1, Anna Odell, Sveriges Radio 100821  

10
 Ibid. 
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3.1 Reaktioner och opinionen kring Odells konstverk 
De artiklar som följer är uppdelade så att det negativa som skrevs om Odell inleder och följs 

av det positiva. Det negativa och det positiva i kronologisk ordning. Syftet är att undersöka 
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receptionen av Odells verk av olika grupper – den allmänna, företrädare för psykiatrin och 

personer verksamma inom konstvärlden.  

Det kan verka egendomligt att debatten kring Odell fördes som livligast innan det färdiga 

konstverket visats för allmänheten. Det är oklart vem som läckte ut händelsen till 

allmänheten, förmodligen var det någon av personalen på S.t Görans psykiatri som läckte ut 

händelsen till media, då de var de enda utanför skolan som blev varse om att iscensättningen 

var ett konstprojekt. 

När händelsen läckte ut till media i månadsskiftet mellan januari-februari 2009 var det 

fortfarande mer än tre månader kvar till Konstfacks årliga elevutställning, där det färdiga 

verket skulle visas. Det är långt ifrån första gången ett konstverk väcker diskussion, trots att 

de flesta som diskuterar inte har sett det. Men Odelldebatten är förmodligen den första som 

förts om ett verk som bevisligen ingen hade sett, eftersom något slutgiltigt konstverk ännu 

inte existerade. Dessutom var det som diskuterades inte det fullständiga konstverket utan en 

del av det – den iscensatta psykosen på Liljeholmsbron.
11

  

Det som provocerade de flesta debattörer var kanske inte Odells Wallraffmetoder i sig – utan 

just det faktum att hon genomförde sin undersökning av psykiatrins omhändertagande i 

egenskap av konstnär. Att hänvisa till konsten som ett högre, rentav samhällsnyttigt syfte 

brukar framstå som tvivelaktigt.
12

  

Verket, eller snarare den del av verket där Odell iscensätter psykosen, kom att leda till en av 

de kanske mest intensiva svenska konstdebatterna i modern tid. 

Författaren och kulturskribenten Ann Heberlein skrev för Expressen en artikel hon kallade 

”Långt över gränserna”. Heberlein var minst sagt kritisk i sina uttalanden. Hon skrev: 

Och så drar man den gamla vanliga ramsan om att konst handlar om att 

”pröva gränser”. Nej, jag omfattar inte någon överspänd idé om att 

konstnärer eller författare har något särskilt ansvar, bör ha bättre moral eller 

högre ideal än andra – men någon respekt för andra människor och deras 

verklighet borde väl ändå vara på sin plats? Den finns nämligen, 

verkligheten. 
13  

Heberlein upprördes av att Odell agerat helt utan respekt för människorna som verket berörde, 

d.v.s. de utryckande poliserna och personalen på St. Göran, och vill i sin artikel understryka 

att det finns gränser som alla människor måste förhålla sig till. Att titulera sig konstnär ger 

ingen rätt att agera på ett sätt som är, enligt Heberlein, långt över vissa gränser. 

En av de starkaste reaktionerna kom från dåvarande överläkaren för St. Görans psykiatri 

David Eberhard. ”Anna Odell bör klippa sig och skaffa sig ett jobb”, löd rubriken till en 

debattartikel skriven av Eberhard. Han skriver ”att de enda offren i Odells installation är 

förbipasserande medmänniskor, utryckande polis, personal på akuten, medpatienter och 

                                                           
11

 Jönsson, Dan, Estetisk rensning - Bildstrider i 2000-talets Sverige, 2012, s. 104 
12

 Ibid. s. 107 
13

 Heberlein, Ann ”Långt över gränserna”, Expressen 090128  
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skattebetalarna”. 
14

 Han fortsätter med att skriva att Odells installation ”spelar i samma liga 

som gråtande barn och spelande orrar. Hon och hennes prefekt borde klippa sig och skaffa sig 

ett riktigt jobb. Varför inte rekommendera dem en anställning på cirkus? Pajasar brukar jobba 

där”.
15

 Eberhard blev onekligen provocerad av Odells konstverk. Det Eberhard under hela 

debatten har stått fast vid är att verket inte säger någonting om psykiatrins arbetsmetoder.
16

 

Det intressanta är att detta är ingenting Eberhard skriver sakligt om – istället angriper han 

Odell och hennes prefekt Olof Glemme relativt personligt. Han ser inte heller något 

konstnärligt värde i verket, för när Eberhard i Dagens Medicin ombeds ta ställning till Anna 

Odells förklaring att det är en del i ett större konstverk säger Eberhard ”för helvete, det är bara 

patetiskt. Måla en tavla istället. Hon är välkommen hit så ska jag själv spruta henne med 

haldol så ska vi se hur roligt hon tycker det är. Det blir en fin installation”.
17

 Eberhards 

yttrande klargör väldigt tydligt att han inte anser att en iscensatt psykos har ett konstnärligt 

värde. 

Andra debattörer menar att Odell också borde ha frågat patienterna om konstprojektet. Odell 

hade ju grundligt gått igenom olika aspekter med advokater, psykologer och chefer för 

psykiatriska mottagningar. Ett debattinlägg skrevs på Dagens Nyheter av Ann-Sofie 

Ohlander, professor i historia, med rubriken ”Fråga patienterna om konstprojektet!”. Hon 

menar att det faktiskt är dem som projektet djupast berör. Hon refererar till egna upplevelser 

av psykiatrin, då hon själv som suicidal varit intagen på låst avdelning. Ohlander finner det 

märkligt att någon annan skulle studera hur patienterna blev omhändertagna. Varför inte bara 

ställa frågan till de redan intagna?
18

 Det Ohlander vill understryka är att när det redan finns 

psykiskt sjuka människor som är i psykiatrins vård, varför ”behövs” då en konstnär som talar 

om, genom ett konstprojekt, hur psykiatrin arbetar. Patienterna vet väl detta, enligt Ohlander, 

bättre än någon annan.  

Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson skriver artikeln ”Anna Odells tvångsvård 

säger ju ingenting”. Överläkaren David Eberhard, som hade modet att kritisera tilltaget och 

begära ersättning, ställs till svars för att rättfärdiga bältesläggningen av Odell. Gudmundson 

frågar sig (oss) följande: Hur behandlas egentligen patienterna? Kan psykiatrikerna tveklöst se 

skillnad på sjukt och friskt?  Man skulle förstås lika gärna kunna plåga Konstfack med samma 

frågor. Hur vet ni att Anna Odell under de gångna tretton åren inte enbart simulerat frisk till 

den grad att hon lyckats bli antagen till en av landets tyngsta prestigeutbildningar? Kan 

Konstfack verkligen skilja mellan äkta konstnärlig talang och allmän tonårsdepression?
19

 Det 

Gudmundsson underförstått ställer sig kritisk mot är mot vem kritiken egentligen riktats. Är 

det verkligen Eberhard som ska kritiseras eller är det den prestigefyllda skolan Konstfack? 

                                                           
14 Eberhard, David ”Konstfackseleven borde klippa sig och skaffa sig ett jobb”, Dagens Nyheter 

090129 
15

 Ibid. 
16

 ”Anna Odells fejkade psykos ställs ut”, webb-tv, Dagens Nyheter 090512  
17

 ”Rättegången mot Anna Odell”, Sveriges Radio P1 090824  
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 Ohlander, Ann-Sofie, ”Fråga patienterna om konstprojektet”, Dagens Nyheter 090211  
19
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Debatten som uppstod kring Anna Odells aktion visar vad som kan hända – att det konstnären 

var ute efter, diskussionen om akutvården inom den svenska psykiatrin, istället blir en 

offentlig diskussion om konstnärligt och moraliskt ansvar.
20

  

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, skrev en debattartikel i Dagens Nyheter med 

en moralfilosofisk inriktning. Han menar att moralfilosofin inte ger något stöd åt att en 

offentlig institution som Konstfack får medverka till eller uppmuntra civil olydnad. 

Konstfacks studenter är däremot fria att bryta mot lagen, men enbart om de själva bär hela 

ansvaret. Tännsjö inleder sin artikel med att försöka reda ut när civil olydnad skulle vara 

berättigad. Han menar att när den i så fall skulle vara det, måste det man protesterar mot vara 

ett verkligt missförhållande, inte något som man själv anser vara ett sådant. Detta innebär att 

man tar en moralisk risk när man utövar civil olydnad. Det innebär också att man genom att 

göra det kan visa prov på både mod och rättrådighet. De elever på Konstfack som tagit den 

moraliska och juridiska risken att med sin konst utmana vårt samhälles regler och lagar får 

själva stå för sina handlingar. Kort sagt ”skolan tillhandahåller utbildningen, eleven svarar för 

sitt eget verk”.
21

 

Tännsjö menar att om eleverna har lyckats eliminera verkliga missförhållanden med sina 

konstverk förtjänar de vår beundran. Har de misstagit sig är det att beklaga. Väljer man att 

tillämpa den moraliska aspekten har eleverna ingen rätt att kräva stöd av skolan. De får helt 

enkelt själva stå för vad de har skapat och gjort, oavsett om de gjort rätt eller fel.
22

  

På webbplatsen newsmill.com diskuterades Odell flitigt i mer positiva ordalag. Konstnären 

Joanna Rytel passade där på att ta strid för sin kollega. Rubriken löd: ”Därför är allt tillåtet i 

konsten”. Rytel uttalar sig inte ordaggrant positivt om Odell, men hon försöker på ett 

kortfattat sätt förklara, efter sin egen definition, att i konsten finns egentligen inga regler, för 

ingenting är konst och allt kan vara konst. 

