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Konstfackstudentens simulering av ett självmordsförsök och efterföljande 

tvångsintagning till psykakuten förorsakade en krock mellan konstnärlig 

logik och sjukvårdens omsorgslogik? 

 

Introduktion 
 

Händelsen med att en student från Konstfack i Stockholm skulle i sitt examensarbete simulera 

ett självmordsförsök genom att hoppa ner i vattnet från en hög bro har tagit mycket plats i 

svensk media under våren 2009. Man har frågat om detta verkligen handlar om konst. Efter 

själva iscensättningen av ”självmordsförsöket” på Liljeholmsbron i Stockholm blev studenten 

med ett visst tvång instoppad i en polisbil och forslat till psykakuten. Det berättades att hon 

blev utsatt för tvångsmedicinering bland andra tvångsomhändertagande metoder vilket har 

väckt ytterligare diskussioner om psykvårdens sätt att handla. Då den för kliniken ansvarige 

psykiatrikern fick veta att studenten bara hade simulerat självmordsförsök rapporterades i 

media om hans upprörda uttalanden. I den efterföljande offentliga diskussionen har 

representanter för olika yrkesgrupper, bl.a. av konstnärer, psykiatriker, konstkritiker, 

konststudenter, filosofer, journalister, etc. deltagit och artiklar och samtal har vidare 

kommenterats även av allmänheten bl.a. i olika bloggar.  

 

Incidenten med självmordsförsöket skedde 21 januari 2009 men konstverket i Konstfacks 

examensutställning visades först i slutet av maj 2009. Innan konstverket visades handlade den 

upprörda diskussionen om man i konstens namn får utnyttja samhällets resurser på detta sätt. 

Får sjukvården luras på detta sätt; varje ambulansutryckning och akutbesök kostar ju 

avsevärt? Men det har även debatteras om utbildning i en statligt finansierad högskola ska 
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acceptera vad som helst i konstens namn. Vilket juridiskt ansvar har Konstfacket för sina 

studenters alster? Bland annat har enhetschefen som är psykiatriker på det aktuella sjukhuset 

anmält Konstfack till JO och Anna Odell har dragits inför rätta. Han har även yttrat sig att 

incidenten är en kränkning mot alla sjukvårdsanställda (DN 090130).  

 

Själva konstverket efter att det visats har bedömts både positivt och negativt av både kritiker, 

konstnärer, konststudenter och allmänheten. Uppmärksamhet har den väckt, både i Stockholm 

och sedan i utställningen som visas under sommaren i Kalmar konstmuseum. Besökssiffrorna 

har varit höga. Då jag själv besökte utställningen i maj på Konstfack var trängseln stor.  

 

Konstverket består av 3 delar samt en två minuters kommentar från psykiatriker Johan 

Cullberg. 

I   del: Flera intervjuer med personer i olika yrkeskategorier inom psykvården och juriken. 

Anna Odell för ingående samtal om genomförbarheten av sitt projekt innan själva 

iscensättningen sker. 

II  del: Videoinspelning om självmordsförsöket på Liljeholmsbron som visas i ett mörkt rum 

på en rätt så stor vägg. I filmen går Anna i lätta kläder fram och tillbaks på bron och försöker 

kliva över räcket. Olika människor kommer till platsen. Till slut tar polisen/ ambulansen med 

henne in i bilen med en viss tvång. 

III del: Dold bandinspelning från sjukhuset. Mötet med en psykiatriker som är kvinna hörs på 

bandet. Kvinnan är först förstående men blir förbannat då hon hör att detta handlade om en 

iscensättning. Upprörd ber hon henne att gå därifrån. Bilden är en stillbild som visar en säng 

med tvångsbälten. 

 

Frågeställningar 

 

Den stormiga debatten i media väcker en hel del frågor. Som en första reaktion uppstår 

förundran om varför det finns så mycket upprördhet i denna diskussion. Som jämförelse 

berättas en episod av kriminolog Stina Holmberg (DN 090526). Hon hänvisar till två 

journalister som har besökt olika läkarmottagningar för att få en bild av läkarnas 

överskrivning av penicillin. De friska journalisterna hade låtsats om att ha bihålebesvär, vilket 

kunde tolkas som att utnyttja skattefinansierad läkartid. Men det har inte hörts om några 

anklagelser om att ta samhällets sjukvårdsresurser i anspråk angående denna händelse. Inte 
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heller har det hörts om skandal och hot om att väcka åtal. Således varför denna upprördhet då 

det handlar å ena sidan om konst och å andra sidan om psykvård? Det talas om hatet mot 

konsten som har visat sig i debatten (Anders Rydell, Konstnären Nr 1, 2009). Och det talas 

om förändring i psykvårdens innehåll och behov av förnyelse (Sverker Sörlin, DN20090515). 