Rytel inleder med följande frågor: 

Vem annars i vårt samhälle skulle utsätta sig för att spela psykiskt sjuk och 

låta sig intas på psyket av idioter om inte en konstnär. Vem skulle offra sig 

själv på det sättet för att sedan berätta för omvärlden om det viktiga? 

Drivkraften till ett visst skapande härstammar från orättvisor och som i 

Odells fall, egna upplevelser.
23

  

Rytel menar att det är ointressant att försöka kategorisera Odells verk som konst eller inte, för 

vad som helst kan vara konst. Det är just detta som gör allmänheten så förvirrad och frustrerad 

– de har inget grepp om konsten för den förvirrar, de kan inte förhålla sig till den för de vet 

inte om det är på riktigt eller på låtsas. Just därför är konsten ett så starkt vapen: konst är allt, 

konst kan vara ingenting, konst är inget speciellt, alla kan vara konstnärer.
24

 

                                                           
20
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21

 Tännsjö, Torbjörn ”Civil olydnad? – Javisst, på egen risk!”, Dagens Nyheter 090512  
22

 Ibid. 
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På webbplatsen verkligheten.net skrevs en text kopplad till Anna Odells utställning. Rubriken 

”A Delicate Mission” är tagen från journalisten Nellie Blys reportage ”Ten days in the mad 

house”
25

, där hon såg till att bli intagen på mentalsjukhus genom att spela sinnessjuk. 

I texten, som behandlar Odell men refererar till Bly, skrivs det att Odells verk börjar som en 

undersökning av människors reaktioner på ett psykiskt akuttillstånd, och av de 

maktförhållanden inom psykiatrin som personalen kanske varken kan eller vill se. Den 

anonyme skribenten skriver: 

Som patient fråntas man sina rättigheter eftersom man inte betraktas som 

tillräknelig /…/ Flera av de vårdare som tar emot Anna Odell när hon bärs in 

av poliserna misstänker att hon utsatts för ett övergrepp. De upplever heller 

inte att hon är hotfull mot någon. Trots det är det en stor grupp människor som 

spänner fast henne i en bältessäng, lägger sig över henne, drar ner hennes 

byxor och injicerar lugnande medel /…/ Konstverket kan ses som en 

partsinlaga eller som ett prov på journalistik av Wallraffmodell i det varma 

stöd Odell har fått från patient- och anhörigorganisationer. Men Okänd 

Kvinna är också ett demonstrationsexempel på friktionen mellan en 

konstnärlig arbetsmetod och ett samhälle vars stabilitet bygger på det 

förväntade, på prognoser. Odells enkla skådespel visar sig utmana strukturen 

mer än hon kunnat föreställa sig. Det har mindre med psykiatrin att göra än 

med vår syn på konstens närvaro på samhällets spelplan. Den stumme talar 

och panik utbryter. Den konstnärliga forskningen undersöker levnadsytorna 

och tillvarons osynliga regler. Den är en oupphörlig provtagning på livet i 

människobyn.
 26

 

 

När konstnären Ernst Billgren fick frågan om vad han tyckte om Odells iscensatta psykos gav 

han det enkla svaret: 

I hundra år har kontexten varit att handlingar är konst, så det är ingen 

diskussion om att det inte skulle vara det. Sen måste man titta på lagen för 

att se om det är okej. Är det olagligt att simulera att man behöver sjukvård så 

är det, oavsett om det är konst eller inte. Det spelar ingen roll om jag tycker 

det är konst att råna banker, enligt lagen är det olagligt.
27

  

Billgren understryker alltså att konstnärstiteln inte ger någon slags immunitet. Är något 

olagligt så är det, och det måste människor förhålla sig till.  

Anna Odell svarar sina kritiker i en debattråd på webbplatsen newsmill.com att hon som 

konstnär ibland kan tillåta sig, och vara beredd på, att röra sig i de moraliska och etiska 

gränstrakterna – detta för att det ibland är det enda sättet att uppmärksamma saker som är 

                                                           
25

”Anna Odell – Okänd Kvinna 2009–349701”, Verkligheten.net 110128 
26

 Ibid. 
27

 Eriksson, Linda ”Ernst Billgren gör inte konst”, Fokus.se 090130  
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problematiska i vårt samhälle. För om inte en konstnär kan göra det – vem ska i så fall ta sig 

an det uppdraget? Och vilken konst hade inte blivit till om Konstfack granskat sina elever 

sedan låt säga tidigt 60-tal?
28

 Odell försvarar alltså här den konstnärliga friheten, något som 

enligt henne måste värderas högt. 

Studenter vid Konstfack skrev en artikel ”Konstfacks studenter: Våga tala konst!” till försvar 

för sin kurskamrat. De är kritiska till Konstfack och dess rektorer som i debatten om Odell i 

sina uttalanden fokuserat på lagfrågor och alldeles för lättvindigt gett vika för påtryckningar 

utifrån. Detta på bekostnad av konsten, studenters arbeten och konstnärliga diskussioner. 

Studenterna frågar indirekt Konstfacks rektor samt allmänheten om konsten alltid måste vara 

absolut laglig, och i så fall på bekostnad av vad? Vilken roll spelar konsten i ett självkritiskt 

och demokratiskt samhälle? Och hur långt får en konstnär egentligen gå när det gäller att 

utforska ömtåliga punkter i vårt samhälle? Att konstfacks rektor inte tagit ställning i sådana 

frågor oroar studenterna. En rektor för en av landets ledande konstskolor måste stå upp för 

samtidskonsten och dess roll i samhället.
29

 Elevernas artikel hyser en slags oro inför 

Konstfacks framtid, och över att konstfacks rektor, Ivar Björkman, enligt eleverna, backar 

från att diskutera viktiga frågor om konstens roll i samhället. 

Anna Odells verk har frambringat en mängd olika tolkningsaspekter. Varje debattinlägg 

kommer med sin egen analys. Ett inlägg publicerat i Dagens Nyheter av kulturjournalisten 

och litteraturvetaren Ingrid Elam med rubriken ”Odells verk provar tre roller” inleds med att 

den mediala debatten har utgått från att Odells examensarbete vill diskutera psykisk 

tvångsvård. Inlägget är skrivet som ett svar till de som menar att Odells verkliga syfte, att 

öppna diskussionen om den slutna vården, misslyckats. Elam menar att detta är en 

svårbegriplig slutsats. För vad är det som har debatterats tack vare Odells arbete om inte 

psykvården och vilka medel som är tillåtna när den kritiseras?
30

 

Elam menar att verket kan tolkas på många olika sätt och att verkets centralgestalt i hennes 

ögon inte är en kvinna med ett projekt som skall genomföras till varje pris, utan en människa 

som prövar tre roller: den som söker råd, den som behöver vård men utsätts för övergrepp och 

den som vill förklara men inte får.31  

I facktidningen Psykologtidningen skrev Annika Nordin en artikel med en psykiatrisk 

inriktning. Artikeln hyser en förståelse för Anna Odells verk och menar på att det Odell 

gjorde inte är något nytt eller banbrytande och att journalister och konstnärer överskrider 

gränser borde inte väcka starka reaktioner. Det är helt enkelt ingenting nytt eller tidstypiskt. 

Redan 1975 ägnar Pockettidningen R ett nummer med rubriken ”Vårdad till vanvett” till en 

insiderundersökning av mentalsjukhuset Sundby i Sörmland. En bred ambitiös 

infiltrationssatsning med hjälp av en nyanställd läkare, två reportrar som skötare och tre 

journalister som agerar i enlighet med olika psykiatriska diagnoser och blir tvångsinskrivna. 

                                                           
28
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Detta sker i en tid av starka progressiva strömningar i samhället. De stora slutna 

mentalsjukhusen är ett givet mål för den framväxande radikala psykologin/psykiatrin. 

Människosyn, terapi, friskt och sjukt debatteras intensivt. Riksförbundet för Social och 

Mental Hälsa, bildat åtta år tidigare, stöder aktionen såväl aktionen 1975 som Anna Odells. 

En styrka är konstnärens öppenhet kring sig själv. Anna Odell må ha 

dramatiserat konsten. Men hon har sannolikt också avdramatiserat synen på 

psykos och psykisk sjukdom. Och här kan den slutna psykiatrin ha något att 

lära. Öppenheten att diskutera egna syften och handlingar.
32

  

Nordins artikel hyser en sympati för människor som lider av psykisk ohälsa. Hon menar att 

diskutera och uppmärksamma vården för psykiskt sjuka människor borde vara en självklarhet 

och ligga i allmänhetens intresse.
33

 

Nordin skriver att debatten kring Odell har främst handlat om moral och etik. Och omfattat 

anklagelser om provocerande konstnärlig karriärplanering, utnyttjande av vård och 

medmänniskor, slöseri med allmänna medel och resurser till frågor om konstens gränser och 

frihet. Nordin menar att de starka reaktionerna inte borde ha överraskat. Två laddade och 

komplicerade ämnen krockar i konstverket: konst och psykologi. De komplicerade och heta 

frågorna ställs på sin spets: Vad är konst? Vem är sjuk?”
34

  

I en intervju som gjordes av Rikard Ekholm för konsten.net fick Anna Odell svara på följande 

”kritiker är oftast oeniga. Några tycker att du synliggör problem, andra menar att det du gör är 

oetiskt och några andra anser att ditt handlande visar att vårt samhälle fungerar bra”. Odell 

svarade: 

                   Alla de olika tyckande är intressanta, diskussionen har kommit att beröra 

långt fler ämnen än vad jag räknade med. Min uppfattning är att de som 

tycker att mitt projekt visar att vården fungerar bra oftast inte själva har varit 

beroende av vården eller haft någon nära anhörig som varit det. I den 

relationella konsten arbetar man i verkligheten och det är klart att det kan 

hända saker där som gör människor illa men det kan lika gärna vara så att det 

uppstår saker som ger människor mycket. Precis som det är i det liv vi lever 

hela tiden oavsett om vi kallar det konst eller inte.
35

  

Anna Odell är förstående inför att verket frambringat en mängd olika tolkningar, vilket hon 

tidigare uttalat sig om – hennes intention var inte att med sitt verk säga ”Så här får det inte gå 

till”. Hon använde snarare sig själv för att visa på någonting som annars inte går att visa: att 

öppna upp slutna rum och bädda för en diskussion.
36
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3.2 Konstfacks agerande och ställningstagande 
I den hätska debatten om Anna Odell kritiserades hennes skola, Konstfack, hårt. Jag finner det 

därför relevant att undersöka hur Konstfack svarade på denna kritik och vilket deras 

ställningstagande blev efter uppståndelsen.  

Konstfacks rektor Ivar Björkman ställdes till svars för eleven Anna Odells simulerade psykos. 

Han skrev en artikel i Dagens Nyheter som löd ”Vår utredning visar att konstfack gjorde fel”. 

Artikeln behandlar både Odell, men även NUG:s omtalade tunnelbanefilm.
37

 Björkman 

skriver sakligt om skolans ansvar, vilka åtgärder de vidtagit och varför. 

 

Inledningsvis i artikeln skriver Björkman att ”otydliga riktlinjer för handledarens ansvar att 

avstyra etiskt oacceptabla konstprojekt är förklaringen till varför verket inte stoppades”.
38

 

Björkman påpekar att huruvida det rör som om ett lagbrott får andra utreda, men skolan tar på 

sig det etiska ansvaret. Björkman tar sitt ansvar genom att sätta upp tydliga etiska riktlinjer 

som gäller för alla skolans institutioner. 

 

Den fråga som har aktualiserats efter de omtalade verken är hur långt konstens frihet kan 

tillämpas inom ramen för högskoleutbildning, allmänna lagar och etik. Björkman understryker 

att Konstfack givetvis inte kan ställa sig bakom olagliga handlingar eller etiskt tvivelaktiga 

sådana. Han skriver att en högskola som undervisar i konst, design, och bild naturligtvis 

värderar den kreativa friheten högt och att detta är en svår balansgång alla skolor som 

undervisar i dessa ämnen ständigt brottas med. I och med uppståndelsen som varit efter den 

simulerade psykosen, skriver Björkman, såg han det som viktigt att undersöka vad som 

egentligen hänt och om konstfack gjort något fel.
39

  

 

Utredningen konstaterar att om en students verksamhet ”utgör en godkänd 

eller påbjuden del av ett utbildningsmoment” kan ett ansvar för Konstfack 

finnas. Men aktiviteter som studenter genomför utan en lärares eller 

handledares kännedom kan Konstfack inte ansvara för. Lite förenklat: Vårt 

juridiska ansvar för studenternas aktiviteter begränsar sig till det vi känner 

till och lagligen kan påverka. 

I det första fallet kände handledarna till vad studenten planerade att 

genomföra. Projektet har utförligt planerats och redovisats för handledarna 

och accepterats av dessa. Självklart betyder det inte att handledarna har haft 

detaljkunskap om genomförandet eller behövt godkänna enskildheter i 

projektet. Men både studenten och handledarna är överens om att de ställt 

krav på att ingen del av genomförandet får strida mot lagen. Handledarna har 

bedömt studentprojektet som en intressant frågeställning att arbeta med samt 

förenlig med kvalitetskrav och kursplan. Handledarna har konsulterat 

                                                           
37
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lärarkollegiet i frågan och också följt institutionen för konsts etiska 

regelverk, så som det samfällt har tolkats av institutionens lärare.
40

 

Dock, skriver Björkman, visar utredningen att institutionens etiska riktlinjer är alldeles för 

vaga. Handledare bör ha ett ansvar att avråda om 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.
41

 Björkman skriver: 

                   För att försöka rätta till oklarheterna gällande den etiska aspekten för 

handledare har Konstfacks beslutat att ta fram nya tydliga etiska riktlinjer 

som kommer gälla för skolan som helhet. Skolan kommer etablera ett etiskt 

råd, bestående av professorer, lärare, studenter och utomstående experter för 

att ta fram de nya riktlinjerna. Lärarna ska även vidareutbildas i hur man 

hanterar studentprojekt som är etiskt eller juridiskt komplicerade på bästa 

sätt. Ytterligare en åtgärd är att bjuda in övriga konsthögskolor för att 

diskutera tillsammans hur man i fortsättningen ska arbeta med denna 

problematik.
42

  

Konstfacks utredning har inte haft som avsikt att granska den konstnärliga kvaliteten på bl.a. 

Odells verk. Den uppgiften har ingen rätt att ta sig an – studenterna skapar själva sin konst, 

med skolans stöd. Riktlinjerna tas fram med hänsyn till handledarna, så att de ska kunna 

vägleda studenten på bästa sätt, och för att handledarna i fortsättningen inte ska riskera att 

hamna i svåra situationer.
43

 

Björkman är noga med att understryka att allmänheten har rätt att reagera och bli arg över 

lagöverträdelse och bristande etik. Men han säger också att om en elevs spontana infall ska 

ligga till grund för att döma ut en av landets främsta konsthögskolor, är vi inne på en farlig 

väg. Risken finns, att skolor anpassar sig för kritiken och därmed hämmar studenternas 

kreativitet för att undvika kontroverser och tryck utifrån. Björkman skriver att det inte ska 

hända på Konstfack. Istället vidtas åtgärder för att skolan ska bli bättre på att hantera 

komplicerade projekt, istället för att inkräkta på den konstnärliga kreativiteten. Vi måste inse 

att Konstfacks studenter kommer att fortsätta tänja gränser och utmana konventioner – så har 

det alltid varit och kommer alltid vara.
44

 

Björkman avslutar sin artikel med orden: ”Konstfacks studenters arbete har format och formar 

Sveriges identitet som konst- och designnation. Skolan har en viktig roll att fylla och vi 

kommer fortsätta fylla den”.
45

  

Drygt fem månader efter Ivar Björkmans artikel, och då Anna Odells dom stod klar, skrevs 

Fredrik Öjemar en artikel i Dagens Nyheter vars rubrik löd ”Konstfack startar insamling för 

Anna Odell”. I den intervjuas bl.a. Björkman som kommenterar det initiativ som togs av en 
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del lärare om en insamling för att betala Odells böter. Initiativet togs privat av lärare och 

överskottet kommer att gå till Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Björkman säger att 

han tycker det är tråkigt att det blev en fällande dom men tror inte att detta påverkar, eller 

hämmar, elever särskilt mycket i fortsättningen. Rektorn menar att det kanske till och med blir 

tvärtom, med tanke på vilken uppståndelse det har blivit. Han tror inte heller att Konstfack 

kommer att ducka för nya kontroversiella verk i fortsättningen. Nu när opinionen vänt har 

diskussionen blivit mer nyanserad mer saklig. Björkman säger att han anser att konstfack går 

stärkta ur det här. Odells verk väckte en välbehövlig diskussion om skolans ansvar i 

förhållande till sina elever och åtgärder har vidtagits. Skolan jobbar med att skapa rutiner för 

att på ett tryggare sätt kunna hantera den här typen av projekt.
46

  

Efter Odells dom träffade personal från konstfack en advokat som skulle utreda skolans 

agerande i fallet. Frågor som advokaten Anders Stening skulle undersöka var vad man 

godkänt, och vad man avrått från. De interna reglerna skulle också undersökas och huruvida 

man följt dem, samt om det visar sig att dessa regler måste ses över. Ivar Björkman säger att 

han tycker att det är bra att en utredning görs, han menar att det är viktigt med en granskning 

för skolans trovärdighet.
47

 

På Institutionen för konst vid Konstfack har man valt att ställa sig bakom Odell och hennes 

projekt. Prefekt Olof Glemme välkomnar ändå den interna utredningen. Han säger att det 

finns ett etiskt regelverk på Institutionen för konst och att detta har följts. Nu vill skolan kolla 

dels om regelverket är bra, dels om det följts på ett bra sätt. Avslutningsvis säger han att 

studenten har uppfyllt det skolan har begärt av henne och då tar skolan med personal inte sin 

hand ifrån henne.
48

  

 

 

 
 

 

3.3 Historiska exempel på provocerande konst 

Anna Odell är varken den första och sannolikt inte den sista som har väckt eller kommer att 

väcka liv i debatten om konstnärers olika arbetsmetoder och om den konstnärliga friheten. 