 

Det finns flera frågeställningar som kan diskuteras utifrån vårens konststorm. Som en forskare 

i företagsekonomi med inriktning mot organisations- och ledarskapsfrågor med specialintresse 

för konst- och kulturproducerande organisering (Soila-Wadman, 2003; Soila-Wadman 2007) 

avgränsar jag mig till att fråga hur konstnärens yrkesroll i vår samtida värld kan förstås med 

utgångspunkt av denna händelse. Därtill intresserar jag mig även för professionen psykiatriker 

och sjukvårdens yrkesrelaterade tankestrukturer. Efter att ha arbetat 12 år som tandläkare tror 

jag mig förstå några av de reaktioner som hörs från psykiatrikerna. Dels undrar jag om den 

upprördhet och känsla av kränkning man kan läsa om handlar om attacken mot den 

omvårdande rollen som sjukvården förväntas ha. Dels kan det frågas om upprördheten handlar 

om makt som är en aspekt av mycket av organisering i olika sammanhang, bland annat 

sjukvårdens organisation? Vårdens relation till patienten har även varit en maktrelation 

(Foucault, 1973) och det kan frågas på vilket sätt denna relation är under förändring i dagens 

värld. - Samtidigt som det alltså finns en uppfattning om att det är just innehållet i konstnärens 

yrke att lyfta fram provocerande frågeställningar i samhället, bl.a. ifrågasätta maktstrukturer 

(Stenberg, 2002). 

 

Således en av de reflektioner som jag får är om inte dessa upprörda reaktioner från respektive 

yrkesgrupp handlar om olika tankestrukturer angående det ”rättmätiga ” innehållet i den egna 

professionen, de etiska koderna. Hur beskriver och definierar å ena sidan konstnärerna och å 

andra sidan psykiatrikerna innehållet i var sin profession i vår föränderliga värld? Hur ska en 

konstnär handla i sin yrkesutövning? Hur ska en psykiatriker handla i sin yrkesutövning? Hur 

detta innehållsmässiga sedan påverkar på var och ens identitetskonstruktion? Vad är en 

konstnär i samtiden? Vad är en psykiatriker i samtiden? Vilka gränser finns? Handlar således 

konststudenten enligt de yrkeskoder och tankestrukturer som tillskrivs åt konstnären? Handlar 

psykiatrikern utifrån de yrkeskoder och tankestrukturer som tillskrivs åt psykiatrikerkåren. Är 

det en krock mellan den fria konstnärliga logiken och logiken i en yrkeskår som har en rätt att 

använda tvångsåtgärder gentemot andra individer i samhället? Och vilken förståelse kan det 

finnas för den andra gruppens handlande? 
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Syftet  

 

Syftet för denna text är att presentera en första skiss för kollegial feedback med tanke på ett 

framtida, mera omfattande forskningsprojekt om hur konstnärsyrket och psykiatrikeryrket 

konstrueras i dagens värld. Det handlar om att utforska om professioner i omvandling men 

också i samspel, hur professionella identiteter konstrueras i vår senmoderna värld. Genom att 

fokusera på en aktuell och medieuppmärksammad händelse finns även ett visst 

emancipatoriskt syfte i bemärkelsen att lyfta fram olika yrkeslogiker. Kanhända den ökade 

medvetenheten om gränserna för ens yrkesutövande underlättar kommunikationen mellan 

olika yrkesgrupper, speciellt i konfliktsituationer. Således vill jag även fråga om vilken 

förståelse det finns för den andra gruppens agerande med tanke på den ”fria konstnärsrollen” 

och psykiatrikerrollen med rätt till maktutövning. 

 

Metodologiska funderingar – hur jag har gått och ska gå till väga 

 

Den här texten baseras på mestadels på material i media. Jag har läst bl.a. artiklar som har 

publicerats i Dagens Nyheter under våren 2009 under rubriken Debatten om Konstfack. 

Därtill har jag följt sporadiskt diskussionen i Svenska Dagbladet, kvällstidningar, TV och 

några Konsttidskrifter. Min tidigare forskarbakgrund handlar dels om studier och samtal med 

forskare inom området konst-och företagande (Arts management) som jag har varit involverad 

i sedan 1995. Dels har jag studerat om psykosomatisk medicin under den yrkesvärksamma 

tandläkartiden då jag arbetade bland annat med tandvårdsrädda patienter. 