Hon är inte heller den första som har blivit rättsligt prövad och dömd för sina konstverk. 

Konsthistorien visar flera exempel på detta fenomen. Nedan följer fyra välkända exempel. 

Två exempel är på konstnärer som gjort konst av alldagliga föremål, Marcel Duchamp och 

Andy Warhol, och två konstnärer som med sin konst fått allmänheten att reagera kraftigt, 

Carl-Johan De Geer och Lars Vilks. 
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3.3.1 Marcel Duchamp (1887-1968) Vad är konst?  

1917 ställer konstnären Marcel Duchamp ut en av sina ”Readymades”
49

 med titeln ”Fountain” 

– en pissoar signerad med pseudonymen R. Mutt. Betraktarna ställde sig frågande till om de 

skulle tolka verket som ironi eller inte. Det Duchamp gjorde var att utmana den traditionella 

uppfattningen om vad konst är. Han hävdade att det var oviktigt huruvida Mr Mutt 

egenhändigt hade tillverkat föremålet eller inte. Det som betydde något var att någon hade 

valt att ställa ut objektet. Själva skapandet var inte viktigt, utan det var idén bakom verket 

som betydde något.
50

  

Konsten skapades i enligt Duchamp av publiken. Publiken reagerade enligt rådande 

konstkonventioner inför ett konstverk utan att detta i sig hade någon underliggande dimension 

att förmedla. Konst var, enligt Duchamp, något som uppstod genom givna förutsättningar. 

När modernismen började försvagas som trovärdig rörelse under 60-talet blev Duchamp den 

förebild som gav en utgångspunkt för fortsättningen: konceptkonsten.
51

 Detta var en 

konstform som förespråkade idén före materialet och det estetiska värdet. 

Konceptkonstnärernas Sol Le Witts (1928-2007) citat  ”idén är en maskin som gör konsten”
52

 

och Joseph Kosuts (1955 -) ”de verkliga konstverken är idéerna” 
53

 är citat som väl beskriver 

vad konceptkonsten innebar och eftersträvade. 

 

3.3.2 Andy Warhol (1928 - 1987) Alla kan vara konstnärer. 

Popkonstnären Andy Warhol är en av konstvärldens giganter. Inget översiktsverk som 

behandlar 50- och 60-talets konst utelämnar Warhol och hans verk. Egentligen skiljer inte 

Warhols och Duchamps utgångspunkter sig särskilt mycket åt. Warhol ställde på samma sätt 

som Duchamp ut masskonsumerade föremål för att sedan kalla dem för konstverk. Skillnaden 

var dock att Warhol producerade kopior av dessa föremål med hjälp av medarbetare. 

Konstverket ”Brillo Boxes” från 1964 är ett av många exempel på sådana. Konstverket är 

byggt utifrån förpackningen till Brillo, ett amerikanskt varumärke för tvålull. Warhol räknas 

som den främsta företrädaren för popkonsten. Man utgick från den populära masskulturen i 

städerna som ett språk alla kunde förstå, oavsett utbildning.
54
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3.3.3 Carl-Johan De Geer (1938-) Politisk agenda 

1967 ställde konstnären Carl-Johan de Geer ut konstverk i form av politiskt laddade affischer. 

En av dem föreställde en brinnande svensk flagga på vilken De Geer stämplat ”kuken” samt 

skrivit orden ”Skända flaggan, vägra vapen, svik fosterlandet, var onationell”. Reaktionerna 

blev starka och det dröjde inte länge förrän polis beslagtog verken och De Geer ställdes inför 

rätta. De Geer dömdes för skändande av statssymbol och uppvigling och tvingades betala 75 

dagsböter.
55

  

När De Geer många år senare fick frågan: är det konstens uppgift att provocera? svarade han:  

 

Nej, det tycker jag inte alls. Även Lars 

Vilks rondellhund föreställande 

Muhammed har gjort nytta, den har bevisat bildens betydelse och det i en 

värld där ingenting längre är något värt, det borde ge dagens bildkonstnärer 

hopp.
56

 

Med detta citat hävdar alltså De Geer att konstens uppgift inte är provokationen i 

sig, men förespråkar ändå en sådan, för den kan göra nytta. 

 

3.3.4 Lars Vilks (1946-) Yttrandefrihet 

Samtidskonstnären Lars Vilks upprörde en hel religion med sina konstverk. Vilks verk 

föreställande den islamska profeten Mohammeds som rondellhund ledde så långt som till 

mordhot och en av de mest dramatiska debatterna gällande yttrandefrihet, sunt förnuft och 

provokation. Vilks själv menar att hans teckningar är viktiga eftersom de verkligen belyser 

problematiken många konstnärer ställs inför. Vad får man och vad får man inte avbilda? 

Oavsett vad man tycker om Vilks och hans konst bör man fundera kring hur högt man 

värderar konstnärens (människans) rätt att fritt yttra sig. Och det är just det Vilks hävdar att 

han vill komma åt med sin konst.  

När Vilks fick frågan i augusti 2007 av en reporter från Sydsvenskan vilket syfte han hade 

med sina teckningar svarade Vilks: 

Jag har en udd mot islam, eftersom islam, ofta företräds av sanningsbesittare 

och sanningsbesittare är en otrevlig sort. De är inte toleranta. Har man 

sanningen och den sanning är den enda möjliga då vill man omvända ’de 

förtappade’.
57

  

Det Lars Vilks fick mycket kritik för var bl.a. att hans sätt att provocera och ifrågasätta islam 

och yttrandefriheten inte var särskilt originellt. Den provokativa effekten i att teckna 
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karikatyrer av profeten Muhammed hade ju nyligen prövats av den danske karikatyrtecknaren 

från Jyllands-Posten, och fungerat.
58

 

  Men vad var Vilks syfte? Det enklaste svaret på frågan är ”yttrandefriheten”.
59

  En annan 

möjlighet är att Vilks ville ”avslöja” konstvärlden som inte alls så gränslös som den vill ge 

sken av att vara. Vilks tycktes vara ute efter att en gång för alla sticka hål på konstvärldens 

uppblåsta idéer om sin egen gränslöshet – och för det syftet använde han sig helt enkelt av ett 

material som nära till hands: den danska karikatyrkrisen.
60

 

Om Vilks karikatyrprojekt har fått någon bestående effekt är det denna: att ha skapat en 

oavvislig, obehaglig påminnelse om att det även i vår liberala, frisinnade kultur finns sådant 

vi inte får se. Bilder som uppfattas som farliga, på gränsen till det förbjudna.
61

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Konstbegrepp 
Dåvarande överläkaren David Eberhards ord ”För helvete, det är bara patetiskt. Måla en tavla 

istället” när han får förklarat för sig att Odells aktion var en del i ett större konstverk, visar att 

människor har en så ofantligt vitt skild syn på vad ett konstverk är.
62

 Därför är det i 
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undersökningssyfte relevant att relatera till hur filosofer, konstteoretiker och konstnärer har 

resonerat kring konstbegreppet, konstnärligt värde och konstnärlig frihet. Det frågor har 

intresserat människor under väldigt lång tid. Jag kommer nedan att ta upp teorier från filosofer 

från 17- och 1800-talet som varit viktiga för hur man lägger en ”bra estetisk värdering ” och 

som kanske kan belysa reaktionerna på Anna Odells verk. Modernare konstteorier, så som den 

institutionella konstteorin och enskilda konstnärers uttalanden om konstbegreppet, behandlas 

också. 