 

Forskningsprojektet kommer att fortsätta och forskningsstrategin är abduktiv (Alvesson & 

Sköldberg, 2000). Utöver fördjupning i olika teoretiska resonemang gällande 

professionsforskning, konstnärens yrkesroll/identitet samt psykiatrikerns/läkarens 

yrkesroll/identitet är avsikten att göra djupintervjuer (Czarniawska, 1998; Kvale, 1996) bland 

representanter både inom det konstnärliga fältet och inom läkarkåren, samt ytterligare 

instudera medierapporteringen kring händelsen. Förhoppningsvis går det att göra personliga 

intervjuer med konstfacksstudenten Anna Odell och de involverade psykiatrikerna (2 personer 

har yttrat sig i DN, en tredje person kommer till tals i konstverket i bandad intervju från 

psykmottagningen). Alternativt, måste studien göras dels genom sekundärmaterial i media, 

dels genom intervjuer bland representanter för respektive yrkesgrupp men bland personer som 

inte varit involverade i det aktuella fallet. 
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Några teoretiska utgångspunkter 

 

Relationell konstruktionism 

 

Mitt vetenskapliga förhållningssätt baseras på relationell konstruktionism (Dachler, Hosking 

& Gergen, 1995) vilket visar sig följaktligen i min syn på både konst och annan organisering. 

Det har inspirerats av idéer i diskussionen om modernism, postmodernism och efter (Calás 

och Smircich, 1999; Featherstone, 1991; Gergen och Thatchenkery, 2006) samt diskussionen 

om socialkonstruktionism (Berger och Luckman , 1967; Hosking och McNamee, 2006). Jag 

ser individen och samhället som processer av relationer, vilket innebär att enskilda personer 

och grupper inte ska betraktas som separata, fasta enheter. Detta gäller också för 

organisationer. Således pågår konstruktionen av våra egna identiteter ständigt då vi människor 

interagerar med andra människor och händelser i processer där våra subjektiviteter skapas 

(Alvesson, 2004; Benhabib, 1992; Gergen, 1994) och där vi deltar i konsturerandet av vår 

värld. Detta perspektiv skiljer sig från den mekanistiska/individualistiska ontologi som fick 

fotfäste i 1700 och 1800-talen, en ontologi där samhället ses som summan av suveräna och 

självständiga individer som betraktas som odelade och konsekventa – som atomer i samhället 

– och som representerar bara sig själva och ständigt försöker maximera sin egen lycka. 

 

Det individuella perspektivet är också en gemensamma paradigm i mainstream 

managementlitteratur (Hosking, Dachler och Gergen, 1995, Jackson och Carter, 2000). Som 

en illustrering av frågan skriver jag här om ledarskap. I den individualistiska modellen, 

relationerna betraktas som instrumentalla och används för att få arbetstagare att se saker ur 

ledarens synvinkel, ledaren är det allsmäktiga subjektet och arbetstagaren är objektet. 

Däremot i det relationella perspektivet kan inte ledarskap definieras av argument såsom hur 

lyckade eller misslyckade ledare är eller vilka särskilda kvaliteter han besitter. Den viktigaste 

frågan är att ledare och med vem han/hon interagerar är ansvariga för den typ av relationer 

och åtgärder som de gemensamt skapar. De skiljaktigheter som finns i ens förståelse av en 

situation, av en själv och om ens professionella yrkesutövning bör uppmärksammas och 

”förhandlas om”. Som Dachler och Hosking (1995) uttrycker det, ledare bör rikta in sig på 

"multiloguing" dvs. samtal där flera deltar i, förhandlingar, nätverkande och andra sociala sätt 

att hantera den mening som skapas i individuella och kollektiva aktiviteter. I praktiken 
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innebär detta kontinuerligt deltagande i samtal och "small talk" i både formella och informella 

organisatoriska arenor. Det kan vara frestande att klassificera dessa samtal som triviala, men 

det är i dessa konversationer där känslor och ambitioner kommer till uttryck och där 

organisatoriska ideal, normer och regler utvecklas, tolkas och åter tolkas (Ekman, 2001,; 

Hosking och McNamee, 2006). I organisationer som saknar denna typ av kommunikation, oro 

och misstänksamhet verkar frodas (Goffman, 1967, Köping, 2003). 

 

Relationsmodellen på organisationer är på intet sätt ny. En tidig forskare på detta område var 

Mary Parker Follett (1918, 1924, i Graham, 1995), som använde ett relationsbaserat 

perspektiv i början av 1900-talet i studier om individer i grupper och i samhället. Hon 

hävdade till exempel att det finns tre sätt att hantera konflikter: dominans, kompromiss och 

integration (Follett, 1924). "Framgång i integrativ förhandling sker när man kan identifiera 

sina respektive intressen och omvärdera dem mot bakgrund av andra svar, så att båda kan se 

var deras intressen passa in i varandra och att alla kan hitta någon plats i den slutliga 

lösningen.” (Kolb, Jensen och Shannon, 1996, s. 154, MSW översättning)  

 

Vad är konst? 

 

Det finns flera uppfattningar om vad konst är. Om det konstnärliga arbetet kan jämföras med 

vilket arbete som helst har debatterats länge. (Wolff, 1993). I sin text som handlar om 

egenskaper i konstnärligt arbete, Lapierre (2001) hävdar att det viktigaste för konstnärer, är 

det sedan dirigenter, musiker, koreografer, formgivare, dansare, skådespelare, etc., är att vara 

trogen för sin idé och skapa en personlig tolkning i den blivande konstprodukten. Det handlar 

om att förlita sig inte bara på sin tekniska färdighet eller virtuositet, men också på ens 

känslighet och intelligens. För konstnären handlar det om passion som är investerad i verket. 

Således är konsten ett medel för självförverkligande och ett sätt att förhålla sig till ens samtid.  

 

Det finns uppfattningar att konst är skild från samhället och gör bäst insats i ständig konflikt 

med det. Men konst kan även betraktas som ett symbolsystem som reflekterar samhället och 

är en väsentlig del i social kommunikation (Fitzgibbon & Kelly, 1999; Stenberg, 2002; 

Stenström, 2000; Wennes, 2002). Idén om ett konstverk som ett arbete av en enskild konstnär 

kan vidgas om företeelsen konst ses som en agent i samhället. Guillet de Monthoux (1993, 

2000, 2004) menar att konst skapas inom en krets av poeter, skådespelare, publik och kritiker 

i ”estetisk lek", där konstnärens uppgift är att initiera kreativa tolkningar. I denna mening är 
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artister inte isolerade bohemer som står över eller utanför samhället. Inte heller de tekniska 

medlemmarna i ett produktionsteam arbetar isolerat från det estetiska spelet. De är inte bara 

instrumentella tekniker utan hantverkare som tolkar, påverkar och berikar det blivande 

konstverket. Guillet de Monthoux hävdar att ett konstverk inte bör betraktas enbart som 

"Mona Lisa - idé" - det vill säga en målad, inramad duk som har skapats av en berömd 

konstnär. Synen på konst som ett resultat av en intim dialog mellan en briljant konstnär och 

hans beundrare är för snäv. Den utgår från den individualistiska syn på konstnären som har 

paralleller med den romantiska idén om den heroiska artisten och vilket etablerades på 1800-

talet  (Becker, 1982). Konst bör ses som en dynamisk mänsklig verksamhet i samhället där 

den har inspirerande och organiserande förmåga. Inspirerad av Genette (1997) Guillet de 

Monthoux (2004) resonerar att en teaterpjäs är mer än manus till en pjäsen, mer än en skriven 

text. Själva konstverket inkluderar även uppförandet på scenen och dess interaktion med 

publiken. 

 

Några notiser om läkarens yrkesroll 

 

Synen på konst som en interaktiv, relationell verksamhet inspirerar även mitt förhållningssätt 

då jag ska börja fördjupa mig i teoretiserandet kring sjukvården och läkar/psykiatrikeryket. I 

dagens värld sker vården mer och mer i patientens hem skriver Furhoff (2003, i Svenaeus). 

Att det är patienten som upplever sin ohälsa. Således förändras villkoren för vården där 

patienten blir mer som en aktiv aktör, subjekt, huvudrollsinnehållare. Det påverkar det 

terapeutiska mötet mellan vårdgivare och vårdtagare vilket förhoppningsvis leder till att 

dialog växer fram1.  Furhoff menar vidare att det finns flera inom vården som förstår behovet 

av en förändring i synen på vården, men att det är svårare att få den till stånd. Hon funderar 

dock att patienten som hjälpsökande alltid kommer att vara i en underlägsen position i mötet 

med vården där även de ändliga resurserna påverkar. Vårdpersonalen har ju ett ansvar att ge 

god vård åt alla patienter vilket ställer kravet att fördela resurserna på ett rättvist sätt. 