Den traditionella uppfattningen om hur frågan ”Vad är konst?” skall besvaras har rört sig om 

en värdering: om objektet i fråga är tillräckligt bra eller skickligt utfört för att vara ett 

konstobjekt. Om något är tillräckligt bra, eller mer specificerat har ett ”ansenligt estetiskt 

värde”, kan det anses som konst.
63

 Redan i detta sammanhang är frågan långt mer 

komplicerad än så, eftersom det har visat sig utomordentligt svårt att bestämma vad ett 

konstverks värde är för något. Estetiska värden dyker upp på många andra håll utanför 

konsten vilket inte gör saken enklare. När modernismen tog fart kom frågan även att beröra 

objektets karaktär. Företeelser och objekt, som inte alls såg ut som sådant man förväntade sig 

att ta ställning till, dök allt oftare upp. Därmed problemet med att både klassificera och 

värdera.
64

 

I nutid ser vi ständigt prov på att konst kan innefatta i princip vad som helst. Men i debatter, 

t.ex. i den om Odell, ser vi tydligt att exempelvis performance-konsten inte vunnit 

allmänhetens bifall, och många tar fortfarande för givet att ett konstverk ska vara ”vackert” 

och för ögat estetiskt tilltalande.
65

 Exempelvis David Eberhard, då hans uttalande ”för helvete 

/…/ måla en tavla istället”, även om han sa det i affekt, tyder på en viss trångsynthet om vad 

konst kan innebära. 

Den förändring som har ägt rum i konsten och som snabbt utvecklades under slutet av 1980-

talet har medfört att man kan tala om ett paradigmskifte. Det har inneburit att man i stor 

utsträckning lämnat konstens traditionella tekniker och dessutom gett upp den traditionella 

identiteten samt det estetiska och konventionella uttrycket. Konsten har istället blivit 

idébaserad och bygger främst på begreppet ”social kritik”. De främsta teknikerna är foto, 

video, installation, sociala evenemang och performance.
66

 

Många reagerar idag mot att konst verkar kunna se ut hur som helst och bestå av vad som 

helst: ruttnande kött eller potatis, blod eller urin, och sedan länge också av diverse föremål 

som tillverkats utan konstnärlig avsikt.
67

 

För att definiera konstbegreppet tillämpas teorier. En teori är inte en definition, det är en 

referensram som erbjuder en metodisk förklaring till observerade företeelser. En teori ska 

hjälpa till att göra saker och ting begripliga snarare än att skapa oklarhet. Teorier ska, med 
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utgångspunkt från grundläggande principer, organisera och koppla ihop en uppsättning 

iakttagelser.
68

 Konstteorier är inte som naturvetenskapliga teorier, till exempel Einsteins 

relativitetsteori eller Darwins utvecklingsteori. Några ”lagar” som kan förutsäga konstnärers 

beteende eller förklara utvecklingen i konsthistorien genom att noggrant räkna upp vad det är 

som har framgång vid uppkomsten av ett vackert eller betydelsefullt verk existerar inte i 

konsten.
69

 

Många som har teoretiserat kring hur man skall tolka konst delar den grundläggande idén att 

konst är en meningsfull mänsklig verksamhet genom vilken medvetna människor kan 

kommunicera.
70

 Att ”tolka” är att erbjuda en rationell tankegång som förklarar innebörden i 

ett konstverk.
71

 

 

3.4.1 Hume och Kant om smakomdömen  

Debatten om Anna Odell har främst handlat om det moraliskt och etiskt riktiga. Stridigheter 

kring konst och moral är naturligtvis inte nya. Med tanke på reaktionerna vill jag referera till 

två filosofer som faktiskt ansåg att vissa människor besitter förmågan att fälla kvalitativa 

smakomdömen. Detta är relevant då en del argument som förts fram i debatten kring Anna 

Odell handlat om verket har ett konstnärligt värde eller inte. Vem kan egentligen avgöra något 

sådant? 

Filosofen David Hume (1711 – 1776) skrev om frågor kring moral, konst och smak, frågor 

som ansågs viktiga under 1700-talet. Han menade att upplysningens värderingar om framsteg 

och förbättrad moral var något alla konstnärer skulle eftersträva. Det är därför högst troligt att 

Hume hade ansett att hädelse, omoral, sex eller användande av kroppsvätskor (och inte minst 

iscensatta psykoser) inte hörde hemma i konsten.  Humes och hans efterföljare Immanuel 

Kants (1724 – 1804) skrifter har lagt grunden till modern estetisk teori.
72

  

De båda filosofernas skrifter behandlar bl.a. smakomdömen. Hume och Kant kämpade med 

problemet kring hur man någonsin ska kunna bevisa att någon har bättre smak än någon 

annan. Båda menade att vissa konstverk verkligen är bättre än andra och att vissa människor 

har bättre smak än andra, men hur kunde de styrka detta?   

De närmade sig problemet på olika sätt. Hume underströk erfarenhet och uppfostran: 

människor med smak skaffar sig vissa färdigheter som leder till att man blir överens om vilka 

författare och konstverk som är de bästa. Sådana människor, menade han, når så småningom 

enighet och i och med det skapar de en generell ”smakstandard” som är allmängiltig. Dessa 

experter kan skilja ut arbeten av hög kvalitet från mindre goda verk. Hume sade att människor 
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med smak måste hålla ”sinnet fritt från fördomar”, men menade att ingen borde uppskatta 

omoraliska attityder eller ”fördärvade seder” i konsten.
73

  

Även Kant talade om smakomdömen, men han var mer inriktad på att förklara omdömen om 

skönhet. Hans syfte var att visa att goda estetiska omdömen grundas på drag hos konstverken 

själva, inte enbart hos betraktare och vad de föredrar. Kant försökte beskriva den mänskliga 

förmågan att uppfatta och kategorisera den omgivande världen. Det finns ett komplicerat 

samspel mellan våra sinnen, som perception, inbillningskraft och förnuft eller omdöme. Kant 

menade att för att kunna fungera i världen och fullfölja våra mänskliga avsikter sätter vi 

etiketter på mycket av det som vi uppfattar, ofta på ett ganska omedvetet sätt. Exempelvis 

känner vi västerlänningar igen runda och platta föremål i omvärlden och kategoriserar en del 

av dem som mattallrikar. Då använder vi dem att äta på.
74

   

Kant lade märke till att vi som regel förser omvärlden med etiketter eller begrepp för att 

klassificera sinnesintryck som vi har nytta av, dock inte med vackra föremål – de tjänar andra 

syften än att vara till nytta. Vi tycker t.ex. om en vacker ros, inte nödvändigtvis för att vi vill 

äta eller plocka den. Kants sätt att betrakta detta var att säga att det sköna har ”ändamålslös 

ändamålsenlighet”.
75

 Kant menar att vi kallar något vackert när det lockar fram ett inre 

välbehag. När man kallar något vackert hävdar man därmed att alla bör vara eniga om detta. 

Även om etiketten har orsakats av en subjektiv känsla av välbehag kan man förmoda att den 

har en objektiv tillämpning i världen.
76

 Sammanfattningsvis menar Kant att man upplever 

skönhet när ett vackert föremål stimulerar känslor, intellekt och fantasi.
77

  

 

3.4.2 Francisco Goya – det sublima 

Francisco Goya (1746 – 1828) anses idag vara en av västvärldens absolut största konstnärer. 

Mycket av hans konst ställde människor ansikte mot ansikte med den mänskliga naturens 

hemska sidor i ögonblick av extrem kris. I sin serie ”Caprichos” skapade Goya grymma bilder 

av moraliskt förfall, scener från bordeller och karikatyrer som visar människor som 

kycklingar och läkare som åsnor.
78

 Idag är historien är full av exempel på hemsk och ”icke-

skön” konst. Skulle Hume och Kant argumentera mot Goya som konstnär? Konsten innefattar 

inte enbart formsköna verk att avnjutas av människor med ”smak” eller vackra verk som har 

upplyftande moraliska budskap, utan även verk som är fula och oroande, med ett förkrossande 

negativt moraliskt innehåll.
79

 Konst är alltså inte alltid vacker, men benämns ändå som konst. 

Man talar då om det sublima. Det sublima är en föreställning om gränslöshet, upphöjdhet och 

ibland till och med det skräckfyllda. I dessa definitioner skiljer sig alltså det sublima från ”det 
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sköna”. Det som enligt 1700-talets konstteori (b.la. Humes och Kants) definieras som det 

eftersträvandsvärda inom konsten. 
80

 

 

3.4.3 Filosofen Arthur Danto om konst som idé 

För att benämnas konstnär i konsthistorien behöver konsten alltså inte nödvändigtvis vara 

vacker eller, som Kant skulle yttryckt det, ha ”ändamålslös ändamålsenlighet”. Filosofen 

Arthur Danto (1924 – 2013) menade att i vår tid, åtminstone efter några av Marcel Duchamps 

”readymades” och Andy Warhols ”Brillo Boxes”, går nästan vad som helst att benämnas som 

konst. Detta gör att det begränsade synsättet hos tidigare filosofer, som definierade konst i 

termer om skönhet, form etc., framstår som otillräckliga. Även en chockerande gestaltning 

kan numera räknas som konst. Konstverk som förmedlar tankar eller känslor genom ett fysiskt 

medium räknas som konst i minst lika hög grad som enbart de estetiskt tilltalande verken.
81

 

Dantos sammanfattning är att ett konstverk är ett objekt som förkroppsligar en innebörd: 

”Ingenting är ett konstverk utan en tolkning som utnämner det som sådant”.
 82

 Danto menar 

att det krävs en historia och en teori om konst för att ett konstverk skall vara möjligt. 