 

Sjukdomens etik diskuteras i en artikel av Svenaeus (2003). Han skriver att sjukdomen talar 

om människans sårbarhet, och att denna sårbarhet måste hanteras varsamt. Han utgår i sitt 

resonemang om tanken att om vi ska kunna hela de som har sårats behövs det klarsynthet i 

urskiljandet av sjukdomens mening. Att kunna göra dessa urskiljanden krävs en maktanalys, 

                                                 
1 Utifrån ett relationellt perspektiv kunde man säga att samspel och ”dialog” finns ju alltid, men sedan kan den 
vara bättre eller sämre, eller något annat kvalitativt, beroende på syftet; MSW kommentar. 
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alltså det bör diskuteras om vem som har inflytande och möjligheter att göra dessa 

definitioner. Svenaeus åsikt är att både biologiska, kulturella och samhälleliga komponenter 

måste inkluderas. Något som jag tolkar Cullberg (2007) har motsvarande tankar om då han 

skriver om sitt intresse för både den psykologisk- sociala och biologisk-farmakologiska 

förklaringsmodeller inom psykvården. Men han poängterar att det har ”som psykiater varit 

naturligt för mig att i första hand se människan som en upplevande, meningsskapande 

varelse” (s. 234). 

 

En spretig sammanfattning= tankar inför framtida forskningsprojekt 

Professionalitet - identitet 

 

I sin bok Kunskapsarbete och kunskapsföretag Alvesson diskuterar skillnaden mellan 

professionstänkande och kunskapsföretag. Med kunskapsföretag menar han organisationer där 

”ett betydande antal människor arbetar med komplexa uppgifter som kräver självständighet 

och omdömesförmåga och som möjligen inte kan underkastas traditionella former av 

kontroll” (Alvesson, 2004, s. 10). Kännetecknande för begreppet profession listar han följande 

aspekter som sammanfattning av vad flera forskare har skrivit (ibid., s. 36):  

 

*Den vilar på en systematisk och vetenskapligt grundad teori. 

*Den kräver en lång och standardiserad formell utbildning. 

*En stark professionell sammanslutning reglerar dess medlemmar.. 

*Medlemmarna åtnjuter autonomi i den meningen att professionell kunskap snarare än 

positionen i byråkratin styr besluten och arbetet inom den professionella sfären. 

*Det finns en etablerad etisk kod. 

*Det finns en särskild yrkeskultur. 

*Det råder en stark klientorientering. 

*Den är socialt sanktionerad och auktoriserad. 

*Det finns auktoritetskriterier. 

*Det råder monopol på marknaden på en särkskild arbetsmarknad genom professionens egen 

reglering. 
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Med tanke på förra meningarna kan både konstnären och psykiatrikern sägas arbeta i ett 

”kunskapsföretag”. Bådas arbete handlar om komplexa uppgifter, det kräver självständighet 

och omdömesförmåga, och om kontrollformen kan det diskuteras. Läkaryrket kan enligt 

Alvesson betraktas som ett typexempel på en ”profession”, då det i konstnärsyrket istället för 

formella auktoriseringar finns starka inslag om ”sociala regler, normer och traditioner” som 

påverkar en enskild människas yrkesutövning. Exempelvis konstaterar konstnären Marianne 

Lindberg Geer ( DN2009-05-07) att hon kallar sig konstnär, men titeln har hon själv bestämt. 

Hon har ingen högskoleexamen i konstutövning. Frågan uppstår om vårens konststorm i viss 

mån handlar om den strukturering som ett regelverk i en skola kan kräva av sina studenter, att 

studenter ska följa regelverket. Hur fungerar den tanken ihop med idén om konst, som 

Deleuze (2007) till exempel talar om, att det handlar om motstånd. Att alla stora konstverk 

handlar om motstånd. Hur lär man ut motstånd i en konstskola? 

 

Än så länge kan jag inte riktigt sätta bättre ord för mina funderingar. För det måste jag umgås 

en längre tid i fältet i bred bemärkelse, både i de teoretiska och empiriska fälten. Inspirerad av 

den etnografiska metoden (Clifford & Marcus, 1986;Geertz, 1973; Kostera, 2005) handlar det 

om att vara öppen för det som uppstår i olika möten. Angående frågan om 

identitetskonstruktion både för konstnärskapet och psykiatrikerprofessionen tror jag att det 

kan vara berikande att konstrastera dem med varandra, inte minst på grund av psykiatrins 

intresse för olika skapandekriser hos konstnärer (Cullberg, 1997). Som jag har nämnt tidigare 

skapas ju våra identiteter genom interaktion, jämförelser och förhandlingar med andra. 
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