 

3.4.4 Pragmatikern John Dewey 

John Dewey (1859-1952) är känd som en ledande förespråkare för den filosofiska inriktning 

som kallas pragmatism. Pragmatikerna definierade kunskap som något mer än en fråga om att 

ansluta sig till sanningar. De hävdade att det till exempel kan finnas kunskap om hur och 

emotionell kunskap.
83

 Pragmatikerna förespråkade lärdom och kunskap genom att göra, inte 

genom att memorera.  

Dewey definierade inte konst som skönhet eller form, utan menade istället att den är ett 

uttryck för samhällets liv. Dewey tar i detta resonemang inte upp huruvida yttre fakta om ett 

samhälle spelar in när vi ska försöka oss på att förstå samhället genom konsten.
84

 Kunskap 

lägger mycket till vår upplevelse, ett konstverk säger inte en inte särskilt mycket om man inte 

förstår dess kontext.
85

  

Dewey hävdade att konst kan vara en kunskapskälla precis lika mycket som en vetenskap. 

Konsten förmedlar kunskap om hur vi skall uppfatta världen omkring oss. Vad vi lär oss av 

konst beror på vad vi strävar efter, vår situation och våra syften, och den är alltid aktiv eller 

relevant för våra direkta erfarenheter.
86
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3.4.5 Den institutionella konstteorin 

Det relativt allmänt accepterade sättet som idag finns inom konstvärlden för att benämna 

någonting som konst är det institutionella konstbegreppet, eller den institutionella konstteorin. 

Kortfattat innebär den att allt kvalificerade bedömare inom konstvärlden anser vara konst är 

konst.
87

  

Den institutionella konstteorin är ett konstteoretiskt begrepp som hävdar att den konst som 

accepteras av etablerade institutioner i konstvärlden, vilket kan vara gallerier, museer, 

konstbiennaler och tidsskrifter, men också enskilda curatorer, konsthistoriker och konstnärer 

är konst.
88

 Enligt teorin kan konst vara vilken föremål, eller företeelse, som helst så länge den 

getts status som kandidat för uppskattning från personer som är verksamma inom 

konstvärlden. Denna tillämpliga teori är något som det sociala och kulturella sammanhanget 

gör möjligt för både konstnär och publik att fånga upp. Warhols skapande, för att ta ett 

exempel, kunde inte betraktats som konst i det antika Grekland, det medeltida Frankrike eller 

1800-talets Tyskland.
89

 

Det är idag inte längre trovärdigt att hänvisa till någon form av upplevbar essens som skulle 

göra det möjligt att "känna" skillnad på konst och icke-konst. Den institutionella konstteorin 

är ingen kvalitetsteori utan anger bara att något är konst, vilken kvalitet det rör sig om kan 

man förstå genom att tillämpa samma teori för kvalitet. Det som uppfattas och presenteras 

som god konst av konstvärldens styrande institutioner är god konst.
90

 

Genom att tillämpa den institutionella konstteorin kan t.ex. konceptkonst förstås som 

konstverk. Konstverken tillkommer genom en acceptans i konstvärlden. Frågan som måste 

besvaras för att teorin skall få någon mening är varför man gör det. Och frågans fokus ligger 

inte enbart i konstpublikens attityd utan i lika stor utsträckning hos konstnären – varför 

producerar denne arbeten som strider mot den traditionella estetiskt baserade konstsynen? 

Modernismens inställning handlar om konstens och konstnärens frihet från regeltvång, det 

ständiga överskridandet och rätten att skapa provokationer. När detta sker, även på bekostnad 

av det som verkar vara det absolut nödvändiga för vad konst är, kan konstvärlden gå med på 

det liksom att konstnärer finner det meningsfullt eller tilltalande att göra det.
91

 

Motstånd mot konstens existens har förekommit vid många tillfällen under hela 1900-talet, 

men kritiken härstammar från föreställningen om att konsten har korrumperats, att den svikit 

sina uppgifter, att den blivit en förslappad finkultur. Dadaismens revolt, Duchamps 

”Readymades”, konceptkonstens dekonstruktion har hittills bara betytt att konstvärlden fått se 

ny konstform dyka upp på arenan.
92

 

Konstnären Robert Irwin (1928-) menade en aning cyniskt att termen ”konst” har blivit så 

suddig och har kommit att betyda så många och olika saker att den inte längre betyder 
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någonting. Han föreslog att konst skulle beskrivas som ”en kontinuerlig undersökning av vår 

uppfattningsförmåga och ett kontinuerligt vidgande av vårt medvetande om världen omkring 

oss”.
93

  

Enligt konstvetaren Lars Vilks skulle frågan om vad konst är kunna besvaras med det enkla 

svaret att säga att konst inte kan definieras, att dess natur är sådan att den inte låter sig 

beskrivas med några enkla begrepp.
94

  

 

 

3.5 Konst som journalistik, journalistik som konst? 

Konsten kommer förmodligen alltid att utgöra en stor del av samhället. Viss konst görs i 

enslighet i konstnärens ateljé och viss görs ute i samhället i kontakt med människor. Ett 

begrepp inom konsten, där kontakten mellan människor undersöks är den ”relationella 

estetiken”. Begreppet myntades av fransmannen Nicolas Bourriaud (1965-) på 1990-talet. 

Den relationella estetiken (konsten) innebär i allmänhet inte ett konkret fysiskt verk. Det 

handlar snarare om att utforska och gestalta processer. Det är en process som främst handlar 

om att möta människor, om att bygga närverk, om att undersöka vilka behov ett samhälle har 

och hur man på bästa sätt kan tillfredsställa dem. I de relationella konstprojekten syns ofta 

viljan att göra gott och att hjälpa människor, d.v.s. att vara samhället till nytta. Dock blir 

många provocerade av tanken att konsten ska vara samhällsnyttig eller rent av ett politiskt 

redskap, just som i fallet Anna Odell.
95

 

Under rättegången underströk både Odell och hennes advokat Claes Borgström att det var 

ytterst tveksamt om Odell överhuvudtaget hade suttit i rättssalen om hon titulerade sig som 

journalist istället för konstnär.
96

  

En reporter på tidningen Expressen, Björn Wiman, skrev den 16 maj 2009  

Det är svårt att komma ifrån intrycket efter man läst förundersökningen att 

Anna Odell åtalas för att hon helt enkelt gjort folk förbannade. Inte heller går 

det att komma ifrån, efter de närmast hatiska reaktionerna mot Odells 

agerande, att det är konsten i sig som ställs inför rätta.
97

  

När Odell får frågan av en annan journalist om hon håller med Wiman om att det är konsten 

som ställs inför rätta svarar hon att hon har svårt att tro att det skulle väckas åtal om hon varit 

journalist eller om hon simulerat psykosen som privatperson. Odell menar att det inte är 

privatpersonen Anna Odell som ställs inför rätta utan konstnären. Odells egna ord är:  
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Jag tror att de flesta är upprörda för att jag kallar det konst, de tror att jag 

provocerar för provokationens skull för att skapa uppmärksamhet kring min 

person. Jag gör det här för att visa på något som annars inte går att visa.
98

  

Den som söker kommer att finna otaliga exempel på journalister som har tillämpat 

wallraffande som arbetsmetod, alltså arbetat på samma sätt som Odell gjorde. Våren 2009 

gick ett antal journalister till en vårdcentral och utgav sig för att vara sjuka i syfte att 

undersöka hur lätt det var att få antibiotika utskrivet. Detta väckte inte någon särskilt stor 

debatt och journalisterna blev inte åtalade eller fick utstå massiv kritik av allmänheten.
99

 

Ett annat exempel är författaren Nora Vincent som skrev Volontary Madness (publicerad 

2008), en bok skriven utifrån hennes erfarenheter efter att ha spelat psykiskt sjuk och lagt in 

sig på sjukhus. Hon gjorde i princip exakt det Anna Odell gjorde. Enda skillnaden var alltså 

att Vincent titulerade sig som författare och Odell som konstnär. 
100

 

Slutligen säger Odells försvarsadvokat att den här typen av projekt och aktioner är typiska för 

demokratiska länder. I de totalitära samhällena förekommer inte detta. Där vågar ingen. Där 

blir konsekvenserna orimliga. Det här ligger inom ramen för yttrandefrihetsgrundsättningen. 
101

 

 

3.6 Rättegången och domen mot Anna Odell 
Odell åtalades för falskt larm, våldsamt motstånd och oredligt förfarande. Hon dömdes för 

våldsamt motstånd och oredligt förfarande, men friades från åtalet falskt larm. Tingsrätten 

ansåg att hon hade goda skäl att tro att hon inte bröt mot lagen om falskt larm efter att hon 

under sina förberedelser hade rådgjort med en advokat i frågan. Åklagaren Stefan Lind yrkade 

på villkorlig dom, vilket Odell inte dömdes till utan påföljden blev 50 dagsböter, sammanlagt 

2 500 kronor. Odell blev också skyldig till att betala 500 kronor till brottsofferfonden. 

Tingsrätten skrev att antalet dagsböter sattes lägre än normalt eftersom det var en 

förmildrande omständighet att Odell inte haft som syfte att begå brott, utan endast velat "inom 

ramen för ett konstprojekt" fästa allmänhetens uppmärksamhet på en viktig fråga - psykiatrisk 

tvångsvård.
102

  

Oredligt förfarande är en lag från 1940-talet som gör det straffbart att lura någon till handling 

som är skadlig för den lurade, även om den som luras inte vinner något ekonomiskt på det. I 

Odells fall är den lurade sjukvården och dess personal samt polisen som fick rycka ut.
103

  

Tingsrätten anser det bevisat att Odell tillfogat St. Görans psykiatri en "omotiverad 

vårdkostnad" och vilselett personalen att vårda henne och att hon därför ska dömas för 

oredligt förfarande. På åtalspunkten om våldsamt motstånd som Odell också befunnits skyldig 
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till har hon erkänt. Stockholms läns landstings skadeståndskrav avisas dock, eftersom 

landstinget inte kunnat klargöra närmare vilken ekonomisk skada man lidit, förutom de 

lugnande injektionerna som hade ett ungefärligt värde på 35 kr.
104

 

Konstnären Carl-Johan De Geer yttrande om domen löd: 

Jag tycker inte att Anna Odell begått något brott. Hon har gjort något som är 

rimligt och bra. Straff är väl till för att någon ska ångra sig, rehabiliteras och 

få stöd för att börja ett nytt liv utan kriminalitet. Det är inte relevant i det här 

fallet. Det är meningslöst och en skymf mot alla konstnärer att man inte blir 

tagen på allvar.
105

  

Anna Odells nämnde själv under rättegången att domen mot henne kan komma att leda till att 

människor inte kommer att våga peka på eller visa saker som inte är rätt i samhället, som 

enligt henne är en demokratisk rättighet.
106

 

4. Slutdiskussion 

Jag har undersökt receptionen av Anna Odells konstverk ”Okänd Kvinna 2009 – 349701”. 

Verket, eller snarare den del av verket där Odell iscensätter en psykos, frambringade en 

mängd olika reaktioner, tolkningar och åsikter. Det var ett verk som både upprörde och 

berörde. Det var ett verk som kom att leda till diskussion kring långt fler ämnen än vad 

konstnären hade räknat med.
107

 Vissa menade att verket var omoraliskt och ett slöseri med 

samhällets resurser. Andra menade att verket var viktigt, då det synliggjort aspekter vi aldrig 

annars får en möjlighet att bevittna. 

Anna Odell hade räknat med att den del av verket där hon iscensätter psykosen skulle skapa 

reaktioner. Vad hon dock, lite oväntat, inte hade räknat med var att debatten till stor del skulle 

handla om konstbegreppet, vad som är konst och kanske främst vad som inte är det. Debatten 

har dominerats av frågeställningar kring konstbegreppet och om vad som är acceptabelt för en 

konstnär att göra. Förmodligen till Anna Odells besvikelse, då hennes förhoppning var att 

verket skulle generera en diskussion om psykiatrins arbetsmetoder.  

Min teoretiska utgångspunkt har varit att wallraff-metoder i konsten provocerar i högre 

utsträckning än inom journalistiken. Det är enligt mig svårbegripligt, då min slutsats i så fall 

blir att det inte är metoden i sig som provocerar, utan det diffusa begreppet konsten. Kanske 

är det just därför, att konst är diffust som leder till att det provocerar. Det leder också till att 

den alldeles för ofta inte tas på allvar – den är lätt att bortse från. Kanske beror det på att konst 

ställer krav på betraktaren. Man serveras inte ett färdigt koncept. Kanske är toleransen så låg 

för att människor är rädda att känna sig dumma.
108

 

                                                           
104

 Ibid. 
105

 Lisinski, Stefan ”Domen mot Anna Odell var väntad”, Dagens Nyheter 090831  
106

 ”Följ rättegången mot Anna Odell här”, Sveriges Radio 090824  
107

 Sommar i P1, Anna Odell, Sveriges Radio 100821 
108

 Ibid. 



30 
 

Jag vill börja med att kommentera olika konstbegrepp. Under hela konsthistorien har 

konstteoretiker m.fl. brottats med frågor som hur man utser ett verk till ett kvalitativt 

konstverk, men idag finns det ingen klar definition om vad som definitivt är konst och vad 

som inte är det.  

Filosoferna Hume och Kant försökte lösa problemet med att hävda att vissa människor har 

bättre smak än andra och därmed hade befogenhet att peka ut kvalitativ konst. Den 

institutionella konstteorin löser problemet med att det som kompetenta konstbedömare, 

personer verksamma inom konstvärlden, utnämner som konst är konst – teorin kan användas 

på samma sätt när det gäller att utnämna någonting som bra konst: det kompetenta 

konstbedömare utser som bra konst är bra konst.
109

 Teorin påminner om Humes och Kants 

teorier, i en modernare tappning. Hume och Kant ansåg att vissa människor besitter förmågan 

att bedöma konst som bra. Hume hävdade att detta hade med uppfostran att göra; att man lär 

sig känna igen god konst. Kant menade att vissa föremål har ändamålslös ändamålsenlighet – 

de fyller inte ett direkt syfte utan är bara vackra i sig. Förmodligen skulle både Hume och 

Kant reagera kritiskt till Anna Odells iscensatta psykos. Inte minst Kant, då han ansåg att 

konsten inte skulle fylla något syfte mer än att vara vacker att titta på. Det är en snäv syn på 

konsten, inte minst omodern, men med tanke på att Hume och Kant var verksamma på 1700-

talet är det förmodligen inte relevant att argumentera mot. Tiderna, konstsynen och 

konstnärers arbetsmetoder förändras konstant. Det som dock är intressant är att både Humes 

och Kants teorier påminner starkt om teorier som än idag är aktuella – den institutionella 

konstteorin. 1700-talsteorierna och dagens anser båda att vissa människor är bättre lämpade 

för att kategorisera något som ett kvalitativt konstverk.  

De absolut starkaste reaktionerna på Anna Odells konstverk ”Okänd Kvinna 2009 – 349701” 

kom från psykiatrin, med dåvarande överläkaren David Eberhard i spetsen. Att det blev så 

starka reaktioner tyder på minst två saker. 1. De blev förbannade för att de kände sig 

utnyttjade. 2. Reaktionerna skulle också kunna tolkas som en rädsla för att bli granskade. Min, 

och Anna Odells, slutsats blir då: vad har de att dölja?
110

 Eberhard har hävdat att verket inte 

säger något om psykiatrin.
111

 Är det inte precis det verket gör? Anna Odell har aldrig påstått 

att alla omhändertaganden går till på det sättet, men faktum kvarstår att hennes gjorde det. Det 

säger alltså något om psykiatrins arbetsmetoder. Intressant skulle vara att höra hur Eberhard 

resonerar och vad han grundar sina påståenden på. Eberhard bekänner sig uppenbart till en 

helt annan konstsyn än Anna Odell. Han känner sig förmodligen också lurad och fått sin 

yrkesroll och kompetens ifrågasatt. Eberhards stolthet onekligen sårad, och uppenbarligen 

mycket viktigare att upprätthålla än att föra en diskussion om psykiatrins arbetsmetoder.  

Inte bara Eberhard ställde sig kritisk till konstverket. Ann-Sofi Ohlander menade exempelvis 

att Anna Odell borde frågat de redan intagna patienterna. Det motsägelsefulla i detta är att 

Anna Odell gång på gång uttalat sig om att när man är drabbad av psykisk sjukdom blir man 

inte trodd. Man hyser en tilltro till psykiatrin och dess arbetsmetoder vilket gör att kritik från 

en person som anses psykiskt sjuk är lätt att avfärda. Kanske har Anna Odell försökt tala om 
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sina erfarenheter från psykiatrin, och om ingen trott henne varför skulle då någon tro på de nu 

intagna patienterna? Anna Odells fasta ståndpunkt har varit att hon genomfört detta projekt 

för att det inte går att visa på något annat sätt. Att wallraffa som psykiskt sjuk var det enda 

möjliga. Här skiljer sig dock en journalists och Anna Odells wallraff-metoder sig åt. Anna 

Odell ger i sitt verk en subjektiv bild av psykiatrin. En journalists intention är att ge en bild 

som kan styrkas av flera. Journalisters undersökningar genomsyras av konkret fakta och långa 

observationer. Här blir det tydligt i relation till Odell att hon inte ville genomföra en 

undersökning, utan ville skapa en diskussion. 

Hur kommer det sig då att det är tabu att uppmärksamma och granska psykiatrin med dessa 

konstnärliga metoder? Anna Odell har gång på gång understrukit att hennes avsikt inte var att 

driva med psykiatrin, utan bara att visa hur det kan gå till. Att uppträda under falsk identitet, 

att wallraffa, har skett förr, dock inte av en konstnär. Detta argument har påpekats av många 

som ställer sig i försvar till Odells verk. För hur kommer det egentligen sig att människor 

reagerar starkare när psykiatrin wallraffas än när exempelvis vårdcentraler gör det? Eller är 

det för, som tidigare nämnts, av orsaken att Odell inte titulerar sig som journalist? 

Det är inte första gången en konstnär blir rättsligt prövad och dömd för sina konstverk. Det 

problematiska i fallet med Anna Odell är att hon hade rådfrågat advokater, poliser och 

psykiatrin, som redovisas i det fullständiga konstverket, innan hon genomförde 

iscensättningen. Ingen av de hon rådfrågat kunde tänka sig att det hon planerade att göra 

skulle vara något brottsligt. Kan man, med detta i åtanke, beskylla Anna Odell för att vara 

omoralisk? Ernst Billgren yttrande om Odells aktion är ogenomtänkt, för det verkar onekligen 

som att han inte hade denna aspekt i bakhuvudet när han uttalade sig. Det spelar förvisso 

ingen roll om Ernst Billgren tycker att det är konst att råna banker; enligt lagen är det olagligt, 

men Anna Odell hade rådfrågat lagen och dess förespråkare kunde inte se vad som skulle vara 

olagligt med det hon planerade att göra. Därav en markant skillnad. Odell hade förmodligen 

inte genomfört sitt projekt om hon varit fullt medveten om att det hon planerade att göra var 

olagligt.  

Diskussionerna har inte bara handlat konstbegreppet, om vad som är moraliskt riktigt och inte. 

Det har också bäddat för en diskussion om den konstnärliga friheten.  

För mig har konsten alltid inneburit ett forum för fritt skapande. Min personliga åsikt om ett 

konstverk är relativt irrelevant, då jag hävdar att konstens frihet är överordnad enskilda 

människors preferenser eller smak. Ett inskränkande i det konstnärliga skapandet är ett hot 

mot människans kreativitet. Det innebär ett inskränkande i yttrandefriheten. Ett land som inte 

accepterar levande debatter, där människor inte får uttrycka sina åsikter, är ett dött land – ett 

inskränkande i yttrandefriheten innebär ett hot mot demokratin. Att människor fritt kan skapa, 

debattera och tycka är det som skiljer demokratiska och totalitära samhällen åt.
112

 Samhällen 

behöver i viss mån bli provocerade för att vara säkra på att de verkar som fria demokratiska 

samhällen.  
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Det tåls att säga att med yttrandefriheten följer skyldigheter. Det djupt problematiska med 

yttrandefriheten är att grupper som inte är särskilt rumsrena kommer till tals, exempelvis 

rasister och nynazister. Yttrandefriheten kan utnyttjas. Demokratin kan utnyttjas. 

Yttrandefriheten betyder inte att förtal och hets mot folkgrupp till exempel är en rättighet eller 

frihet.
113

 Med rättigheter följer alltid skyldigheter. 

Med detta i åtanke har jag svårt att förstå de som menar att Odell agerat omoraliskt. Hon har 

använt sin frihet att yttra sig. Hon har med konstens metoder undersökt en sluten sjukvård. 

Hon har använt sig själv och sina egna upplevelser för att visa allmänheten hur ett 

omhändertagande kan gå till. Sedan är det upp till var och en att välja om man finner denna 

information intressant eller inte samt om man ser informationen som något värt att föra en 

diskussion kring. 

Uppsatsen har även syftat till att undersöka Konstfacks agerande och ställningstagande. 

Rektor Ivar Björkman skrev i sin artikel att skolan tar på sig det etiska ansvaret och har 

vidtagit åtgärder för framtiden för att undvika att hamna i en liknande situation, d.v.s. att en 

elev vid Konstfack ställs inför domstol och döms. Björkman sattes i en svår sits. Å ena sidan 

är det självklart att en skola ska ta sitt etiska ansvar, å andra sidan hur kommer detta påverka 

konsten? Borde inte en rektor för en så prestigefylld skola som konstfack stå upp och försvara 

den konstnärliga friheten och våga ta en diskussion om den samtida konstens roll i samhället? 

Eleverna vid konstfack som skrev artikeln ”Våga tala konst” tyckte i alla fall så. De menade 

att Ivar Björkman fokuserat alldeles för mycket på lagfrågor istället för att stå upp för 

samtidskonsten. Man skulle förstås lika gärna kunna vända på resonemanget: hur skulle det 

sett ut om Björkman inte fokuserat på lagen och bara talat för konstens frihet? I vilken dager 

skulle det ställa konstfack om dess rektor indirekt uppmuntrar till olaglig konst? Men som 

sagt, det var en svår situation för Ivar Björkman. Det är orimligt att han ska kunna hålla reda 

på vad varenda elev skapar – det är prefekternas uppgift, ännu svårare blir det med tanke på 

att Anna Odell noggrant undersökt om det hon planerade att göra var olagligt eller inte. Hon 

fick svaret att det var högst osannolikt men det visade sig vara felaktigt. Kan man klandra 

någon egentligen? Dock är Björkmans uttalande ”att om en elevs spontana infall ska ligga till 

grund för att döma ut en av landets främsta konsthögskolor, är vi inne på en farlig väg”
114

 värt 

att kommentera, inte minst för att det verkar ogenomtänkt. Anna Odells aktion var långt ifrån 

ett spontant infall. Det var noga planerat och förberett, vilket redovisas i det slutgiltiga verket, 

samt att prefekten Olof Glemme under verkets gång hade insikt i vad Odell planerade att göra. 

Man kan förmodligen inte kalla Anna Odells aktion för civil olydnad, som Torbjörn Tännsjös 

artikel behandlar – eftersom civil olydnad kännetecknas av att någon bryter mot en lag som 

anses vara orättvis.
115

 Anna Odells intention var aldrig att bryta mot någon lag. Hennes 

intention var inte heller att psykiatrins arbetsmetoder drastiskt skulle ändras – hon ville, med 

sin egen erfarenhet och kropp, visa hur ett omhändertagande kan se ut och om detta sedan 

intresserar allmänheten att diskutera är det enbart positivt. Nu blev det inte en diskussion om 
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psykiatrin. Det blev istället en debatt om konstnärers arbetsmetoder och den konstnärliga 

friheten.  

När Odell åtalades sa hon att hon inte tyckte att det var privatpersonen Anna Odell som 

ställdes inför rätta utan konstnären. Detta innebär alltså att hon ser konstnärskapet enbart som 

en yrkesroll, frikopplat från privatpersonen. Det är intressant i den bemärkelsen att hennes 

verk var personligt, och med tanke på att det låter oansvarigt att inte ta ansvar för det man gör 

i sin konstnärsroll. Det är enligt min mening naivt att hänvisa enbart till en yrkesroll, för det 

man gör i sitt yrke måste man väl kunna stå för som privatperson? Visserligen framgår det 

inte glasklart om det är detta Odell syftar på. Det kan lika gärna vara så att hon menar att hon 

inte hade blivit åtalad och dömd om hon simulerat psykosen som privatperson.  

Många av de som skrivit om Anna Odells verk tycks mena att konst inte enbart handlar om 

tavlor i en utställning (möjligtvis inte David Eberhard). Det råder en allmän accepterans att 

konsten kan gestaltas i olika uttrycksformer. Men i fallet Anna Odell är det tydligt att allt ändå 

inte accepteras, oavsett om det anses vara konst eller ej.  

Min slutsats är att allt inte är tillåtet i konsten, eller snarare, att allt som en konstnär gör, att 

allt som accepteras av konstvärlden inte accepteras utanför den. Det kan bero på att den 

bedöms som brottslig eller att den inte uppfattas som konst överhuvudtaget. Och det kanske är 

bra. Det kanske är rimligt. Det är ännu inte allmänt erkänt att wallraffa i namnet konstnär. 

Sannolikt blir det erkänt, eller minskar i provokationsgrad. För fyrtio år sen skrev Carl – 

Johan De Geer ”kuken” på svenska flaggan, för detta åtalades och fälldes han. Idag kan han 

nog skriva ”kuken” på hur många flaggor han vill utan att någon ens höjer ett ögonbryn.  

Konstnären Lars Vilks ord ”Konstens möte med verkligheten innebär alltid en svår stund”
116

 

är i sammanhanget tänkvärt och får härmed sätta punkt för undersökningen.  
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